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Úvod 

Předmětem této diplomové práce je pojednání o zásadě spravedlivého trestního 

procesu v judikatuře Soudu, zejména s ohledem na čl. 6 Úmluvy. 

V judikatuře českých soudů a Soudu se lze setkat s různým pojetím spravedlivého 

procesu ve smyslu jeho pojmového vyjádření. Někdy se jedná o právo na spravedlivý 

proces, spravedlivé řízení, zásadu spravedlivého procesu apod. Jindy se o jednotlivých 

odstavcích čl. 6 Úmluvy hovoří jako o prvcích spravedlivého procesu, nebo dokonce 

jako o principech či zásadách spravedlivého procesu. Jako příklad uvedu dva nálezy 

Ústavního soudu ČR. „Ustanovení čl. 6 odst.3 písm. c) Úmluvy je jedním ze základních 

prvků zásady spravedlivého procesu, jak vyplývá z čl. 6 odst. 1 Úmluvy. Rozhodnutí o 

nevyloučení osoby v postavení osoby veřejné moci z řízení k námitce podjatosti 

zásadně není důvodem k ústavní stížnosti. To je dáno tím, že tato námitka zůstává i v 

případě takového rozhodnutí zachována i pro případný opravný prostředek o věci samé. 

Přesto i na řízení o této námitce je nutno aplikovat principy spravedlivého řízení, jak 

bylo uvedeno výše.“1 „Skutečnost, že obecný soud ve svém rozhodnutí ignoroval věcné 

důvody podání stěžovatele, že exekutor je žalován spolu s Českou republikou o náhradu 

škody na zdraví a nesprávného úředního postupu, je dána pochybnost o jeho 

nepodjatosti, tak představuje porušení zásad spravedlivého procesu.“2 Soud např. často 

používá spojení „princip presumpce neviny“ nebo jindy např. „spravedlivé řízení“ nebo 

„spravedlivý proces“. Ačkoli v odborné literatuře se vyskytují určitá popisná a 

diferenciační kritéria pojmů jako je zásada či princip, soudní praxe v tomto ohledu není 

jednotná.  

Právo na spravedlivý proces ve smyslu Úmluvy se netýká pouze výslovně 

uvedených práv v čl. 6 Úmluvy, včetně práv vyvozených judikaturou Soudu z Úmluvy, 

ale také jiných článků Úmluvy, Protokolů k Úmluvě, vazby na národní právní úpravu a 

soudní praxi apod. Vycházeje z tohoto stavu, považuji za nezbytné vymezit předmět 

této práce pozitivně i negativně. 

Tato diplomová práce ve smyslu pozitivním pojednává o aplikaci čl. 6 Úmluvy 

Soudem. Jádro práce v zásadě spočívá v uvedení relevantních částí rozsudků Soudu, 

                                                 
1 Nález ÚS ČR ze dne 31. 3. 2004, sp. zn. I. ÚS 669/03. 
2 Nález ÚS ČR ze dne 9. 3. 2010, sp. zn. I.ÚS 2928/09. 
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které se vztahují k právnímu řešení konkrétní věci, a ve kterých je pojem spravedlivé 

řízení interpretován. V některých případech uvádím i skutkové otázky případu. 

Problematika spravedlnosti řízení podle vnitrostátních předpisů, Úmluvy a 

judikatury Soudu je velice široká co do rozsahu a hluboká co do náročnosti analýzy 

všech jejích aspektů. Proto jsem se vyhnul problematice vyčerpání opravných 

prostředků, otázce přípustnosti, otázce působnosti Úmluvy věcné, místní a osobní, 

detailnímu popisování skutkového stavu včetně rozdílnosti jednotlivých národních 

právních úprav, apod. V této práci se nevěnuji jiným existujícím systémům ochrany 

lidských práv, jiným individuálním mezinárodním smlouvám, rozsudkům ESD 

týkajících se trestních věcí a výjimečně též práva na spravedlivý proces. Nevěnuji se ani 

problematice tzv. komunitarizovaných rozsudků Soudu, které by mohly mít vztah 

k trestnímu řízení. Dále jsem v zásadě zdržoval od generalizace judikatury Soudu 

vycházející vždy z konkrétních okolností případu a od řady dalších dílčích problematik, 

které jsou nebo mají potenciál být předmětem samostatných publikací. Vyhnul jsem se i 

otázkám srovnávání judikatury Soudu se současnou úpravou trestního řádu ČR. Ano, 

toto srovnávání se mi automaticky v právním vědomí odehrává, ale i v tomto 

shledávám, že by se mělo jednat o samostatnou práci. Pojednat o všem výše uvedeném 

je úkol pro tým zainteresovaných jednotlivců nebo pro jednotlivce na delší časové 

období.  

Zásada spravedlivého trestního procesu ve smyslu Úmluvy se týká trestního řízení, 

zpravidla od sdělení obvinění, přes přípravné řízení, hlavní líčení až po právo podat 

opravný prostředek. Skutečným porušením této zásady může být po splnění dalších 

nutných podmínek iniciováno řízení před Soudem.  

Cílem diplomové práce je přiblížit pojem spravedlivého trestního procesu, s téměř 

výhradním důrazem na čl. 6 Úmluvy, a zároveň přiblížit některá specifika výkladu 

tohoto článku ze strany Soudu.  

Obsah této práce je vypracován podle právního stavu k 28. 7. 2010.  
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1 Postavení Úmluvy v právním řádu ČR 

1.1 Zakotvení Úmluvy v ústavním pořádku ČR  

Ústava ČR výslovně uvádí: „Česká republika je svrchovaný, jednotný a 

demokratický právní stát založený na úctě k právům a svobodám člověka a občana. 

Česká republika dodržuje závazky, které pro ni vyplývají z mezinárodního práva. 

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

Česká republika vázána, jsou součástí právního řádu; stanoví-li mezinárodní smlouva 

něco jiného než zákon, použije se mezinárodní smlouva.“3  

Úmluva patří mezi mezinárodní smlouvy o lidských právech a základních 

svobodách. Tzv. euronovela Ústavy ČR provedená ústavním zákonem č. 395/2001 Sb. 

zejména vypustila z Ústavy ČR pojem mezinárodní smlouvy o lidských právech. To byl 

jeden z důvodů, který podnítil Ústavní soud ČR k tomu, aby, ačkoli v roli negativního 

zákonodárce, rozšířil čl. 112 Ústavy ČR o mezinárodní smlouvy o lidských právech.   

„Ústavní zakotvení všeobecné inkorporační normy, a tím překonání dualistické 

koncepce vztahu práva mezinárodního a práva vnitrostátního, nelze interpretovat ve 

smyslu odstranění referenčního hlediska ratifikovaných a vyhlášených mezinárodních 

smluv o lidských právech a základních svobodách pro posuzování vnitrostátního práva 

Ústavním soudem, a to s derogačními důsledky. Rozsah pojmu ústavního pořádku nelze 

vyložit toliko s ohledem na ustanovení § 112 odst. 1 Ústavy, nýbrž i vzhledem k 

ustanovení čl. 1 odst. 2 Ústavy a do jeho rámce zahrnout i ratifikované a vyhlášené 

mezinárodních smlouvy o lidských právech a základních svobodách.“4  

„S novým článkem 10a odst. 1 Ústavy, který stanoví, že mezinárodní smlouvou 

mohou být některé pravomoci orgánů ČR přeneseny na mezinárodní organizaci nebo 

instituci, by bylo možné argumentovat následovně: ratifikací Úmluvy Česká republika 

souhlasila s přenosem výkladových pravomocí Úmluvy na mezinárodní instituci, tedy 

na Soud. Ač je zřejmé, že článek 10a Ústavy byl koncipován jako „zmocňující“ článek 

                                                 
3 Článek 1 a 10 ústavního zákona č. 1/1993 Sb, Ústava České republiky, ve znění pozdějších změn. 
4 Nález ÚS ze dne 25. 6. 2002,  Pl. ÚS 36/01, 403/2002 Sb. 
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pro přistoupení ČR k EU, jeho znění je použitelné i pro přenos některých pravomocí, 

tedy včetně pravomocí soudních na mezinárodní instituci.“5  

Filip6 v souvislosti s tímto nálezem dokonce vyslovil, že Ústavní soud ČR umístil 

do svého nálezu, který se týkal zrušení některých ustanovení zákona o konkurzu a 

vyrovnání,  obiter dictum razance vodíkové pumy. Účelem této práce však není 

pojednat a hodnotit rozhodovací praxi Ústavní soudu ČR ani komentáře odborné 

veřejnosti, které následovaly po tomto nálezu.  

1.2 Vztah Listiny, Ústavy ČR a Úmluvy  

Výklad článku 36 Listiny hovoří o právu na soudní ochranu.7 „Pojem spravedlivý 

proces (…) používá Ústavní soud ČR, ačkoli ho Ústava ani Listina neznají.“8 Shodně 

s Repíkem uvádí Jirásek: „Pojem spravedlivý proces není ústavně definován (…).“9 

„Mezi Listinou a Úmluvou existují početné rozdíly nejen ve formulaci jednotlivých 

práv, ale též v jejich rozsahu a obsahu a zejména v možnostech jejich omezení. Ústava 

ČR v čl. 10 řeší vztah mezinárodní smlouvy a zákona a implicitně norem nižší právní 

síly, ale neříká nic o vztahu mezinárodní smlouvy k ústavním zákonům. Podrobnější 

analýza (viz Příloha) ukazuje, že uvedené rozdíly zpravidla neznamenají vzájemnou 

neslučitelnost ustanovení Listiny s ustanoveními Úmluvy. Tato ustanovení jsou naopak 

kompatibilní a spíše se doplňují než navzájem vylučují. Za rozpor nelze považovat to, 

že Listina zaručuje více práv nebo poskytuje právu větší míru ochrany než Úmluva. 

Úmluva a jiné mezinárodní smlouvy o lidských právech ukládají státům povinnost 

zabezpečit jen určitý minimální standard práv a ponechávají jim volnost překročit tento 

standard (čl. 53 Úmluvy). Listina si nečiní nárok na to, že obsahuje definitivní a 

vyčerpávající soupis lidských práv v trestním řízení. Vtělila-li Ústava ČR Úmluvu do 

                                                 
5 KÜHN, Z., BOBEK, M., POLČÁK, R. Judikatura a právní argumentace. Teoretické a praktické 

aspekty práce s judikaturou. 1. vydání. Praha: Auditorium, 2006, str. 90 – 91. 
6 FILIP, Jan. Nález č. 403/2002 Sb. jako rukavice hozená ústavodárci Ústavním soudem. Právní 

zpravodaj: časopis pro právo a podnikání. 2002/11, str. 12 - 15. 
7 PAVLÍČEK, Václav a kol. Ústava a ústavní řád ČR. 2. díl, Praha: Linde, 1999, str. 286n. 
8 REPÍK, Bohumil. Ochrana ústavně zaručených základních práv a svobod. In CÍSAŘOVÁ, Dagmar a 

kol. Trestní právo procesní, 4. vydání, Praha: Linde, 2007, str. 35.  
9 JIRÁSEK, Jiří. Ústavní limity trestního řízení. In JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo procesní, 5. vydání, 

Praha: Linde, 2007, str. 37. 
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právního řádu ČR, stalo se tak včetně ustanovení garantující ta práva, která Listina, 

popř. Ústava neobsahuje. Úmluva ani žádná jiná mezinárodní smlouva o lidských 

právech nevyžadují, aby právům, která zaručují, byl ve vnitrostátním právním řádu 

přiznán ústavní status. Nově definovaným postavením mezinárodních smluv o lidských 

právech tento problém odpadá, neboť tyto smlouvy se staly součástí ústavního pořádku 

ČR. Ke skutečnému nesouladu může dojít v případech, kdy jak Listina, tak Úmluva 

právo upravují, ale Listina připouští jeho omezení ve větším rozsahu než Úmluva. 

V opačné situaci nevzniká neřešitelný rozpor vzhledem na vnitrostátní právo v článku 

53 Úmluvy. Pokud jde o možnost omezení práva nebo svobody, Listina zpravidla 

odkazuje na zákon, zatímco Úmluva upravuje podmínky omezení. K rozporu pak může 

dojít na úrovni vztahu mezi Úmluvou a zákonem (…).“10 

1.3 Vztah trestního řádu a Úmluvy 

„Mezinárodní smlouvy o lidských právech, které mají vztah k trestnímu řízení patří 

především Úmluva a Pakt (…). Součástí právního řádu jsou však jen ta ustanovení 

mezinárodních smluv, která jsou vnitrostátně přímo aplikovatelná, tj. jsou tzv. self-

executing. Z Úmluvy jsou přímo aplikovatelná ustanovení, která jsou tzv. self-

executing. Jsou to především tzn. normativní ustanovení její Hlavy I a obdobná 

ustanovení dodatkových Protokolů, jak vyplývá zejména z čl. 1 Úmluvy. Podle čl. 95 

odst. 1 Ústavy soudce je vázán při rozhodování zákonem a mezinárodní smlouvou, 

která je součástí právního řádu. Mezinárodní smlouva, která je součástí právního řádu, 

se použije, stanoví-li něco jiného než zákon (čl. 10 Ústavy). Aplikovat mezinárodní 

smlouvu za těchto podmínek je povinen nejen soudce, ale též ostatní orgány činné 

v trestním řízení. Povinnost stanovená v čl. 10 Ústavy je obecná a váže všechny orgány 

ČR. Nepoužít mezinárodní smlouvu za těchto podmínek je porušením Ústavy. 

Mezinárodní smlouva se použije tehdy, je-li pro občana příznivější než zákon. Článek 

10 Ústavy sice vyžaduje, aby při rozdílné úpravě byla vždy použita mezinárodní 

smlouva, tedy i v situaci, kdy je vnitrostátní zákonná úprava pro občana výhodnější, ale 

ve skutečnosti bude v takové situaci přece jen použit příznivější vnitrostátní zákon, a to 

                                                 
10 REPÍK, Bohumil. Vztah Listiny, popř. Ústavy a Evropské úmluvy. In CÍSAŘOVÁ, Dagmar a kol. 

Trestní právo procesní, 4. vydání, Praha: Linde, 2007, str. 43 - 44.  
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na základě „zpětného odkazu“ tzv. pravidla přednosti nejpříznivější normy v čl. 53 

Úmluvy.“ V některých případech může aplikace pravidla přednosti nejpříznivější normy 

způsobit, že se kombinovaně použijí příslušná ustanovení zákona i mezinárodní 

smlouvy nebo kombinované použití jednotlivých mezinárodních smluv.11 

V souvislosti s čl. 10 Ústavy a otázkou inkorporovaných mezinárodních smluv 

uvádí Kysela a Kühn: „Zatímco inkorporovány byly článkem 10 mezinárodní smlouvy 

samovykonatelné i nesamovykonatelné, část čl. 10 za středníkem se vztahuje zásadně 

jen na samovykonatelná ustanovení mezinárodních smluv.“12 

2 Účinky rozsudků Soudu v právním řádu ČR 

„Účinky rozsudků Soudu je třeba posuzovat nejen ve světle ustanovení Úmluvy, ale 

též ve světle obecných principů mezinárodního práva, jehož je Úmluva součástí, i když 

jako smlouva o lidských právech má specifický charakter.“13  

„Rozsudky Soudu jsou konečné, tzn. že je nemůže dále přezkoumat žádný jiný 

orgán. Článek 44 stanoví, kdy se rozsudky stávají konečnými. Soud si však osobuje 

pravomoc revidovat svůj rozsudek, objeví-li se nová skutečnost, která nebyla známa při 

rozhodování a která může mít rozhodující vliv na vyřešení věci (článek 80 Jednacího 

řádu Soudu).“14  

„Soud není povinen podrobovat abstraktní kontrole ustanovení právních předpisů, 

kterých se stížnost meritorně týká.  Je pravda, že je nevyhnutelné, že rozhodnutí Soudu 

bude mít účinky přesahující hranice tohoto konkrétního případu, zejména proto, že 

zjištěné  porušování, pramení přímo z napadených ustanovení. Rozhodnutí nemůže 

samo o sobě zrušil nebo změnit tato rozhodnutí nebo zákon: rozsudek Soudního dvora 

                                                 
11 REPÍK, Bohumil. Vztah mezinárodních smluv a trestního řádu. In CÍSAŘOVÁ, Dagmar a kol. Trestní 

právo procesní, 4. vydání, Praha: Linde, 2007, str. 44 - 45. 
12 KYSELA, Jan. a KÜHN, Zdeněk. Aplikace mezinárodního práva po přijetí tzv. euronovely Ústavy ČR. 

Právní rozhledy č. 7/2002, str. 309. 
13 COHEN-JONATHAN, G.: Quelques considérations sur l´ autorité des arrêts de la Cour EDH, in Liber 

amicorum Marc-André Eissen, Bruylant, Bruxelles, 1995, str. 41. In REPÍK, Bohumil. Evropská 

úmluva o lidských právech a trestní právo. 1. vyd. Praha: Orac, 2002, str. 23. 
14 REPÍK, Bohumil. Evropská úmluva o lidských právech a trestní právo. 1. vyd. Praha: Orac, 2002, str. 

23. 
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je v zásadě deklaratorní a ponechává státu na výběr prostředky, které bude aplikovat ve 

svém vnitrostátním právním systému k plnění své povinnosti podle čl. 53 Úmluvy.“15 

„Štrasburské rozsudky (…) neruší ani nemění žádný z aktů státu, který se provinil, 

ať jde o zákon, vyhlášku, správní úkon nebo soudní rozhodnutí.“16 

„Soud je oprávněn přiznat stěžovateli spravedlivé zadostiučinění v penězích, 

vznikla-li stěžovateli z porušení Úmluvy materiální nebo morální škoda. Rozsudek není 

ve vnitrostátním právním řádu přímo vykonatelný, neobsahuje doložku vykonatelnosti a 

není exekučním titulem, ledaže by mu stát přiznal takový účinek.“17  

Podle článku 35 odst. 2 písm. b) Úmluvy je rozsudek je závazný pro obě strany, tj. 

nejen pro stát, ale též pro stěžovatele. 

2.1 Účinky  inter partes  

„Smluvní státy, které ratifikovaly Úmluvu, se zavázaly, že se budou řídit 

konečnými rozsudky Soudu ve všech sporech, jichž jsou stranami.“18 

2.1.1 Restitutio in integrum 

„Z mezinárodního práva vyplývá pro stát, který porušil svůj závazek (v daném 

případě závazek zaručit stěžovateli jeho práva a svobody zakotvený v článku 1 

Úmluvy), zjednat nápravu, přičemž obecně preferovaným způsobem nápravy je uvedení 

v předešlý stav. Tato povinnost zahrnuje především ukončení dalšího porušování 

Úmluvy, pokud toto stále trvá.“19 

Z judikatury Soudu vyplývá, že není nutné měnit celý zákon, ale jen tu část, která 

představuje rozpor s Úmluvou.20 

                                                 
15 Rozsudek ESLP ze dne 13. 6. 1979, Marckx v. Belgie, § 58/2, stížnost č. 6833/74. 
16 BERGER, Vincent. Judikatura evropského soudu pro lidská práva. 1. české vydání, Praha, IFEC, 

2003, str. 633. 
17 REPÍK, Bohumil. Evropská úmluva o lidských právech a trestní právo. 1. vyd. Praha: Orac, 2002, str. 

25. In EISSEN, M. - A.: La Cour européenne des droits de l´homme, Revue du droit public et de la 

scince politique en France et à l´ étranger. 1998, str. 1574. 
18 Článek 46 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, sdělení č. 209/1992 Sb.. 
19 KMEC, Jiří. Evropské trestní právo. Mechanismy europeizace trestního práva a vytváření skutečného 

evropského trestního práva. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2006, str. 53 – 54. 
20 Rozsudek ESLP ze dne 29. 11. 1991, Vermeire v. Belgie, § 26, stížnost č. 12849/87. 
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2.1.2 Just satisfaction 

„Jestliže Soud prohlásí, že byla porušena Úmluva nebo její Protokoly, a jestliže 

vnitrostátní právo zúčastněné Vysoké smluvní strany umožňuje jen částečné odstranění 

důsledků tohoto porušení, Soud přizná v případě potřeby poškozené straně spravedlivé 

zadostiučinění.“21 

Gramatickým výkladem by bylo možné dospět k závěru, že Soudem přiznané 

spravedlivé zadostiučinění je subsidiární ve vztahu k odstranění důsledků porušení 

Úmluvy ze strany státu. Nicméně rozhodovací praxe Soudu často stírá subsidiární 

charakter spravedlivého zadostiučinění. 22 

Spravedlivé zadostiučinění může zahrnovat újmu materiální i morální a náhradu 

nákladů řízení, které vznikly v souvislosti s porušením Úmluvy.23 

„Někdy právní norma sama o sobě nepředstavuje trvalý a přímý zásah do práva 

chráněného Úmluvou, ale její aplikace v konkrétním případě vždy nutně vede 

k porušení Úmluvy. Nelze-li výklad normy přizpůsobit požadavkům Úmluvy změnou 

judikatury, výkon rozsudku v takovém případě vyžaduje změnu zákonodárství, která 

jedině může zabránit podobným porušením Úmluvy v budoucnosti. Výkon rozsudku 

v tomto směru se pak týká méně stěžovatele v dané věci, jako spíše budoucích 

potenciálních poškozených. Obecná praxe států při výkonu rozsudků Soudu jde tímto 

směrem a přesahuje rámec článku 46 Úmluvy, ale je v souladu s obecnými principy 

mezinárodního práva.“24 

2.2 Omezený účinek erga omnes 

„Ani dokonale provedenou restitucí se však objem povinností vyplývajících pro 

žalovaný stát z odsuzujícího rozsudku nevyčerpává. Takový rozsudek totiž zároveň 

zpravidla obsahuje výklad některých ustanovení Úmluvy a také autoritativní rozhodnutí, 

že skutek v rozsudku popsaný je v rozporu s takto interpretovanými ustanoveními 

                                                 
21 Článek 41 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, sdělení 209/1992 Sb. 
22 KMEC, Jiří. Evropské trestní právo. Mechanismy europeizace trestního práva a vytváření skutečného 

evropského trestního práva. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2006, str. 52. 
23 Rozsudek ESLP ze dne 13. 7. 1983, Zimmermann a Steiner v. Švýcarsko, § 35 - 36, stížnost č. 8737/79. 
24 REPÍK, Bohumil. Evropská úmluva o lidských právech a trestní právo.1. vyd. Praha: Orac, 2002, str. 

26. 
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Úmluvy. Obsahuje tedy určitou konkretizaci obecné povinnosti stanovené v článku 1. 

Úmluvy zaručit každému, kdo podléhá jurisdikci daného státu, v Úmluvě uvedená 

lidská práva a základní svobody. Tato konkretizace dotčený stát upozorňuje na to, že 

pokud by byly Soudu předloženy jiné skutky, které by byly v relevantních aspektech 

shodné se skutkem, v němž předtím shledal porušení Úmluvy, dojde Soud ke stejnému 

závěru.“25  

2.3 Absolutní účinek erga omnes 

„Interpretační závaznost daného rozsudku se však již nedotýká pouze státu, který 

byl v daném případě odsouzen, ale potenciálně všech států, u nichž může dojít ke 

skutku, který bude v relevantních aspektech shodný se skutkem, o němž bylo v daném 

rozsudku Soudu rozhodnuto. Interpretační závaznost rozsudků Soudu uznal i náš 

Ústavní soud například v nálezu Pl. ÚS 9/2000  ve věci návrhu na zrušení ust. § 83 odst. 

1 zák. č. 200/1990 Sb.,  o přestupcích, ve kterém mimo jiné uvedl, že v tomto případě 

vyšel i z judikatury Soudu (např. rozsudek Lauko proti Slovensku ze dne 2. 9. 1998, 

rozsudek ve věci  Kadubec proti Slovensku z 2. 9. 1998), podle které v případech, kdy 

stěžovatel neměl možnost nechat přezkoumat rozhodnutí o přestupku nezávislým a 

nestranným soudem, bylo právo stěžovatele na projednání jeho záležitosti nezávislým a 

nestranným soudem zneuznáno, článek 6 odst. 1 Úmluvy je aplikovatelný a byl porušen. 

Interpretační závaznost erga omnes rozsudků Soudu je stěžejním nástrojem 

europeizačního působení Úmluvy“ 26  

Absolutní účinek erga omnes ve smyslu předchozích odstavců je třeba odlišovat od 

generalizace kazuistických judikátů Soudu a od abstraktního posuzování kompatibility 

Úmluvy se zákonem konkrétního státu, v postavení Vysoké strany Úmluvy, na základě 

mezistátní stížnosti podle článku 33 Úmluvy. 

„Důsledkem toho, že Soud neprovádí abstraktní kontrolu souladu legislativy 

s Úmluvou a zkoumá vždy konkrétní okolnosti daného případu a že jeho úlohou je 

pouze zkoumat zdali v tom kterém konkrétním případě došlo či nedošlo k porušení 

některého práva či svobody zaručených v Úmluvě, je potom skutečnost, že rozhodnutí 

                                                 
25 KMEC, Jiří. Evropské trestní právo. Mechanismy europeizace trestního práva a vytváření skutečného 

evropského trestního práva. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2006, str. 54. 
26 Tamtéž, str. 55 – 56. 
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Soudu je velice těžké interpretovat, to jest zhodnotit, které konkrétní okolnosti daného 

případu byly pro rozhodnutí v dané věci rozhodující. Ještě těžší je však snažit se z nich 

vydedukovat nějaké obecnější poučky či principy, které by bylo možno následně 

převést do tzv. jednoduchého práva. Zatímco jednoduché právo je zpravidla víceméně 

jasné, lidská práva a svobody jsou vesměs formulovány natolik vágně a obecně, že 

jejich přesný obsah je vytvářen až při jejich aplikaci na „konkrétní okolnosti daného 

případu“. Jednotlivá práva spolu navíc často navzájem soupeří, takže je třeba vážit, 

které z nich se v tom kterém případě uplatní více.“ 27   

„Jde-li o mezistátní stížnost (článek 33 Úmluvy), může být přímo napaden zákon, 

který není kompatibilní s Úmluvou, a Soud je oprávněn posuzovat in abstracto jeho 

souhlad s Úmluvou. Úmluva v interpretaci Soudu měla a má nepopiratelný vliv na 

vývoj vnitrostátního práva členských států Rady Evropy a slouží jako katalyzátor určité 

harmonizace evropského práva.“28 

2.4 Fáze po vydání rozsudku Soudu 

„Rozsudek sám o sobě se nijak nedotýká právní moci vnitrostátního rozhodnutí. 

V nejnovější judikatuře Soudu dochází k radikální změně pokud jde o oprávnění Soudu 

dávat státu pokyny nebo příkazy ohledně opatření nutných k výkonu rozsudku nebo 

k zamezení opakovaného porušení Úmluvy ze stejných systémových nebo 

strukturálních nedostatků vnitrostátního právního řádu. Dosud se vycházelo z názoru, že 

k vydávání takových pokynů nemá pravomoc. V rozsudku Assanidzé v. Gruzie z 8. 4. 

2004 uložil Soud státu povinnost zajistit v nejkratší možné době propuštění stěžovatele 

z nezákonného výkonu trestu odnětí svobody. V rozsudcích Broniowski v. Polsko z 22. 

6. 2004 a Sejmovic v. Itálie z 10. 11. 2004 Soud označil nedostatky v právních řádech 

žalovaných států a uložil státům vhodnými opatřeními zaručit stěžovatelům a osobám 

v podobném postavení výkon porušených práv. Na výkon rozsudků Soudu dohlíží 

Výbor ministrů Rady Evropy. Článek 87 odst. 1 písm. i) Ústavy poskytuje Ústavnímu 

soudu pravomoc rozhodovat o opatřeních nezbytných k provedení rozhodnutí 

                                                 
27 KMEC, Jiří. Evropské trestní právo. Mechanismy europeizace trestního práva a vytváření skutečného 

evropského trestního práva. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2006, str. 60 – 61. 
28 REPÍK, Bohumil. Evropská úmluva o lidských právech a trestní právo. 1. vyd. Praha: Orac, 2002, str. 

23 – 24, 27. 
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mezinárodního soudu, které je pro ČR závazné, pokud je nelze provést jinak. Zákon o 

Ústavním soudu poskytuje Ústavnímu soudu pravomoc zrušit právní předpis nebo jeho 

část za podmínek uvedených v § 118 tohoto zákona a dále rozhodnout o návrhu na 

obnovu řízení před Ústavním soudem v trestní věci, jestliže následky porušení lidského 

práva nebo základní svobody ještě trvají a nebyly napraveny (§ 119 až 119b cit. 

zákona).“29 

3 Článek 6 Úmluvy v trestněprávní judikatuře Soudu 

3.1 Projednání 

3.1.1 Právo na soud 

Z rozsudku Golder v. Spojené království vyplývá, že „složkou práva na spravedlivý 

proces podle článku 6 Úmluvy je i právo na soud, tj. právo obviněného, aby o trestním 

obvinění proti němu rozhodl nezávislý a nestranný soud, zřízený zákonem (organické, 

institucionální záruky spravedlivého procesu). Podle judikatury Soudu (viz pozn. pod 

čarou) se právo na soud rozpadá na dvě relativně samostatná práva, na právo na přístup 

k soudu, tj. právo obrátit se na soud, zahájit řízení před soudem, a na právo, aby tento 

soud měl všechny náležitosti požadované článkem 6 Úmluvy, tj. byl zřízen zákonem, 

byl nezávislý a nestranný a měl pravomoc rozhodnout o všech aspektech věci, tj. měl 

tzv. úplnou jurisdikci. To spolu s procesními zárukami týkajícími se chodu procesu 

tvoří dohromady právo na spravedlivý proces ve smyslu článku 6 Úmluvy.“30 

3.1.1.1 Pojem soud 

„Stejně jako ostatní pojmy Úmluvy má i pojem soud autonomní význam, který se 

nemusí krýt s významem pojmu soud ve vnitrostátním právním řádu.Úmluva používá 

pojem soud nebo jiný obdobný pojem (soudce, soudní orgán, soudní moc) nejen 

v článku 6 Úmluvy, ale též v jiných ustanoveních (články 5 a 10 odst. 2 Úmluvy, články 

                                                 
29 REPÍK, Bohumil. Ochrana práv a svobod před Evropským soudem pro lidská práva. In CÍSAŘOVÁ, 

Dagmar a kol.: Trestní právo procesní, 4. vydání, Praha: Linde, 2007, str. 54. 
30 REPÍK, Bohumil. Evropská úmluva o lidských právech a trestní právo. 1. vyd. Praha: Orac, 2002, str. 

119.  
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2 a 4 Protokolu č. 7). Obsah těchto pojmů je zásadně stejný jako obsah pojmu soud. 

V definici pojmu soud se kombinují prvky organické a funkční (procesní) povahy.“31 

„Shrnutím judikatury (H. v. Belgie, Belilos v. Švýcarsko, Benthem v. Holandsko a 

Beaumartin v. Francie) lze definovat pojem soud ve smyslu Úmluvy jako zákonem 

zřízený, nezávislý a nestranný orgán, který v řízení soudního charakteru je oprávněn a 

povinen rozhodovat se závazným účinkem ve sporech a ve věcech, které jsou mu 

předloženy.“32 

„Je v rozporu s uznávaným principem, jestliže závazné rozhodnutí (soudu) může 

změnit nesoudní (non-judicial) orgán. Taková možnost by nebyla vlastní samotnému 

pojmu soud a takovému soudu by rovněž scházel pojmový prvek nezávislosti, 

požadovaný Úmluvou.“33  

„Podle judikatury Soudu musí pojem soud splňovat řadu požadavků - nezávislost, 

zejména na orgánech moci výkonné; nestrannost; záruky týkající se trvání funkce; 

záruky poskytované v jeho řízení, atd.“34  

„Soud připomíná, že právo na spravedlivý proces, jehož právo na slyšení před 

nezávislým tribunálem je základním prvkem, patří na přední místo v demokratické 

společnosti. Za účelem určení, zda subjekt může být považován za "nezávislý" na 

výkonné moci, je nutné brát ohled na způsob jmenování jejích členů a délku jejich 

funkčního období, existenci záruk proti vnějším tlakům a na skutečnost, zda subjekt 

navenek vystupuje jako nezávislý.“35 Z citovaného rozsudku je patrné, že způsob 

jmenování úředníků, na základě kterého nejsou dány záruky proti (pozdějším) vnějším 

tlakům ani záruky jeho nezávislého vystupování navenek, nezakládá nezávislost ve 

smyslu čl. 6 Úmluvy. Soud je toho názoru, že svěření pravomoci stíhat a trestat 

přestupky ze strany správních orgánů, není v rozporu s Úmluvou. Soud však 

zdůrazňuje, že dotyčná osoba musí mít právo napadnout jakékoli rozhodnutí takového 

                                                 
31 Tamtéž, str. 120 – 121. 
32 MATSCHER, F.: La notion de „tribunal“ au sens de la convention européenne des droits de l´homme, 

in Les nouveaux développements du procès équitable au sens de la Convention européenne des droits 

de l´homme, Bruylant, Bruxelles, 1996, str. 39. In REPÍK, Bohumil. Evropská úmluva o lidských 

právech a trestní právo. 1. vyd. Praha: Orac, 2002, str. 119 
33 Rozsudek ESLP ze dne 25. 2. 1997, Findlay v. Spojené království, § 77, stížnost č. 110/1995. 
34 Rozsudek ESLP ze dne 29. 4. 1988, Belilos v. Švýcarsko, § 64, stížnost 10328/1983 
35 Rozsudek ESLP ze dne 2. 9. 1998, Lauko v. Slovensko, § 63 -  64, stížnost č. 4/1998. 
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orgánu před soudem, který splňuje záruky článku 6 Úmluvy. Pokud dotyčná osoba toto 

právo neměla, nebylo vyhověnu požadavku Úmluvy na řízení (vyslechnutí) před 

nezávislým a nestranným soudem. 

3.1.1.2 Právo na přístup k soudu 

„Toto právo není v článku 6 Úmluvy výslovně vyjádřeno, ale soud je z něj vyvodil. 

K čemu by byly všechny záruky v již probíhajícím soudním řízení, kdyby článek 6 

Úmluvy nezaručoval nejdříve to, co umožňuje jejich výkon, tj. přístup k soudu. Vlastní 

právo na přístup k soudu též v trestních věcech se uplatní zejména ve dvou situacích. 

Rozhoduje-li o trestním obvinění nejdříve jiný orgán než soud, má obviněný právo 

obrátit se na soud, aby rozhodnutí takového orgánu přezkoumal.“36 

Jak vyplývá z výše citovaného rozsudku Lauko v. Slovensko, obviněný musí mít 

právo obrátit se na soud, pokud o jeho právu dříve rozhodl orgán nesoudního typu. 

Z povahy věci vyplývá, že orgán, na který se obviněný obrací musí splňovat pojmové 

znaky soudu, včetně zákonem svěřené pravomoci rozhodovat v plné jurisdikci, jinak by 

se jednalo o postup, který je v rozporu s Úmluvou.  

„Každý, koho soud uzná vinným z trestného činu, má právo dát přezkoumat výrok 

o vině nebo trestu soudem vyššího stupně. Výkon tohoto práva, včetně důvodů, pro něž 

může být vykonáno, stanoví zákon.“37 Z tohoto práva existují výjimky stanovené ve 2. 

odstavci citovaného článku. Právo na přístup k soudu vyššího stupně je zároveň součástí 

koncepce spravedlnosti řízení jako celku a lze na tomto příkladu demonstrovat 

vzájemnou souvislost dílčích částí Úmluvy. 

Z judikatury Soudu vyplývá, že obviněný má rovněž právo na přístup k Ústavnímu 

soudu.38 

„Úmluva však nezaručuje právo na třetí soudní instanci ani právo na ústavní 

stížnost a stát není povinen zřídit je.“39  

                                                 
36 REPÍK, Bohumil. Evropská úmluva o lidských právech a trestní právo. 1. vyd. Praha: Orac, 2002, str. 

119. 
37 Článek 2 odst. 1 Protokolu č. 7 k Evropské úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod. 
38 Rozsudek ESLP ze dne 6. 7. 1999, Millan i Tornes v. Andorra, § 18 a § 21 – 22, stížnost č. 35052/97 
39 REPÍK, Bohumil. Tamtéž. str. 120. 
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„Úmluva má za cíl zajistit nikoli práva teoretická nebo iluzorní, ale práva, která sou 

praktická a účinná. To platí zejména pro právo na přístup k soudu s ohledem na jeho 

výsadní místo, které zaujímá v demokratické společnosti prostřednictvím práva na 

spravedlivý proces.“40 Tento rozsudek Soudu (obsahující též občanskoprávní 

konsekvence s Úmluvou) je významný zejména v případě, kdy stát ve svém právním 

řádu stanoví advokátní přímus nebo kdy poskytnutí právní pomoci se jeví jako nezbytné 

pro složitost případu a obviněný nemá prostředky na zaplacení. V rovině Úmluvy řeší 

tuto situaci ve vztahu k trestnímu řízení čl. 6 odst. 3, písm. c).  

„Právo na přístup k soudu není ani v trestních věcech absolutní a podléhá 

implicitním omezením.“ 41 

„Soud připomíná, že jeho úkolem není nahrazovat činnost vnitrostátních soudů. 

Jsou to v první řadě vnitrostátní orgány, které jsou povolány aplikovat právo. Úkolem 

Soudního dvora je omezena na zajištění slučitelnosti s Úmluvou s akty vnitrostátních 

orgánů. To platí zejména o procesních ustanoveních, jako jsou zejména lhůty pro 

podání odvolání. Soud se rovněž domnívá, že právní předpisy týkající se postupů a lhůt 

pro podání odvolání slouží k zajištění řádného výkonu spravedlnosti s zejména 

s ohledem na zásadu právní jistoty. Nicméně právní úprava nebo aplikace práva 

v konkrétním případě by neměla bránit možnosti zjednat nápravu a zasáhnout podstatu 

práva na přístup k soudu.“42 

Právo na přístup soudu souvisí zejména s právem podat opravný prostředek, viz. 

kap. 3.7. 

3.1.1.3 Soud zřízený zákonem 

Soud ve věci Cöeme a ostatní v. Belgie judikoval, že „podle rozhodovací praxe, 

účelem pojmu „soud zřízený zákonem“ stanovený v článku 6 Úmluvy je zajistit, aby 

organizace soudnictví v demokratické společnosti nebyla závislá  na (uvážení) moci 

výkonné, ale že  je upraveno zákonem parlamentu.“43   

                                                 
40 Rozsudek ESLP ze dne 9. 10. 1979, Airey v. Irsko, § 24n, stížnost č. 6289/73. 
41 REPÍK, Bohumil. Tamtéž. str. 119 - 120. 
42 Rozsudek ESLP ze dne 10. 7. 2000, Tricard v. Francie, § 29n, stížnost č. 40472/98. (V databázi 

HUDOC publikováno jen ve francouzském jazyce.) 
43 Rozsudek ESLP ze dne 22. června 2000, Cöeme a další v. Belgie, § 98, stížnost č.  32492/96. 
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„Také pojem zákon, na který odkazuje článek 6 odst. 1 Úmluvy, má autonomní 

význam. Z formálního hlediska se zákonem rozumí nejen právní norma vydaná nebo 

schválená parlamentem, ale jakákoli právní norma. Z povahy věci však vyplývá, že 

soud nemůže být zřízen jakoukoli právní normou. Šlo by to proti smyslu požadavku 

zákonného soudu. Přinejmenším zřízení soudu, jeho pravomoc a základní otázky jeho 

organizace musí upravit zákon ve formálním smyslu, tj. právní norma vydaná 

parlamentem. V judikatuře nebyla řešena otázka přidělování věcí jednotlivým soudcům, 

tedy otázka tzv. zákonného soudce. Postup v rozporu se zákonnou, popř. ústavní 

úpravou by však patrně porušoval právo na soud „zřízený“ zákonem“44 

Soud ve své rozhodovací praxi nevykládá pojem „soud zřízený zákonem“ 

izolovaně, ale též ve spojení s požadavkem nestrannosti. Rozhodl, že „pokud 

vnitrostátní právo stanoví, že v senátu odvolacího soudu nemůžou zasedat ti soudci, 

kteří rozhodovali věc v 1. stupni, jejich přítomnost budí důvodné pochybnosti o 

nestrannosti soudu. Podle judikatury Soudu, vzdání se práva zaručeného úmluvou, je-li 

to přípustné, musí být stanoveno (projeveno) jednoznačným způsobem (viz zejm. 

rozsudek Soudu ze dne 6. 12. 1988, Barberà, Messegué a Jabardo, § 82). Soud dále 

uvádí, že vyloučení soudce tak mělo nastat ex offo v souladu s vnitrostátním právem. 

S ohledem na skutečnost, že se žalobce tohoto práva zaručeného úmluvou nevzdal, lze 

konstatovat, že Úmluva byla v tomto směru porušena.“45  

Repík ve své monografii v souvislosti s případem Hauschild v. Dánsko uvádí, že 

„požadavky zákonnosti a nestrannosti se často překrývají, ale nejsou totožné. Například 

vnitrostátní právo někdy připouští kumulaci různých funkcí soudce (např. rozhodování 

o vazbě v přípravném řízení a rozhodování ve věci samé, Úmluva za určitých okolností 

nikoli. Jde o soud zákonný, ale nikoli nestranný“. Přesto však citovaný autor dodává, že 

„jindy to může být naopak.“46 

Komise v případě Leo Zand v. Rakousko (případ Salzburského pracovního soudu) 

rozhodla, že „zákonem musí být upravena pravomoc a příslušnost soudu, včetně 

příslušnosti místní. Je vyloučeno, aby soud byl zřízen rozhodnutím ministra nebo aby 

                                                 
44 REPÍK, Bohumil. Tamtéž. str.  122. 
45 Rozsudek ESLP ze dne 23. 5. 1991, Oberschlick v. Rakousko, § 48n, stížnost č. 11662/85. 
46 REPÍK, Bohumil. Tamtéž. str. 122. 
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soudce takového soudu mohl být z rozhodnutím ministra odvolán z rozhodování o 

věci.“47  

3.1.1.4 Nezávislost soudu 

Další kvalitativní stránkou pojmu soud je jeho nezávislost.  Soud se považuje za 

nezávislý soud takový soud, který je nezávislý na orgánech moci výkonné a také na 

účastnících řízení, jehož členové jsou jmenováni na dobu pěti let (pozn. Soud zde 

pravděpodobně spatřuje záruku nesesaditelnost během funkčního období) a řízení před 

ním poskytuje nezbytné záruky.48  

Podobně v jiném rozhodnutí Soud uvádí, že „považovat určitý orgán za nezávislý, 

předpokládá zohlednit zejména takové skutečnosti jako je „způsob jmenování jejích 

členů a určení jejich funkčního období, existence záruk proti vnějším tlakům, a 

zodpovězení si otázky, zda se subjekt navenek jeví jako nezávislý (viz zejm. rozsudek 

ESLP ze dne 28. 6. 1984, Campbell a Fell). Pokud jde o otázku nestrannosti, musí se 

rozlišovat subjektivní test k prokázání osobního přesvědčení konkrétního soudce 

v konkrétním případě, a objektivní test, který je zaměřen na zjištění, zda osoba soudce 

poskytuje dostatečné záruky pro vyloučení jakýchkoli legitimních pochybností o jeho 

nezávislosti (viz zejm. rozsudek ESLP ze dne 26. 10. 1984, De Cubber v. Belgie). Soud 

poznamenává, že není vždy lehké oddělit otázku nestrannosti od nezávislosti.“49  

Vnitrostátní soudy často využívají odborných znalostí soudních znalců. Závěry ve 

znaleckém posudku mají často klíčový význam buď pro další procesní úkon soudu nebo 

rozhodnutí ve věci samé. V této souvislosti vyvstává otázka nezávislosti a nestrannosti 

soudního znalce. Soud byl ve věci Bernard v. Francie vystaven otázce, jak nahlížet na 

znalecký posudek (důkaz), ve kterém se soudní znalec z oboru psychiatrie vyjádřil 

k vině obžalovaného, ačkoli k tomu nebyl na základě vnitrostátního práva oprávněn. 

Soud zejm. připomněl, že zjišťování skutkového stavu, získávání důkazů i jejich 

hodnocení je v zásadě v pravomoci vnitrostátních soudů a Soudu tak nenáleží tuto 

pravomoc nahrazovat. Soud dále uvedl, že jeho úkolem je hodnotit řízení jako celek. 

V konkrétním případě vyslovil, že řízení bylo spravedlivé jako celek, navzdory 

                                                 
47 Zpráva Komise ze dne 12. 12. 1978, Zand v. Rakousko, § 68 a 69, stížnost č. 7360/76. 
48 Rozsudek ESLP ze dne 16. 7. 1971, Ringeisen v. Rakousko, § 95, stížnost č. 2614/65. 
49 Rozsudek ESLP ze dne 22. 6. 1989, Langborger v. Švédsko, § 32, stížnost č. 11179/84. 
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nepřípustnému vyjádření znalců k vině obžalovaného, protože vina obžalovaného byla 

prokázána řádným dokazováním, zejména výslechem svědků. Soud vyslovil 

jednoznačný závěr, že právo na spravedlivý proces nebylo porušeno, nicméně též 

konstatoval, že „posouzení spravedlnosti řízení jako celku, při zvažování všech 

souvislostí, není lehké“.50 

„Soud posuzuje nezávislost a nestrannost jako dva úzce souvisící aspekty principu 

objektivnosti, tj. zásady, že soud rozhoduje výlučně na základě zákona a podle svého 

svědomí a bez jakéhokoli zásahu, nátlaku nebo ovlivňování zvenčí. Nestrannost ovšem 

přesahuje nezávislost přinejmenším v tom smyslu, že zahrnuje též absenci podjatosti, tj. 

nestrannost pro foro interno, v mysli soudce. V judikatuře soudu lze rozlišovat záruky 

nezávislosti organické (strukturální) povahy a záruky funkční (procesní) povahy.  

Záruky organické (strukturální) se vztahují ke složení soudu a statusu soudců, tj. ke 

způsobu jejich ustanovování, odvolání a přeložení, délce mandátu a k uplatňování 

disciplinární odpovědnosti. Záruky organické povahy nejsou samoúčelné, ale mají za cíl 

zajistit funkční (procesní) nezávislost soudní moci na jiných státních orgánech, zejména 

na exekutivě, na politických stranách a na stranách procesu. Pokud jde o nezávislost 

funkční (procesní), rozhodnutí soudce může samozřejmě být předmětem instanční 

kontroly ze strany soudů vyšších stupňů a není v rozporu s nezávislostí soudce, jestliže 

jej zákon zavazuje řídit se právním názorem a pokyny soudu vyššího stupně, který 

zrušil jeho rozhodnutí a věc mu vrátil k novému projednání a rozhodnutí.“51 

„Soud je toho názoru, že pravomoc soudu vydávat závazné rozhodnutí, které 

nemůže být změněno orgánem nesoudního typu v neprospěch účastníka, je 

neodmyslitelnou součástí samotného pojmu „soud“. Na tuto pravomoc můžeme hledět 

jako na součást „nezávislosti“ požadované v čl. 6 Úmluvy.“52 

Soud se vyjádřil v souvislosti s případem Belilos v. Švýcarsko k tzv. teorii zdání. 

Paní Belilos, občance švýcarského města Laussane, byla vyměřena peněžitá pokuta 

Policejním radou téhož města. Policejní rada je právník reprezentující jednočlenný 

orgán, který jmenuje městský úřad z členů policejního ústředí (ředitelství). Paní Belilos 

byla pokutována za svou účast v nepovolené demonstraci. Ačkoli paní Belilos tvrdila, 

                                                 
50 Rozsudek ESLP ze dne 23. 4. 1998, Bernard v. Francie, § 31n, stížnost č. 22885/93. 
51 REPÍK, Bohumil. Tamtéž. str. 123. 
52 Rozsudek ESLP ze dne 19. 4. 1995, Van de Hurk, § 45, stížnost č. 16034/90. 



 24 

že se demonstrace nezúčastnila, což jako svědek potvrdil i její bývalý manžel, jedním a 

pravděpodobně hlavním důkazem se stala tvrzení příslušníků policejních orgánů. 

S ohledem na možnou propojenost Policejního rady s policejními orgány, byla 

stěžovatelkou úspěšně namítána skutečnost, že o její věci nebylo rozhodnuto nezávisle a 

nestranně. Soud dal stěžovatelce za pravdu.53 

3.1.1.5 Nestrannost soudu 

Ve své judikatuře Soud opakovaně uvádí, že zvažování zda je ten který soud 

nestranný dochází na základě subjektivního a objektivního testu (přístupu).  

„Subjektivní test usiluje o zjištění osobního smýšlení (přesvědčení) konkrétního 

soudce ve věci, a objektivní test spočívá ve zjištění skutečnosti, zda tento soudce nabízí 

dostatečné záruky k vyloučení jakýchkoli legitimních pochybností. Nestačí se však 

omezovat pouze na subjektivní přístup.“54  

„Podle Soudu platí, že osobní nestrannost členů senátu se předpokládá do té doby, 

dokud není prokázán opak.“55 

„Tzv. objektivní nestrannost však nelze chápat tak, že cokoli, co může vrhnout jen 

stín pochybnosti na nestrannost soudce, jej automaticky vylučuje jako soudce nikoli 

nestranného. Soudce není automat na rozhodování oproštěný od jakéhokoli světonázoru, 

subjektivních pocitů, sympatií a antipatií atd. Je vřazen do určitého sociálního prostředí 

a nemůže být od něj zcela izolován. Soud dnes vyžaduje, aby obava z absence 

nestrannosti soudce se zakládala na konkrétních, prokazatelných a dostatečně závažných 

skutečnostech. Ve zvýšené míře tak přihlíží k praktickým potřebám výkonu 

spravedlnosti.“56 

Otázku nestrannosti soudce musel Soud mnohokrát řešit v souvislosti s případy, 

kdy dochází u jednoho soudce ke kumulací funkcí v časovém horizontu od fáze 

prověřování, vyšetřování, rozhodování o vazbě až po účast na rozhodování v rámci 

opravných prostředků. Pro účely této práce uvádím Repíkům zobecňující komentář, 

                                                 
53 Rozsudek ESLP ze dne 29. 4. 1988, Belilos v. Švýcarsko, § 9 – 12 a § 66, 67, stížnost č. 10328/83. 
54 Rozsudek ESLP ze dne 1. 10. 1982, Piersack v. Belgie, § 30, stížnost č. 8692/79. 
55 Rozsudek ESLP ze dne 23. 6. 1981, Rozsudek ESLP ze dne 23. 6. 1981, Le Compte, Van Leuven a De 

Meyere v Belgie, § 58 in fine, stížnost č. 6878/75; 7238/75. 
56 REPÍK, Bohumil. Tamtéž. str. 43. 
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neboť jednotlivá rozhodnutí Soudu nebyla vždy rozhodována s drtivou většinou či bez  

častého výskytu konkurujících a separátních vót. Navíc by bylo nutné vždy detailně 

rozebrat skutkové okolnosti a věnovat se též rozdílům v jednotlivých národních 

úpravách trestního procesu, a to se domnívám, překračuje rámec této práce.  

„Dnes Soud používá tzv. konkrétní přístup, tj. analyzuje jednotlivé procesní úkony, 

které soudce učinil před procesem. Podle jejich obsahu, tj. podle toho, zda otázky, které 

řešil a způsob jak je řešil, neprejudikovaly postoj soudce k vině obviněného 

z nedostatku nestrannosti soudce. Na čem záleží, je rozsah a povaha opatření přijatých 

soudcem před procesem“. Zvláštní pozornost si zasluhují případy zjednodušeného řízení 

a řízení proti mladistvým, kde v některých právních řádech se dosud kumulují funkce 

vyšetřování a rozhodování.57 

Soud byl postaven před otázku, zda členem poroty může být osoba, která je 

zaměstnancem svědka. Konkrétně „pan Forsyth byl zaměstnancem pana McLarena, 

který vystupoval v řízení jako svědek. Oba šli společně k budově soudu a přestože 

věděli, že pan McLaren bude svědčit, nemohli vědět, že pan Forsyth by mohl být vybrán 

jako 1 z 15 porotců. Když se pan Forsyth dozvěděl, že byl vybrán jako porotce, sdělil 

soudnímu úředníkovi, že je zaměstnancem společnosti pana McLarena, načež byl 

soudním úředníkem dotázán, zda ví něco o okolnostech případu. Po negativní odpovědi 

byl pan Forsyth zařazen mezi porotce. Rozhodující je, zda jeho pochybnosti o 

nestrannosti porotce můžou být považovány za objektivně odůvodněné (viz zejm. Remli 

v. Francie rozsudek ze dne 23. dubna 1996, s. 574, § 46). Nicméně, ze skutečnosti, že 

člen poroty zná jednoho ze svědků, nutně nevyplývá jiná skutečnost, že tento člen 

poroty by měl nějak zvýhodnit svědectví takové osoby. V každém jednotlivém případě 

musí být rozhodnuto, zda povědomí o věci je takové povahy a stupně, aby to založilo 

nedostatek nestrannosti ze strany soudu. Navíc ani objektivní pozorovatel by nedošel 

k závěru, že by pan Forsyth byl více nakloněn věřit panu McLarenovi než svědkům 

obhajoby. Kromě toho je třeba zohlednit skutečnost, že tribunál nabídl řadu důležitých 

ochranných opatření. Je příznačné, že Pan Forsyth byl pouze jeden z patnácti porotců, z 

nichž všichni byli vybráni náhodně z řad místního obyvatelstva (…) a že všichni porotci 

byli podrobeni přísaze. Soud konstatoval, že Úmluva nebyla porušena.“58 
                                                 
57 REPÍK, Bohumil. Tamtéž. str. 126. 
58 Rozsudek ze dne 10. 6. 1996, Pullar v. Spojené království, § 8, 9 a § 37 – 40, stížnost č. 22399/93. 
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Komise řešila případ, kdy soudce a advokát v jedné věci se vzájemně znali, protože 

patřili ke sdružení, kde se scházeli studenti a bývalí studenti - v tom čase již někteří 

z nich byli v důchodovém věku. Komise vyslovila závěr, že „pouhé členství ve 

sdružení, ke kterému jak soudce, tak obhájce patřili, nezakládá samo o sobě důkaz 

předpojatosti.“59 

Tato otázka může přicházet do úvahy v souvislosti s členstvím osob soudců a 

advokátů v nejrůznějších sdruženích, která jsou zaměřena na volnočasovou aktivitu, 

např. členství ve stejném sportovním klubu.  

3.1.1.6 Soud s úplnou jurisdikční pravomocí 

„Soudem je jen takový orgán, který má úplnou jurisdikční pravomoc, tj. pravomoc 

přezkoumat všechny aspekty trestního obvinění a rozhodnout o všech skutkových a 

právních otázkách týkajících se viny a trestu. Tento požadavek vyplývá ze slova 

„rozhodne“ v článku 6 odst. 1 Úmluvy. V trestních věcech nebude stačit pravomoc sodu 

zrušit napadené rozhodnutí a vrátit věc správnímu orgánu k novému projednání a 

rozhodnutí. Soud musí mít též pravomoc změnit napadené rozhodnutí v kterémkoli jeho 

výroku, tj. po úplném nebo částečném zrušení napadeného rozhodnutí sám ve věci 

rozhodnout.“60 

Výkladem pojmu soud s úplnou jurisdikční pravomocí se zabýval Soud např. ve 

výše citovaném případě Lauko v. Slovensko. 

3.2 Koncepce spravedlnosti procesu jako celku 

Soud se mnohokrát ve své judikatuře vyjádřil, že hodnotí spravedlnost řízení před 

vnitrostátními soudy jako celek. Takové hodnocení není explicitně vyjádřeno v Úmluvě.  

„Komise připomíná svou ustálenou rozhodovací praxi, s ohledem na čl. 6 Úmluvy, 

ve které rozhodla, že spravedlnost řízení musí být nahlížena v celku, tedy v tom smyslu, 

že pokud se vyskytne procesní vada v předchozím stádiu, může být napravena ve stádiu 

následujícím. Tento přístup je  limitován (a vyloučen) tehdy, pokud napadené vady jsou 

                                                 
59 Rozhodnutí Komise ze dne 10. 2. 1993, Steiner v. Rakousko, stížnost č. 16445/90. 
60 REPÍK, Bohumil. Tamtéž. str. 130 – 132. 
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procesně tak závažné, že jsou neodstranitelné nebo jsou rozhodující pro rámec, ve 

kterém je veden zbytek řízení.“61 

Soud se rovněž zabýval otázkou získávání a hodnocení důkazů ve vztahu 

k spravedlnosti řízení jako celku. Judikoval, že „je věcí národních soudů, jak budou 

hodnotit důkazy, včetně jejich závažnosti (…). Soud pouze zjišťuje, zda na řízení, 

z pohledu celku, lze nahlížet jako na spravedlivé také v souvislosti se způsobem 

získávání důkazů.“62 

Podobně a více do hloubky, v souvislosti se získáváním důkazů, resp. otázkou 

zákonnosti získaného důkazu, Soud ve věci Heglas v. Česká republika rozhodl, že „se v 

zásadě nemá vyjadřovat k přípustnosti určitých druhů důkazních prostředků, například 

důkazů pořízených nezákonně z hlediska vnitrostátního práva, nebo k vině stěžovatele. 

Musí posoudit, zda řízení, včetně způsobu, jakým byly důkazy pořízeny, bylo 

spravedlivé jako celek, což znamená, že má posoudit tvrzenou „nezákonnost“ a v 

případě, kdy se jedná o porušení jiného práva chráněného Úmluvou, povahu tohoto 

porušení Úmluvy. Obecné požadavky na spravedlivost stanovené v článku 6 se vztahují 

na všechna trestní řízení nehledě na druh trestného činu. Nicméně při určování, zda bylo 

řízení spravedlivé jako celek, lze přihlédnout k váze veřejného zájmu na postihu za 

konkrétní trestný čin a na uložení sankce jeho pachateli a tuto porovnat se zájmem 

jednotlivce, aby důkazy v jeho neprospěch byly opatřovány zákonnou cestou. Veřejným 

zájmem však nelze odůvodňovat přijetí opatření, která zbavují práva obhajoby 

konkrétního stěžovatele jejich samotné podstaty, včetně práva nevypovídat ve svůj 

neprospěch zaručeného článkem 6 Úmluvy. Co se konkrétně týče posouzení povahy 

zjištěného porušení Úmluvy, Soud připomíná, že zejména ve věcech Khan v. Spojené 

království shledal, že utajené použití odposlouchávacích zařízení je v rozporu s článkem 

8, protože jejich užití nemá podklad ve vnitrostátním právu, a že zásah do výkonu práva 

na respektování soukromí dotyčných stěžovatelů nebyl „v souladu se zákonem“. 

Nicméně připuštění takto získaných informací jako důkazů nebylo za okolností těchto 

případů v rozporu s požadavky na spravedlivost stanovenými v článku 6 odst. 1 

Úmluvy.“ Soud dal v podstatě za pravdu tvrzení vládě, které obsahuje některé složky 

práva na spravedlivý proces. „Řízení bylo kontradiktorní a především zásada rovnosti 
                                                 
61 Rozhodnutí Komise ze dne 4. 7. 1983, H. v Spojené království, stížnost č. 10000/82. 
62 Rozsudek ESLP zde dne 25. 3. 1999, Pélissier a Sasai v. Francie, § 46, stížnost č. 25444/94. 
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zbraní v něm byla plně dodržena. Stěžovatel měl možnost vyjádřit se ke všem 

prováděným důkazům a navrhovat důkazy ve svůj prospěch. V průběhu celého řízení 

byl zastoupen advokátem a měl možnost plně využít svého práva na obhajobu (viz, 

mutatis mutandis, Schenk proti Švýcarsku, rozsudek Soudu ze dne 12. července 1988, § 

46-47). Při zkoumání, zda bylo v projednávané věci dodrženo právo stěžovatele na 

spravedlivý proces, je důležitou okolností, že přepis záznamu rozhovoru mezi 

stěžovatelem a A. B., který byl čten při hlavním líčení a k němuž se stěžovatel měl 

možnost vyjádřit, nebyl jediným důkazem, na kterém bylo jeho odsouzení založeno.“ 63 

Ani porušení čl. 8 Úmluvy, zasažení do osobnostních práv, nemělo vliv na spravedlnost 

řízení jako celku před českými soudy, a splnilo požadavky čl. 6 Úmluvy.  

3.3 Základní procesní záruky spravedlivého procesu 

„Soudem ve smyslu článku 6 odst. 1 Úmluvy je takový orgán, který rozhoduje v 

„organizovaném řízení“, tzn. v řízení, které je charakterizováno určitými procesními 

zárukami, z nichž některé jsou výslovně zmíněny v článku 6 Úmluvy.“64  

Spravedlnost, veřejnost a přiměřená rychlost projednání záležitosti jsou základními 

zárukami, jež musí splňovat každý proces, jak civilní, tak trestní, aby jej bylo možno 

označit za spravedlivý. „Článek 6 odst. 3 Úmluvy obsahuje výčet specifických 

ustanovení obecného principu obsaženého v odst. 1 Úmluvy. Tato jednotlivá práva 

jejichž nikoli vyčerpávající seznam v odst. 3 Úmluvy odráží aspekty pojmu spravedlivé 

trestní řízení. Při aplikaci čl. 6 odst. 3 nelze zapomínat na účel spravedlivého procesu, 

jinak řečeno – odst. 3 nemůže být oddělen od svých kořenů“65 

Záruka spravedlnosti řízení je procesní povahy a neznamená záruku žádného 

materiálního subjektivního práva, ani to, že výsledek řízení (rozhodnutí soudu) bude 

spravedlivý. Nikoli spravedlnost rozhodnutí, ale spravedlnost řízení, na jehož základě se 

k rozhodnutí došlo, zaručuje článek 6 Úmluvy. Také nejde o to, aby řízení bylo 

v souladu s vnitrostátním právem, ale o to, aby bylo v souladu s Úmluvou, i když soulad 

s domácím právem může mít z hlediska Úmluvy význam.66 Jak vyplývá z dalších 

                                                 
63 Rozsudek ESLP zde dne 1. 3. 2007, Heglas v. Česká republika, § 78, §84 – 92, stížnost č. 5935/02.  
64 Rozsudek ESLP ze dne 29. 4. 1988, Belilos v. Švýcarsko, § 64, stížnost č. 10328/83. 
65 Rozsudek ESLP ze dne 13. 5. 1980, Artico v. Itálie, § 32, stížnost č. 6694/74. 
66 REPÍK, Bohumil. Tamtéž. str. 135. 
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subkapitol, čl. 6 Úmluvy taxativně nevypočítává všechna jednotlivá práva, která tvoří 

právo na spravedlivý proces. Některá práva vyvodil z čl. 6 ve své judikatuře Soud. 

3.3.1 Právo na spravedlivé projednání 

 „Právo na spravedlivý soudní proces je zaručené čl. 6 odst. 1 Úmluvy a musí být 

interpretováno ve světle Preambule Úmluvy, která deklaruje zejména právo být součástí 

společného dědictví smluvních stran. Jedním ze základních aspektů role práva je princip 

právní jistoty, která kromě jiného požaduje, aby v případech, kde soudy určitou věc 

rozhodly s konečnou platností, takové rozhodnutí nebylo znovu otevřeno (called into 

question).“67 

„Právo, aby věc byla projednána spravedlivě, je pouze složkou širšího pojmu práva 

na spravedlivý proces, i když zřejmě jeho složkou ústřední. Na rozdíl od přesně 

vymezitelných pojmů veřejnost a rychlost řízení jde o pojem otevřený, přesně 

neohraničený. V trestních věcech zahrnuje všechny záruky vyjmenované v článku 6 

odst. 2 a 3 Úmluvy, ale též řadu dalších práv a záruk, jimiž je obecný pojem 

spravedlnosti konkretizován a které z něj vyvodila a postupně definovala judikatura 

Soudu. V samé podstatě spravedlnosti jsou Soudem definovány principy rovnosti zbraní 

a kontradiktornosti. Mezi jednotlivými složkami práva na spravedlivé projednání věci je 

úzká souvislost a vzájemná podmíněnost. Kontradiktornost předpokládá rovnost zbraní 

a oba tyto principy zásadně zase předpokládají právo obviněného být přítomen jednání 

soudu atd. Poněvadž jednotlivé záruky uvedené v článku 6 odst. 2 a 3 vlastně patří do 

obsahu práva na spravedlivé projednání věci, posuzuje Soud namítané porušení některé 

z těchto specifických kautel v souvislosti s článkem 6 odst. 1 někdy výlučně jen v jeho 

rámci.“68 

 

 

 

                                                 
67 Rozsudek ESLP ze dne 28. 10. 1999, Brumãrescu v. Rumunsko, § 61, stížnost č. 28342/95. 
68 REPÍK, Bohumil. Tamtéž. str. 144. 
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3.3.1.1 Zásada rovnosti zbraní 

„Rovnost zbraní má dva významy. Smyslem je, aby všichni byli zásadně souzeni 

stejnými soudy podle stejných procesních pravidel bez diskriminace nebo privilegií. Je 

problém garantovat rovnost všech občanů, kteří jsou v nerovné hospodářské a sociální 

situaci. Problémem je zajistit kvalitní obhajobu pro všechny, a to ne jen pro ekonomicky 

privilegované.“69 

„Rovnost v tomto smyslu není v Úmluvě výslovně vyjádřena, a to na rozdíl od 

Paktu, který ve svém článku 14 odst. 1 deklaruje, že „všichni jsou si před soudy a 

soudními dvory rovni.“ Rovnost v tomto smyslu však lze nepochybně vyvodit z článku 

6 v souvislosti s článkem 14 Úmluvy, který zakazuje diskriminaci při užívání práv a 

svobod přiznaných Úmluvou založenou na jakémkoli důvodu, jmenovitě též na 

majetku, sociálním původu, atd. Je obtížné dohlédnout, jaké důsledky může mít obecný 

zákaz diskriminace při výkonu kteréhokoli práva v oblasti trestního procesu přiznaného 

vnitrostátním zákonem, i takového, které Úmluva nezaručuje.“70 

V kontextu s právem na spravedlivé projednání věci jde však o jiný význam 

rovnosti, a sice o rovnost účastníků řízení nacházejících se v různých, proti sobě 

stojících procesních postaveních. Ani tato rovnost není v Úmluvě výslovně vyjádřena, 

judikatura ji však nemohla vyvodit z požadavku spravedlnosti.  Proces je spor, který se 

odehrává prostřednictvím slova, kontradiktorní diskuse, při níž strany sporu musejí mít 

„rovné zbraně“, stejnou možnost mluvit a obhajovat svoji pravdu. Podstata soudního 

procesu spočívá ve spojení těchto dvou prvků: rovnost ve slově.“71  

„Ani v tomto smyslu nemůže jít o absolutní, matematickou rovnost. Je to pojem 

relativní zejména v tom smyslu, že nemůže zcela setřít rozdíl v procesním a zejména 

faktickém postavení stran v trestním řízení vyplývající z jejich rozdílných funkcí a 

možností. Toto nerovné postavení je do určité míry kompenzováno dodatečnými 

zárukami pro slabší stranu, tj. pro obviněného. Jde o tzv. favor defensionis.“72 

                                                 
69 PERROT, R. Les institutions judiciaires. 4. vyd., Paříž: Montchrétien, 1992, str. 52. 
70 REPÍK, Bohumil, Tamtéž. 
71 SOULIER, G.: L´égalité de parole, proncipe de la démocratie et du procès pénal, in Proces pénal et 

droits de l´homme. Paříž: PUF, 1992, str. 247 – 248. In REPÍK, Bohumil. str. 145. 
72 Tamtéž. 
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V rozsudku Neumeister v. Rakousko se „Soud přiklání k názoru Komise, že (…) 

"rovnost zbraní " má být zahrnuta do pojmu spravedlivý proces“.73 Soud připomíná, že 

zásada rovných zbraní – součást širšího pojmu spravedlivý proces – znamená, že každé 

straně musí být poskytnuta dostatečná možnost se zejména* vyjádřit k případu, 

navrhovat důkazy, předkládat je, klást otázky, a to v podmínkách, které ho nestaví do 

podstatně nevýhodné pozice (viz zejm. rozsudek Soudu ze 23. 9. 1996, Ankerl v. 

Switzerland, § 38.)“74 

Ve věci Lamy v. Belgie Soud judikoval, že principem rovnosti zbraní se musí řídit 

též výkon dalších práv. Obviněný musí mít stejný přístup ke spisu jako obžaloba. 

Případy, ve kterých rozhodoval Soud, se týkaly řízení před soudem, takže otázka, zda a 

za jakých podmínek musí mít obhajoba právo nahlížet do spisu v přípravném řízení, 

zůstala otevřená. Rozhoduje-li se však o vazbě, má obhajoba právo seznámit se se 

spisem již v přípravném řízení, aby mohla užitečně popírat důvody vazby.  

Z rozsudku Foucher v. Francie nepřímo vyplývá, že toto právo může být 

v přípravném řízení omezeno na základě zásady tajnosti vyšetřování. V řízení před 

soudem však obviněný toto právo mít musí. 75  

„Stejně jako Komise, Soud konstatuje, že během prvních třiceti dnů vyšetřovací 

vazby, neměla obhajoba, v souladu s právními předpisy ve světle judikatury, možnost 

nahlédnout do čehokoli ve spise, zejména zprávy vypracované vyšetřujícím soudcem a 

policií ve Verviers. To platí zejména pro řízení před Chambre du Conseil, který měl 

potvrdil rozhodnutí o vzetí do vyšetřovací vazby. Zadržený a jeho obhájce tak neměli 

efektivní možnost čelit tvrzením nebo názorům, které obžaloba zaujala na základě 

těchto, obhajobě neposkytnutých dokumentů. Přístup k těmto dokumentům byl pro 

zadrženého v tomto klíčovém stadiu řízení rozhodující, neboť, kdy soud musel 

rozhodnout o vzetí do vyšetřovací vazby nebo propuštění na svobodu. Podle názoru 

Soudu bylo tedy nezbytné nahlédnout do dotčených dokumentů za účelem účinného 

zpochybnění legality rozhodnutí o zatčení a vzetí do vazby. Přestože Korunní právní 

                                                 
73 Rozsudek ESLP ze dne 27. 6. 1968, Neumeister v. Rakousko, § 22, stížnost č. 1936/63. 
74 Rozsudek ESLP ze dne 24. 2. 1997, De Haes a Gijsels v. Belgie, § 53, stížnost č. 19983/92.  

* Pozn.: Jednotlivá práva za slovem „zejm.“ citovaný rozsudek neobsahuje. Soud použil slovo „present“, 

které představuje vyšší míru abstrakce než v pojetí překladu autora diplomové práce. 
75 REPÍK, Bohumil. Tamtéž. str. 144 - 147. 
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zástupce byl obeznámen s celým spisem, v řízení nebyla zadrženému poskytnuta 

možnost napadnout vhodně důvody pro vzetí do vazby. Vzhledem k tomu, že se 

nepodařilo zajistit rovnost zbraní, postup nebyl skutečně kontradiktorní. (viz mutatis 

mutandis, rozsudek Soudu Sanchez – Reissec, § 51).“76 

Ve věci Engel a ostatní v. Nizozemí se Soud zabýval otázkou přípustnosti důkazu 

navrženého stranou. „Navzdory opačnému názoru stěžovatele, čl 6 odst. 3 písm. d) 

nevyžaduje, aby předvolání a výslech každého svědka, kterého obžalovaný navrhne. 

Účelem tohoto článku je, tak jak naznačují slova “na základě stejných podmínek“, plná 

“rovnost zbraní“. S touto výhradou ponechává Soud v kompetenci národních úřadů 

rozhodnout o relevanci obhajobou navrženého důkazu v té míře, jak je slučitelné 

s pojmem spravedlivého procesu, který se prolíná celým ustanovením čl. 6 Úmluvy.“77 

Sedm soudců se proti meritu rozsudku Soudu vyjádřilo v rámci separátního vóta.  

3.3.1.2 Zásada kontradiktornosti 

Tato zásada je v Úmluvě vyjádřena jako „právo vyslýchat nebo dát vyslýchat 

svědky proti sobě a dosáhnout předvolání a výslech svědků ve svůj prospěch za stejných 

podmínek, jako svědků proti sobě“.78 Na tomto ustanovení je patrná úzká souvislost se 

zásadou rovnosti zbraní. 

Soud ve věci Mantovanelli v. Francie judikoval, že „jedním z prvků spravedlivého 

procesu ve smyslu čl. 6 odst. 1 Úmluvy je právo na kontradiktorní charakter řízení. 

Každá strana musí mít v zásadě možnost nikoli jen předložit důkazy potřebné pro svá 

tvrzení a ve svůj prospěch, ale rovněž musí mít možnost se vyjádřit ke všem dokladům 

a připomínkám, které ovlivňují názor soudu. (viz zejm. roozsudek Soudu Lobo 

Machado v. Portugalsko)“79  

„Všechny důkazy musí být v zásadě provedeny v přítomnosti obviněného během 

hlavního líčení s možností kontradiktorního projednání. Použití důkazů získaných 

během přípravného řízení není samo o sobě neslučitelné s čl. 6 odst. 3 písm. d Úmluvy 

za předpokladu, že byla respektována práva obhajoby. Tato práva vyžadují, aby 

                                                 
76 Rozsudek ESLP ze dne 30. 3. 1989, Lamy v. Belgie, § 29, stížnost č. 10444/83. 
77 Rozsudek ESLP ze dne 8. 6. 1976, Engel a ostatní v. Holandsko, § 91, stížnost č. 5100 - 5102/71. 
78 Čl 6 odst. 3 písm. d) Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a svobod, sdělení č. 209/1992 Sb. 
79 Rozsudek ESLP ze dne 18. 3. 1997, Mantovanelli v. Francie, § 33, stížnost č. 21497/93. 
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obžalovaný měl adekvátní a dostatečnou možnost čelit a dotazovat se svědků podávající 

důkaz v jeho neprospěch buď v době jeho (svědkovo) výpovědi nebo pozdější fázi 

procesu (viz rozsudek ESLP ze dne 19. 2. 1991, Isgrò v. Italy, § 34).80 

Soud ve věci Rowe a Davis uvedl, že „ustanovení jehož cílem je nezatajit žádný 

důležitý důkaz není absolutní.  V každém trestním řízení mohou existovat konkurující si 

zájmy jako je národní bezpečnost, potřeba ochránit svědky jimž hrozí nebezpečí odvety 

nebo ochrana policejních metod vyšetřování trestných činů, které musí být vyvažovány 

s právy obžalovaného (viz zejm. rozsudek Soudu ze dne 26. 3. 1996,  Doorson v. 

Holandsko, § 70). V některých případech může být nutné utajit některé důkazy před 

obhajobou s cílem ochránit základní práva jiné osoby nebo za účelem ochránit důležitý 

veřejný zájem. Pouze takováto omezení práv obhajoby, která jsou nezbytně nutná, jsou 

přípustná ve smyslu čl. 6 odst. 1 Úmluvy (viz rozsudek ESLP ze dne 23. dubna 1997, 

Van Mechelen a ostatní v. Holandsko, § 58). Všechny potíže způsobené tímto 

omezením práv obhajoby musí být dostatečně vyváženy ve smyslu práva na spravedlivý 

proces, který obžalovanému přes nezbytná omezení náleží.“81  

Zatajení důkazů ve smyslu předchozího odstavce má své limity. Repík vyvozuje 

z několika rozsudků Soudu, že „nelze zatajit důkazy, které mohou mít skutečný význam 

pro rozhodnutí o vině obviněného.“82 

V rozsudku Kamasinski v. Rakousko Soud judikoval, že „neodmyslitelnou částí 

“spravedlivého procesu“ v trestním řízení ve smyslu čl. 6 odst. 1 Úmluvy je skutečnost, 

že obžalovaný by měl mít možnost se vyjádřit k důkazu, který se vztahuje 

k projednávání sporných otázek i tehdy, pokud by se sporné skutečnosti vztahovaly 

k otázkám procesního charakteru více než k přečinu jako takovému“83 

Z rozsudku Bonev v. Bulharsko84 vyplývá, že ačkoli se stěžovatel přiznal ke skutku, 

který zakládá jeho trestní odpovědnost, a který sledovali dva očití svědci, nelze se 

v hlavním líčení spokojit s jejich výpověďmi z přípravného řízení, pokud stěžovatel 

neměl možnost podrobit křížovému výslechu dva klíčové svědky. V tomto případě 

                                                 
80 Rozsudek ESLP ze dne 20. 9. 1993, Saidi v. Francie, § 43, stížnost č. 14647/89. 
81 Rozsudek ESLP ze dne 16. 12. 2000, Rowe a Davis v. Spojené království, § 61, stížnost č. 28901/95. 
82 REPÍK, Bohumil. Tamtéž. str. 147 - 149. 
83 Rozsudek ESLP ze dne 19. 12. 1989, Kamasinski v. Rakousko, § 102, stížnost č. 9783/82. 
84 Rozsudek ESLP ze dne 8. 6. 2006, Bonev v. Bulharsko, § 6 – 14, 41, 43 – 45, stížnost č. 60018/00.  
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jeden z nich po výslechu z přípravného řízení velice záhy zemřel. Druhý svědek nemohl 

být řádně předvolán, protože neměl trvalé bydliště, tedy ani stálou adresu. Třetí svědek 

znal skutkovou stránku věci jen z doslechu. Národní soud uznal stěžovatele vinným 

především na základě výpovědí dvou očitých svědků. Soud v tomto případě konstatoval 

porušení čl. 6 odst. 3 písm. d) Úmluvy. 

Ve věci Krčmář v. Česká republika „stěžovatelé poukazují na to, že jim bylo 

upřeno právo na spravedlivý proces před Ústavním soudem, protože Ústavní soud opřel 

své rozhodnutí především o listiny, které nebyly vzaty v úvahu při ústním jednání a 

které nebyly účastníkům řízení ukázány nebo předloženy k projednání. Stěžovatelé také 

uvedli, že po skončení ústního jednání Ústavní soud vynesl nález opírající se především 

o listiny získané od pěti institucí, které při tomto jednání nebyly předloženy a k nimž se 

stěžovatelé nemohli vyjádřit. V projednávaném případě vyvolává problém pouze 

skutečnost, že s důkazy shromážděnými z iniciativy Ústavního soudu od Státního 

okresního archivu v Rakovníku, Státního oblastního archivu v Praze, Státního 

ústředního archivu v Praze, Ministerstva práce a sociálních věcí a Ministerstva financí 

nebyli stěžovatelé seznámeni. Princip rovnosti zbraní, který je jedním z prvků širší 

koncepce spravedlivého procesu, vyžaduje, aby každé ze stran byla dána přiměřená 

příležitost předložit svoji záležitost za podmínek, které ji nestaví do podstatné nevýhody 

vůči protistraně (viz rozsudek Soudu ze dne 23. 10. 1996, Ankerl proti Švýcarsku, § 38). 

(…) Účastníci musí mít příležitost nejen předložit každý důkaz nutný k tomu, aby 

obhájili své nároky, ale také musí být seznámeni s každým důkazem nebo stanoviskem, 

jejichž účelem je ovlivnit rozhodování soudu, a musí mít možnost se k nim vyjádřit (viz 

rozsudek  Soudu ze dne 18. 2. 1997, § 24, rozsudek Soudu ze dne 18. 2. 1997, Nideröst-

Huber proti Švýcarsku § 24, a výše citovaný rozsudek Soudu ve věci Mantovanelli proti 

Francii).  Soud konstatuje, že písemné důkazy předložené na žádost Ústavního soudu 

byly zjevně způsobilé rozhodnutí Ústavního soudu ovlivnit. Ze záznamu ústního jednání 

před Ústavním soudem nevyplývá, že předmětné písemné důkazy byly přečteny. Soud 

je však toho názoru, že i kdyby byly takové důkazy předloženy a přečteny během 

ústního jednání, nebylo by tím naplněno právo stěžovatelů na kontradiktorní řízení 

vzhledem k povaze a důležitosti těchto důkazů. Účastník řízení musí mít možnost 

seznámit se s důkazy předloženými soudu, jakož i možnost vyjádřit se před soudem k 
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jejich existenci, obsahu a pravosti v přiměřené formě a v přiměřené době, v případě 

potřeby písemně a předem.“85 

3.3.1.3 Právo obviněného být přítomen jednání soudu 

Právo obviněného být přítomen jednání soudu je další v řadě práv, která nejsou 

výslovně uvedena v článku 6 Úmluvy, ale která z něj vyvodila judikatura Soudu.  

„Ačkoli není toto právo výslovně zmíněno v čl. 6 odst. 1 Úmluvy, předmět a účel 

tohoto článku, pokud na něj hledíme jako celek, znamená, že “osoba obviněná 

z trestného činu“ je oprávněna se zúčastnit soudního jednání. Navíc čl. 6 odst. odstavec 

c), d) a e) zaručuje každému obviněnému právo hájit sám, vyslýchat nebo dát vyslýchat 

svědky a mít bezplatnou pomoc tlumočníka, pokud nerozumí nebo nemluví jazykem 

soudu, a to bylo obtížné uvést v život, bez přítomnosti obžalovaného na jednání 

soudu.“86 

„Ustanovení čl. 6 odst. 1 Úmluvy je aplikovatelné na řízení před odvolacím 

soudem, který je založený na apelačním principu. V trestním řízení spojení přítomnost 

obžalovaného a ochrana ve smyslu tohoto článku nekončí s rozhodnutím v prvním 

stupni. V souladu s ustálenou judikaturou platí, že stát, který konstituoval apelační nebo 

kasační soud, je povinen zajistit, aby se osoby podléhající jejich pravomoci těšili před 

těmito soudy základním zárukám čl. 6 (viz rozsudek Soudu zde dne 2. 3. 1987, Monnell 

a Morris v. Spojené království, § 54). Ani pan Ekbatani (obžalovaný) ani státní zástupce 

neměli možnost se osobně zúčastnit jednání apelačního soudu a oběma byla dána stejná 

možnost předložit jejich zejm. stanoviska, důkazy a námitky v písemné podobě. 

Apelační soud zde byl povolán rozhodovat jak skutkové, tak právní otázky s tím 

výsledkem, zda obžalovaný je vinen. I přesto, že apelační soud byl omezen principem 

zákazu reformace in peius, Soud rozhodl, že čl. 6 Úmluvy byl porušen.“87  

Podle rozsudku soudu Botten v. Norsko „(…), řízení zahrnující posouzení pouze 

právních otázek, může být v souladu s požadavky čl. 6 Úmluvy, ačkoli odvolateli není 

                                                 
85 Rozsudek ESLP ze dne 3. 3. 2000, Krčmář v. Česká republika, § 29, 31, 39 – 40, stížnost č. 35376/97. 
86 Rozsudek ESLP ze dne 12. 2. 1985, Colozza v. Itálie, § 27, stížnost č. 9024/80. 
87 Rozsudek ESLP ze dne 26. 5. 1988, Ekbatani v. Švédsko, § 24, stížnost č. 10563/83. 
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dána příležitost být přítomen osobně při apelačním nebo kasačním soudu (viz zejm. 

rozsudek Soudu ze dne 8. prosince 1983, Axen v. Německo, § 27 – 28).“88   

Z rozsudku Soudu Kaste a Mathisen v. Norsko89 vyplývá, že pokud v odvolacím 

řízení jeden ze tří spoluobviněných odmítne vypovídat, neznamená to vždy absolutní 

vyloučení práva ostatních spoluobvinění na pokládání otázek tomuto obviněnému 

v rámci křížového výslechu. I přímé otázky ze strany dvou spoluobviněných by nebyly 

v nesouladu s jeho právem neodpovídat na otázky, jež by mohly vést k jeho usvědčení 

ze spáchaného trestného činu. 

Obrácená strana práva obžalovaného, při dodržení zákonného procesního postupu, 

je jeho povinnost dostavit se k soudu. Podle rozsudku Soudu Van Geyseghem v. Belgie 

„legitimní požadavek, že obžalovaný musí být přítomen jednání může být 

ospravedlněno jinými způsoby než je tvrzení nedostatku práva být obhajován. Soud 

poznamenává, že v souladu s vnitrostátními procesními předpisy může být 

obžalovanému rozhodnutím nařízeno se dostavit k soudu s absencí možnosti se proti 

tomuto rozhodnutí odvolat.“90 

3.3.1.4 Právo na odůvodnění soudního rozhodnutí 

Soud nachází závazek smluvních stran Úmluvy odůvodňovat soudní rozhodnutí 

v čl. 6 odst. 1 Úmluvy, ačkoli toto právo v něm výslovně uvedeno není. 

„Soud znovu zdůrazňuje, že čl. 6 odst. 1 Úmluvy zavazuje soudy odůvodňovat 

jejich rozhodnutí, ale nelze to chápat v tom smyslu, že se vyžaduje detailní odpověď na 

každý argument (viz rozsudek Soudu ze dne 19. 4. 1994, Van de Hurk v. Holandsko, § 

61). Rozsah, ve kterém je tato povinnost odůvodňovat rozhodnutí, se může měnit podle 

povahy rozhodnutí. Navíc je nezbytné vzít v úvahu, kromě jiného, různorodost 

prostředků, které může strana vedoucí spor uplatňovat před soudem a rozdíly, které 

existují v zákonech smluvních stran Úmluvy, právních obyčejích, názorech teorie, ve 

formách a vzorech rozhodnutí. Tato různorodost odůvodňuje závěr, že otázka zda soud 

                                                 
88 Rozsudek ESLP ze dne 19. 2. 1996, Botten v. Norsko, § 39, stížnost č. 16206/90. 
89 Rozsudek ESLP ze dne 9. 11. 2006, Kaste a Mathisen v. Norsko,§ 52, stížnost č. 18885/04 a 21166/04. 
90 Rozsudek ESLP ze dne 21. 1. 1999, Van Geyseghem v. Belgie, § 34, stížnost č. 26103/95. 
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vyhověl požadavkům Úmluvy v čl. 6, může být posouzena pouze ve světle okolností 

konkrétního případu.“91 

3.3.2 Veřejnost řízení a rozhodnutí 

 „Veřejný charakter procesu před soudními orgány ve smyslu čl. 6 odst. 1 Úmluvy 

chrání strany sporu před tajným výkonem spravedlnosti bez kontroly se strany 

veřejnosti. Je rovněž jedním ze způsobu, jímž může být zachována důvěra v soudy vyšší 

a nižší instance. Čin tak výkon spravedlnosti průhledným, veřejnost řízení přispívá 

k dosažení účelu čl. 6 odst. 1 Úmluvy, jmenovitě k právu na spravedlivý proces ve 

smyslu Úmluvy (viz zejména rozsudek ESLP ze dne 8. 12. 1983, Pretto a ostatní v. 

Itálie ).“92 

„Soud připomněl, že veřejný charakter soudního jednání tvoří základní princip 

obsažený v čl. 6 odst. 1 Úmluvy, ale ani výslovné ustanovení , ani duch (účel) tohoto 

článku nebrání osobě se vzdát, výslovně nebo tacitně, práva na veřejný proces. Každé 

takové vzdání musí být projeveno jednoznačným způsobem a nesmí být v rozporu 

s důležitým veřejným zájmem (viz rozsudek Soudu ze dne 24. 6. 1993, Schuler-

Zgraggen v. Švýcarsko, § 58).“93 

Výjimky z této zásady jsou výslovně uvedeny v čl. 6 odst. 1 Úmluvy. Tyto jsou 

z hlediska subjektů omezeny na tisk a veřejnost s tím, že jednotlivé výjimky ze zásady 

veřejnosti představují „zájmy mravnosti, veřejného pořádku nebo národní bezpečnosti 

v demokratické společnosti, nebo když to vyžadují veřejné zájmy nezletilých nebo 

ochrana soukromého života účastníků anebo, v rozsahu považovaným soudem za zcela 

nezbytný, pokud by, vzhledem ke zvláštním okolnostem, veřejnost řízení mohla být na 

újmu zájmům spravedlnosti. Rozsudek však musí být vyhlášen veřejně.“94  

 „Vyšetřování zda byl spáchán trestný čin může probíhat neveřejně.95  

V souvislosti s ochranou osob, které nejsou během řízení v postavení (zejména) 

obžalovaného, mohou být dotčeni na svých právech, a to i v případě, kdy soud jedná 

                                                 
91 Rozsudek ESLP ze dne 9. 12. 1994, Riuz Torija v. Španělsko, § 29, stížnost č. 18390/91. 
92 Rozsudek ESLP ze dne 22. 2. 1984, Sutter v. Švýcarsko, § 26, stížnost č. 8209/78. 
93 Rozsudek ESLP ze dne 28. 5. 1997, Pauger v. Rakousko, § 58, stížnost č. 16717/90. 
94 Čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, sdělení č. 209/1992 Sb. 
95 Rozsudek ESLP ze dne 22. 2. 1990, Weber v. Švýcarsko, § 45, stížnost č. 11034/84. 
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s vyloučením veřejnosti. Z rozsudku Soudu ve věci Z. v Finsko96 vyplývá, že Soud 

práva těchto osob, jež by mohla být díky řízení porušena chrání nejen přes “filtr“ 

neveřejného projednání věci samé, ale též zamezením šíření informací i přes jiný možný 

komunikační kanál, in concreto přes tisk. I při vědomí problematiky generalizace 

judikatury Soudu by se ve světle tohoto rozsudku Soudu dalo konstatovat, že v souladu 

s Úmluvou by mělo být zamezeno, bez ohledu na způsob, rozšíření takových informací, 

které mohou ve svém důsledku porušit právo na ochranu soukromého života (čl. 8 

Úmluvy). Je zde tedy patrná implikační linie: řízení před soudem - porušení 

subjektivního práva, ke kterému by bez rozšíření informace nedošlo - a ve svém 

konečném důsledku porušení práva chráněného Úmluvou. Zde se jednalo o čl. 8 

Úmluvy. V konkrétním případě se ve zkratce jednalo o rozšíření informace o nemoci 

stěžovatelky (HIV), díky tomu následně o propuštění ze zaměstnání a společenské 

odsouzení (vyloučení). Tento případ ukazuje složitost rozhodování Soudu (podobně 

jako v našich podmínkách např. Ústavní soud ČR), který musí vážit zájmy, hodnoty ať 

už nevýslovně nebo vyjádřené na té nejvyšší normativní rovině a nalézt jednoznačné 

rozhodnutí a zároveň složitost při rozhodování jiné, rovněž nelehké záležitosti, a to 

vyhovění koncepci spravedlnosti řízení jako celku, kdy i porušení jednoho článku 

Úmluvy může udržet spravedlnost řízení jako celku, jak uvádím výše na příkladu 

Heglas v. Česká republika. 

Pokud novinář, výborně seznámený s případem pojedná o probíhajícím trestním 

řízení, navzdory tomu, že se vyjádří též k vině obžalovaného, nejedná se o porušení čl. 6 

odst. 1 Úmluvy. Ve věci Worm v. Rakousko Soud konstatoval, že „omezení svobody 

vyjádřit své názory ve smyslu čl. 10 Úmluvy neopravňuje státy k omezení všech forem 

veřejné diskuse ohledně záležitostí, které soudy projednávají. Existuje určitý obecný 

rámec, který soudy nemohou držet ve vakuu. Taková skutečnost, že soudy jsou místem, 

kde se rozhoduje o vině nebo nevině ve smyslu trestního práva, neznamená, že na 

jiných místech nemůže existovat (…) diskuze na téma obsahu trestních řízení, např. 

v právních časopisech, obecně v tisku nebo mezi širokou veřejností. Za předpokladu, že 

nepřekročí meze jež obepínají řádný výkon spravedlnosti, podávání zpráv zahrnujících 

komentáře o soudních jednáních, přispívají k jejich publicitě a tím se stávají perfektně 

                                                 
96 Rozsudek ESLP ze dne 25. 2. 1997, Z. v. Finsko, § 62n, stížnost č. 22009/93. 
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slučitelnými s požadavky čl. 6 odst. 1 Úmluvy, že řízení má být veřejné.  Nikoli pouze 

média mají za úkol podávat tyto informace a názory či myšlenky. Veřejnost má právo 

tyto informace přijímat.“97 

Ve vztahu mediálního práva, práva trestního a čl. 6 odst. 1 a čl. 10 Úmluvy se Soud 

velice podrobně a dlouze vyjádřil ve věci De Haes a Gijsels v. Belgie98, kdy vyslovil, že 

je v souladu s Úmluvou pokud se dva novináři na základě verifikovaných informací, 

podrobné analýze skutkových otázek, vyjádřili „nejen polemicky, ale místy i 

v agresivním rázu (agrressive tone)“  k rozhodování soudu. Takovéto vyjádření by 

kromě zákonného rámce nemělo vybočovat z rámce pravidel novinářské etiky.  

3.3.3 Přiměřená lhůta 

Právo obviněného, aby jeho záležitost byla projednána v přiměřené lhůtě je 

výslovně obsaženo v čl. 6 odst. 1 Úmluvy a jedním z pojmových znaků práva na 

spravedlivý proces. 

„Článek 6 Úmluvy přikazuje smluvním státům, aby zajistili soudní řízení, které je 

rychlé, ale zároveň tentýž článek obsahuje obecnější princip, kterým je řádný výkon 

spravedlnosti.“99 

 „(…) V trestních věcech “přiměřená lhůta“ ve smyslu čl. 6 odst. 1 Úmluvy začíná 

běžet od okamžiku obvinění, dnem zatčení nebo dnem kdy dotyčné osobě bylo úředně 

sděleno, že je stíhána nebo též dnem, kdy začalo přípravné řízení.“100 

V jiném rozsudku Soud vyslovil, že „řízení začalo v okamžiku, kdy byl stěžovatel 

zadržen.“101 

Soud rovněž pro účely trestního řízení považuje za počátek běhu přiměřené lhůty 

okamžik, kdy „bankovní účet byl zajištěn na základě rozhodnutí.“102  

Začátek běhu přiměřené lhůty ve vztahu k poškozenému se počítá „od okamžiku, 

kdy se poškozený připojil k řízení uplatněním občanskoprávního nároku.“103 

                                                 
97 Rozsudek ESLP ze dne 27. 8. 1997, Worm v. Rakousko, § 50, stížnost č. 22714/93. 
98 Rozsudek ESLP ze dne 24. 2.  1997, De Haes a Gijsels v. Belgie, § 47n, stížnost č. 19983/92. 
99 Rozsudek ESLP ze dne 22. 10. 1992, Boddaert v. Belgie, § 39, stížnost č. 12919/87. 
100 Rozsudek ESLP ze dne 22. 6. 2000, Cöeme a další v. Belgie, § 133, stížnost č. 32492/96. 
101 Rozsudek ESLP ze dne 19. 10. 1999, Gelli v. Itálie, § 37, stížnost č. 37752/97. 
102 Rozsudek ESLP ze dne 13. 11. 2001, Šleževičius v. Litva, § 26, stížnost č. 55479/00. 
103 Rozsudek ESLP ze dne 1. 7. 1997, Torri v. Itálie, § 23, stížnost č. 26433/95. 
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V souvislosti s koncem přiměřené lhůty Soud vyslovil, že „předmětné období 

skončilo dne (…). Soud nepovažuje za relevantní argument vlády, podle nějž nelze brát 

ohled na délku řízení vedeného před Ústavním soudem. Soud dále poznamenává, že 

Ústavní soud stěžovatelovu stížnost projednal a odmítl ji pro zjevnou 

neopodstatněnost.“104 Soud tedy považuje za konec lhůty okamžik vyřízení věci před 

Ústavním soudem s tím, že jako dobu relevantní vzal dobu řízení před okresním, 

krajským, Nejvyšším a Ústavním soudem.  

Právo na rozhodnutí v přiměřené lhůtě se vztahuje též k přípravnému řízení. Soud 

zopakoval hlediska posuzování přiměřené délky a vyslovil, že 8 let a 2 měsíce 

představují nepřiměřenou délku přípravného řízení.105 

„Zásada, že lhůta nezbytná pro dosažení výkonu pravomocného rozhodnutí je 

započítávána do celkové délky řízení, neplatí samozřejmě pro ta soudní řízení, která 

dosud neskončila, ale v nichž dochází k průtahům.“106 

Úmluva v žádném svém ustanovení ani Soud v žádném svém rozhodnutí nestanovil 

a priory pevnou časovou mez, po jejímž uplynutí by automaticky bylo možné 

konstatovat, že došlo k překročení přiměřené lhůty ve smyslu čl. 6 Úmluvy. 

„Soud připomíná, že přiměřenost délky řízení se posuzuje na základě okolností 

daného případu a s ohledem na kritéria stanovená vlastní judikaturou, jimiž jsou 

zejména složitost věci, chování stěžovatele a postup příslušných orgánů a význam sporu 

pro dotyčnou osobu (viz zejména rozsudek Soudu ze dne 27. 6. 2000, Frydlender proti 

Francii, § 43).“107 

„(…) Složitost případu se hodnotí podle povahy (rozsáhlost) trestního obvinění,108 

nutnosti předvolat velký počet svědků a některé i opakovaně,109 přítomnosti 

mezinárodního prvku, ať už jde o účastníky řízení, kteří se nacházejí v zahraničí, 

procesní úkony v rámci dožádání cizích justičních orgánů, překlady částí spisu,110 

                                                 
104 Rozsudek ESLP ze dne 30. 11. 2004, Kos v. Česká republika, § 26, stížnost č. 75546/01.  
105 Rozsudek ESLP ze dne 11. 2. 1991, Angelucci v. Itálie, § 13 a § 15, stížnost č. 12666/87. 
106 HUBÁLKOVÁ, Eva. Přehled judikatury Evropského soudu pro lidská práva. Právo na spravedlivé  

řízení a další procesní práva. Praha: ASPI 2006, str. 56. 
107 Rozsudek ESLP ze dne 5. 10. 2004, Hradecký v. Česká republika, § 44, stížnost č. 76802/01. 
108 Rozsudek ESLP ze dne 25. 9. 2001, Yalgin a další v. Turecko, § 25, 27 a 29, stížnost č. 33370/96. 
109 Rozsudek ESLP ze dne 4. 10. 2001, Bejer v. Polsko, § 47 a 48, stížnost č. 38328/97. 
110 Rozsudek ESLP ze dne 23. 5. 2000, Van Pelt v. Francie, § 41 a 42, stížnost č. 31070/96. 
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nutnosti nechat si vypracovat několik znaleckých posudků (případ se týkal 

mezinárodních platebních transakcí mezi bankami).“111 

„Ačkoli povinnost rozhodnout věc v přiměřené délce se vztahuje i na Ústavní soud, 

nemůže být tato povinnost vykládána stejným způsobem jako u běžného soudu. Úkolem 

Ústavního soudu je bdít nad ústavností a z tohoto důvodu je nezbytné občas přihlížet i 

k jiným hlediskům než je pouhé chronologické pořadí uvedené v seznamu napadnutých 

věcí, a to k povaze konkrétního případu a jeho významu z hlediska politických a 

sociálních okolností.“112 

„Pokud jde o chování stěžovatele, Soud poznamenává, že přispěl k délce řízení 

především tím, že změnil svou obhajobu během veřejného jednání (…), což si vyžádalo 

výslech dalších svědků žijících v Německu, kteří byli vyslechnuti příslušnými 

německými orgány. Stěžovatel přiznal, že na radu svého právního zástupce záměrně 

zatajil určité skutečnosti. Navíc, jedno jednání muselo být odročeno, protože stěžovatel 

navrhl provedení dalších důkazů. Nicméně Soud připomíná, že článek 6 Úmluvy 

neukládá obviněným aktivní spolupráci se soudními orgány. Ani jim nelze vytýkat, že 

plně využívají právních prostředků dostupných podle vnitrostátního práva. Takové 

chování stěžovatele nicméně představuje objektivní skutečnost, která – ačkoli nemůže 

být přičítána žalovanému státu – musí být vzata v úvahu při rozhodování, zda délka 

řízení přesáhla „přiměřenou lhůtu“ nebo ne (viz zejména rozsudek Soudu ze dne 23. 9. 

1998, I. A. proti Francii) Přestože v posuzovaném případě může být stěžovatel za 

daných okolností považován za zodpovědného za některé z průtahů, nemůže to 

ospravedlnit celkovou délku řízení (viz mutatis mutandis, rozsudek Soudu ze dne 12. 5. 

1999, Ledonne v. Itálie).“113 

Nelze přikládat k tíži obžalovaného takové skutečnosti, jako že např. „změnil svá 

tvrzení, v různých fázích řízení žádal o osvobození od soudních poplatků, ale tyto 

změny a jeho žádostech o povolení výjimky v podstatě vyplývají z revidovaných 

znaleckých posudků o způsobené škodě. Stěžovatel nezneužil svých procesních práv, 

ale uplatňoval jen svá legitimní procesní oprávnění k dosažení svých nároků.“114 

                                                 
111 Rozsudek ESLP ze dne 4. 10. 2001, Ilowiecki v. Polsko, § 87, stížnost č. 27504/95. 
112 Rozsudek ESLP ze dne 25. 2. 2000, Gast a Popp v. Německo, § 75, stížnost č. 29357/95. 
113 Rozsudek ESLP ze dne  31. 7. 2000, Barfuss v. Česká republika, § 81, stížnost č. 35848/97. 
114 Rozsudek ESLP ze dne 14. 6. 2005, Krasuski v. Polsko, § 56, stížnost č. 61444/00. 
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Stát jako celek je staven k odpovědnosti za porušení práva na soud v přiměřené 

lhůtě. V tomto případě došlo v průběhu podávání opravných prostředků dvakrát 

k situaci, kdy vnitrostátní orgány neposkytli soudům požadovanou dokumentaci 

(důkazní prostředky). V prvém případě trvalo poskytnutí dokumentace více než 10 

měsíců, ve druhém pak 11 a půl měsíce.115 

Soudy České republiky stále řeší mnoho nedořešených případů, jejichž nárůst byl 

odstartován v porevolučním období, kdy mnoho soudců opustilo soudcovské povolání. 

Dědictví transformačních změn v oblasti justice z tohoto období jsou nejvíce markantní 

v severních Čechách a na severní Moravě, ale nikoli jen tam. Ačkoli Soud se v níže 

uvedené věci vyjadřuje k otázce spadající do působnosti civilního soudu, lze závěr 

Soudu použít i pro trestní řízení. „Argumentuje-li vláda nedostatečnou personální 

obsazeností chomutovského soudu, pak Soud připomíná, že smluvní státy jsou povinny 

uspořádat svůj justiční systém tak, aby soudy mohly každému zaručit právo, aby o jeho 

záležitostech týkajících občanských práv a závazků bylo pravomocně rozhodnuto v 

přiměřené lhůtě (viz například rozsudek Soud  Comingersoll S. A. v. Portugalsko, § 24) 

Soud rovněž s politováním konstatuje, že k urychlení řízení nedošlo navzdory příslibům 

krajského soudu, že na průběh řízení dohlédne. Tato skutečnost musela otřást důvěrou 

stěžovatele v řádné fungování justice.“116 

 „Soud připomíná, že i přes různá opatření státu, která byla v průběhu řady let 

zavedena s cílem zlepšit přístup ke spravedlnosti a (…) které ve své podstatě odrážejí 

vůli k řešení problému přetíženosti soudů, nelze ospravedlnit jednáním státu, kterým 

nezajistí právo na soudní řízení v přiměřené lhůtě. Soud kromě jiného rovněž 

neakceptoval takový přístup soudů, kdy po dobu dvou let nebyl ve věci učiněn běžný 

rutinní úkon jako např. doručení předvolání (viz mutatis mutandis, rozsudek Soudu ze 

dne 13. 7. 1983, Zimmermann a Steiner v. Švýcarsko, § 29 a 31).“117 Řečeno ve zkratce, 

Soud netoleruje zdlouhavé řešení problému přetíženosti soudů, a to i navzdory vůli státu 

tento problém řešit.  

                                                 
115 Rozsudek ESLP ze dne 25. 11. 1992, Abdoella v. Holandsko, § 8 a 23, stížnost č. 12728/87. 
116 Rozsudek ESLP ze dne 22. 6. 2004, Bartl v. Česká republika, § 53, stížnost č. 50262/99. 
117 Rozsudek ESLP ze dne 20. 7. 1984, Guincho v. Portugalsko, § 35, 36 a 40, stížnost č. 8990/80.  
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„V mnoha případech nelze odstranit samo porušení práva na přiměřenou lhůtu 

soudního řízení s retroaktivním účinkem. (Žádné uvedení v předešlý stav není možné) 

Může zde být pouze reparace, která představuje náhradu škody.“118 

„Jestliže Soud prohlásí, že byla porušena Úmluva nebo její Protokoly, a jestliže 

vnitrostátní právo zúčastněné Vysoké smluvní strany umožňuje jen částečné odstranění 

důsledků tohoto porušení, Soud přizná v případě potřeby poškozené straně spravedlivé 

zatostiučinění.“119 Ke spravedlivému zadostiučinění viz kapitola 2.1.2. 

Soud ve věci Pretto a další v. Itálie judikoval „v souladu s většinovým názorem 

Komise, že jednotlivé fáze řízení byly hodnoceny jako nepřiměřeně dlouhé a zároveň se 

jim dalo předejít, nicméně celková doba řízení nebyla neslučitelná s článkem 6 odst. 1 

Úmluvy.“120 Lze tedy říci, že přiměřenost celkové doby řízení udrží nepřiměřenou délku 

řízení v některé fázi řízení, a tím zaručí soulad s Úmluvou. 

Ačkoli se v této práci věnuji v zásadě judikatuře Soudu, nemohu v této souvislosti 

nezmínit dva nálezy Ústavního soudu ČR. Důvodem pro učinění této výjimky je mi 

skutečnost, že stížnosti, kterým Česká republika čelí před Soudem, se ve velké míře 

týkají právě nepřiměřené délky řízení.  

Ústavní soud ČR rozhodl, že „Jde-li o uložení nepodmíněného trestu odnětí 

svobody, je zřejmé, že zároveň je třeba zkoumat, zda zásah do osobní svobody 

stěžovatele (čl. 8 odst. 2 Listiny), obecně ústavním pořádkem předvídaný, je v 

souvislosti s délkou řízení ještě proporcionálním zásahem či nikoliv. Jinak řečeno, je 

třeba zkoumat vztah veřejného statku, který je představován účelem trestu, a základním 

právem na osobní svobodu, které je omezitelné jen zákonem, avšak dále pouze za 

předpokladu, že jde o opatření v demokratické společnosti nezbytné a nelze-li 

sledovaného cíle dosáhnout mírnějšími prostředky. Totiž i zákonem předvídané 

omezení základních práv je třeba interpretovat ústavně konformním způsobem, tj. mimo 

jiné tak, aby jejich aplikace obstála v testu proporcionality. Ochrana práva na 

přiměřenou délku řízení podle čl. 6 odst. 1 Úmluvy, resp. kompenzace jeho porušení, 

může být dosažena i prostředky, jež jsou vlastní trestnímu právu. Je proto povinností 

obecných soudů využít všech takových prostředků, které jim trestní právo poskytuje, k 

                                                 
118 Rozhodnutí Komise ze dne 8. 7. 1974, X. v. Rakousko, str. 45, stížnost č. 5575/72. 
119 Čl. 41 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, sdělení č. 209/1992 Sb. 
120 Rozsudek ESLP ze dne 8. 12. 1983, Pretto a další v. Itálie, § 36, stížnost č. 7984/77. 
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tomu, aby vedle práva na osobní svobodu bylo rovněž kompenzováno porušení práva na 

projednání věci v přiměřené lhůtě. To vše takovým způsobem, aby byla především 

zajištěna ochrana základních práv stěžovatele a současně vyloučeno nastoupení 

mezinárodněprávní odpovědnosti České republiky za porušení závazků plynoucích z 

Úmluvy. Úvahy obecných soudů o trestu, popřípadě přímo o trestním stíhání v 

souvislosti s dobou uplynuvší od spáchání činů, resp. s ohledem na délku trestního 

řízení, musejí být strukturovány do tří rovin. Jednak je to rovina úvah opírajících se o 

trestněprávní předpisy, dále test proporcionality plynoucí z imperativu právního státu a 

v něm chápané osobní svobody (rovina ústavní) a nakonec promítnutí délky řízení do 

případně ukládaného trestu (rovina Úmluvy a mezinárodněprávní odpovědnosti).“121 

Obsahem druhého nálezu Ústavního soudu ČR, který pojednává o nepřiměřené 

délce trvání řízení a který by ve smyslu čl. 89 odst. 2 Ústavy ČR měl být závazný 

zejména pro obecné  soudy, je uvedeno: „Není však úlohou Ústavního soudu, aby 

předjímal druh a výši konkrétně ukládaného trestu, kterým by nedošlo 

k neproporcionálnímu zásahu do základního práva na osobní svobodu stěžovatele. 

Přesto Ústavní soud s odvoláním na výše citovanou judikaturu uvádí, že obecné soudy 

disponují celou řadou prostředků, které jim nabízejí trestní předpisy, a nikoliv jen 

prostředkem v podobě zastavení trestního stíhání, kterým odmítavě operují vrchní i 

Nejvyšší soud. Jakkoliv je i tento prostředek, jsou-li pro jeho aplikaci předpoklady, 

využitelný, a to z důvodů ústavních, není prostředkem jediným. Uvažovat je třeba 

o případném využití dalších institutů jako je např. mimořádné snížení trestu odnětí 

svobody pod dolní hranici trestní sazby, a to z důvodů, které plynou ze samotného 

ústavního pořádku (nikoliv z podústavních trestněprávních norem). V oblasti trestního 

práva je totiž třeba ústavněprávní normy uplatňovat přímo v případě, že by 

mechanickým uplatněním podústavní normy bylo způsobeno porušení základního práva 

osoby před soudem stojící, a k dispozici má obecný soud i další prostředky.“122 

S velkým počtem neskončených řízení se potýká také Soud. „Již dnes zde leží 

okolo 80 000 otevřených případů. V budoucnu tak Soud riskuje, že nebude schopen 

                                                 
121 Nález Ústavního soudu ČR ze dne 31. 3. 2005, sp. zn. I. ÚS 554/04. 
122 Nález Ústavního soudu ČR ze dne 8. 7. 2010, sp. zn. I. ÚS 2859/09, § 37. 
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poskytnout rychlou a účinnou ochranu práv a svobod uvedených v Úmluvě a jejích 

protokolech.“123 

3.4 Presumpce neviny 

3.4.1 Pravidlo zacházení s osobou 

Úmluva výslovně uvádí: „Každý kdo je obviněn z trestného činu, se považuje za 

nevinného, dokud jeho vina nebyla prokázána zákonným způsobem.“124  

Osobní působnost toho článku platí pro obviněného. Soud považuje pojem 

„obviněný“ za pojem autonomní ve smyslu Úmluvy a vycházeje z rozsudků Deweer a 

Engel říká, že „ustanovení zakotvující princip presumpce neviny se vztahuje pouze 

k obviněnému, tj. osobě, které bylo sděleno trestní obvinění.“125 

„Princip presumpce neviny zejména vyžaduje, aby členové soudu při plnění svých 

povinností neměli od samého začátku předem učiněný úsudek, že obžalovaný spáchal 

trestný čin, pro který byl obviněn. Důkazní břemeno nese státní zástupce a jakékoli 

pochybnosti musí být vykládány ve prospěch obviněného. Z toho rovněž vyplývá, že je 

povinností obžaloby informovat obviněného o všem, co proti němu bude použito, aby se 

podle toho mohl připravit a předložit svou obhajobu náležitým způsobem. Obžaloba 

musí předložit důkazy, které jsou dostatečné k uznání viny.“126  

„Článek 6 odst. 2 zakládá princip presumpce neviny a je zcela jistě první mezi 

všemi procesními zárukami jakéhokoli druhu trestního procesu. Podle názoru Komise 

ve věci Krause v. Švýcarsko je jeho aplikace ještě širší. Je to základní princip, který 

chrání každého v tom smyslu, že nikdo nemůže být ze strany státních orgánů shledán 

vinným před tím, než jeho vinu vysloví příslušný soud na základě zákona. Tento článek 

proto může být porušen ze strany státních orgánů, pokud učiní prohlášení, že určitá 

osoba je odpovědná za spáchání trestného činu bez předchozího rozhodnutí soudu o 

vině této osoby. To samozřejmě neznamená, že by státní orgány nemohly informovat 

                                                 
123 HUBÁLKOVÁ, Eva. Řízení před evropským soudem pro lidská práva. Praha: Wolters Kluwer ČR, 

2010, str. 84. 
124 Článek 6 odst. 2 Evropské Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, sdělení č. 209/1992 

Sb. 
125 Rozsudek ESLP ze dne 26. 3. 1982, Adolf v. Rakousko, § 30, stížnost č. 8269/78. 
126 Rozsudek ESLP ze dne 6. 12. 1988, Barberà  a ostatní v. Španělsko, § 77, stížnost č. 10590/83. 
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veřejnost o trestním řízení ve fázi vyšetřování. Není porušením čl. 6 odst. 2 Úmluvy 

pokud uvedou, že existuje podezření, že někteří lidé byli uvězněni, že se přiznali atd. 

Jako vyloučené však je považováno formální prohlášení, že osoba je vina.“127 

V případě Sekanina v. Rakousko řešil Soud otázku viny ve vztahu k pravomocnému 

osvobozujícímu rozsudku. Před vnitrostátním soudem došlo ke shromáždění veškerých 

důkazů proti obviněnému a po jejich provedení porota konstatovala, že „podezření 

nebylo dostatečné k tomu, aby byl vynesen odsuzující rozsudek. Dále uvedla, že přesto 

není pochyb o tom, že podezření bylo rozptýleno. Vyslovení podezření týkající se viny 

obžalovaného je myslitelné do té doby, než výsledek trestního řízení vyústil 

v rozhodnutí o meritu obžaloby. Po tomto okamžiku není přípustné se spoléhat na 

podezření, pokud rozhodnutí o zproštění viny nabylo právní moci (an acquittal has 

become final).“128 Opačný přístup zakládá porušení čl. 6 odst. 2 Úmluvy. 

Jinak rozhodl Soud ve věci přípustnosti stížnost Hibbert v. Holandsko,  

v souvislosti s existujícím podezřením, vzetím, resp. propuštěním z vazby po zproštění 

obvinění pro nedostatek důkazů. Na základě tohoto rozsudku by bylo možné vyvodit, že 

zproštění obžaloby pro nedostatek důkazů nemusí nutně založit právní důvod pro 

přiznání nároku za vzetí do vazby, protože stačí, že podezření ze spáchání trestného 

činu existovalo v době, kdy bylo o vazbě rozhodnuto. Soud řekl že „je rozdíl mezi 

rozhodnutím, které odráží názor, že určitá osoba je vina, a rozhodnutím, které pouze 

obsahuje prohlášení o podezření.“129  

Soud ve věci Ribemont v. Francie judikoval, že „presumpce neviny může být 

porušena nikoli jen soudcem nebo soudem, ale rovněž ze strany jiných veřejných 

orgánů.“130 V tomto případě se jednalo o veřejné prohlášení ministra vnitra a příslušníka 

policejního sboru.  

V případě Bernard v. Francie byli vyšetřujícím soudcem ustanoveni 2 soudní 

znalci z oboru psychiatrie. Jejich úkolem bylo „kromě jiného odpovědět na otázku, zda 

obviněný trpí duševní chorobou nebo odchylkou a pokud ano, zda byla souvislost mezi 

spáchaným trestným činem a touto odchylkou či chorobou. Jejich dalším úkolem bylo 

                                                 
127 Rozhodnutí Komise ze dne 3. 10. 1978, Krause v. Švýcarsko, str. 75 - 76, stížnost č. 7986/77. 
128 Rozsudek ESLP ze dne 25. 8. 1993, Sekanina v. Rakousko, § 29 - 30, stížnost č. 13126/87. 
129 Rozhodnutí ESLP o nepřípustnosti ze 26. 1. 1999, Hibbert v. Holandsko, stížnost č. 38087/97. 
130 Rozsudek ESLP ze dne 10. 2. 1995, Ribemont v. Francie, § 31 a 36, stížnost č. 15175/89. 
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zjistit nebezpečnost pachatele. (…) Znalci se ve svých znaleckých posudcích vyjádřili 

k vině obžalovaného a soud musel jejich důkaz hodnotit jako nepřípustný, protože 

naznačoval, jak má soud rozhodnout o meritu věci, popř. vyjadřoval názor, zda 

obžalovaný je vinen.“131 Pokud tedy soud vyloučil ze seznamu důkazů znalecké 

posudky, ve kterých se soudní znalci vyjádřili k vině obžalovaného, nejednalo se  

v rámci řízení jako celku před vnitrostátním soudem o porušení presumpce neviny ve 

smyslu Úmluvy.   

Ke vztahu sdělovacích prostředků a presumpce neviny, viz případ Worm v. 

Rakousko v kapitole 3.3.2. 

3.4.2 Vazba 

V souvislosti s délkou vazby a presumpcí neviny Soud uvedl, že „přiměřená délka 

vazby nemůže být posuzována abstraktně. V souladu s rozhodnutím Soudu ve věci 

Wemhoff v. Germany, ze dne 27. 6. 1968, říká, že přiměřenost trvání vazby musí být 

posuzována podle konkrétních okolností případu. Další trvání vazby může být 

ospravedlněno veřejným zájmem, navzdory presumpci neviny, pokud tento zájem 

převažuje nad povinností respektovat osobní svobodu.“132 

3.4.3 Právo mlčet a neobviňovat sebe samého 

„Právo neobviňovat sebe samého je primárně zaměřeno na respektu vůle 

obviněného využít práva mlčet. Je obecně známo, že v právních řádech smluvních i 

nesmluvních států Úmluvy se toto právo nevztahuje, v rámci trestního řízení, na takové 

důkazy, které mohou být získány od obviněného za použití donucovacích pravomocí, 

ale kterou jsou existenčně nezávisle na vůli podezřelého, zejména písemné dokumenty 

opatřené na základě příkazu, vzorky dechu, krve i vzorky moči a vzorků tělesných tkání 

za účelem testu DNA.“133 

Ačkoli čl. 6 Úmluvy výslovně neuvádí právo mlčet během policejního vyšetřování ani 

výsadu neodviňovat sám sebe, je nepochybné, že jsou obecně uznávanými 

mezinárodními standardy, které tvoří jádro pojmu spravedlivý proces ve smyslu čl. 6 

                                                 
131 Rozsudek ESLP ze dne 23. 4. 1998, Bernard v. Francie, § 31, 38 a 39, stížnost č. 22885/93. 
132 Rozsudek ESLP ze dne 26. 1. 1993, W. v. Švýcarsko, § 30, stížnost č. 14379/88. 
133 Rozsudek ESLP ze dne 17. 12. 1996, Saunders v. Spojené království, § 69, stížnost č. 19187/91. 
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Úmluvy. Toto právo chrání obviněného před nepřípustným nátlakem příslušných 

státních orgánů a tím přispívá k možnosti vyhnout se justičním omylům a k ochraně 

účelu čl. 6 Úmluvy.“134 

„Soud ve věci Condron v. Spojené království připomíná v souladu s případem John 

Murray v. Spojené království (viz výše), že otázka, zda právo mlčet je absolutní musí 

být zodpovězena negativně. Při zjišťování, zda vyvození nepříznivých závěrů z mlčení 

obžalovaného porušuje čl. 6 Úmluvy, musí být toto posouzeno ve světle všech okolností 

případu, s ohledem na situaci, váze, kterou vnitrostátní soudy přikládají k mlčení 

obviněného při hodnocení důkazů, a stupni nátlaku v konkrétní situaci. Bylo by 

neslučitelné s právem obviněného mlčet, pokud přesvědčení o jeho vině bylo založeno 

čistě nebo výhradně na mlčení obviněného nebo na skutečnosti, že obviněný odmítl 

odpovídat na otázky nebo odmítl vypovídat sám. Přesto Soud jako zřejmé shledává, že 

toto právo nemůže ani by nemělo chránit obžalovaného v situacích, které jednoznačně 

vyžadují (clearly call for) vysvětlení obviněného, a že je nezbytné vzít toto mlčení 

v úvahu při posuzování přesvědčivosti důkazů předložených obžalobou.“135 

Absolutní zákaz ve smyslu vyvozování nepříznivých důsledků z výkonu práva 

mlčet, obsahuje Statut Mezinárodního trestního soudu, který výslovně uvádí: „Při 

rozhodování o jakémkoli bodu obvinění, který se mu klade za vinu, má obviněný právo 

(…) nebýt nucen k výpovědi či přiznání viny a moci odepřít výpověď, přičemž 

k odepření výpovědi nesmí být přihlíženo při rozhodování o vině nebo nevině 

obviněného.“136 Nutno dodat, že příslušnost Soudu a Mezinárodního trestního soudu se 

liší. 

V souvislosti s právem obviněného mlčet nelze nezmínit rozsudek Soudu ve věci 

Allan v. Spojené království, který se věnuje problematice usvědčujících výpovědí ze 

strany spoluvězňů. Rozsudek je zajímavý též užitím nadstandardní interpretační 

metody, neboť Soud se v jedné části rozsudku inspiroval Kanadskou chartou práv a 

judikaturou Nejvyššího soudu Kanady. Tento případ analyzoval Repík, vyvodil z něho 

závěry a navíc zaujal vlastní názor, který by přicházel v úvahu v případě lehce 

pozměněného skutkového stavu: „Přestože je judikatura Soudu kazuistická a jeho 

                                                 
134 Rozsudek ESLP ze dne 8. 2. 1996, John Murray v. Spojené království, § 77, stížnost č. 18731/91.  
135 Rozsudek ESLP ze dne 2. 5. 2000, Condron v. Spojené království, § 56, stížnost č. 35718/97. 
136 Článek 67 odst. 1 písm. g) Římského statutu Mezinárodního trestního soudu, 84/2009 Sb. m. s. 
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právní závěry jsou vždy vázány na konkrétní projednávaný případ, lze z rozsudku učinit 

některé závěry, pokud jde o přijatelnost prohlášení obviněného učiněných před 

spoluvězněm jako důkazů před soudem. 

1. Jestliže prohlášení obviněného nebylo vylákáno a učinil je sám obviněný 

spontánně, jsou výpověď spoluvězně o obsahu tohoto prohlášení, popř. nahrávka tohoto 

prohlášení jako důkaz přípustny bez ohledu na to, zda recipientem byl tajný policejní 

orgán, policejní informátor nebo osoba konající bez součinnosti s policií nebo jiným 

státním orgánem. 

2. Jestliže spoluvězeň je soukromou osobou konající bez součinnosti se státním 

orgánem, je jeho výpověď o obsahu rozhovorů s obviněným jako důkaz přípustná bez 

ohledu na to, zda obviněný mluvil spontánně nebo byl k tomu veden touto osobou, 

dokonce i když tato osoba jednala lstivě s úmyslem oznámit výsledek rozhovorů státním 

orgánům, např. proto, aby si zlepšila svoje postavení. Není-li do věci zamíchán státní 

orgán, je rizikem obviněného, že se svěřuje jiné osobě. 

3. Právo obviněného mlčet je tedy porušeno jen tehdy, jestliže spoluvězněm je 

policejní orgán nebo osoba jednající v dohodě s policií a jestliže zároveň prohlášení 

obviněného nejsou spontánní, ale jsou takto vylákány. 

4.  V případě projednávaném Soudem i ve všech případech projednávaných 

kanadským Nejvyšším soudem obviněný uplatnil před policií svoje právo nevypovídat a 

policie použila lest, aby tuto volbu obviněného popřela a dosáhla, aby mluvil, i když 

nepřímo. Je otevřenou otázkou, zda by závěry Soudu platily i v případě, že obviněný 

vypovídal, ale k činu se nepřiznal a naznačený postup by policie použila za účelem 

dosáhnout doznání nebo jiné usvědčující prohlášení. 

Podle mého názoru také tu by bylo porušeno právo obviněného mlčet, i když je 

dosud neuplatnil. Jeho právo na výběr mlčet nebo vypovídat stále existuje. Je však vždy 

ošidné vyvozovat stejné závěry z rozhodnutí Soudu pro jinou skutkovou a právní situaci 

ne je ta, která byla předmětem rozhodování Soudu.“137  

 

                                                 
137 REPÍK, Bohumil: K právu obviněného mlčet. Bulletin advokacie, 2004, č. 1, str. 36 - 39. 
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3.5 Právo na obhajobu 

„Odstavec 3 článku 6 Úmluvy obsahuje výčet ustanovení, která jsou ve vztahu 

k obecnému principu v čl. 6 odst. 1 Úmluvy v poměru speciality. Některá práva odst. 3, 

jejichž seznam tam uvedený není vyčerpávající, odráží aspekty pojmu práva na 

spravedlivé trestní řízení (viz rozhodnutí Komise ze dne 27. 2. 1980 ve věci Deweer, § 

56).  Při interpretaci čl. 6 odst. 3 Úmluvy nelze zapomenout na jeho účel a stejně tak 

nesmí být zapomenuto na jeho kořeny.“ 138 

Komise poznamenala, že „práva obsažená v čl. 6 odst. 3 Úmluvy nejsou stejné 

povahy (stejného druhu). Některá práva pro svou povahu se vztahují k soudnímu řízení 

ve formálním smyslu, a tak nemohou být aplikovatelná v přípravném řízení (viz Komise 

ze dne 8. 10. 1980, Adolf v. Rakousko, § 64, stížnost č. 8269/78). Ustanovení čl. 6 odst. 

3 písm. b) a c) se nevztahují nutně jen soudní jednání. Ustanovení čl. 6 odst. 3 písm. b) 

se vztahuje k přiměřenému času a možnosti přípravy obhajoby ještě před soudním 

řízením. Ustanovení čl. 6 odst. 3 písm. c) samo o sobě neříká, ve které fázi řízení má být 

aplikováno a proto je v tomto smyslu otevřené. Patří k těm právům čl. 6 odst. 3 

Úmluvy, které by mohlo být aplikovatelné v jak přípravném řízení tak v řízení před 

soudem. Komise dále poznamenává ve světle své ustálené judikatury, že tato práva 

musí být v každém případě posuzována v souvislosti s pojetím spravedlnosti řízení jako 

celku ve světle funkce, kterou mají v celkovém kontextu řízení.“139 

Gramatickým výkladem posledně uvedené zprávy Komise a čl. 6 odst. 3 Úmluvy 

by se dalo dojít k závěru, že osobní působnost je omezena pouze na osobu obviněnou. 

Relevantní judikatura Soudu, mluví v tomto smyslu vždy o obviněném a v mnoha 

případech je řešena otázka okamžiku sdělení obvinění, od kterého začínají práva 

odstavce 3 Úmluvy. Přece jenom si v otázce osobní působnosti (ve smyslu negativním) 

pomůžu výkladem ex autoritatis, a zároveň zmíním vztah aplikovatelnosti jednotlivých 

práv v odst. 3. „Článek 6 odst. 3 Úmluvy se nevztahuje na osobu podezřelou, která ještě 

nebyla obviněna ve smyslu Úmluvy. Obecně se dá říci, že práva uvedená v písm. a), b), 

c) a e) má obviněný již v přípravném řízení. Právo uvedené v písm. d) se naopak 

                                                 
138 Rozsudek ESLP ze dne 13. 5. 1980, Artico v. Itálie, § 32, stížnost č. 6694/74. 
139 Zpráva Komise ze dne 12. 7. 1984, Can v. Rakousko, § 47 a 48, stížnost č. 9300/81. 
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zásadně uplatňuje v hlavním líčení, ale výjimečně a za určitých podmínek je obhajoba 

musí mít již v přípravném řízení.“140 

Řada rozhodnutí Komise ve svém úvodu opakovaně vyslovila, že práva uvedená 

v článku 6 odst. 3 Úmluvy jsou právy obhajoby vcelku, nikoli jen obviněného osobně.  

3.5.1 Právo být seznámen s obviněním 

„Každý, kdo je obviněn z trestného činu má právo být neprodleně a v jazyce, jemuž 

rozumí, podrobně seznámen s povahou a důvodem obvinění proti němu.“141 

„Úmluva zaručuje obviněnému právo být informován nikoli jen o důvodu obvinění, 

který představuje skutky, jež údajně spáchal obviněný a na kterých je založeno 

obvinění, ale rovněž právní posouzení těchto skutků. Tato informace musí být detailní 

(viz rozsudek Soudu ve věci Pélissier and Sassi v. Francie, § 51). V trestních věcech 

musí být informace vztahující se k obvinění úplné a detailní a následně právní 

kvalifikace, kterou by měl soud přijmout, základním předpokladem pro zajištění 

spravedlivého procesu. V tomto smyslu je nezbytné si uvědomit, že čl. 6 odst. 3 

Úmluvy neukládá žádné formální požadavky na způsob jakým má být obviněný 

informován o povaze obvinění proti němu. Toto právo musí být vykládáno ve světle 

práva obviněného mít právo k přípravě obhajoby.“142 

V případě Brozicek v. Itálie požadoval obviněný, aby mu příslušné orgány poskytly 

obvinění v jazyce, kterému rozumí. Jeho žádost však nebyla vyslyšena. Co víc, nedostal 

žádnou odpověď. „Podle názoru Komise si příslušné orgány neověřily, zda obviněný 

opravdu nerozumí italštině, ale pouze předpokládaly, že rozumí podstatě obvinění. 

Vláda však potvrdila, že bylo jednoznačně jasné z dokumentů případu, že pan Brozicek 

musel mít adekvátní znalost italštiny. Podle názoru Soudu je však nezbytné vycházet 

z těchto skutečností. Stěžovatel nebyl svým původem Ital a v Itálii neměl ani trvalé 

bydliště. Jednoznačným způsobem informoval příslušné soudní orgány o skutečnosti, že 

měl problémy s porozuměním obsahu komunikace s těmito orgány. Požadoval, aby mu 

                                                 
140 REPÍK, Bohumil. Evropská úmluva o lidských právech a trestní právo. 1. vyd. Praha: Orac, 2002, str. 

159 – 160. 
141 Článek 6 odst. 3 písm. a) Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, sdělení č. 

209/1992 Sb. 
142 Rozsudek ESLP ze dne 1. 3. 1989, Dallos v. Maďarsko, § 47, stížnost č. 29082/95. 
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byly dokumenty přeloženy do jeho mateřského jazyka nebo do jednoho z oficiálních 

jazyků Spojených národů. Této žádosti nebylo vyhověno. Soud konstatoval porušení čl. 

6 Úmluvy.“143 

Z posledně uvedeného vyplývá, že komunikace s obviněným musí probíhat 

v jazyce, kterému rozumí s tím, že národní orgány si musí skutečnost, jakému jazyku 

obviněný rozumí, jednoznačně potvrdit. 

„Ústní vysvětlení (sdělení) je dostatečné informování o “povaze a důvodu 

obvinění“ pro účely čl. 6 odst. 3 písm. a) Úmluvy. Absence písemného překladu 

obžaloby za určitých okolností nezbavuje obžalovaného práva se obhajovat a stejně tak 

mu neodepírá právo na spravedlivý proces.“144 

 „Komise připomíná, že práva uvedená v čl. 6 odst. 3 Úmluvy jsou právy obhajoby 

jako celku a nikoli jen obviněného.“145 

Podle Komise „první informace by měla obsahovat materii umožňující obviněnému 

si připravit obhajobu (Rozhodnutí Komise, Sbírka 38, str. 4, stížnost č. 4080/69), přesto 

však není nezbytně nutné, aby tato první informace o obvinění označovala důkazy, na 

kterých je obvinění založeno.“146 

Z rozhodnutí Komise rovněž vyplývá, že „odeslání obvinění bez potvrzení přijetí 

nelze považovat za skutečné doručení obvinění ve smyslu Úmluvy.“147 

„Překvalifikování trestného činu musí být obviněnému oznámeno s tím, že mu musí 

být zároveň umožněno přizpůsobit svou obhajobu této změně.“148 

V souvislosti s nedostatkem detailní informace o povaze obvinění a nedostatkem 

času k přípravě obhajoby po právním překvalifikovaní skutku Soud řešil tuto otázku 

s použitím své koncepce spravedlivého procesu jako celku. „Soud je toho názoru, že 

stěžovatel měl možnost se obhajovat před Krajským soudem (odvolacím) s ohledem na 

překvalifikovanou obžalobu a náležitým časem pro přípravu obhajoby. Pokud 

posuzujeme spravedlnost procesu jako celku, a s ohledem na povahu projednání případu 

                                                 
143 Rozsudek ESLP ze dne 19. 12. 1989, Brozicek v. Itálie, § 5 – 7 a § 39 – 41, stížnost č. 10964/84. 
144 Rozsudek ESLP ze dne 19. 12. 1989, Kamasinski v. Rakousko, § 81, stížnost č. 9783/82. 
145 Rozhodnutí Komise ze dne 29. 5. 1975, X. v. Rakousko, str. 71, stížnost č. 6185/73.  
146 Rozhodnutí Komise ze dne 9. 5. 1977, X. v. Belgie, str. 173, stížnost č. 7628/76. 
147 Rozhodnutí Komise ze dne 11. 5. 1988, C. v. Itálie, str. 57, stížnost č. 10889/84. 
148 Rozsudek ESLP ze dne 17. 7. 2001, Sadak a další v. Turecko, § 53 a 57, stížnost č. 29900 - 29903/96. 
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před odvolacím soudem, Soud shledává za slučitelné s Úmluvou, že všechna procesní 

pochybení před Okresním soudem byla napravena v řízení před soudem odvolacím.“149 

Soud se ve své judikatuře mnohokrát vyjádřil, že zejména shromažďování důkazů, 

jejich hodnocení atp., je záležitostí vnitrostátních soudů s tím, že úlohou Soudu je 

nalézt, zda byla porušena Úmluva či ne, popřípadě rozhodnout o přiznání spravedlivého 

zadostiučinění. To lze však chápat jako zásadu. Ani otázku dokazování nelze oddělit od 

jednotlivých práv čl. 6 Úmluvy a proto se i Soud musí podle okolností případu vyjádřit 

k otázce získávání důkazů a možnosti jejich provedení v řízení před národními soudy. 

Obzvláště tehdy, je-li ve hře změna skutku během hlavního líčení. 

„Během líčení v řízení před prvostupňovým soudem se změnil důvod obvinění a 

obžalovanému nebyla dána možnost na tuto novou situaci reagovat v přiměřeném lhůtě. 

Po odsuzujícím rozsudku soudu prvního stupně využil stěžovatel svého práva odvolání 

a v řízení před odvolacím soudem navrhoval slyšet svědka (svého zaměstnavatele), 

který mohl uvést skutečnosti v jeho prospěch. Odvolací soud jednoduše rozhodl, že 

výpověď zaměstnavatele není nezbytná a Kasační soud k této věci uvedl, že není třeba 

doplňovat důkazní materiál, který byl v dostatečné míře shromážděn v prvostupňovém 

řízení a tyto důkazy není třeba znovu provádět. Soud judikoval, že nesouhlasí s názorem 

národních soudů, že důkazy shromážděné v soudním řízení prvního stupně jsou za výše 

uvedených okolností dostačující, a to s ohledem na skutečnost, že důvod změny 

obvinění spadá do řízení soudu prvního stupně a obviněnému zbylo na tyto změny 

reagovat až v řízení odvolacím. Změny se týkaly nejasností ohledně základních údajů o 

čase a místě spáchání trestného činu. Soud dále řekl, že obhajoba v tomto případě 

nemohla být provedena praktickým a efektivním způsobem, zejména možností 

předvolat svědky k získání alibi.“150 

3.5.2 Právo mít přiměřený čas a možnosti k přípravě obhajoby 

Toto právo je výslovně vyjádřeno v čl. 6 odst. 3 písm. b) Úmluvy a jak vyplývá 

z výše uvedené judikatury Soudu, má úzkou souvislost s právem být seznámen 

s obviněním, viz kap. 5.2.1. 

                                                 
149 Rozsudek ESLP ze dne 1. 3. 2001, Dallos v. Maďarsko, § 52, stížnost č. 29082/95. 
150 Rozsudek ESLP ze dne 25. 7. 2000, Mattoccia v. Itálie, § 67 - 71, stížnost č. 23969/94. 
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„Obžalovaný musí mít možnost organizovat svou obhajobu vhodným způsobem a 

bez omezení, co se týče možnosti předkládat všechny relevantní prostředky obhajoby 

před soudem, a tímto způsobem ovlivnit výstup (rozhodnutí) soudního procesu. Úmluva 

je porušena, pokud tuto možnost obviněný nemá.“ 151 

Požadavek mít čas nutný k přípravě obhajoby je zárukou proti příliš kvapnému 

postupu řízení a protiváhou práva na rozhodnutí v přiměřené lhůtě. 

Osobní působnost tohoto ustanovení se vztahuje pouze na „obviněného“ (viz též 

kapitola 3.5). „Tohoto práva (čl. 6 odst. 3 písm. b) Úmluvy) se může dovolávat jen 

obviněný, nikoli obhájce osobně. Otázka, zda čas poskytnutý přípravě obhajoby byl pro 

obžalovaného dostatečný, nemůže být určena in abstracto, ale pouze ve vztahu 

k okolnostem konkrétního případu.“152 

 „Nejde však o poskytnutí jediné lhůty po tomto momentu, ale řady lhůt vždy poté, 

co by měl obviněný reagovat na určitý úkon nebo opatření, dále lhůty na zvolení nebo 

ustanovení obhájce, na podání stížnosti nebo odvolání atd. Z rozsudku Campbell a Fell 

v. Spojené království vyplývá, že v případě kdy se obviněný nebo obhájce domnívají, že 

potřebují více času k přípravě obhajoby, musí požádat o prodloužení lhůty nebo o 

odročení jednání, jinak si obviněný nemůže stěžovat na to, že neměl dost času 

k přípravě obhajoby.“153 

„Pokud obhájce (ex offo) obviněného neměl čas a možnosti, které musel nutně 

potřebovat k seznámení se s věcí, k přípravě svých argumentů a případně, ke konzultaci 

se svým klientem, je zde porušena Úmluva.“154 

Komise rovněž řešila případ, kdy stěžovatel namítal nedostatek času strávený se 

svým obhájcem před hlavním líčení. „Ačkoli stěžovatel (rovněž) namítal, že neměl před 

zahájením hlavního líčení dostatečně dlouhý čas na poradu se svým obhájcem, je 

pravdou, že jeho obhájce byl té době (před hlavním líčením) zaneprázdněn jiným 

případem, který právě řešil jiný soud. Komise vzala v úvahu skutečnost, že obviněný 

ani jeho obhájce tento nedostatek nepřednesli v předmětném hlavním líčení ani během 

odvolacího řízení. Komise sice shledala jako pravdivé tvrzení, že stěžovatel se svým 

                                                 
151 Rozhodnutí Komise ze dne 12. 7. 1984, Can v. Rakousko, § 53, str. 17, stížnost č. 9300/81. 
152 Rozhodnutí Komise 12. 10. 1978, X. a Y. v. Rakousko, str. 160, stížnost č. 7909/74. 
153 REPÍK, Bohumil. Tamtéž. str. 162 
154 Rozsudek ESLP ze dne 9. 4. 1984, Goddi v. Itálie, § 31, stížnost č. 8966/80. 
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obhájcem skutečně setkal pouhých 10 minut před zahájením hlavního líčení, přesto však 

nezjistila porušení čl. 6 Úmluvy.“155  

Ke kvalitní obhajobě nestačí pouze detailní znalost skutkového stavu, kvalitní 

znalosti v oblasti práva (alespoň v osobě obhájce), ale rovněž psychický a fyzický stav 

obhajoby. Soud v jednom ze svých rozhodnutí řešil otázku dlouhého průběhu řízení, 

navzdory přestávkám a zastoupení (profesionálními) obhájci. V konkrétním případě 

trvalo řízení 17 hodin a 15 minut. Ačkoli Soud zohlednil konkrétní okolnosti případu, 

domnívám se, že odůvodnění by mohlo mít obecnější dosah, a to i při vědomí 

problematiky generalizace judikatury Soudu. „Pro obžalované, ale i pro jejich obhájce 

je důležité koncentrovat se na položené otázky a prezentovat své odpovědi a obecně 

obhajobu jako celek, aniž by se nacházeli ve stavu nadměrné únavy (fatigue excessif). 

Soud zdůrazňuje, že ve stavu nadměrné únavy zde nebyla účinná spolupráce 

obviněného a jeho obhájce (viz rozsudek Soudu ze dne 6. 12. 1988, Barberà Messegué 

a Jabardo v. Španělsko, § 70). Nutnost těšit se dobrému fyzickému a psychickému 

stavu a koncentrovat se na průběh řízení platí obdobně pro soudce a členy senátu, kteří 

rozhodují o vině a trestu.“156 

„Soud uznává, že právo obviněného komunikovat se svým advokátem mimo dosah 

slyšení (out of hearing) třetích osob, patří mezi základní požadavky spravedlivého 

procesu v demokratické společnosti a vyplývá z čl. 6 odst. 3 písm. c) Úmluvy. Pokud by 

obhájci nebylo umožněno hovořit se svým klientem a přijímat od něho důvěrné 

instrukce bez takové kontroly, jeho právní zastoupení by ztratilo hodně ze své 

smysluplnosti, protože Úmluva směřuje k tomu, aby garantovala práva, která jsou 

praktická a efektivní (viz zejména rozsudek Soudu ze dne 13. 5. 1980, Artico v . Itálie, § 

33).“157 

Komise v případě kvalifikovaných omezení práva obviněného, které je obsaženo 

v čl. 6 odst. 3 písm. c) Úmluvy pouze vyslovila závěr, že „právo obviněného hovořit se 

svým právníkem a sdělovat si důvěrné instrukce nebo informace (bez přítomnosti třetí 

osoby, která by je mohla slyšet), implicitně garantované v čl. 6 odst. 3 Úmluvy, nelze 

vykládat tak, že toto oprávnění nepřipouští žádné omezení (viz rozhodnutí Komise ve 

                                                 
155 Rozhodnutí Komise ze dne 2. 2. 1970, X. v. United Kingdom, stížnost č. 4042/69. 
156 Rozsudek ESLP ze dne 19. 10. 2004, Makhfi v. Francie, § 35 – 41, stížnost č. 59335/00. 
157 Rozsudek ESLP ze dne 28. 11. 1991, S. v. Švýcarsko, § 48, stížnost č. 12629/87; 13965/88. 
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věci Bonzi v. Švýcarsko, str. 185). Ačkoli v posuzovaném případě byly návštěvy 

obhájce zakázány vyšetřujícím soudcem po dobu 3 týdnů (…), musí být zároveň 

poznamenáno, že stěžovatel měl možnost využít práva dopisovat si se svými obhájci. 

Ač pod dohledem soudce, přece tak byla zajištěna nezbytná příprava obhajoby.“158 

„Právo obviněného hovořit se svým právním zástupcem je základním prvkem 

přípravy obhajoby, ale může být omezeno např. zákazem, směřujícímu k obhájci, 

hovořit s obviněným o skutečnostech, které vypověděli svědci, kteří z důvodu ochrany 

jejich anonymity byli vyslýcháni v nepřítomnosti obžalovaného. Navíc Soud přidává, že 

ani v tomto případě, kdy obviněný musel opustit soudní síň za účelem výslechu 

anonymních svědků, nebyla porušena zásada rovných zbraní“159 

Soudu v rozsudku ve věci Brennan v. Spojené království vyslovil, že „právo na 

obhajobu či přístup k právníkovi může být předmětem omezení z důležitého důvodu 

(good cause) a zároveň otázkou, zda takové omezení ve světle celého řízení, zbavuje 

obžalovaného práva na spravedlivý proces. Stěžovatel musí být schopen dokázat, že 

tímto omezením byl přímo ovlivněn jeho výkon práva obhajoby. V tomto případě 

soudce shledal, že omezení sloužila účelu přímo uvedeném v zákoně, tj. zabránit, aby 

informace byly přeneseny na osoby podezřelé, které jsou dosud na svobodě. Toto 

omezení bylo vhodné i přesto, že obhájce obviněného nebyl nijak podezřelý 

v souvislosti s možnou spoluprací v rámci tohoto přenosu informací (…).“160 

„Sluchová kontrola rozhovoru obviněného s obhájcem z důvodu nebezpečí koluse 

musí být založena na hodnověrných skutečnostech, které odůvodňují obavu, že obhájce 

by mohl zneužít svého postavení. Právo komunikovat s obhájcem důvěrným způsobem 

se vztahuje nejen na osobní, ale též písemný styk. Kontrola korespondence mezi 

obviněným a jeho obhájcem (otevření a popř. čtení zásilky) může být odůvodněna jen 

ve zcela výjimečných případech, např. je-li důvodné podezření, opřené o hodnověrné 

skutečnosti, že obsahem zásilky je páchán trestný čin.“161 

„Komise sama nemůže vyloučit, že příprava obhajoby může být (byla) obtížnější 

z důvodu nedorozumění mezi stěžovatelem a jeho obhájcem. V případě, kde si 

                                                 
158 Rozhodnutí Komise ze dne 9. 7. 1981, Kröcher a Möller v. Švýcarsko, § 15, stížnost č. 8463/78. 
159 Rozhodnutí Komise ze dne 10. 7. 1985, Kurup v. Dánsko, str. 293, stížnost č. 11219/84. 
160 Rozsudek ESLP ze dne 16. 10. 2001, Brennan v. Spojené království, § 58 a 59, stížnost č. 39846/98. 
161 REPÍK, Bohumil. Tamtéž. str. 163. 
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obviněný (stěžovatel) zvolil obhájce, který neovládá jeho jazyk, nese si sám 

odpovědnost za následné problémy v přípravě obhajoby.“162 

„Soud připomíná, že pouhá skutečnost, že znalec vyjádří jiný názor než je ten, který 

uvedl v písemném znaleckém posudku, není sama o sobě porušením zásady 

spravedlivého procesu. Stejně tak právo na spravedlivý proces nevyžaduje, aby 

vnitrostátní soud jmenoval na  žádost obhajoby dalšího znalce, ačkoli stanovisko znalce 

jmenovaného obhajobou podporuje obžalobu, tedy zní v neprospěch obžalovaného (viz 

rozsudek ESLP ze dne 28. 8. 1991, Brandstetter v. Rakousko, § 46) . Proto odmítnutí 

požadavku obhajoby na ustanovení dalšího znalce, nemůže být samo o sobě 

považováno za nespravedlivé. Soud však konstatuje, že v projednávané věci znalec 

během řízení po prostudování nových důkazů během 15 minut úplně změnil svůj názor 

(“volte-face” neboli čelem vzad) v neprospěch obžalovaného. I když je obtížné zjistit, 

jak velký vliv má znalecký posudek na hodnocení poroty, Soud považuje za vysoce 

pravděpodobné, že takový náhlý obrat by nevyhnutelně dodal názoru znalce zvláštní 

váhu. Soud s ohledem na okolnosti případu konstatoval porušení Úmluvy, protože nebyl 

proveden důkaz navržený obhajobou.“163 

3.5.3 Právo obhajovat se osobně nebo za pomoci obhájce  

Úmluva výslovně zakotvuje právo obviněného „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.“164 

Úlohu obhájce v trestním řízení obrazně popsala Komise, která uvedla, že „úlohou 

obhájce je být hlídacím psem zákonnosti procesu (the watchdog of procedural 

regularity).“165 

Soud vyslovil, že „ustanovení obhájce i proti vůli obviněného, a to z moci úřední je 

v souladu s Úmluvou v případě, že ustanovení takového obhájce nebo více obhájců je 

                                                 
162 Rozhodnutí Komise ze dne 29. 5. 1975, X. v. Rakousko, str. 68 a 70, stížnost č. 6185/73. 
163 Rozsudek ESLP ze dne 2. 10. 2001, G. B. v. Francie, § 67 – 70, stížnost č. 44069/98. 
164 Článek 6 odst. 3 písm. c) Evropské Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, sdělení č. 

209/1992 Sb. 
165 Rozsudek ESLP ze dne 8. 7. 1987, Ensslin, Baader a Raspe v. Německo, stížnost č. 7572/76, 7586/76  

a 7587/76. 
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v zájmu spravedlnosti. Soud je povinen zohlednit názor a přání obviněného, pokud jde o 

osobu obhájce a počet obhájců. Pouze existují-li relevantní a dostatečné důvody, může 

soud tento názor pominout.“166 Soud vykládá pojem „zájmy spravedlnosti“ podle 

okolností konkrétního případu. 

Dva roky před vydáním rozsudku Croissant v. Německo (viz předchozí odstavec) se 

Komise vyslovila přísněji: „Je-li obviněnému ustanoven obhájce bezplatně, nemá právo 

na jeho výběr ani právo, aby byl konzultován k osobě obhájce, jehož soud hodlá 

ustanovit. Soud však musí zajistit, aby obhajoba byla efektivní.“167 

„Osoba obviněná z trestného činu, která si nepřeje se obhajovat osobně musí mít 

možnost si zvolit právního zástupce podle vlastního výběru; pokud nemá dostatečné 

prostředky na zaplacení takové právní pomoci, je podle Úmluvy oprávněn k tomu, aby 

mu byla poskytnuta ex offo zdarma, pokud to zájmy spravedlnosti vyžadují.“168 

„Za účelem určení, zda ustanovení bezplatné právní pomoci je "v zájmu 

spravedlnosti" bere Soud v úvahu různá kritéria. Ta mohou odpovídat kritériím národní 

právní úpravy, přesto jejich konkrétní aplikace se může lišit v přístupu jaký zvolí 

Soud.“169        

„Právo na obhajobu obviněného by bylo interpretováno příliš široce, pokud by 

obviněný v rámci výkonu tohoto práva, bez trestní odpovědnosti, vědomě vyvolával 

falešné podezření z trestné činnosti týkající se svědka nebo jakékoli jiné osoby činné 

v trestním řízení.“170 

„Mezi práva obviněného rovněž patří právo na kompilaci, sepisování poznámek za 

účelem usnadnění obhajoby, a to bez ohledu na skutečnost, zda je nebo není zastoupen 

právním zástupcem. Soud považuje za neslučitelné s Úmluvou, pokud jsou obviněnému 

tyto poznámky zabaveny.“171 

V případě Freixas v. Španělsko byl Soud postaven před otázku, zda ustanovení 

právního zástupce ex offo pro trestní věc, je slučitelné s čl. 6 odst. 3 písm. c) Úmluvy, 

                                                 
166 Rozsudek ESLP ze dne 25. 9. 1992, Croissant v. Německo, § 27 a §35n, stížnost č. 13611/88. 
167 Rozhodnutí Komise ze dne 9. 5. 1989, Favre v. Švýcarsko, str. 172 a 174, stížnost č. 12152/86. 
168 Rozsudek ESLP ze dne 25. 4. 1983, Pakelli v. Německo, § 31, stížnost č. 8398/78. 
169 Rozsudek ESLP ze dne 24. 5. 1991, Quaranta v. Švýcarsko, § 32, stížnost č. 12744/87. 
170 Rozsudek ESLP ze dne 28. 8. 1991, Brandstetter v. Rakousko, § 52, stížnost č. 11170/84. 
171 Rozhodnutí ESLP o přípustnosti ze dne 15. 6. 2000, Pullicino v. Malta, stížnost č. 45441/99.  
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pokud se tento právní zástupce nespecializuje na trestní právo. Soud v tomto případě 

kromě své často používané formule o garantování práv nikoli iluzorních a teoretických 

shledal, že ustanovení takového právního zástupce bylo v souladu s Úmluvou. Zajímavá 

je však věta, která představuje jeden z predikátů meritorního rozhodnutí Soudu. 

„Stěžovatel nepředložil žádný přijatelný důkaz na podporu svého tvrzení, že obhájce 

ustanovený ex offo je nezpůsobilý (incompetent).“172  

„Otázka, zda zájmy spravedlnosti vyžadují ustanovení právní pomoci, musí být 

nahlížena ve světle případu jako celku.“173  

„Soud je ve věci Alvarez Sanchez v. Španělsko toho názoru, že stát neodpovídá za 

neadekvátní vedení případu ze strany advokáta ex offo. Nicméně Soud posuzuje míru 

omezení práva obviněného na efektivní právní pomoc v případě nekvalitně vedeného 

právního zastoupení. V případě nezbytné potřeby musí být možné, aby stát dohlížel na 

jednání ustanoveného advokáta, a to i navzdory nezávislost advokátní komory.“174 

„Stát nemůže být odpovědný za každý nedostatek obhájce ex offo. To vyplývá 

z nezávislosti právní profese na státu v tom smyslu, že obhajoba je vždy vztahem mezi 

obviněným a jeho obhájcem (…). Orgány státu jsou oprávněné zasáhnout pouze 

v případě, pokud nedostatky právní pomoci jsou zřejmé nebo jim byly dány jasně na 

vědomí (rozsudek Soudu ze dne 19. 12. 1989, Kamasinski v. Rakousko, § 65).“175 

„Právo obviněného mít obhájce již v počátečním stádiu vyšetřování, které není 

v Úmluvě výslovně uvedeno, může být předmětem omezení z důležitého důvodu. Toto 

omezení by nemělo zbavovat obviněného práva na spravedlivý proces s ohledem na 

řízení jako celek.“176 

Soud rovněž řešil případ úmyslného psychologického nátlaku vyšetřovatelů na 

obviněného s cílem získat doznání, navíc bez přítomnosti obhájce po dobu přesahující 

48 hodin. „Stěžovatel tvrdil, že byl nucen svědčit proti sobě do doby, než se mu dostalo 

                                                 
172 Rozsudek  ESLP ze dne 21. 11. 2000, Freixas v. Španělsko, § 1, stížnost č. 53590/99.  

Pozn.: Anglický překlad rozsudku je v databázi HUDOC veden ve zkráceném znění. 
173 Rozsudek ESLP ze dne 28. 3. 1990, Granger v. Spojené království, § 46, stížnost č. 11932/86. 
174 Rozsudek ESLP ze dne 23. 10. 2001, Alvarez Sanchez v. Španělsko, § 1, stížnost č. 50720/99. 

Pozn.: Anglický překlad rozsudku je v databázi HUDOC veden ve zkráceném znění. 
175 Rozsudek ESLP ze dne 21. 4. 1998, Daud v. Portugalsko, § 38, stížnost č. 22600/93. 
176 Rozsudek ESLP ze dne 8. 2. 1996, Murray v. Spojené království, § 63, stížnost č. 18731/91. 
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náležité právní pomoci s tím, že tato pomoc mu byla poskytnuta až poté, kdy policie 

získala jeho doznání s podpisem. Stěžovatel dále uvedl, že předmětné doznání bylo 

jediným důkazem, na kterém bylo postaveno jeho obvinění, a že tato skutečnost 

dokonce kontrastuje s případem John Murrey v. Spojené království, kde byl proti 

obviněnému nashromážděn celý soubor důkazů. Stěžovatel byl navíc držen ve 

skličujícím a děsivém prostředí v izolaci, kde byl intenzivně vyslýchán v delších 

časových periodách za pravidelné obměny specializovaných vyšetřovatelů, a to 

navzdory svému prohlášení z prvního dne, že chce využít svého práva mlčet.“177 Soud 

konstatoval porušení Úmluvy.   

Soud judikoval, že „skutečnost, že se obviněný bez omluvy nedostaví k hlavnímu 

líčení, ačkoli byl řádně předvolán, nemůže ospravedlnit postup státu, kterým byl 

obviněný zbaven práva ve smyslu čl. 6 odst. 3 písm. c) Úmluvy. Stěžovat namítal, že 

odvolací soud rozhodl ve věci, nikoli pro jeho neúčast, ale z to toho důvodu, že obhájce, 

který ho v odvolacím řízení zastupoval, a který byl za tím účelem přítomen, neměl 

možnost využít svého práva obhajoby. Soud dal stěžovateli za pravdu a shledal porušení 

čl. 6 odst. 3 písm. c) Úmluvy. “178 

„Zásadním významem pro spravedlnost systému trestního soudnictví je skutečnost, 

že obžalovaný je náležitě obhajován v obou případech, tedy v instanci prvé i odvolací 

(…).“179 

Soud byl rovněž postaven před otázku, zda je s Úmluvou slučitelný přístup státu 

(soudu), který nedává v odvolacím řízení možnost uplatnit práva obhájce v otázce 

právní, pokud se obviněný k odvolacímu řízení nedostaví. Soud konstatoval porušení 

Úmluvy a kromě jiného v právním posouzení případu výslovně uvedl: „Odvolací soud 

měl dát možnost obhájci využít práva obhajoby a vyjádřit se k právní otázce, ačkoli se 

obviněný nedostavil. Dokonce argumentuji-li vláda, že tuto právní otázku byl povinen 

odvolací soud posoudit z moci úřední, nic na tom takové tvrzení nemůže změnit, 

protože právní pomoc je nepostradatelná pro řešení konfliktů a taková pomoc je nutná 

za účelem výkonu práva obhajoby.“180 

                                                 
177 Rozsudek ESLP ze dne 6. 6. 2000, Magee v. Spojené království, § 34 a 35, stížnost č. 28135/95. 
178 Rozsudek ESLP ze dne 22. 9. 1994, Lala v. Holandsko, § 33, stížnost č. 14861/89. 
179 Rozsudek ESLP ze dne 22. 9. 1994, Pelladoah v. Holandsko, § 40, stížnost č. 16737/90. 
180 Rozsudek ESLP ze dne 21. 1. 1999, Van Geyseghem v. Belgie, § 28 a 35, stížnost č. 26103/95. 
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3.5.4 Právo na bezplatnou pomoc tlumočníka 

Také v tomto případě se jedná o právo výslovně uvedené v Úmluvě: „Každý kdo je 

obviněn z trestného činu má právo na bezplatnou pomoc tlumočníka, jestliže nerozumí 

jazyku používanému před soudem nebo tímto jazykem nemluví.“181 

„K zajištění práva na spravedlivý proces slouží (též) čl. 6 odst. 3 písm. c) Úmluvy, 

jehož účelem je zabránit jakékoli nerovnosti mezi obžalovaným, který nerozumí jazyku 

soudu a obžalovaným, který tímto jazykem mluví a rozumí mu. Toto ustanovení 

Úmluvy je ustanovením zvláštním k obecnému ustanovení čl. 6 odst. 1 a čl. 14 

Úmluvy.“ 182  

„Všechna práva uvedená ve třetím odstavci článku 6 se vztahují k trestnímu řízení a 

ztrácí působnost, jakmile řízení skončí konečným rozsudkem. Přesto nelze tvrdit, že 

pokud jde o právo zakotvené pod písm. e), že pravomocné trestní odsouzení zakládá 

povinnost odsouzeného zaplatit náklady spojené s tlumočením. Domnívat se, že 

ustanovení článku 6 odst. 3 písm. e) opravňuje vnitrostátní orgány vyžadovat zaplacení 

těchto nákladů, by znamenalo omezit právo dříve dané obviněnému či obžalovanému. 

Taková interpretace daného ustanovení by negovala účinný výkon v něm zakotveného 

práva a stavěla by do nerovného postavení obviněného, resp. obžalovaného, který 

nemluví jazykem soudu, vůči tomu, kdo tímto jazykem mluví.“183 

Z judikatury Soudu podle Repíka vyplývá, že „obviněný má právo na bezplatnou 

pomoc tlumočníka, i když má obhájce, který ovládá jazyk, v němž se řízení vede. 

Z rozsudků Luedicke a Kamasinski vyplývá, že pomoc tlumočníka se vztahuje i na styk 

obviněného s obhájcem, který byl obviněnému ustanoven ex offo.“184 Posledně citovaný 

závěr překračuje názor Komise ve věci X. v. Rakousko (viz dále). 

 „Právo stanovené v čl. 6 odst. 3 písm. e) Úmluvy na bezplatnou pomoc tlumočníka 

se nevztahuje pouze na ústní jednání před soudem během hlavního líčení, ale rovněž na 

                                                 
181 Článek 6 odst. 3 písm. e) Evropské Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, sdělení č. 

209/1992 Sb. 
182 Rozsudek ESLP ze dne 28. 11. 1989, Luedicke, Belkacem a Koҫ, § 53, stížnost č.  6210/73; 6877/75; 

7132/75. 
183 HUBÁLKOVÁ, Eva. Přehled judikatury Evropského soudu pro lidská práva. Právo na spravedlivé 

řízení a další procesní práva. Praha: ASPI, 2006, str. 76 - 77. 
184 REPÍK, Bohumil. Tamtéž. str. 170. 
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relevantní záznamy a přípravné řízení. Právo stanovené v článku 6 odst. 3 písm. e) 

Úmluvy není pojato tak široce, aby nutilo smluvní strany Úmluvy překládat všechny 

soubory písemných důkazů nebo oficiálních dokumentů vztahujících se k řízení. Tento 

článek má zajistit, aby obviněný měl znalosti o okolnostech případu, které směřují proti 

němu, a aby měl možnost se obhajovat před soudem a předložit během řízení svou verzi 

případu.“ Ve stejném rozsudku Soud vyslovil za slučitelné s Úmluvou pokud: 

„Tlumočení během řízení před soudem nebylo simultánní, ale následné a zobecňující. 

Otázky pokládané svědkům nebyly překládány. Takovéto skutečnosti sami o sobě 

nezakládají porušení čl. 6 odst. 3 písm. d) a e) Úmluvy.“185  

„Pokud si stěžovatel vybral obhájce, který nemluví jeho jazykem, musí sám nést 

odpovědnost za všechna následná nedopatření v přípravě obhajoby. Článek 6 odst. 3 

písm. e) Úmluvy se aplikuje pouze na vztah obviněného a soudce. Neaplikuje se na 

vztah mezi obviněným a jeho obhájcem.“186 

3.6 Dokazování 

Úmluva nemá výslovné ustanovení, které by obsahovalo úpravu dokazování. 

Z judikatury Soudu vyplývá, že dokazování, ať už jde zejména o shromažďování, 

provádění a hodnocení, je v zásadě otázkou vnitrostátní právní úpravy. K otázce 

dokazování se Soud vyjadřuje vždy v souvislosti s některým výslovným ustanovením 

Úmluvy. Jedná se o souvislost s komplexem práv čl. 6, ale i jinými ustanoveními 

Úmluvy.  

„Soud připomíná, že garance práv v čl. 6 odst. 2 a 3 písm. d), představuje zvláštní 

aspekty práva na spravedlivé soudní řízení stanovené v čl. 6 odst. 1 Úmluvy (viz 

zejména rozsudek Soudu ze dne 24. 11. 1986, Unterpertinger v. Rakousko, § 29). Je 

obecným pravidlem, že národní soudy, zejména soudy první instance, posuzují a 

hodnotí důkazy, stejně tak jako závažnost důkazů, které obviněný navrhne k provedení. 

Úlohou Soudu je - a v tomto Soud souhlasí s názorem Komise – posoudit, zahrnujíc 

rovněž způsob získání důkazů ze strany obžaloby i obhajoby, zda řízení bylo 

spravedlivé jako celek ve smyslu čl. 6 odst. 1 Úmluvy.“187  

                                                 
185 Rozsudek ESLP ze dne 19. 12. 1989, Kamasinski v. Rakousko, § 74 a 83 stížnost č. 9783/82. 
186 Rozhodnutí Komise ze dne 29. 5. 1975, X. v. Rakousko, § 1, str. 70, stížnost č. 6185/73. 
187 Rozsudek ESLP ze dne 6. 12. 1988, Barberà a ostatní v. Španělsko, § 68, stížnost č. 10590/83. 
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„K přípustnosti důkazu ve věci Schenk v. Švýcarsko Soud judikoval, že „ačkoli čl. 6 

odst. 1 Úmluvy zaručuje právo na spravedlivý soudní proces, neobsahuje žádná pravidla 

k přípustnosti důkazů, protože to je primárně záležitostí národní právní úpravy. Soud 

proto nemůže vyloučit důkaz získaný nezákonně (z pohledu národní právní opravy) jako 

důkaz nepřípustný. Soud musí pouze zjistit, zda soudní řízení bylo spravedlivé jako 

celek.“188 

Ve věci Kostovski v. Holandsko Soud judikoval, že „Úmluva nevylučuje vést 

přípravné řízení na základě informací poskytnutých anonymními informátory. Následné 

použití informací od těchto informátorů jako důkazů pro vyslovení viny je jiná otázka. 

Pokud došlo k vyslovení viny obžalovaného na základě anonymních výpovědí, a to 

v „rozhodující míře“, právo na obhajobu tím bylo tak omezeno, že řízení nebylo 

spravedlivé.“189 

„Použití tajného agenta musí být důvěrné, omezeno a garantováno zárukami. 

Ačkoli nárůst organizované trestné činnosti nepochybně vyžaduje tato přiměřená 

opatření, právo na řádný výkon spravedlnosti je takového významu (viz rozsudek Soudu 

ze dne 17. 1. 1970, Delcourt v. Belgium, § 25), že nemůže být obětováno účelností. 

Veřejný zájem nemůže ospravedlnit použití důkazu, který by byl výsledkem policejní 

provokace (police incitement). Pokud se činnost dvou policistů vymkla z rámce jednání  

tajných agentů, protože podnítili či vyprovokovali spáchání trestného činu, a pokud zde 

není žádná skutečnost, která by poukázala na jiný závěr, tedy že bez jejich intervence by 

k trestnému činu nedošlo, lze konstatovat, že taková intervence úplně zbavila 

stěžovatele práva na spravedlivý proces, čímž došlo k porušení čl. 6 odst. 1 Úmluvy.“190 

Úmluva obsahuje výslovné ustanovení práva obviněného „vyslýchat nebo dát 

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

za stejných podmínek, jako svědků proti sobě.“191 

                                                 
188 Rozsudek ESLP ze dne 12. 7. 1988, Schenk v. Švýcarsko, § 46, stížnost č. 10862/84. 
189 Rozsudek ESLP ze dne 20. 11. 1989, Kostovski v. Holandsko, § 44, stížnost č. 11454/85. 
190 Rozsudek ESLP ze dne 9. 6. 1998, Teixeira de Castro v. Portugalsko, § 36 a 39 stížnost č. 25829/94.  
191 Článek 6 odst. 3 písm. d) Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, sdělení č. 

209/1992 Sb. 
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Pojem „svědek“ má ve smyslu Úmluvy autonomní význam. Pojem svědek definuje 

Repík na základě analýzy několika rozsudků Soudů takto: „Svědkem ve smyslu Úmluvy 

je v podstatě každá osoba, která je nositelem důkazu, kromě obviněného samého.“192 

„Je běžnou praxí, že národní soudy rozhodují o nezbytnosti a přípustnosti 

předvolání svědka. Existují výjimečné okolnosti, které by mohly vést Soud k závěru, že 

nepředvolání svědka k výslechu by byly neslučitelné s čl. 6 Úmluvy.“193 

„Podle ustálené judikatury Soudu, všechny důkazy musí být v zásadě prováděny 

v přítomnosti obžalovaného během hlavního líčení s možností k nim zaujmout své 

stanovisko. Z této zásady existují výjimky, které však nesmí porušit práva obhajoby. 

Obecné pravidlo ve smyslu čl. 6 odst. 3 písm. d) a čl. 6 odst. 1 Úmluvy společně 

vyžadují, aby obžalovanému byla dána přiměřená a řádná možnost předvolat a 

vyslechnout svědky kontradiktorně buď bezprostředně poté, co tak svědek učiní, nebo 

v pozdější fázi (viz rozsudek Soudu ze dne 26. 4. 1991, Asch v. Rakousko, § 27).“194  

„S ohledem na roli práva na řádný výkon spravedlnosti v demokratické společnosti, 

musí být jakékoli opatření, které omezuje právo obhajoby, naprosto nezbytné. Pokud je 

možné zvolit méně omezující prostředek, který je dostačující, měl by být aplikován.“  

V probíhajícím trestním řízení se obhajoba může dostat do nevýhodné situace, která 

spočívá v anonymitě svědků, kteří vypovídají proti obviněnému. Soud se k této otázce 

vyjádřil v případě Doorson v. Holandsko, kde mj. uvedel: „Setrvání na výpovědích 

anonymních svědků (…) staví obhajobu do situace, která pro svou problematičnost, 

není v trestní řízení běžná.  S čl. 6 odst. 3 písm. d) ve spojení s čl. 6 odst. 1 Úmluvy je 

slučitelný takový procesní postup, kdy soudní orgány náležitě vyvažují takto vzniklý 

handicup obhajoby, se kterým se tato musí potýkat (viz mutatis mutandis, rozsudek 

Soudu ze dne 20. 11. 1989, Kostovski v . Holadsko, § 43). Pokud je zde potřeba náležitě 

vyvážit práva obhajoby, vzhledem k handicupu, kterému čelí, potom odsouzení by 

nemělo být založeno pouze nebo v rozhodující míře na výpovědích anonymních 

svědků.“195 V tomto případě bylo odsouzení založeno též na jiných důkazech.  

                                                 
192 REPÍK, Bohumil. Tamtéž. str.  201. 
193 Rozsudek ESLP ze dne 7. 7. 1989, Bricmont v. Belgie, § 89, stížnost č. 10857/84. 
194 Rozsudek ESLP ze dne 15. 6. 1992, Lüdi v. Švýcarsko, § 47, stížnost č. 12433/86. 
195 Rozsudek ESLP ze dne 26. 3. 1996, Doorson v. Holandsko, § 72 a 76, stížnost č. 20524/92. 
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Formule „odsouzení založené též na jiných důkazech“ je rovněž aplikována např. 

v rozsudku Heglas v. Česká republika, kde se Soud musel vypořádat s otázkou důkazu 

v neprospěch obhajoby, který byl získán bez zákonného podkladu. Rozsudky Soudu 

s touto formulí názorně ukazují, jak se Soud vypořádává se stavem, kdy zejména 

shromažďování, provádění a hodnocení důkazů je záležitostí vnitrostátních soudních 

orgánů. 

3.7 Právo na opravný prostředek 

Toto právo není výslovně upraveno v čl. 6 ani v jiném článku Úmluvy. V Protokolu 

č. 7 k Úmluvě je výslovně zaručeno „Právo na odvolání v trestních věcech“: „Každý 

koho soud uzná vinným z trestného činu, má právo dát přezkoumat výrok o vině nebo 

trestu soudem vyššího stupně. Výkon tohoto práva, včetně důvodů, pro něž může být 

vykonáno, stanoví zákon. Z tohoto práva jsou přípustné výjimky v případě méně 

závažných trestných činů určených zákonem, nebo pokud byl jednotlivec souzen 

v prvním stupni nejvyšším soudem nebo byl uznán vinným a odsouzen na základě 

odvolání proti osvobozujícímu rozsudku.“196  

Takto internacionálně pojaté právo na opravný prostředek s vnitrostátním 

korektivem je předmětem kritiky. V této souvislosti se lze legitimně ptát, jak široký je 

vlastně předmět a obsah tohoto práva ve smyslu Protokolu č. 7 k Úmluvě. 

„Podle judikatury Soudu, právo na přístup k soudu není absolutní a je předmětem 

omezení, zejména co se týče podmínek přípustnosti odvolání, je tato úprava předmětem 

vnitrostátní regulace. (…) Tato omezení nesmí omezit nebo snížit přístup k soudu 

takovým způsobem nebo do takové míry, že by tím byla narušena samotná podstata 

tohoto práva. Taková omezení by nebyla slučitelná s čl. 6 odst. 1 Úmluvy, pokud by 

nesledovala legitimní cíl nebo pokud by zde nebyl rozumný vztah přiměřenosti mezi 

použitými prostředky a sledovaným cílem, kterého má být dosaženo (viz zejména 

rozsudek Soudu ze dne 23. 10. 1996, Levages Prestations Services v. Francie, § 40).“197 

V souvislosti s právem na opravný prostředek a jeho vnitrostátní úpravou ve smyslu 

Protokolu č. 7 k Úmluvě je neopomenutelné, že Soud při aplikaci koncepce 

                                                 
196 Článek 2 odst. 1 a 2 Protokolu č. 7 k Evropské úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod, 

sdělení č. 209/1992 Sb. 
197 Rozsudek ESLP ze dne 11. 1. 2001, Platakou v. Řecko, § 35, stížnost č. 38460/97. 
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spravedlnosti procesu jako celku bere v úvahu možnost, zda určitá vada na nižším 

stupni soudní soustavy, která přestavuje zásah do práva na spravedlivý proces, mohla 

být napravena při využití práva podat opravný prostředek. 
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Závěr 

Zásada spravedlivého procesu ve smyslu Úmluvy se vztahuje nejen na řízení 

trestní, civilní, ale též řízení přestupkové, daňové (je-li ukládána pokuta, která má 

trestněprávní charakter) nebo exekuční. Výjimkou nejsou ani některá disciplinární 

řízení.  

V souvislosti s trestním právem má nepochybný význam při garantování procesních 

práv zejména před národními správními orgány, před orgány činnými v trestním řízení, 

před soudy ústavními. Nejvyšší autoritou, která posuzuje soulad konkrétního rozhodnutí 

národního orgánu s Úmluvou, je Soud. Ve svých rozsudcích v zásadě pouze vyslovuje, 

zda Úmluva byla porušena či nikoli. Zároveň může rozhodnout o přiznání 

spravedlivého zadostiučinění ve prospěch stěžovatele. Přesto však, jak ukazuje 

judikatura Soud z posledních let, ukládá v některých případech i opatření směřující 

k přijetí konkrétního opatření. 

 „Judikatura Soudu představuje pro české soudy a státní moc obecně autoritativní 

výklad ustanovení Úmluvy. Ač se nejedná o závaznost judikatury v pravém smyslu 

slova, české orgány jsou povinny výklad stanovený orgány Úmluvy při vnitrostátní 

aplikaci jejích ustanovení respektovat. Respektovat však neznamená povinnost 

následovat vždy, a již vůbec ne následovat mechanicky: judikaturu Soudu může český 

soud odlišit, či zdůvodnit, proč není výklad podaný Soudem pro daný případ 

akceptovatelný. Nemůže však existující a známou judikaturu Soudu ignorovat.“198  

Judikatura Soudu se těší vysoké autoritě též mimo hranice smluvních stran 

Úmluvy.  

Jeho rozsudky nachází své místo i v rozsudcích ESD, pokud rozhoduje otázku 

týkající se lidských práv, kterou Soud již řešil. ESD uznává Soud jako soud, který řeší 

otázku lidských práv ex professo, tedy i otázku spravedlivého procesu. V současné době 

nevím o rozsudku ESD, který by se vyslovil proti rozsudku Soudu ve některé zásadní 

věcné otázce.  

V judikatuře Soudu lze najít jak prvky konzervativní, spočívající v opakovaném 

odkazování na své dřívější rozsudky či rozhodnutí Komise, tak prvky dynamické. 

                                                 
198 KÜHN, Z., BOBEK, M., POLČÁK, R.: Judikatura a právní argumentace. Teoretické a praktické 

aspekty práce s judikaturou. 1. vydání. Praha: Auditorium, 2006, str. 91. 
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Posledně jmenovaný prvek je typický pro judikaturu obecně. Nelze si však nevšimnout 

ani přístupu kombinovaného, kdy Soud částečně odkáže na svou dřívější judikaturu, 

nicméně ji ve světle lehce změněného skutkového stavu doplní o nový výklad. 

Podobně jako v rozhodovací praxi Ústavního soudu ČR se lze v judikatuře Soudu 

setkat s odlišnými nebo konkurujícími stanovisky jednotlivých soudců Soudu. Odlišné 

stanovisko pak může být někdy právní teorií lépe přijato. Příkladem je Repíkům názor 

ke vztahu práva neobviňovat sebe samého a práva mlčet.   

Soud při interpretaci Úmluvy používá standardní i nadstandardní metody výkladu. 

V souvislosti s nadstandardní metodami zaujímá výsadní místo výklad teleologický. 

V některých případech se Soud obrací k Preambuli Úmluvy. Teleologickým výkladem 

(, ale rovněž za použití výkladu systematického co by metody standardní), vyvodil Soud 

některá práva, která nejsou v Úmluvě, popř. v jejích Protokolech výslovně uvedena. 

Vedle doslovného výkladu je extenzivní výklad komplexu práv čl. 6 Úmluvy 

nepopiratelný. Komparativní prvky lze nalézt v rozsudku Soudu Allan v. Spojené 

království, který je nezvyklý svým inspirativním zdrojem. Stala se jím Charta práv a 

svobod Kanady a judikatura Nejvyššího soudu Kanady. 

Při výkladu Úmluvy se v rozsudcích Soudu často objevuje formulace „garance práv 

skutečných a efektivních“, která je prevencí před dožadováním se práv teoretických či 

iluzorních. 

Charakteristickým rysem rozsudků Soudu je přítomnost autonomních pojmů ve 

smyslu Úmluvy, které nemusí vždy dokonale korespondovat s pojmy používanými 

národním zákonodárcem. Příkladem může být pojem „soud“, „zákon“ nebo „svědek“.  

Dalším charakteristickým rysem judikatury Soudu, je koncepce „spravedlnosti 

řízení jako celku“, které jsem věnoval samostatnou kapitolu. Trestní řízení na národní 

úrovni může být poznamenáno procesními vadami, které znamenají porušení Úmluvy. 

Soud však hodnotí, zda taková dílčí vada mohla pro stěžovatele v konečném důsledku 

znamenat nezákonné rozhodnutí a upření práva na spravedlivý proces ve smyslu čl. 6 

Úmluvy. V této souvislosti bere Soud v úvahu možnost, zda tato vada mohla být 

napravena např. při využití opravných prostředků na základě národní právní úpravy.  

Specifikem vazby Úmluva – národní právní úprava – judikatura Soudu je 

skutečnost, že shromažďování, provádění a hodnocení důkazů je zásadně otázkou 

vnitrostátní. Podobně je tomu v případě zajištění práva na opravný prostředek podle čl. 
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2 Protokolu č. 7 k Úmluvě.  Vedle této specifičnosti ve vztahu k Úmluvě v rámci 

zajišťování práva na spravedlivý proces, je imanentní, že zejména v těchto otázkách 

nachází koncepce spravedlivého řízení jako celku své výborné uplatnění. 

V souvislosti s délkou řízení před národními soudy lze konstatovat, že Úmluva ani 

judikatura Soudu výslovně neuvádí pevnou časovou periodu v níž musí být o konkrétní 

věci rozhodnuto, a pokud tak není, že dojde k překročení přiměřené lhůty ve smyslu čl. 

6 Úmluvy. 

Přiměřenost délky řízení Soud posuzuje podle okolností konkrétního případu. 

Premisami pro takové posouzení, resp. rozhodnutí je zejména složitost věci, chování 

stěžovatele a postup příslušných orgánů a význam sporu pro dotyčnou osobu. 

Jednotlivé stížnosti na porušení čl. 6 Úmluvy Soud posuzuje podle konkrétních 

okolnosti případu. Jeho závěry, kromě výroku po porušení či neporušení Úmluvy, 

někdy přímo ukazují na skutečnost, že Úmluva a národní právní úprava se dokonale 

nepřekrývají.  

Národní orgány veřejné moci musí při aplikaci Úmluvy v trestních věcech využívat 

tzv. pravidla přednosti nejpříznivější normy podle čl. 53 Úmluvy. Toto pravidlo 

obsahující i jiné mezinárodní smlouvy. V konkrétním případě to může být zákon, 

kombinované použití Úmluvy (nebo jiné mezinárodní smlouvy) a zákona, kombinované 

použití Úmluvy a jiné mezinárodní smlouvy, popř. jiné vhodné kombinace. 

Na základě rozsudku Soudu a národní právní úpravy může Ústavní soud ČR učinit 

tyto procesní úkony. Podle č. 87 odst. 1 písm. i) může rozhodnout o opatřeních 

nezbytných k provedení rozhodnutí mezinárodního soudu, které je pro ČR závazné, 

pokud je nelze provést jinak. Zákon o Ústavním soudu poskytuje Ústavnímu soudu ČR 

pravomoc zrušit právní předpis nebo jeho část za podmínek uvedených v § 118 tohoto 

zákona a dále rozhodnout o návrhu na obnovu řízení před Ústavním soudem v trestní 

věci, jestliže následky porušení lidského práva nebo základní svobody ještě trvají a 

nebyly napraveny (§ 119 až 119b cit. zákona). Využití těchto ustanovení může 

znamenat pro stěžovatele v konečném důsledku rozhodnutí, které bude v jeho prospěch 

kvalitativně měnit rozhodnutí původní.  

  

 

 



 70 

Seznam použitých zkratek 

 

ČR   Česká republika 

ESD   Evropský soudní dvůr 

EU   Evropská unie 

LZPS   Listina základních práv a svobod 

Soud199  Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku (používám v textu) 

Úmluva  Evropská úmluva ochraně lidských práv a základních svobod 

ÚS ČR  Ústavní soud České republiky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
199 Pro účely citace používám „ESLP“. 
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Příloha 

Srovnání práv zaručených Listinou, popř. Ústavou a práv zaručených Úmluvou 

Práva zaručená Listinou, popř. Ústavou Práva zaručená Úmluvou 

Právo na život (čl. 6 Listiny) Právo na život (čl. 2) 

Pokud jde o přípustnost zásahu do tohoto práva, 
odkaz na zákon 

Podmínky zásahů do tohoto práva upravuje sama 
Úmluva v čl. 2 odst. 2 

Právo nebýt mučen a nebýt podroben krutému, 
nelidskému nebo ponižujícímu zacházení (čl. 7 
odst. 2 Listiny 

Právo nebyt mučen nebo podrobován nelidskému 
či ponižujícímu zacházení (čl. 3) 

Právo na rovnost v právech (čl. 1 Listiny) a právo 
nebýt diskriminován v právech (čl. 3 odst. 1 
Listiny) 

Právo nebýt diskriminován při užívání práv a 
svobod (čl. 14) 

Právo na osobní svobodu (čl. 8 Listiny) Právo na osobní svobodu a bezpečnost (čl. 5) 
Důvody zadržení, zatčení a vazby – odkaz na 
zákon 

Důvody obsahuje sama Úmluva (čl. 5 odst. 1 písm. 
c) 

Fixní lhůty zadržení a zatčení Lhůta zadržení a zatčení – „ihned“ povinnost 
předvést před soudce 

Trvání vazby – odkaz na zákon Vazba může trvat jen přiměřenou dobu 
Zatčení jen na příkaz soudu, o vazbě rozhoduje 
soud 

Judikaturou podrobně stanovené procesní záruky 
pro rozhodování soudu o vazbě. 

Právo na nedotknutelnost obydlí (čl. 12 Listiny) Právo na respektování obydlí (čl. 8) Podmínky 
zásahů obecně stanoveny v čl. 8 odst. 2 

Domovní prohlídka v trestním řízení jen písemný 
příkaz soudce (čl. 12 odst. 2 Listiny. Podmínky 
jiných zásahů – čl. 12 odst. 3 Listiny 

 

Právo na ochranu listovního tajemství, tajemství 
jiných písemností a záznamů uchovávaných 
v soukromí a tajemství zpráv podávaných 
telefonem, telegrafem nebo jiným podobným 
zařízením (čl. 13). Možnost omezení – odkaz na 
zákon 

Právo na respektování soukromého života a 
korespondence (čl. 8). Podmínky omezení stanoví 
sama Úmluva v čl. 8 odst. 2 

Právo na nedotknutelnost osoby a jejího soukromí 
(čl. 7 odst. 1, čl. 10 odst. 2 Listiny). 
Má vztah k osobní a tělesné prohlídce, k odběru 
tělesných tkání apod. 
Možnost omezení – odkaz na zákon (čl. 7 odst. 1 
Listiny) 

Právo na respektování soukromého života (čl. 8). 
Podmínky omezení stanoví sama Úmluva 

Právo vlastnit majetek (čl. 11 odst. 1 Listiny) 
Přichází v úvahu při zajištění majetku pro účely 
trestu nebo náhrady škody. 

Právo pokojně užívat svůj majetek (čl. 1 Protokolu 
č. 1)  
Toto právo je právem občanské povahy ve smyslu 
čl. 6 odst. 1, a proto musí o zajištění rozhodovat i 
v přípravném řízení soud 

Právo být stíhán způsobem, který stanoví zákon 
(čl. 8 odst. 2, čl. 36 odst. 1 Listiny, čl. 90 Ústavy) 

Právo, aby vina byla prokázána zákonným 
způsobem (čl. 6 odst. 2) 

Právo na soudní ochranu (čl. 36n Listiny) 
Ústavní soud považuje práva uvedená v čl. 36n 
Listiny za součásti práva na spravedlivý proces. 

Právo na spravedlivý proces (čl. 6) 
Toto právo obsahuje celou řadu dalších práv a 
záruk institucionální a procesní povahy výslovně 
uvedených v čl. 6 nebo z něj vyvozených 
judikaturou (jsou to všechna další kromě dvou 
posledních) 

Právo, aby o vině a trestu za trestný čin rozhodl 
soud (čl. 36 odst. 1 Listiny, čl. 90 Ústavy): 
 

Právo, aby o trestním obvinění rozhodl soud (čl. 6 
odst. 1) (trestním obviněním se rozumí i obvinění 
pro jiný delikt než trestný čin): 
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a) nezávislý a nestranný (čl. 36 odst. 1 Listiny) 
b) zákonný soudce (čl. 38 odst. 1 Listiny) 

a) nezávislý a nestranný 
b) zřízený zákonem 
c) nadán úplnou jurisdikční pravomocí 

Jako takové není vyjádřeno v Listině 
a) právo na rovné postavení v řízení (čl. 37 odst. 3 
Listiny, čl. 96 odst. 1 Ústavy) 
b) právo vyjádřit se ke všem prováděným důkazům 
(čl. 38 odst. 2 Listiny) 

Právo na spravedlivé projednání věci (čl. 6 odst. 
1). Obsahuje zejména dva základní principy: 
a) právo na „rovnost zbraní“ 
b) právo na kontradiktorní projednání věci, jehož 
součástí je právo vyslýchat nebo dát vyslýchat 
svědky (čl. 6 odst. 3 písm. d) 

Právo na veřejné projednání věci (čl. 96 odst. 2 
Ústavy, čl. 38 odst. 2 Listiny) a na veřejné 
vyhlášení rozsudku (čl. 96 odst. 2 Ústavy) 
Možnost vyloučení veřejnosti – odkaz na zákon 

Právo na veřejné projednání věci a veřejné 
vyhlášení rozsudku (čl. 6 odst. 1) 
Vyloučení veřejnosti upravuje Úmluva sama 

Právo na projednání věci bez zbytečných průtahů 
(čl. 38 odst. 2 Listiny) 

Právo na projednání věci v přiměřené lhůtě. (čl. 6 
odst. 1) 

Právo být přítomen projednání věci (čl. 38 odst. 2 
Listiny) 

Právo být přítomen projednání věci (vyvozeno 
judikaturou z práva na spravedlivý proces) 

Právo na presumpci neviny, pokud nebyla vina 
vyslovena pravomocným rozsudkem (čl. 40 odst. 2 
Listny) 

Právo na presumpci neviny, pokud nebyla vina 
prokázána zákonným způsobem (čl. 6 odst. 2) 

Obsaženo jen v trestním řádu (§ 89 odst. 3). 
Ústavní soud dovozuje toto právo z obecné zásady 
zákonnosti řízení 

Právo na nepřípustnost některých důkazů, zejména 
důkazů získaných nepřípustným donucením, 
zejména takovým, které zakládá porušení čl. 3 
(vyvozeno z práva na spravedlivý proces) 

Právo odepřít výpověď (čl 40 odst. 4 Listiny) Právo mlčet a neobviňovat sebe samého (vyvozeno 
z práva na spravedlivý proces, konkrétně z práva 
na presumpci neviny podle čl. 6 odst. 2) 

Obsaženo jen v trestním řádu (zejména v ust. § 33 
odst. 1) 

Právo dosáhnout předvolání a výslech svědků (čl. 
6 odst. 3 písm. c). Judikaturou rozšířeno na právo 
na důkaz vůbec, tj. na provedení relevantního 
důkazu. 

Obsaženo jen v trestním řádu (zejména v ust. § 
160 odst. 1) 

Právo být podrobně seznámen s povahou a důvody 
obvinění (čl. 6 odst. 3 písm. a) 

Právo na poskytnutí času a možnosti k přípravě 
obhajoby (čl. 40 odst. 3 Listiny) 

Právo mít přiměřený čas a možnosti k přípravě 
obhajoby (čl. 6 odst. 3 písm. b) 

Právo na právní pomoc od začátku řízení (čl. 37 
odst. 2 Listiny) 

Právo na pomoc obhájce podle vlastního výběru 
(čl. 6 odst. 3 písm. c) 

Právo na bezplatnou pomoc obhájce v případech 
stanovených zákonem (čl. 40 odst. 3 Listiny 

Právo na poskytnutí obhájce bezplatně, jestliže to 
vyžadujíc zájmy spravedlnosti (čl. 6 odst. 3 písm. 
c) 

Právo na tlumočníka, jestliže obviněný prohlásí, že 
neovládá jazyk, jimž se vede jednání (čl. 37 odst. 4 
Listiny) 

Právo na bezplatnou pomoc tlumočníka, jestliže 
obviněný nerozumí jazyku používanému před 
soudem nebo tímto jazykem nemluví (čl. 6 odst. 3 
písm. e) 

Obsaženo jen v trestním řádu, ale Ústavní soud 
považuje některé nedostatky odůvodnění za 
porušení práva na spravedlivý proces 

Právo na odůvodnění soudního rozhodnutí 
(vyvozeno judikaturou z práva na spravedlivý 
proces) 

Obsaženo jen v trestním řádu Právo na odvolání (čl. 2 Protokolu č. 7) 
Právo nebýt trestně stíhán za čin, pro který již byl 
pravomocně odsouzen nebo zproštěn obžaloby (čl. 
40 odst. 5 Listiny) 

Právo nebýt souzen nebo trestán dvakrát (čl. 4 
Protokolu č. 7). Platí též v relaci přestupek – 
trestný čin. Rozdíl je též v možnosti nového 
rozhodování na základě mimořádného opravného 
prostředku. 

 

Tabulka podle: REPÍK, Bohumil. Vztah Listiny, popř. Ústavy a Evropské úmluvy. In CÍSAŘOVÁ, 

Dagmar a kol. Trestní právo procesní, 4. vydání, Praha: Linde, 2007, str. 39 - 42. 
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Abstract 

One of the purposes of my thesis is to analyse a case-law of European Court of 

Human Rights in Strasbourg (Court).  Another purpose of that is to describe an attitude 

of Court as to the interpretation of Article 6 of European Convention of Human Rights 

(Convention). Previously mentioned purposes lead to find the meanings of abstract term 

“Right to fair trial” or “Right to fair proceedings”, that is widely applicable to all phases 

of criminal proceeding.   

The thesis is composed of three chapters, each of them dealing with different aspects of 

the right to fair trial in the meaning of Convention. Chapter One describes a state of 

Convention in the Czech Legal System. Chapter Two enlarges legal effects of Court ´s 

judgements, that are binging on beneficiaries of Convention. Chapter Three is the 

principal part. That is subdivided into the rights guaranteed to ones under Articles of 

Convention and into such kind of rights that are implicitly found by Court in his case-

law. There is also one chapter that is outstanding among these expressive and implicite 

rights. This chapter concerned with a conception of the fair proceedings as whole. 

Czech Legal System do not embody its meaning in any abstract act of state, so that it 

remains to tako place in case-law of Court.  

Conclusions contains abstract knowleges that follow on particular chapters of this 

thesis. For example the question of autonomous terms in the meanings of Convention, 

the approach to decision-making by Court, methods of interpretations, some differences 

between national courts and Courts as to the problems of evidences and the legal 

remedies (right to appeal) and so on. There is also mentioned the sense of Court´s 

judgement in concrete case. There is an indispensable role of Constitutional Court of 

Czech Republic as to the remedy of procedural mistakes done by national judicial or 

nonjudicial bodies, if there is not any other authoritative provision remedying the 

violation of the right to fair proceeding. Reopening of the trial before Constitutional 

Court of Czech Republic could finally bring different decision for the applicant.  
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