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Úvod
Právo na obhajobu v 1eském trestním 2ízení pat2í mezi jeho základní
zásady. Je za2azeno též mezi st3žejní právní instituty, které požívají ústavní ochrany.
Výrazem toho je jeho garance zakotvená v Ústav3 4R a p2edevším v Listin3
základních práv a svobod, zákon 1. 1/1993 Sb. a zákon 1. 2/ 1993 Sb. Plné uplatn3ní
práva na obhajobu osoby, proti které se vede trestní 2ízení, je sou1asn3 „conditio sine
qua non“ zákonného a spravedlivého procesu, tedy realizací práva na zákonný
a spravedlivý proces, tak jak má na mysli 1lánek 8 odst. 2 a 1lánek 36 a násl. Listiny
základních práv a svobod („Listina“).
Má nejen zásadní význam pro takovou osobu, ale sou1asn3 obecn3 pro
právní jistotu všech osob, by5 se jich n3které konkrétní trestní 2ízení netýká a t2eba
nikdy ani týkat nebude. Jeho dodržování a napl6ování je totiž sou1asn3 významným
znakem pojetí moderního právního státu. O jeho významu jak v užším tak širším
pojetí sv3d1í i d7raz, který na institut práva obhajoby kladou mnohé mezinárodní
smlouvy, které se týkají základních lidských práv a svobod.1 Jde p2edevším
o Mezinárodní pakt o ob1anských a politických právech2 („Pakt“) a Úmluvu
o ochran3 lidských práv a základních svobodách3 („Úmluva“).
Právo na obhajobu bývá nesprávn3 n3kdy chápáno ve2ejností jako
institut, který by m3l 1i mohl bránit objektivnímu, správnému a spravedlivému
posouzení trestní v3ci. Jinak 2e1eno bránit všemi možnými prost2edky napln3ní
smyslu, významu a ú1elu trestního 2ízení, tak jak jej vymezuje § 1 tr. 2ádu.
Prakticky to znamená, zám3rn3 bránit ú1elu zákona, kterým je to, aby
trestné 1iny byly náležit3 zjišt3ny a jejich pachatelé spravedliv3 potrestáni. Pokud by
tomu tak bylo, takové 2ízení by nemohlo p7sobit k upev6ování zákonnosti,
k p2edcházení a zamezování trestné 1innosti, k výchov3 ob1an7 v duchu d7sledného
zachovávání zákon7 a pravidel ob1anského soužití i 1estného pln3ní povinností ke
státu a spole1nosti, tak jak p2edpokládá § 1 odst. 1 tr. 2ádu.
Smyslem tohoto institutu je ovšem n3co jiného. Toho si byl zákonodárce
v3dom, a proto zakotvil v trestním 2ádu více ustanovení, která naopak významn3
1

Srov. Všeobecná deklarace lidských práv, mezinárodní úmluva o lidských právech a svobodách,
publikovaná pod 1. 209/1992 Sb.
2
Srov. 1l. 14 odst. 3 Paktu
3
Srov. 1l. 6 odst. 3 Listiny
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umož6ují zajistit napln3ní zákonodárcem p2edpokládaného smyslu a významu práva
na obhajobu.
Jestliže je úkolem orgán7 1inných v trestním 2ízení zjistit spáchání
trestného 1inu a kdo jej spáchal, rozhodnout o potrestání pachatele a zajistit výkon
trestu 1i ochranného opat2ení, pak v souvislosti s tímto hlavním úkolem vyvstává
celá 2ada úkol7 dalších. Proto mezi n3 nepochybn3 pat2í zajistit podmínky pro vedení
2ádného, zákonného a spravedlivého procesu, na kterém se v celém jeho pr7b3hu
práv3 podílí institut obhajoby té osoby, proti které se trestní 2ízení vede.
Pokud je trestní právo hmotné odv3tvím 1eského práva, které chrání p2ed
trestnými 1iny zájmy spole1nosti vyjád2ené ve zmi6ovaném § 1 tr. zákoníku
a § 1 tr. 2ádu, pak pod pojmem trestní 2ízení chápeme postup orgánu 1inných
v trestním 2ízení upravený zákonem, a též jiných osob, které jsou zú1astn3ny na
tomto 2ízení. To znamená z pohledu mého zájmu osoby, proti které se vede trestní
2ízení a jejího obhájce, kte2í svou 1inností napl6ují institut práva na obhajobu.4
Význam práva na obhajobu v moderním trestním procesu má posilující
tendenci. S ohledem na soustavné rozvíjení prvk7 kontradiktornosti 2ízení,
komplikovanost právní úpravy trestního 2ízení tak neustále vzr7stá požadavek
na kvalitu, v d7sledku 1ehož rostou též nároky kladené na právní erudici a zkušenosti
protistrany obžaloby. Nebo5 na jejich základ3 se lze efektivn3 domáhat pat2i1ného
respektování všech aspekt7 principu spravedlivého procesu ze strany orgán7 1inných
v trestním 2ízení.
V této souvislosti je nutno poznamenat, že pod pojmem práva na
obhajobu lze chápat též poskytování právní pomoci již od po1átku 2ízení p2ed orgány
ve2ejné moci, tak jak má na mysli 1lánek 37 odst. 2 Listiny.5
Na tomto míst3 je dále vhodné p2ipomenout ze základních zásad
trestního 2ízení upravených v § 2 tr. 2ádu, dikci odst. 5, podle které orgány 1inné
v trestním 2ízení postupují v souladu se svými právy a povinnostmi uvedenými
v tomto zákon3 a za sou1innosti stran tak, aby byl zjišt3n skutkový stav v3ci, o n3mž
nejsou d7vodné pochybnosti, a to v rozsahu, který je nezbytný pro jejich rozhodnutí.6
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JELÍNEK, J. a kol., Trestní právo procesní. Praha: Linde a.s., 2007, str. 15, 19
Srov. 1l. 37 odst. 2 Listiny cit.:“Každý má právo na právní pomoc v 2ízení p2ed soudy, jinými
státními orgány 1i orgány ve2ejné správy, a to od po1átku 2ízení.“
6
Srov. § 2 odst. 5 tr. 2ádu
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Zde zákonodárce výslovn3 upravuje nutnost sou1innosti stran v takovém procesu tj.
osoby, proti které se vede trestní 2ízení a jejího obhájce 1i obhájc7.
Na tuto mimo2ádn3 d7ležitou zásadu p2ímo navazuje další základní
zásada trestního 2ízení zakotvená v § 2 odst. 13 tr. 2ádu. Podle té ten, proti n3muž se
trestní 2ízení vede, musí být v každém období 2ízení pou1en o právech umož6ujících
mu plné uplatn3ní obhajoby, a o tom, že si též m7že zvolit obhájce. Všechny orgány
1inné v trestním 2ízení jsou povinny umožnit mu uplatn3ní jeho práv.
Stejn3 tak zákonodárce kodifikoval tuto jejich povinnost v ust. § 33 odst.
5 tr. 2ádu. Všechny orgány 1inné v trestním 2ízení jsou povinny vždy obvin3ného 1i
obžalovaného o jeho právech pou1it a poskytnout mu plnou možnost jeho uplatn3ní.
Znamená to, že právo na obhajobu se vztahuje na celé trestní 2ízení.
A všechny orgány 1inné v trestním 2ízení jsou povinny umožnit osob3, proti které se
2ízení vede, plnou možnost uplatn3ní práv.7
Právo na obhajobu tak zahrnuje t2i základní složky:
1

právo hájit se sám prost2edky a zp7sobem podle vlastního rozhodnutí
(tzv. materiální obhajoba);

1

právo mít obhájce a radit se s ním o zp7sobu obhajoby (tzv. formální
obhajoba);

1

právo žádat, aby orgány 1inné v trestním 2ízení postupovaly v souladu se svými
právy a povinnostmi a za sou1innosti stran tak, aby byl zjišt3n skutkový stav,
o n3mž nejsou d7vodné pochybnosti, a to v rozsahu, aby objas6ovaly stejn3
pe1liv3 též okolnosti sv3d1ící ve prosp3ch obvin3ného.
Práva obvin3ného, obžalovaného 1i odsouzeného na obhajobu lze zcela

jist3 pokládat za podstatnou a nedílnou sou1ást jak teorie trestního práva, tak
i samotné aplikace trestn3právních norem. Osoba, proti které se vede trestní 2ízení,
má právo se v n3m hájit sama, 1i prost2ednictvím obhájce nebo za ú1asti obhájce, tak
jak má na mysli 1l. 40 odst. 3 Listiny.
O mimo2ádném významu práva na obhajobu sv3d1í i následující
skute1nost. Ústava 4eské republiky8 deklaruje a garantuje, že jsme právním státem.

7
8

JELÍNEK, J. a kol., Trestní právo procesní, Linde Praha, a.s., 2007, s. 156-157
Zákon 1. 1/1993 Sb., Ústava 4eské republiky
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Protože základním vztahem v rámci trestn3procesních vztah7 je vztah mezi osobou,
proti které se vede trestní 2ízení a mezi orgány 1innými v trestním 2ízení, tak se od
n3j odvíjí vztahy ostatní. Prakticky to znamená, že právo na obhajobu je a musí být
vždy a po celé 2ízení p2ítomno v trestním procesu. Aby bylo možno je efektivn3
vykonávat, musí tu být v právním stát3 též odpovídající garance jeho zajišt3ní.
Jak velice vhodn3 a správn3 cituje ve svých nálezech ÚS 25, 1. 15 Sb.
n.u. „Stát proto musí zajistit takové podmínky, aby uvedené principy bylo možné
realizovat cestou p2íslušných procesních záruk obhájce a obvin3ného.“ 9
Okruhy otázek, kterými se tato práce bude zabývat v podrobnostech,
s ohledem na její zam32ení jsou tyto:
a) vymezit obsah práva obvin3ného, obžalovaného 1i odsouzeného na obhajobu,
b) zvláš5 vymezit možnosti obhajoby v trestním 2ízení,
c) zhodnotit stávající stav za pomoci úvah de lege lata,
d) zvážit možnosti de lege ferenda,
e) navrhnout z pohledu sou1asné praxe, ješt3 možné rozší2ení ú1asti obhajoby v
trestním 2ízení.
Z pohledu metodologie práce budou využívány možnosti jednak výkladu
právních p2edpis7, sociologické a psychologické záv3ry vycházející ze sou1asného
stavu právního v3domí u nás a poznatky logiky ve vztahu k vytvá2ení skutkových
a právních záv3r7.
Bude využit systémový p2ístup ve vztahu k institutu práva na obhajobu,
který prolíná celým trestním 2ízením. Na n3j bude navazovat analyticko-syntetický
p2ístup p2i hodnocení jednotlivých díl1ích konkrétních moment7 p2i aplikaci tohoto
institutu. Budou využívány interpreta1ní a srovnávací metody sou1asné platné právní
úpravy.
Tato rigorózní práce je strukturována do t3chto 1ástí: úvod, p3t st3žejních
kapitol a záv3r.
S ohledem na to, že právo na obhajobu je nedílnou sou1ástí a také jedním
z pilí27 zajišt3ní práva na spravedlivý proces v demokratickém právním stát3 je
9

JELÍNEK, J. a kol., Trestní právo procesní, Linde Praha, a.s., 2007, s. 156-157
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žádoucí, aby tento zásadní právní institut m3l co nejvyšší garance a ochranu, která je
bu8to stejná nebo podobná pro všechny vysp3lé demokratické právní státy.
V kapitole první je nastín3n pokus o historický exkurz v souvislosti
s vývojem institutu práva na obhajobu, tak jak se tento vyvíjel již od st2edov3ku,
p2i1emž není opomenut jeho vývoj i v rámci našeho státu. Tato kapitola je rovn3ž
v3nována modernímu vývoji a stru1n3 pojednává i o vývoji právní úpravy práva
obvin3ného na obhajobu od roku 1961 s cílem p2iblížit smysl a ú1el každého
z díl1ích procesních prost2edk7 obrany obvin3ného.
Druhá kapitola této práce p2edstavuje obecný úvod k problematice
postavení obvin3ného v trestním 2ízení v kontextu jeho procesních práv sm32ujících
k obran3 proti obvin3ní, na n3ž je práce zam32ena. V jejím rámci je proveden
i rozbor s poukazem na stávající nedostatky právní úpravy a srovnání s p2edchozí
právní úpravou, je-li to vzhledem k osv3tlení toho kterého aspektu práva na obhajobu
nezbytné.
T2etí kapitola je zam32ena na obecnou rovinu vymezení práva na
obhajobu, p2i1emž tato 1ást je pro v3tší p2ehlednost roz1len3na do osmi subkapitol,
které se snaží jednotliv3 a zárove6 však v rámci komplexního pojetí specifikovat
právo na obhajobu jako institut „sui generis“. Jednotlivé podkapitoly se pak snaží
vylí1it rysy, atributy, jakož i samotné právo na obhajobu z pohledu právních norem,
p2itom v záv3re1ných podkapitolách neopomíná ani vymezení práva vyplývajícího
z obhajoby materiální, jakož i vymezení obhajoby formální.
4tvrtá kapitola pak z praktického hlediska pojednává o pojetí práva
obvin3ného na obhajobu jako souhrnu specifických práv, které jsou mu p2iznány
1eským právním 2ádem. Dalším 1len3ní na subkapitoly obsažené v této 1ásti práce
pak pojednává o každém z konkrétních procesních oprávn3ní obvin3ného.
Dalším cílem této kapitoly je poukázat rovn3ž na vzájemné vztahy
a vazby mezi díl1ími právy, nebo5 p2edstavují vzájemn3 propojený a vyvážený
obranný mechanismus jako celek.
V rámci jednotlivých podkapitol je pak vymezení konkrétního práva
obvin3ného na obhajobu z pohledu platného a ú1inného právního 2ádu doloženo
uvedením p2íklad7 aplikace p2íslušných pravidel v soudní praxi, které jsou dopln3ny
i o post2ehy ve vztahu k Ústav3 4R a Listin3 spolu s nástinem nález7 Ústavního

5

soudu v 4R a v podstat3 okrajov3 i n3kterými zásadními rozhodnutími Evropského
soudu pro lidská práva, d2íve rovn3ž Evropské komise pro lidská práva.
V poslední páté kapitole 1ili na záv3r práce, jako shrnutí, jsou okrajov3
zmín3ny možné cesty a sm3ry 2ešení „de lege ferenda“, a to jak ve smyslu odstran3ní
stávajících nedostatk7 a zkvalitn3ní stávající právní úpravy, tak i ve smyslu dopln3ní
systému o n3které nové právní instituty.
Záv3r práce p2ináší zestru1n3ný pohled na pojetí práva obvin3ného hájit
se proti vznesenému trestnímu obvin3ní v rámci trestního procesu a celkové
zhodnocení stávající právní úpravy dané problematiky, jakož i p2ehled v práci
p2inesených úvah de lege ferenda, p2i1emž v obecné rovin3 nasti6uje i tendence
a možnosti budoucí právní úpravy.
P2istoupíme-li ke zhodnocení dosavadního vývoje moderní právní úpravy
práva obvin3ného na obhajobu, musíme konstatovat, že v posledních desetiletích
byla práva obvin3ného a obhájce soustavn3 rozši2ována, což do zna1né míry p2isp3lo
k napln3ní zásady zákonnosti trestního 2ízení a rozší2ení záruk zjišt3ní objektivní
pravdy. V sou1asnosti lze nicmén3 s ohledem na zm3ny v 1eském trestním procesu
koncep1ního charakteru vysledovat 1áste1n3 i trend opa1ný, nap2. ur1ité omezení
práva na obhajobu v p2ípravném 2ízení, které je ovšem na druhé stran3 vyváženo
rozší2ením obhajovacích práv v 2ízení p2ed soudem.
Práce vychází z pozitivní právní úpravy a judikatury platné ke dni 30. 04.
2011.
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Kapitola I. Historický exkurz k problematice práva na obhajobu

Historický exkurz se vztahuje k vývoji trestního práva, p2edevším
k trestnímu procesu a právu na obhajobu.
Problematika právního procesu, dokazování pravdy a d7kaz7 byla
de facto zkoumána již na zna1n3 vysokém stupni úrovn3 ve starém 9ecku a 9ím3.
Významný

rozvoj

zaznamenala

však

teprve

ve

st2edov3ku.

Z historických pramen7 lze zjistit, že p7vodní rozvoj právnického myšlení v tomto
sm3ru

znamenal

p2ipojování

nejjednodušších

poznámek

souhlasných

i nesouhlasných k pramen7m poskytujícím prvotní právní texty.10 Ve st2edov3ku
dochází ke zna1nému rozvoji procesního uvažování tehdejších právník7. St2edov3ké
soudní 2ízení a v n3m užívané d7kazy lze charakterizovat spíše jako technické pojetí
a tomu odpovídající prost2edky. Tyto prost2edky vlastn3 neposkytovaly tehdejším
právník7m p2íliš mnoho prostoru pro jejich teoretické právní úvahy. Nebo5 tehdejší
st2edov3ká soudní 2ízení byla postavena na tom, že p2ímo p2edepisovala soudci,
jakou váhu má kterému d7kaznímu prost2edku p2iznávat a uznat. V podrobnostech
dokonce ur1ovala po1et sv3dk7 a jejich d7v3ryhodnost.11 Je však t2eba jak
kanonickém, tak 2ímskému procesu p2iznat tehdejší nepochybnou pokrokovost
a snahu zjiš5ovat skute1nost v právním procesu, ve kterém se uplat6ovaly zásadním
zp7sobem iracionální d7kazy, jako nap2. ordály.12 Úloha obhájc7, p2edevším
ve starém 9ím3 byla nepochybn3 velice významná. Jejich aktivní 1innosti byl dáván
skute1n3 zna1ný prostor. Nicmén3 chyb3ly jim s dnešního pohledu tak významné
a zásadní instituty jako je presumpce neviny nebo kategorická úprava a používání
posouzení p2ípadu „in dubio pro reo“, tak jak jí zná náš trestní 2ád v ustanovení
§ 2 odst. 2 tr. 2ádu.13
Procesní právo se svými normami se prakticky utvá2elo od 7. století.
Vyvíjelo se z transformovaného archaického práva a z procesních norem.
Nerozlišovalo se trestní a majetkové 2ízení procesní. V té dob3 byl soudní proces
ve2ejný a ústní.
10

BRUNA, E., Otázky právního procesu, Praha, Leges, 2008, s. 30
BRUNA, E., Otázky právního procesu, Praha, Leges, 2008, s. 31
12
KEJ9, J., Pojem soudního d7kazu ve st2edov3kých právních naukách, Praha: Academica, 1967, s.
169-188
13
BRUNA, E., Otázky právního procesu, Praha, Leges, 2008, s. 33
11
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Zásadní zm3ny procesního práva u nás byly zakotveny v Obnovených
z2ízení zemských vydaných v roce 1627 a p2edevším v trestních v3cech se pln3
prosadila zásada oficiality. Právu na obhajobu nebyla ani zdaleka v3nována taková
pozornost. Lze 2íci, že na rozdíl od zásady oficiality obhajoba a p2edevším její podíl
na výsledku vycházel z výrazn3 menších možností, což se práv3 projevovalo
negativním zp7sobem na výsledných rozhodnutí. Jako d7kazní prost2edky byly
p2ipušt3ny p2edevším zemské desky, listiny, sv3dectví, ohledání na míst3 1inu,
p2ísaha.14 Dále se i zde výrazn3 projevoval vliv zásad 2ímsko-kanonického procesu.
Šlo o zavedení písemného procesu, jako jeden ze základních atribut7 inkvizi1ního
procesu, což mimo jiné znamenalo, že i sv3decká výpov38 v právu absolutistického
státu m3la podobu písemného protokolu. Byl opušt3n princip obžalovací a zcela
nastoupil proces inkvizi1ní 1i vyhledávací. Se zavedením zásady písemnosti
a neve2ejnosti byla v3tšina d7kaz7 zpracována do písemné podoby. Soudní proces
m3l povahu projednání právního sporu a nerozlišoval p2ímo civilní 1i trestní p2ípady.
Na další rozvoj institutu soudního procesu m3lo pak vliv založení 9íšského
komorního soudu v roce 1499, jehož judikatura ovliv6ovala výrazn3 právnické
myšlení tehdejší doby a vedení tehdejšího právního procesu.15
Proces civilní a trestní byl rozd3len teprve v souvislosti s vydáním
trestních a civilních kodifikací. Po roce 1848 bylo procesní právo, resp. právo
obhajoby jako institutu, budováno na zásad3 ústnosti a písemnosti jako kombinované
zásady.
Koncem 19. století se zvyšuje význam práva na obhajobu a postavení
obvin3ného v trestním 2ízení soustavn3 posiluje, a to až do sou1asnosti.
Zásadní význam pro tento trend m3lo pojetí základních práv a svobod
1lov3ka, v jehož sv3tle práv3 dochází k posilování tohoto významného institutu
trestního 2ízení.
Jedním z p2íklad7 jak se promítal do pov3domí ve2ejnosti, ale i do názoru
zákonodárce institut práva na obhajobu, je jeho pojetí u nás v 50. letech. Vyskytl se
totiž názor a pro obhajobu doslova poškozující, který byl postaven na myšlence mezi
zájmy spole1nosti a zájmy jednotlivce. Výrazn3ji ovlivnila teorii Vyšinského o až
antagonistickém vztahu mezi t3mito zájmy, což znamenalo, že institut obhajoby byl
14
15

MALÝ, K., D3jiny 1eského a 1eskoslovenského práva do roku 1945, Praha: Linde, 2003, s. 673
BÍLÝ, J. L., Právní d3jiny na území 4R, Praha: Linde, 2003, s. 348-349
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chápán tak, že preferoval zájem spole1nosti, p2edevším vedoucí strany a jí
poplatného státního aparátu, který ve svém d7sledku popíral využívání všech
zákonem daných práv obvin3ného, pokud to bylo v tzv. celospole1enském zájmu.
O tom, co je to celospole1enský zájem, rozhodovaly v duchu stranické linie orgány
1inné v trestním 2ízení. Tento prosazovaný sm3r pochopiteln3 negativn3 ovlivnil též
obhajoby po roce 1948 i u nás.16
P2esto však v pr7b3hu minulého století docházelo a stále dochází
k zám3rnému porušování 1i znemož6ování výkonu obhajoby, v naprosté v3tšin3
p2ípad7 v zemích s totalitními 1i fašistickými režimy. V našich podmínkách lze
o skute1ném zvyšování ochrany základních práv obvin3ného hovo2it p2edevším
v kontextu posledních desetiletí, zejména pak po roce 1989 s ohledem na zm3nu
sociáln3ekonomického a politického uspo2ádání, jež v tomto období nastaly.
Zásadní d7vody, které vedou k takové argumentaci, souvisejí s historickým
vývojem tohoto právního institutu, nebo5 až do r. 1992 zde byla dvojkolejnost
trestního 2ízení. Po jejím odstran3ní se jedinou formou p2edsoudního stádia stalo
vyšet2ování, kdy trestní stíhání se zahajovalo sd3lením obvin3ní, o kterém se
sepisoval záznam. Toto sd3lení obvin3ní m3lo povahu opat2ení a z toho d7vodu,
proti n3mu nebyl p2ípustný 2ádný opravný prost2edek. Výjimku tvo2ila pouze žádost
o p2ezkoumání postupu vyšet2ovatele státním zástupcem.

16

Srov. Teorii Vyšinského a jeho kritiku uplat6ování všech zákonných prost2edk7 obhajoby ve
prosp3ch obvin3ného, jež v kone1ném d7sledku považovala kvalitn3 provedenou obhajobu za
poškozování socialistického z2ízení (srov. Císa2ová, D.: P2ísp3vek k problému smyslu obhajoby v
trestním 2ízení, Právník, 4. 2/1965, s. 108).
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Kapitola II. Právo na spravedlivý proces a fair proces

P2edpokladem uložení spravedlivého trestu nebo ochranného opat2ení
v trestním 2ízení, je jeho podoba zákonného a spravedlivého procesu. Jeho ú1elem
není jen spravedlivé potrestání pachatele, nýbrž i „fair“ proces, který pat2í mezi
základní atributy demokratického právního státu. Použití sankcí je podmín3no
d7sledným a striktním respektováním princip7 právního státu. Zachování pravidel
spravedlivého procesu je ohrani1eno a též vymezeno ústavními zárukami, které
nep2ekro1iteln3 limitují 1innost orgán7 ve2ejné moci p2i rozhodování v trestním
procesu. Tomu též odpovídá úprava trestn3procesních pravidel. Prakticky
to znamená, že orgány 1inné v trestním 2ízení mohou používat jim sv32ené
prost2edky pouze v souladu se zákonem a na základ3 zákona, též zp7sobem, který
zákon umož6uje. 4lánek 2 odst. 3 Ústavy, 1lánek 2 odst. 2 Listiny deklaruje, že
státní moc slouží všem ob1an7m a lze ji uplat6ovat jen v p2ípadech, v mezích
a zp7soby, které stanoví zákon. K tomu p2istupuje též 1lánek 8 odst. 2 Listiny17,
státní moc lze uplat6ovat jen v p2ípadech a mezích stanovených zákonem, a to
zp7sobem, který zákon stanoví. Jednotlivé, zákonem definované záruky pak vytvá2í
obraz 2ádného zákonného procesu neboli souladného trestního 2ízení.
Z výše uvedeného jasn3 vyplývá povinnost orgán7 1inných v trestním
2ízení striktn3 dodržovat všechna procedurální pravidla, která obsahují minimální
standardy, jejichž napln3ní je p2edpokladem spravedlivého procesu. Zejména taková
ustanovení procedurálních p2edpis7, která garantují uplatn3ní práva na obhajobu. Ta
dávají osob3, proti které se vede trestní 2ízení, více možností k obran3 proti
nespravedlivému a nezákonnému rozhodnutí orgánu 1inných v trestním 2ízení.
V širším smyslu je ješt3 p2edm3tem trestního 2ízení:
•

rozhodnout o nároku poškozeného na náhradu škody zp7sobené trestním 1inem,
pokud byl tento nárok v1as uplatn3n,

•

objasnit okolnosti, které vedly k trestné 1innosti nebo jí umož6ovaly, nezjišt3ní
t3chto okolností však není p2ekážkou pro vynesení meritorního rozhodnutí,18

17

Srov. 1l. 8 odst. 2 Listiny cit.: „Nikdo nesmí být stíhán nebo zbaven svobody jinak než z d7vod7 a
zp7sobem, který stanoví zákon“
18
JELÍNEK, J. a kol., Trestní právo procesní. Praha: Linde a.s., 2007, Str. 23-24
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•

jsou též d7vodem, pro který má každá taková osoba možnost obrany proti
hrozícímu trestu (má možnost hájit se sama nebo za pomoci obhájce).
Požadavek zákonného a spravedlivého trestního procesu, který je typický

pro moderní demokratické právní 2ády, je založen na hodnotách, které znamenají
omezení státní mocí p2ed svévolí v71i osob3, proti které se vede trestní 2ízení. P2itom
je kladen d7raz na povinnost státu zabezpe1it, aby tato osoba mohla v trestním 2ízení
uplatnit veškerá svoje práva. Tedy právo na obhajobu se rovná celému komplexu
zákonem p2iznaných a chrán3ných základních práv osoby, proti níž se vede trestní
2ízení. P2edstavuje práv3 tu naprosto nezbytnou záruku spravedlivého projednání
v3ci. Platí, že nelze hovo2it o spravedlnosti, jestliže trestní proces spl6uje požadavky
zákonnosti, p2im32enosti, avšak obvin3nému p2ípadn3 obžalovanému není vlastn3
umožn3no p2edložit soudu svoji verzí p2ípadu a v souvislosti s tím pln3 uplatnit
právo na obhajobu.
4eský právní 2ád tedy prohlašuje a garantuje právo na obhajobu jako
jedno ze základních lidských práv ve smyslu Listiny. Též v tomto sm3ru respektuje
další, mezinárodní dokumenty, které zaru1ující ochranu lidských práv a základních
svobod. Tak je napl6ována dikce 1l. 10, 10a Ústavy, pokud jde o dohody 1i smlouvy,
kterými je 4eská republika vázána. Právo na obhajobu je zakotveno též v trestním
2ádu prost2ednictvím konkrétních ustanovení, která budou dále p2edm3tem
zpracování v této práci. Podstatou práva osoby, proti které se vede trestní 2ízení,
nelze ovšem omezit jen na citování p2íslušných právních norem. Je t2eba jej vykládat
tak, že vycházíme z konkrétní platné právní úpravy trestního 2ádu, ústavního rámce
tohoto 2ízení, ze zákona 1. 218/2003 Sb., o soudnictví ve v3cech mládeže. Tedy
z celkového významu a smyslu práva na obhajobu, jak je zakotveno v našem
právním 2ádu, a v p2íslušných mezinárodních smlouvách.
Konkrétní právní úpravu práva obvin3ného na obhajobu však nutno
spat2ovat v zákon3 1. 141/1961 Sb., o trestním 2ízení soudním (trestní 2ád) a zákon3
1. 218/2003 Sb., o odpov3dnosti mládeže za protiprávní 1iny a o soudnictví
ve v3cech mládeže a o zm3n3 n3kterých zákon7 (zákon o soudnictví ve v3cech
mládeže), jenž nabyl ú1innosti dnem 1.4. 2004 a ve vztahu k trestnímu 2ádu je
normou speciální.

11

Rovn3ž reforma soudnictví ve v3cech mládeže provedená zákonem
1. 218/2003 Sb., o odpov3dnosti mládeže za proti právní 1iny a o soudnictví ve
v3cech mládeže a o zm3n3 n3kterých zákon7 (zákon o soudnictví ve v3cech
mládeže), otev2ela nový prostor pro následnou diskusi sm32ující k hledání a nalezení
dalších moderních metod pro zacházení s delikventní mládeží i zp7sob7 jejich
efektivní ochrany p2ed nep2íznivými vlivy trestního procesu. Již nyní je t2eba zahájit
odbornou debatu o p2ínosech a nedostatcích nové právní úpravy soudnictví ve v3cech
mládeže, která by v první 2ad3 m3la vést k odstran3ní nedostatk7 nové právní úpravy
obhajovacích práv mladistvého.
Samotný rozsah uplatn3ní práva na obhajobu je mohutn3jší, než m7že
konkrétní právní úprava postihnout. Jde o dynamický systém, který se vyvíjí v rámci
zásady kontradiktorního 2ízení ve vztahu k obžalob3.
V této souvislosti nelze p2ehlédnout, že je to práv3 aktivní uplat6ování
práva na obhajobu, které výrazn3 ovliv6uje jak zákonnost celého trestního procesu
tak i jeho spravedlivý výsledek.
P2es tato výše uvedená tvrzení, která považujeme z2ejm3 za zcela
správná, dochází v 2ad3 p2ípad7 k omezování práva obhajoby. V n3kterých p2ípadech
dokonce vede k tomu, že znamená i neplatnost n3kterých právních úkon7, které stíhá
kup2íkladu neú1innost d7kazu provedeného v rozporu s respektováním práva na
obhajobu. Porušení práva na obhajobu m7že 1i dokonce mívá takové d7sledky, že je
d7vodem pro použití 2ádných 1i mimo2ádných opravných prost2edk7, nebo ústavní
stížnosti p2ípadn3 k podání stížnosti k Evropskému soudu pro lidská práva do
Štrasburku („Soud“).
V souvislosti s uvažovanou rekodifikací je možno uvažovat de lege
ferenda o n3kterých nových úpravách tohoto zásadního institutu, kterými se budu
dále též

zabývat.

Je možno

p2ipomenout pokra1ování

v prohlubující

se

v kontradiktorní povaze trestního 2ízení, zvyšující se podíl obhajoby na provád3ní
d7kaz7. Jde p2edevším o výslech osob u hlavního lí1ení ve smyslu ust. § 215 dst. 2
tr. 2ádu, obstarávání d7kaz7 obhajobou.
P2edpokladem ú1inné a efektivní obrany osoby, proti které se vede trestní
2ízení, je nepochybn3 p2esná a kvalitní právní úprava institutu práva na obhajobu,
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která by m3la poskytnout veškeré pot2ebné záruky této osob3 jak ve smyslu
formálním tak i materiálním.
Z t3chto obecných tendencí je nutno zohlednit zejména stále akcentující
kontradiktorní povahu trestního 2ízení, dále postupující diferenciaci trestního procesu
i sklony k t2íšt3ní norem trestního 2ízení, jež mají za následek zvyšující se nároky na
procesní aktivitu stran a komplikovanou orientaci v právních p2edpisech zp7sobenou
nep2ehledností právní úpravy. V kone1ném d7sledku poté vzr7stají požadavky na
právní erudici i zkušenosti všech osob zú1astn3ných na 2ízení, p2edevším pak na
osobu obvin3ného.
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Kapitola III. Obecná rovina vymezení práva na obhajobu

3. 1 Základní rysy a pojetí práva na obhajobu
Právo na obhajobu se vztahuje, jak již bylo v úvodu nazna1eno na osobu,
proti které se vede trestní 2ízení. Tím není zcela tento pojem vy1erpán, nebo5 ve
smyslu platné právní úpravy p2i vymezení osob, kterých se týká, p7jde nepochybn3
o a) obvin3ného, b) obžalovaného, ale též c) odsouzeného v trestním 2ízení.
Trestní 2ád vymezuje tyto osoby následujícím zp7sobem:
Ad a) Obvin3ný je ten, proti n3muž bylo zahájeno trestní stíhání podle § 160 tr.
2ádu.
Ad b) Po na2ízení hlavního lí1ení se obvin3ný ozna1uje jako obžalovaný (§ 12 odst.
8 tr. 2ádu).
Ad c) Odsouzeným je ten, proti n3muž byl vydán odsuzující rozsudek, který již
nabyl právní moci nebo pravomocný trestní p2íkaz (§ 12 odst. 9 tr. 2ádu).
V této souvislosti je t2eba p2ipomenout, že ve smyslu ust. § 12 odst. 6
tr. 2ádu je osoba, proti které se vede trestní 2ízení, též stranou tohoto 2ízení.
S ohledem na uplat6ování práva na obhajobu, kde má zásadní význam a úlohu
obhájce, je pot2eba již na tomto míst3 poznamenat, že obhájce je právním zástupcem
takové osoby a samostatným subjektem trestního 2ízení. Jedná tedy vždy jménem a5
již obvin3ného, obžalovaného nebo odsouzeného. Nem7že tedy vystupovat v tomto
2ízení vlastním jménem, ani kdyby šlo o 2ízení podle § 302 a násl. tr. 2ádu.
S ohledem na systém zpracování práce a pro v3tší úplnost vymezení
osob, které se ú1astní trestního 2ízení je nutno ješt3 k otázce osoby obhájce zd7raznit
následující. V trestním 2ízení je obhájcem advokát, který je zapsaný v seznamu
advokát7 u 4eské advokátní komory. Tento m7že být zastupován, s výjimkou 2ízení
p2ed krajským soudem jako soudem prvního stupn3, koncipientem. Naopak
obhájcem v trestním 2ízení nem7že být advokát, proti kterému se vede trestné stíhání,
nebo ten, jenž je v 2ízení sám obvin3ným, 1i sv3dkem nebo zú1astn3nou osobou
(§ 35 odst. 2 tr. 2ádu), dále advokát, který v 2ízení m3l vykonávat obhajobu, v tomto
2ízení vypovídá jako sv3dek, nebo je tlumo1níkem (§ 35 odst. 3 tr. 2ádu). V rámci
trestního 2ízení ve v3cech mládeže zákon stanoví, že obhájcem mladistvého, nem7že
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být ten, který zastupuje mladistvého, jehož zájmy si odporují, rovn3ž pak ten kdo byl
mladistvému jako obhájce takovou osobou zvolen (§ 44 odst. 1 zák. mládeže).19
Právo na obhajobu je možno pojmout jako souhrn všech procesních práv,
které zákon dává osob3, proti které se vede trestní 2ízení, aby se hájil proti obvin3ní,
Jsou to ta, která tato osoba využívá ve své argumentaci proti obvin3ní, ke snížení 1i
vyvrácení své odpov3dnosti, pop2ípad3 k uvád3ní d7kaz7 a jiných skute1ností na
svou obranu. Úkolem obhajoby je efektivní odpor proti obžalob3 s cílem zjistit
pravdivý stav v3ci a ochránit osobu, proti které se vede trestní 2ízení proti
nepravdivému obvin3ní 1i odsouzení.20
V trestním procesu mají orgány 1inné v trestním 2ízení velké množství
jak materiálních prost2edk7, tak právních možností jak postupovat proti této osob3 a
z tohoto úhlu pohledu mají zna1nou p2evahu.
Obhajoba je v tomto sm3ru v nevýhod3, nebo5 jako druhá procesní strana
takové prost2edky nemá. P2itom je obvin3ný, obžalovaný 1i odsouzený nucen 1asto
1elit mnohdy nap2íklad trestním obvin3ním, rozsudk7m velice závažným, která
provázejí v 2ad3 p2ípad7 výrazné zásahy do osobnostních práv.
Aby tato nevýhodnost postavení osoby, proti které se vede trestní 2ízení,
byla v rámci rovného postavení stran, alespo6 do jisté míry vyrovnána, je zde práv3
vedle institutu presumpce neviny, též rozsáhlá možnost uplat6ování práva
na obhajobu a pomoc obhájce pro tuto osobu, když ta je mnohdy v 2ad3 p2ípad7
naprosto nezbytná. Již proto, že u osoby, obvin3ného, odsouzeného se p2edpokládá
nízká 1i nulová odborná znalost práva a možnost náležit3 se hájit sám.
Spolupráce a pomoc zkušeného odborníka pro takovouto osobu je pak
tou nejlepší možností, jak zabezpe1it 2ádné a v1asné a odborné uplatn3ní
obhajovacích práv. V tomto sm3ru trestní 2ád p2iznává obhájci n3která další práva p2i
výkonu funkce obhajoby, která obvin3ný sám nem7že uplatnit. Význam obhajoby je
zd7razn3n též tím, že její vymezení je systematicky 2azeno, což dokládají i její t2i
základní procesní funkce v trestním 2ízení. To znamená, že je zde rovnocenn3 vedle

19
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zásady obžalovací, rozhodovací, když tyto dv3 napl6ují orgány 1inné v trestním
2ízení.21
Postavení

obhajoby

v trestním

procesu

pro

jeho

význam

a nezastupitelnost výrazn3 posiluje i ústavn3 garantované a mezinárodn3 smluvn3
upravené právo na obhajobu, které tak p2ispívá k napln3ní rovnosti stran, která je
jedním ze zásadních p2edpoklad7 napln3ní principu spravedlivého procesu.
Souhrn jednotlivých procesních práv v obhajob3 je podmínkou obhajoby
osoby, proti které je vedeno trestní stíhání proti vznesenému obvin3ní, které jí právní
2ád p2iznává, práv, jež tato osoba využívá ke kritice obvin3ní, k vylou1ení své
odpov3dnosti, pop2ípad3 k uvád3ní d7kaz7 a jiných skute1ností sloužících na její
obranu. Od okruhu vymezených práv poskytujících právo na obhajobu je t2eba odlišit
pojem rejst2íku práva na obhajobu, který je pojmem spíše obecným.
Zásadní ú1el a prakticky podstatu je možno vyjád2it rovn3ž ve vztahu
k zásad3 objektivní pravdy neboli podle úpravy z roku 1993 k zjiš5ování skutkového
stavu v3ci bez d7vodných pochybností, tak jak je uvedeno v ust. § 2 odst. 5 tr. 2ádu.
Ke škod3 v3ci byl skute1ný stav v3ci obsažený do té doby ve zmín3ném zákonném
ustanovení nahrazen práv3 stavem v3ci, o kterém nejsou d7vodné pochybnosti. Toto
ustanovení má velice 1asto negativní vliv na zjiš5ování práv3 objektivního stavu
v3ci, který by pro výsledek trestního 2ízení m3l být rozhodující a zásadní. K tomu
p2istupuje též mnohdy nesprávn3 aplikované ustanovení § 2 odst. 5 v3ta t2etí, podle
kterého orgány 1inné v trestním 2ízení jsou povinny stejn3 pe1liv3 objas6ovat
v trestním 2ízení skute1nosti sv3d1ící ve prosp3ch i neprosp3ch obvin3ného. Mnohdy
se tak vlastn3 ned3je. Je to práv3 obhajoba, která zde musí a má možnost aktivn3
spolup7sobit p2i zjiš5ování skutkového stavu v3ci tak, aby nedocházelo k exces7m
výše uvedeným a aby v souladu se zákonem byl spln3n smysl a význam trestního
2ízení, tak jak má na mysli § 1 tr. 2ádu.
Podstata jednostranné 1innosti obhajoby, p2i využití všech zákonných
prost2edk7, pak spo1ívá v kladném výsledku pro obvin3ného. Na konci cesty lze pak
dosp3t ke zjišt3ní skutkového stavu v3ci, která p2iznává prosp3ch pro obvin3ného,
protože, jak vyplývá ze zkušeností z trestního 2ízení, maximum objektivních
informací m7že vést a 1asto vede k osvobozujícímu výroku týkající se obvin3ného.
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CÍSA9OVÁ, D., JÜTTNER, A.: Obhajoba v 1eskosloven. trestním 2ízení, Orbis, Praha 1965, s. 25.
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Dále se klade i d7raz na nutnost vznášení námitek proti obžalob3. Tímto
zp7sobem se obhajoba z pozice protistrany dostává do relativn3 vyrovnaného
postavení s ní, tedy s obžalobou a p7sobí jako obrana proti jejím záv3r7m.
Tyto skute1nosti pak i potvrzuje odborná právní literatura. Tedy smyslem
zajišt3ní práva na obhajobu není pouhá ochrana jednotlivce p2ed porušováním jeho
práv a zákonných zájm7, ale i zájem státu na zjišt3ní pravdy ohledn3 skutkového
stavu.22
K dopln3ní v této souvislosti je t2eba uvést, že obhajoba je jedním ze
zdroj7 informací o možných okolnostech sv3d1ících podle zásady „in dubio pro reo“
pro obvin3ného, tato skute1nost ovšem nikterak nezbavuje orgány 1inné v trestním
2ízení povinnosti, tak jak jim to nepochybn3 ukládá i zásada vyhledávací, jak bylo již
výše uvedeno.
Obhajoba má možnost a oprávn3ní využívat p2i hájení zájm7 osoby, proti
které se vede trestní 2ízení, všech zákonem jí daných prost2edk7. To znamená
p2edevším uvád3t všechny skute1nosti a navrhovat d7kazy, jež tuto osobu její viny
zbavují, nebo jí zmír6ují 1i oslabují a zárove6 všechny orgány 1inné v trestním 2ízení
mají povinnost náležit3 objasnit skutkový stav v3ci, o kterém nejsou d7vodné
pochybnosti.
Praxe ukazuje, že pojem d7vodné pochybnosti bývá p2i jeho výkladu
problematický. Problém spo1ívá v tom, že o tom, co jsou 1i nejsou d7vodné
pochybnosti, rozhoduje nakonec orgán 1inný v trestním 2ízení, a1koliv mnohdy je
zcela zjevné, že pochybnosti o skutkovém stavu v3ci stále trvají a nebyly odstran3ny.
Nejednotnost výkladu tohoto ustanovení a prakticky nemožnost jej p2esn3jším
zp7sobem vymezit, sama o sob3 signalizuje nevhodnost takovéto úpravy a hlavn3
škodlivost pro zjišt3ní objektivního stavu v3ci, nebo5 notná dávka subjektivismu,
která je p2ítomna prakticky vždy v tomto pojetí velice 1asto zásadním zp7sobem
p2evažuje.
Zde se ukazuje blízký vztah mezi uplat6ováním práva na obhajobu
a zásady presumpce neviny. O jejím významu bylo již pojednáno výše, k tomu je
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t2eba dodat, že v právní úprav3 se zde opíráme o 1lánek 40 odst. 2 Listiny a § 2 odst.
2 tr. 2ádu.
Ze zásady presumpce neviny tak vyvstávají ve prosp3ch osoby, proti
které se vede trestní stíhání dv3 zásadní procesní pravidla. První je zásada in dubio
pro reo, p2i které platí, že vyskytnou-li se pochybnosti ohledn3 viny osoby, proti
které se vede trestní 2ízení, a pokud nelze dále tyto pochybnosti eliminovat dalšími
d7kazy, je pak nepochybn3 t2eba rozhodnout ve prosp3ch obvin3ného 1i
obžalovaného. Zásadn3 se takové pochybnosti musí týkat výhradn3 skutkových
otázek. Nejde tedy o právní otázky.
Na to navazuje pravidlo druhé, ze kterého vyplývá, že k odsouzení osoby
je t2eba, aby jí vina byla dokázána. Není v3cí osoby, proti které se vede trestní 2ízení
prokazovat svojí nevinu. Tato zásada je ješt3 posílena tím, že tato osoba není povinna
v pr7b3hu trestního 2ízení nucena vypovídat a nesmí být žádným zp7sobem
k výpov3di donucována. K tomu srovnej 1l. 40 odst. 4 Listiny, dále pak § 92 odst. 1 a
§ 33 odst. 1 tr. 2ádu. P2i napl6ování smyslu a významu práva na obhajobu p2ispívají
i další zásady trestního 2ízení jako jsou zásada ve2ejnosti, bezprost2ednosti a ústnosti.
Lze 2íci, že základní zásady trestního 2ízení jsou koncipovány tak, aby
umož6ovaly na jedné stran3 možnosti orgán7 1inných v trestním 2ízení skute1n3
zjistit pravý stav v3ci, na stran3 druhé a by osoba, proti které se vede trestní 2ízení,
mohla v co nejv3tší mí2e uplatnit svá garantovaná práva na obhajobu. P2itom ze
zákonné úpravy vyplývá zcela z2eteln3, že je sou1asn3 povinností orgán7 1inných
v trestním 2ízení poskytnout plnou možnost uplatn3ní práva na obhajobu.
Trestní 2ád p2iznává právo na obhajobu osob3, proti níž se vede trestní
2ízení. Z celkové zákonné úpravy tohoto institutu je z2ejmé, že a1koliv Listina v 1l.
40 odst. 3 spojuje právo na obhajobu pouze s osobou obvin3ného, ne již s osobou
podez2elého ve smyslu § 76 odst. 6 tr. 2ádu, tak p2esto v jiné právní úprav3,
tj. v 1lánku 37 odst. 2 umož6uje alespo6 právo na právní pomoc již od po1átku
2ízení.
Jak teorie trestního práva, tak zákon § 12 odst. 10 a § 1 tr. 2ádu vymezuje
pojem trestního 2ízení jako postup orgán7 1inných v tomto trestním 2ízení a dalších
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subjekt7, které se na n3m podílejí.23 Tento pojem je širší než pojem trestní stíhání,
nebo5 zahrnuje i úkony, které nelze pod2adit pod pojem trestní stíhání, nebo5
zahrnuje i jiné úkony, nap2íklad neodkladné úkony 1i postup dle § 158 tr. 2ádu. Tedy
jde o úkony, které p2edcházejí zahájení trestního stíhání. V tomto sm3ru lze spat2ovat
kladný p2ínos novely trestního 2ádu 1. 265/2001 Sb., která vymezila pojem trestního
2ízení shodn3 s naukou. P2itom rozší2ila institut p2ípravného 2ízení práv3 o postup
p2ed zahájením trestního stíhání podle § 158 a násl. tr. 2ádu.
Osobu, proti které se vede trestní 2ízení, ozna1uje trestní 2ád ve vztahu
k tomu, v jakém stádiu se tato osoba nachází r7znými termíny. V po1áte1ní fázi
trestního 2ízení jej ozna1uje jako podez2elého, tj. toho, kdo byl ve smyslu § 76
tr. 2ádu zadržen, p2ípadn3 v71i komu jsou vedeny nap2. neodkladné 1i
neopakovatelné úkony ve smyslu ust. § 160 odst. 2 tr. 2ádu, ale dosud proti n3mu
nebylo zahájeno trestní stíhání. Nebo to m7že být osoba, proti které je vedeno
zkrácené p2ípravné 2ízení ve smyslu ust. 179a a násl. tr. 2ádu. Po doru1ení návrhu na
potrestání soudu podle § 314b odst. 1 tr. 2ádu, jej ozna1uje jako obvin3ného, který se
ve smyslu ust. § 12 odst. 9 tr. 2ádu po na2ízení hlavního lí1ení ozna1uje jako
obžalovaným.
Obvin3ný má možnost využít celý rozsah jeho práva na obhajobu, tak jak
mu jej trestní 2ád p2iznává. M7že se hájit sám, nebo využít svého práva zvolit si
obhájce. Tím se okruh možností se de facto rozší2í, nebo5 obvin3ný m7že nadále
využít práv3 prost2ednictvím svého obhájce též 2adu oprávn3ní, která zákon dává
výlu1n3 obhájci.
Ve smyslu ust. § 2 odst. 13 tr. 2ádu, který upravuje právo na obhajobu
pak zákonodárce zvolil k této základní zásad3 trestního 2ízení, n3které speciální
úpravy. Je to p2edevším § 33 odst. 1, 2 a dále 5 tr. 2ádu. Již název vypovídá, že jde
o práva obvin3ného, n3kdy se hovo2í o katalogu práv obvin3ného. Lze uvést dále
nap2íklad též § 92 tr. 2ádu. Z dikce uvedené v § 12 odst. 7 tr. 2ádu, lze dovodit, že
práva uvedená v § 33 tr. 2ádu jsou prakticky p2iznána nejen obvin3nému, ale také
obžalovanému, odsouzenému.24
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A1koliv zadržená podez2elá osoba má jistá obdobná práva na obhajobu
jako obvin3ný, nejsou stejná. Rozsah práv této osoby zahrnuje právo zvolit si
obhájce, radit se s ním již v pr7b3hu zadržení a též žádat p2ítomnost obhájce u svého
výslechu, to platí, ledaže by byl obhájce ve lh7t3 48 hodin nedosažitelný.25
Právo na obhajobu obvin3ného po1íná okamžikem zahájením trestního
stíhání. Neznamená to ale, že od tohoto okamžiku m7že uplat6ovat všechna by5 díl1í
práva na obhajobu. Napln3ní n3kterých konkrétních práv obhajoby je spojeno
s ur1itým procesním stádiem. Tak nap2íklad právo vyslechnout sv3dka m7že
obvin3ný, nebo jeho obhájce podle sou1asné právní úpravy využít pouze u hlavního
lí1ení, tak jak je upraveno v § 215 odst. 2 tr. 2ádu.
Novela trestního 2ádu 1. 265/2001 Sb., výslovn3 kodifikuje v ustanovení
§ 158 odst. 4 tr. 2ádu právo na právní pomoc advokáta p2i podání vysv3tlení.
K takovéto právní úprav3 z2ejm3 p2isp3la rozhodnutí i stanoviska Ústavního soudu.
V této souvislosti je pot2eba zd7raznit práv3 význam tohoto zákonného
ustanovení, nebo5 jakákoliv osoba potencionální obvin3ný, jenž nebyl dosud
zadržen, využít právní pomoci advokáta a žádat jeho ú1ast p2i podání vysv3tlení.
Sám Ústavní soud ve svém rozhodnutí zd7raz6uje, že orgány 1inné v trestním 2ízení
jsou povinny takové osob3 ú1ast jí zvoleného advokáta umožnit, nikoliv však
zajistit.26 Je proto v3cí osoby podávající vysv3tlení, zda se rozhodne p2i tomto úkonu
pro ú1ast svého právního zástupce.
Vlastní ú1ast právního zástupce p2i podávání vysv3tlení podle ust. § 158
odst. 4 tr. 2ádu není stejná ani srovnatelná s postavením obhájce v trestním 2ízení. Je
totiž omezena pouze na jeho p2ítomnost, do výslechu nesmí v7bec zasahovat.
Pokud nebyl obhájce p2ítomen v rámci postupu dle § 158 odst. 1 tr. 2ádu,
který byl proveden p2ed zahájením trestního stíhání, nem7že vést k záv3ru, že
obvin3ný nem3l obhájce, když ho m3l podle zákona mít. Ten, proti komu se 2ízení již
vede, musí mít v p2ípad3 nutné obhajoby obhájce od již od okamžiku vzniku d7vodu
nutné obhajoby a dále za p2edpokladu, že se ocitl v procesním postavení obvin3ného
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Tato práva zadrženého na obhajobu byla do trestního 2ádu zavedena novelami z roku 1990 a 1991
(zákon 1. 128/1990 Sb., a zákon 1. 558/1991 Sb.).
26
Srov. Nález II. ÚS 98/95 (Sb. n. u. ÚS, Sv. 1. 5, nález 1. 42, s. 359: nález 1. 87/1996 Sb.).
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podle § 32 tr. 2ádu tím, že byl usnesením o zahájení trestního stíhání uveden jako
obvin3ný.27
Z pohledu ústavního rámce je právo na právní pomoc osoby podávající
vysv3tlení srovnatelné s právem sv3dka podávající výpov38 dle § 97 a násl. tr.
2ádu.28 K tomuto záv3ru dosp3l Ústavní soud 4R, když konstatoval ve svém záv3ru
porušení práva na právní pomoc ve smyslu 1l. 37 odst. 2 Listiny v p2ípad3, kdy
sv3dkovi nebylo umožn3no, aby jím zvolený advokát byl p2ítomen výslechu
sv3dka.29 Obsah práva sv3dka na právní pomoc advokáta p2i podání sv3decké
výpov3di vymezil v intencích práva osoby podávající vysv3tlení, p2i1emž se do jisté
míry vypo2ádal i se svým d2ív3jším odmítavým stanoviskem.30
Jakoby druhou stranou práva osoby, proti které se vede trestní 2ízení,
na obhajobu, je povinnost orgán7 1inných v trestním 2ízení umožnit této osob3 plné
uplatn3ní jejího práva vyplývajících z práva na obhajobu v souladu dle ust § 2 odst.
13 a § 33 odst. 5 tr. 2ádu. Jak vyplývá z ústavního rámce trestního 2ízení garantované
Ústavou, Listinou a též mezinárodními smlouvami, tak právo na zajišt3ní 2ádné
možnosti uplatnit svá obhajovací práva zahrnuje též právo obvin3ného mít p2im32ený
1as a možnosti k p2íprav3 obhajoby dle 1l. 40 odst. 3 Listiny, 1l. 6 odst. 3 písm. c)
Úmluvy.
Trestní 2ád upravuje v rámci 2ady jednotlivých ustanovení, 1asto dokonce
v konkrétn3jší podob3.31 Tak nap2íklad o dikci § 198 odst. 1 tr. 2ádu 1i § 225 odst. 2
tr. 2ádu týkající se lh7ty k p2íprav3 obhajoby.
S pohledu Evropská unie lze uvést zprávu, podle které obvin3ný musí mít
možnost zorganizovat svoji obranu p2im32eným zp7sobem a bez omezení, pokud jde
27

Srov. Usnesení NS 4R ze dne 28. 12. 2004, sp. Zn. 7 Tdo 1389/2004.
Blíže VANTUCH, P.: K právu sv3dka na p2ítomnost advokáta p2i svém výslechu ve sv3tle nálezu
Ústavní soudu 4R II. ÚS 386/04, Bulletin advokacie, 1. 5/2005, s. 21 a 22.
29
Srov. nález II. ÚS 386/04, vydaný dne 20. 10. 2004
30
Srov. usnesení II. ÚS 174/98 (Sb. n. u. ÚS, sv. 1. 27, Usnesení 1. 20, s. 257). V nálezu cit. v pozn.
Shora Ústavní soud ve vztahu k d2íve vydanému usnesení vyložil, že právo sv3dka na právní pomoc
má ur1ité hranice, p2i1emž v tomto p2ípad3 bylo napln3no tím, že právnímu zástupci bylo umožn3no,
aby byl p2ítomen náležitému a dostate1nému pou1ení st3žovatelky jako sv3dkyn3, a to až po
prohlášení, že sv3deckou výpov38 neodmítá, a dále byla dána možnost po skon1ení výslechu, aby si
sv3dkyn3 mohla zápis o sv3decké výpov3di, ješt3 p2ed jejím podpisem, p2e1íst v p2ítomnosti svého
právního zástupce, 1ehož nevyužila. Dlužno dodat, že právo sv3dka, aby byla umožn3na ú1ast
právního zástupce po celou dobu podání výpov3di, nelze co do obsahu srovnat s možnostmi
poskytnutými st3žovatelce ve shora uvedeném p2ípad3. Tuto okolnost ponechal Ústavní soud bez
vyjád2ení.
31
Srov. nap2. § 198 odst. 1 tr. 2ádu nebo – 225 odst. 2 tr. 2ádu o lh7t3 k p2íprav3 obhajoby v pr7b3hu
2ízení p2ed soudem
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o jeho možnost p2edložit soudu všechny významné prost2edky obhajoby, a tím
ovlivnit výsledek 2ízení.32
P2i stanovení délky trvání lh7ty k p2íprav3 obhajoby a k uplatn3ní
n3kterého z díl1ích práv práva obvin3ného na obhajobu je nutno p2ihlížet ke
konkrétním okolnostem p2ípadu. To znamená nap2. ke složitosti projednávané v3ci,
k tomu v jakém stadiu se trestního 2ízení nachází, též k tomu skute1nosti, zda
obvin3ný se sám obhajuje nebo používá pomoci obhájce.
Tak nap2íklad Evropský soud pro lidská práva ve v3ci Twalib v. 9ecko
z roku 1998 uznal porušení 1l. 6 odst. 3 písm. b) Úmluvy a shledal nezákonný postup
soudu prvního stupn3, který po nedostavení se obhájce ve v3ci, kdy obvin3ný
obhájce mít musel, požádal obhájce spoluobvin3ného, aby p2evzal obhajobu a na2ídil
krátkou p2estávku, aby obhájce mohl nahlédnout do spisu.33
Dále je t2eba uvést, že 1asové hledisko trestního procesu se promítá
rovn3ž do práva na spravedlivý proces. Jeho nedílnou sou1ástí je mimo jiné právo
obvin3ného na projednání v3ci v p2im32eném 1ase, vyplývajícího jednak z 1l. 6 odst.
1 Úmluvy a dále z 1lánku 38 odst. 2 Listiny.
Pod pojmem p2im32ená délka trestního 2ízení nelze mechanicky chápat
jen mechanickou interpretaci toho, jestli trestní proces je maximáln3 nejkratší a
nejrychlejší, ale jde o to zajistit osob3, proti které se vede trestní 2ízení právo na
p2im32enou délku takového 2ízení. Kriteriem je zákonnost a spravedlivost, a ne
rychlost.
V podmínkách 1eského trestního procesu, p2edevším v 2ízení p2ed
soudem z7stává stále jedním z nejv3tších nedostatk7 již tradi1n3 neúm3rn3
zdlouhavé trestní 2ízení. Tomu lze 1elit r7zným zp7sobem. Byla p2ijata 2ada opat2ení,
která trestní 2ízení urychlují, a5 již organiza1ního 1i právního charakteru. Tak
nap2íklad lze uvést novelu trestního zákoníku zák. 1. 40/2009 Sb. z roku 2010, která
se týká § 213 tr. 2ádu, kdy soud pouze konstatuje obsah listinných materiál7
obsažených ve spisu, umož6uje stranám, aby do nich nahlédli, a pouze na výslovnou
žádost n3které ze stran, která výslovn3 ozna1í, jaká listina 1i listiny mají být
ozna1eny jako d7kazu, p2e1te. Pochopiteln3 délka trestního 2ízení vede u osoby, proti

32
33

Srov. zprávu Komise ve v3ci Can v. Rakousko z roku 1986
Srov. rozhodnutí Soudu ve v3ci Twalib v. 9ecko z roku 1998.
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které toto 2ízení sm32uje, k dlouhodobé právní nejistot3, mnohdy jí výrazn3
poškozuje takovým zp7sobem, který zákonodárce ur1it3 necht3l. Navíc taková délka
2ízení zna1n3 oslabuje výsledný finální efekt takového rozhodnutí i v rámci generální
prevence.
V souvislosti s výše uvedeným je pot2eba zd7raznit, že trestní 2ád
p2iznává obvin3nému nep2ímo ur1ité záruky, které by m3ly uvedené nežádoucí
dopady eliminovat. Tak nap2. jde o omezení osobnostních práv obvin3ného po
nezbytn3 nutnou dobu, zejména p2i jeho vzetí do vazby §71 tr. 2ádu, stanovení
konkrétních lh7t pro skon1ení p2ípravného 2ízení § 159 odst. 1, § 167 odst. 1, § 170
odst. 1, § 179b odst. 4 tr. 2ádu.34
V t3chto souvislostech nelze opomenout procesní d7sledky porušení 1i
omezení práva obvin3ného na obhajobu, jichž se m7že domáhat i sám obvin3ný
mimo jiné prost2ednictvím opravných prost2edk7 s odkazem na ust. § 188 odst. 1
písm. e), § 258 odst. 1 písm. a), § 256 odst. 1 písm. c) d) tr. 2ádu 1i jiných postup7
§ 157a tr. 2ádu.
Sám trestní proces p2iznává právu na obhajobu natolik významné
postavení, že p2íslušné procesní normy v 2ad3 svých ustanovení, n3kdy i výslovn3,
spojují s jeho porušením35, jejich sankci absolutní neú1inností, totiž t3ch, které byly
touto vadou stiženy. Ve svém procesním d7sledku jde o nepoužitelnost p2íslušného
procesního úkonu v dalším pr7b3hu trestního 2ízení a nutnost opakovat jeho
provedení, je-li to možné.
Na záv3r lze shrnout, že poskytnutí možnosti obvin3nému uplatnit
jednotlivá obhajovací práva ze strany orgán7 1inných v trestním 2ízení v zákonem
požadovaném rozsahu, je nezbytným p2edpokladem napln3ní zásady zákonného a
spravedlivého procesu ve smyslu 1l. 8 odst. 2 a 1l. 36 a násl. Listiny.
Na druhé stran3 není možné zpochybnit ani zájem státu na odhalení a
potrestání pachatele trestného 1inu, tak jak zákonodárce uvádí v § 1 tr. 2ádu. Proto
neúm3rn3 rozsáhlé koncipované právo na obhajobu 1i jeho neúm3rná interpretace a
následná aplikace, by mohla ma2it 1i dokonce znemožnit dosažení tohoto cíle.

34
35

Bližší rozbor práva na projednání v3ci v p2im32ené dob3 p2esahuje obsahový rámec práce.
V praxi se jedná nej1ast3ji o porušení ustanovení o nutné obhajob3.
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Proto pouze zákonné a spravedlivé rozhodnutí o vin3 a trestu, je schopno
naplnit výše zmín3ný ú1el trestního 2ízení.
Jaký by tedy m3l být cíl obhajoby? P2edkládat orgán7m 1inným
v trestním 2ízení takové d7kazy, které vinu obvin3ného zmír6ují nebo zeslabují 1i jej
viny zbavují a též v intencích zákona 1init vše pro to, aby nedošlo pro p2ípad
shledání viny k uložení nep2im32eného trestu nebo dokonce k vydání odsuzujícího
rozsudku, pokud je obžalovaný nevinen. Práv3 pro uskute1n3ní t3chto cíl7 jsou zde
právní garance zajiš5ující osob3, proti které se vede trestní 2ízení, právo na obhajobu
jak v materiálním tak formálním smyslu.

3. 2 Právo na obhajobu z pohledu právní normy
P2estože pojem práva na obhajobu není p2ímo definován v žádném
konkrétním zákon3, tak jeho základní atributy, obsah a formy, obsahuje více
právních norem, avšak rozdílné právní síly.
Zcela jednozna1n3 jsou to Ústava 4R a Listina základních práv a svobod,
též mezinárodní úmluvy, kterými je ve smyslu 1lánku 10 a 10a 4eská republika
vázána a které ve svém souhrnu tvo2í ústavní rámec trestních 2ízení. Stranou
pozornosti nesmí z7stat též judikatura Evropského soudu pro lidská práva a našeho
Ústavního soudu, kde jsou nejen formulovány meze práva na obhajobu, ale též
sou1asn3 výrazn3 omezují možnost zásahu orgánu ve2ejné moci do práva na
obhajobu.
Primárn3 stanoví limity práva na obhajobu p2ímo Listina a mezinárodní
úmluvy ve smyslu 1l. 10 Ústavy, p2i1emž podklad pro vymezení jeho obsahu vytvá2í
i p2íslušná judikatura zejména Evropského soudu pro lidská práva a Ústavního soudu
4R, v níž jsou rovn3ž formulovány meze práva na obhajobu, na jejichž základ3 se
následn3 posuzuje ústavnost norem obecných, odvozených, nebo se vytvá2í normy
nové.
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3.3 Atributy obsahu práva na obhajobu obvin1ného, obžalovaného a odsouzeného
Práva

obvin3ného

m7žeme

v podstatných

otázkách

za2adit

do

následujících skupin:36
1. právo obvin3ného ú1astnit se osobn3 projednání v3ci p2ed soudem,
2. právo vyjád2it se ke všem skute1nostem, které se mu kladou za vinu a
k d7kaz7m o nich,
3. právo uvád3t okolnosti a d7kazy sloužící k jeho obhajob3 a právo d7kaz
vyhledat,
4. právo 1init návrhy a podávat žádosti,
5. právo podávat opravné prost2edky,
6. právo zvolit si obhájce a radit se s ním,
7. právo na bezplatnou obhajobu nebo za sníženou odm3nu.
Uvedená práva p2íslušejí obvin3nému i tehdy, je-li zbaven zp7sobilosti
k právním úkon7m nebo je-li jeho zp7sobilost k právním úkon7m omezena (§ 33
odst. 1 tr. 2ádu).
V této souvislosti je nutno p2ipomenout postavení trestního práva v7bec a
trestního 2ízení.

3.4 Právo na obhajobu z hlediska ústavního rámce
Zásadní význam v našem právním 2ádu je deklarován tím, že jsou
uvedeny v Listin3. Ústavní záruky práv a svobod zde p2edstavují limity pro postup
státních orgán7 v71i ob1an7m – tedy i orgán7 1inných v trestním 2ízení. To je
nezbytné uvést práv3 v souvislosti se zkoumáním práva na obhajobu v trestním
procesu.
Je to 4l. 8 odst. 2 v3ta první Listiny, který obsahuje již zmi6ovanou
zásadu

2ádného

zákonného

procesu,37

p2evzatou

z obou

výše

uvedených

mezinárodních dokument7, v nichž je pojata ochrana proti svévoli zejména moci
36

JELÍNEK, J. a kol., Trestní právo procesní, Linde Praha, a.s., 2007, Str. 205
4l. 8 odst. 2 Listiny, Nikdo nesmí být stíhán nebo zbaven svobody jinak než z d7vod7 a zp7sobem,
který stanoví zákon.
37
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výkonné. Lze dovodit, že pojem „stíhání“ uvedený ve zmi6ovaném 1lánku zcela jist3
znamená trestní stíhání, tj. 2ízení podle trestního 2ádu. Proto na trestní 2ád Listina
v ustanovení 1l. 8 odst. 2 odkazuje. To vyplývá z jeho textu, kde se uvádí, že d7vody
a zp7sob stíhání stanoví zákon. Na tomto míst3 je t2eba p2ipomenout, že sou1asná
platná právní úprava pojem trestního 2ízení ve srovnání s institutem trestního stíhání
vymezila mnohem ší2eji, nebo5 se zahrnul i postup p2ed zahájením trestního stíhání
podle § 158 a násl. tr. 2ádu.
Zákon, který by stanovil pouze d7vod zásahu, tj. který by stanovil, že
v ur1itém p2ípad3 je dovoleno zasáhnout do osobní svobody, ale nestanovil zp7sob,
jakým je tak možno u1init, by byl protiústavní.38
Rovn3ž výjimky ze zákazu zásahu do osobní svobody uvedené
v tomto ustanovení Listiny jsou p2ípustné pouze na základ3 výslovného zákonného
dovolení, tj. na základ3 zákona o trestním 2ízení soudním.
Aby byla napln3na tato zásada je nutno striktn3 respektovat právo na
obhajobu osoby, proti které se vede trestní 2ízení. Jeho d7sledné napln3ní p2edstavuje
záruku ochrany dalších práv vyplývajících z práva na spravedlivý proces,
tj. oprávn3ní, jež trestní 2ád p2iznává stíhané osob3. Je t2eba si uv3domit, že soubor
chrán3ných práv a svobod tvo2í ur1itý celek. Pokud by byl by5 n3který z chrán3ných
institut7 porušován, znamenalo by to nepochybn3 narušení celkového systému
ochrany práv.
Základem 1eské úpravy práva na obhajobu, jež 1eský právní 2ád
obvin3nému p2iznává, je obsažen v 1l. 40 Listiny.39 P2edevším v odstavci t2etím je
garantováno právo obvin3ného hájit se sám a též právo na její p2ípravu, což je
podstatou práva na obhajobu. Nemén3 významný je odstavec 1tvrtý, jenž
obvin3nému dává možnost kdykoliv odep2ít výpov38.
Pro zásadní význam tohoto zákonného ustanovení považuji za nutné
dikci tohoto 1lánku dále ocitovat: „Obvin3ný má právo, aby mu byl poskytnut 1as a
možnost k p2íprav3 obhajoby a aby se mohl hájit sám40 nebo prost2ednictvím

38

PAVLÍ4EK, V. a kol.: Ústava a ústavní 2ád 4eské republiky, 2. Díl: práva a svobody, II. vydání,
Praha, Linde a.s., 1999, s. 87
39
Srov. 1l. 10 Ústavy, závazky z mezinárodních smluv.
40
Srov. § 33 odst. 1 tr. 2ádu, tzv. materiální obhajoba
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obhájce.41 Jestliže si obhájce nezvolí, a1koliv ho podle zákona mít musí,42 bude mu
ustanoven soudem.43 Zákon stanoví, v kterých p2ípadech má obvin3ný právo na
bezplatnou pomoc obhájce.44“ Tento ústavní rámec reflektuje též trestní 2ád
p2edevším v § 33 tr. 2ádu.
Smyslem a ú1elem této ústavní zásady je zabezpe1it osob3 trestn3
stíhané, aby v trestním 2ízení byly objasn3ny všechny významné okolnosti sv3d1ící
v její prosp3ch, a také aby ke všem t3mto okolnostem bylo orgány 1innými
v trestním 2ízení p2ihlédnuto p2i posuzování jeho viny a ukládání trestu. To znamená
této osob3 tedy garantovat, aby nevinný nebyl uznán vinným a aby vinnému byl
uložen trest za to, co skute1n3 spáchal, tzn. zákonný a adekvátní trest. Tato ústavní
zásada se též promítá do ust. § 2 odst. 5 tr. 2ádu, kde zákonodárce ukládá povinnost
orgán7m 1inným v trestním 2ízení zjistit skutkový stav v3ci, o kterém nejsou
d7vodné pochybnosti, též za sou1innosti stran. A obvin3ný 1i obžalovaný je stranou
tohoto 2ízení.
Právo na obhajobu tak jak jej upravuje 1l. 40 odst. 3 Listiny je nutno
chápat v užším smyslu než právo na právní pomoc podle 1l. 37 odst. 2 Listiny, nebo5
právo na právní pomoc zahrnuje též osobu, která obvin3ná není. Prakticky to
znamená, že tady taková osoba využívá právní pomoc v dob3, kdy obvin3na není, ale
m7že se cítit ohrožena trestním 2ízení a je pouze na jejím zvážení zda zmi6ovanou
právní pomoc využije 1i nevyužije.
Mimo2ádn3 d7ležitá je právní úprava zajišt3ní práva obvin3ného na
obhajobu, kterou zákonodárce inkorporoval do ust. § 2 odst. 13 tr. 2ádu. Také toto
mimo2ádn3 d7ležité ustanovení považujeme za nutné ve výše uvedených
souvislostech odcitovat: „Ten, proti n3muž se trestní 2ízení vede, musí být v každém
období 2ízení pou1en o právech umož6ujících mu plné uplatn3ní obhajoby a o tom,
že si m7že zvolit obhájce, všechny orgány 1inné v trestním 2ízení jsou povinny mu
uplatn3ní t3chto práv zajistit.“
P2ipomínám, že k této zásadní zásad3 2ízení je t2eba vždy p2ipojit
dikci § 33 odst. 1 a p2edevším odst. 5 tr. 2ádu. Také § 33 odst. 5 tr. 2ádu považujeme

41

Srov. § 33 odst. 1 tr. 2ádu, tzv. formální obhajoba
Srov. §§ 36, 36a tr. 2ádu, tzv. nutná obhajoba
43
Srov. § 38 tr, 2ádu, úprava
44
Srov. § 33 odst. 2 tr. 2ádu
42
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d7ležité za odcitovat: „Všechny orgány 1inné v trestním 2ízení jsou povinni vždy
obvin3ného o jeho právech pou1it a poskytnout mu plnou možnost jeho uplatn3ní.“
Již z výše uvedených citací zákona vyplývá, že takové právo náleží
obvin3nému, vlastn3 po celou dobu trestního 2ízení. Tomu odpovídá zárove6
povinnost orgán7 1inných v trestním 2ízení pou1it tuto osobu o jejich možnostech
práva na obhajobu.
Protože, jak již bylo výše uvedeno, toto právo p2ísluší obvin3nému
vždy, a po celou dobu trestního 2ízení, zákonodárce na dalších místech trestního 2ádu
jej upravuje v dalších ustanoveních.
V poznámkách k trestnímu 2ádu45 uvád3jí auto2i tato související platná
ustanovení trestního 2ádu, jež blíže vyjad2ují obsah práva na obhajobu:
1

v § 36 - § 38, upravující institut práva na obhajobu, dále § 33 základní práva
obvin3ného, jako i § 34 postavení jeho zákonného zástupce, § 35 postavení
obhájce, §§ 36, 36a vymezení nutné obhajoby, § 37 podmínky pro zvoleného
zástupce, § 37a vylou1ení obhájce z obhajování a § 38 institut ustanovení
obhájce,

1

§ 186 písm. e), trestní 2ád stanoví nutnost p2edb3žn3 projednat obžalobu,
v p2ípad3 že p2ípravné 2ízení nebylo provedeno podle zákona, jestliže v n3m
byly závažným zp7sobem porušeny procesní p2edpisy, zejména právo na
obhajobu,

1

v § 258 odst. 1 písm. a), porušení práva na obhajobu pro podstatnou vadu 2ízení,
která je pro odvolací soud d7vodem pro zrušení napadeného rozsudku soudu
1. stupn3,

1

§ 256b odst. 1 písm. c), d), pokud obvin3ný nem3l v 2ízení obhájce, a1 ho podle
zákona, nebo pokud nebyl p2ítomen na jednání, jsou tak spln3ny podmínky pro
dovolací d7vod.
Dalšími ustanoveními trestního 2ádu rozvád3jícími právo na obhajobu

jsou následující:

45

JELÍNEK, J. a kol.: Trestní zákon a trestní 2ád, zákon o soudnictví ve v3cech mládeže, poznámkové
vydání, 22. Vydání, Praha Linde a.s., 2005 , s. 337
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•

podmínky ustanovení obhájce v §§ 39-41, § 40a pak upravuje zprošt3ní obhájce
povinnosti obhajování a v neposlední 2ad3 § 41 práva a povinnosti obhájce,

•

v § 151, podmínky náklady obhajoby a kdy tyto nese stát a § 151a, právo
nemajetného obvin3ného na znalecký posudek,

•

v § 165, úprava možnosti obvin3ného a obhájce ú1astnit se vyšet2ovacích úkon7
a

•

v § 215 podmínky pro dokazování v hlavním lí1ení.
Jak již bylo konstatováno, pat2í sem též § 2 odst. 5 tr. 2ádu, který ukládá

povinnost zjistit objektivní pravdu v projednávané v3ci. Sou1asn3 obsahem této
zásady je také povinnost orgán7 1inných v trestním 2ízení objas6ovat se stejnou
pe1livostí všechny okolnosti rozhodné pro rozhodnutí o vin3 a trestu, tedy též
okolnosti sv3d1ící ve prosp3ch p2ípadné též v neprosp3ch osoby, proti které se vede
trestní 2ízení.
Zmi6ovaná Listina v též 1l. 40 odst. 3 uvádí právo obvin3ného na
obhajobu,

která

je

poskytována

bezplatn3.

Také

tato

možnost

vyplývá

z mezinárodních smluv, jimiž je 4eská republika vázána. Takováto právní úprava
reflektuje sociální 1i ekonomický aspekt práva obvin3ného na obhajobu.46
Nesmírn3 d7ležitá je dikce 1l. 40 odst. 4 Listiny, kde se uvádí:
„Obvin3ný má právo odep2ít výpov38, tohoto práva nesmí být žádným zp7sobem
zbaven.“ Obsahov3 odpovídá 1l. 37 odst. 1 Listiny, který garantuje pro každého a za
ur1itých podmínek odep2ít výpov38.
Oporou pro jeho p2ijetí je mezinárodn3právní aspekt, který lze shledat
v 1l. 14 § 3 písm. g) Paktu, který jej upravuje takto: „Obvin3ný nesmí být nucen
sv3d1it proti sob3 a p2iznat vinu.“
V návaznosti na tento 1lánek p2ipomínáme zn3ní § 33 odst. 1 v3ta první
tr. 2ádu, které poskytuje obvin3nému možnost vyjád2it se ke všem skute1nostem,
které se mu kladou za vinu, a k d7kaz7m o nich.

Zárove6 však garantuje, že

obvin3ný není povinen vypovídat.

46

Srov. §1 odst.1 tr. 2ádu, ú1el trestního 2ízení objasnit trestný 1in, ur1it pachatele, spravedlivý trest,
s odkazem na obhajobu obvin3ného, ve smyslu § 33 odst. 2 tr. 2ádu a práva s tím souvisejícího tedy
práva na bezplatnou obhajobu, atd.
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Jelikož ve smyslu ust. § 89 odst. 2 tr. 2ádu je výpov38 obvin3ného
jedním z d7kazních prost2edk7, který dále též upravuje § 92 tr. 2ádu, tak z jejich
zákonné úpravy lze snadno zjistit, že právo nevypovídat je zde nejen akcentováno,
ale sou1asn3 k n3mu p2istupuje zákaz jakýmkoli zp7sobem nutit obvin3ného
k výpov3di nebo k doznání. V tomto zákonném ustanovení je promítnuta
ústavn3právní zásada spo1ívající v tom, že obvin3ný nemá povinnost vypovídat, ale
naopak má právo výpov38 odep2ít. Význam této právní normy je též v tom, že § 92
tr. 2ádu dále upravuje zp7sob provád3ní výslechu.
V t3chto souvislostech je vhodné p2ipomenout, že právo obvin3ného na
obhajobu a povinnost orgánu 1inných v trestním 2ízení toto právo respektovat a
garantovat, vyplývá nejen z p2ímého textu n3kterých právních norem, ale lze je
dovodit i z dalších právních norem obsažených v trestním 2ádu. Velice instruktivní
v tomto sm3ru jsou základní zásady trestního 2ízení, chápané jako v7d1í idea
trestního procesu. Ty obsahuje ust. § 2 trestního 2ádu. Tak lze uznat nap2íklad
obecnou sm3rnici ust. § 2 odst. 4 tr. 2ádu vztahující se ke zp7sobu provád3ní úkon7
v trestním 2ízení.
Protože provedení d7kazu výslechem obvin3ného je procesním úkonem,
tak je nutné ve smyslu též zákonného ustanovení § 52 tr. 2ádu podle n3j postupovat
a jednat se všemi osobami na úkonu zú1astn3nými, tzn též obvin3ným.47 Nebo5 zde
platí, že osobou zú1astn3nou se rozumí každá osoba, která je podle trestního 2ádu
povinna nebo oprávn3na se úkonu zú1astnit anebo jíž se úkon týká. Také na n3j se
vztahuje, že bude šet2ena jeho osobnost a jeho Ústavou zaru1ená práva.
V této souvislosti je nutno p2ipomenout, že jmenované ústavn3právní
garance postavení obvin3ného v trestním 2ízení modifikuje 1l. 32 odst. 1 Listiny,
který se vztahuje na zvláštní zacházení s mladistvým. To nalezlo v plném rozsahu
sv7j výraz v právní úprav3 trestního soudnictví ve v3cech mládeže upravené
zákonem 1. 218/2003 Sb. Zákon je ú1inný od 1. ledna 2004.
D7vodem této speciální úpravy bylo to, že mladistvý s ohledem na sv7j
v3k vyžaduje též v trestním procesu zvláštní zp7soby zacházení. Práv3 z tohoto
d7vodu pak zákon ukládá orgán7m 1inným v trestním 2ízení, aby postupovaly
s ohledem na všechny zvláštnosti trestního 2ízení proti mladistvému a také v nejvyšší
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možné mí2e vyhov3li zvláštním požadavk7m uloženým zákonem o soudnictví ve
v3cech mládeže.
Aby bylo možno d7sledn3 nikoliv formáln3 zajistit plné uplatn3ní práva
na obhajobu u každého obvin3ného 1i obžalovaného, je zde ješt3 jedna podmínka
obsažená 1i garantována v § 2 odst. 14 tr. 2ádu. Sou1asná platná právní úprava dle
tohoto zákonného ustanovení garantuje, že: „orgány 1inné v trestním 2ízení vedou a
vyhotovují svá rozhodnutí v 1eském jazyce. Každý kdo neovládá 1eský jazyk je
oprávn3n používat p2ed orgány v trestním 2ízení svého mate2ského jazyka nebo
jazyka, který ovládá.“ Stejn3 tak 1l. 37 odst. 4 Listiny, dle n3hož má „ten, kdo
prohlásí, že neovládá jazyk, v n3m se vede jednání, má právo na tlumo1níka.“
P2edevším je nutno zd7raznit, že právo na tlumo1níka zakotvují ob3 výše
mezinárodní smlouvy, jimiž je 4eská republika vázána. Pokud budeme vycházet z
1l. 14 odst. 3 písm. f) Paktu, musí být obvin3nému zajišt3na pomoc tlumo1níka,
jestliže nerozumí jazyku nebo nemluví jazykem, jehož se u soudu užívá.
Obdobné ustanovení obsahuje 1l. 6 odst. 3 písm. e) Úmluvy, která je
navíc garantována jako bezplatná. Mimo2ádn3 d7ležité pro obhajobu obvin3ného je,
že Soud právo na tlumo1níka up2esnil tak, že jeho uplatn3ní se vztahuje na veškeré
úkony v 2ízení proti obvin3nému.
Právo užívat mate2ského jazyka, resp. jazyka, který osoba ovládá, je
p2iznáno každému, ovšem sm32uje p2edevším s ohledem na podstatu práva na
obhajobu k obvin3nému. Právní úprava s ú1inností od 1. ledna 2002 je kodifikována
tak, že k jeho uplatn3ní posta1í prohlášení obvin3ného o tom, že neovládá 1eský
jazyk. Je pravdou, že se tímto zp7sobem mnohdy výrazn3 zvyšují náklady na trestní
2ízení. Avšak je správné, že zákonodárce zcela jednozna1n3 up2ednostnil také
v tomto sm3ru napln3ní práva obvin3ného na obhajobu a v rozsahu, který je
v souladu s mezinárodn3právními požadavky.
V této souvislosti poukazuji na výklad 1l. 37 odst. 4 Listiny, kdy ze
smyslu zákona vyplývá, že posláním tohoto práva je chránit každého p2ed
nebezpe1ím, že na ú2ad3 bude o jeho právech jednáno tak, že z d7vodu neznalosti
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jazyka tomu nebude rozum3t a nebude se k tomu moci vyjád2it. Právo totiž p2ísluší
tomu, kdo ho p2i jednání pot2ebuje, a to dle okolností p2ípadu.48
Vlastní aplika1ní rámec práva na tlumo1níka je limitován požadavkem,
aby osoba neznalá 1eského jazyka vedle svého prohlášení rovn3ž uvedla, jestli hodlá
nadále využívat mate2ského jazyka nebo jiného jazyka, který prohlásí, že ovládá.
Obvin3ný má na výb3r v tom smyslu, že si m7že zvolit jazyk, o kterém prohlásí, že
ho ovládá.
V podrobnostech je tato problematika uplatn3na v § 28 tr. 2ádu.

3.5 Právo obvin1ného na obhajobu a její úloha p2i dokazování v trestním 2ízení
Jelikož v pr7b3hu právního procesu pat2í dokazování nesporn3 mezi jeho
nejd7ležit3jší fáze. Proto je pot2eba v3novat mu ur1itou samostatnou pozornost.
V pr7b3hu dokazování pracuje p2íslušný subjekt s d7kazními prost2edky.
Obecn3 lze za d7kazní prost2edek ozna1it nap2íklad výslechy lidí, obsah písemných
zpráv 1i listin, p2ípadn3 ohledání ur1itého p2edm3tu nebo místa, a další49. To
znamená, že vlastn3 poznávající a rozhodovací subjekt zkoumá nositele „informací“
a jejich obsah vztahující se k projednávané skute1nosti, k v3ci. Co se tý1e osob a
jejich výpov3dí, okruh možností a jejich po1et není prakticky striktn3 vymezen.
Pokud jde o informace jiného druhu, je tu rozsáhlá možnost variant, též
neohrani1ená, nebo5 sem spadají r7zné možnosti obrazového, grafického, slovního
vyjád2ení, které se nacházejí na r7zných nosi1ích t3chto informací. Velice d7ležitou
možností získání t3chto informací jsou krom3 toho odborná vyjád2ení a znalecké
posudky. P2edevším proto, že v t3chto otázkách, pro jejichž zodpov3zení nemá
poznávající a rozhodující subjekt odpovídající kvalifikaci 1i znalosti, mohou umožnit
tomuto subjektu zkoumanou skute1nost a tedy projednávanou v3c poznat. V 2ízení je
možnost použití odborných vyjád2ení a posudk7, zákonodárce je však nikterak
striktn3 1i taxativn3 nevymezuje. Velice správn3 nechává na rozhodnutí subjektu,
zda je možné, ú1elné a vhodné takovýto d7kazní prost2edek ve vztahu
k projednávané v3ci obstarat. Pro poznání objektivního stavu skute1nosti a v3ci,
pravdy v nich, by tato cesta nepochybn3 znamenala kvalitativní posun v poznání
48
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v p2ípadech, kde bylo d7vodné je použít a soud p2esto tuto cestu nezvolil. Jsou totiž
pro n3j prakticky ur1itou zárukou k získání pom3rn3 spolehlivých, jistých a
pravdivých poznatk7 o skutkovém stavu v3ci, pokud se ten má opírat práv3 o n3 ve
svém rozhodnutí.50
Výsledkem této 1innosti poté bude, po vyhodnocení a prozkoumání takto
získaných informací o skute1nosti a v3ci, prost2ednictvím dokazování to, co je
ozna1ováno v tvrzení 2ízení jako procesní d7kaz.
Praxe totiž ukazuje, že se 1asto spoléhá na formáln3 logickou správnost.
Ta však vždy není a nemusí být v3cnou a objektivní správností.
Vyúst3ním procesního dokazování je tedy získání ur1itého d7kazu. Je
pot2eba se však ješt3 vypo2ádat s tím, že ne všechny d7kazní prost2edky vedou
k pravdivému objasn3ní zjiš5ované skute1nosti a pravdy o v3ci a ne všechny d7kazy
také lze ozna1it za v3rohodné a pravdivé. Vyhodnocení a rozhodnutí o jejich
významu a pravdivosti pro posouzení v3ci, ale vždy a v každém typu právního
procesu spo1ívá práv3 na úvaze poznávajícího a rozhodujícího subjektu. Není to však
nebo by nem3la být jeho absolutn3 volná úvaha. Jsou metody, nap2. logické, jejichž
výsledky by m3ly být p2i tomto hodnocení vždy vzaty v úvahu.
Vzhledem k právní úprav3 nap2. institutu 2ádných a mimo2ádných
opravných prost2edk7 v našem právním procesu je zna1n3 nejisté domnívat se, že
p2ípadná pochybení týkající se skutkového stavu projednávané v3ci p2ed nalézacím
soudem budou touto cestou v1as a 2ádn3 napravitelná.
N3kte2í auto2i v této souvislosti ješt3 zd7raz6ují, že slovo d7kaz se
používá i v jiném smyslu, totiž tak, že byl podán d7kaz o existenci nebo neexistenci
ur1ité skute1nosti. A tím míní, že v 2ízení byla docílena taková situace, že je možno
bez dalšího procesního dokazování utvo2it ur1itý poznatek o skute1nosti.51
P2i provád3ní d7kaz7 se pomocí d7kazních prost2edk7 vlastn3
rekonstruuje uplynulá skute1nost a stav v3ci, který nastal v bližší 1i vzdálen3jší dob3
a v lidské skute1nosti. Protože otázka dokazování a d7kaz7 byla a je vždy zna1n3
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problematickou, co se týká stupn3 jistoty a poznání pravdy, vztahují se k ní a zcela
oprávn3n3 i n3které zásadní ústavní principy.
Zvlášt3 s ohledem na význam d7kazního 2ízení a používání d7kaz7
v n3m je pot2eba pracovat též velice p2esn3 se zde používanými pojmy. Protože též
d7kazní právo se opírá o ur1ité základní zásady a pojmy používané v právním 2ízení.
V d7kazním právu se používá práv3 2ada specifických výraz7 1i slovních spojení,
které vyjad2ují okruh problém7, jimiž se d7kazní právo zabývá. A1koli v platném
zn3ní procesních pravidel výklad t3chto pojm7 v3tšinou nelze nalézt, p2ece jen
sou1asná nauka hovo2í o d7kazním právu a o d7kazu, o d7kazní spole1nosti,
p2edm3tu d7kazu, d7kazním prost2edku.
K t3mto pojm7m je možno uvést následující: Pojem d7kazní právo se
používá pro souhrn pravidel a p2edpis7, které upravují ur1itá stádia dokazování.
Objevují se dále pojmy jako „d7kaz“, jímž se rozumí informace plynoucí
z procesních úkon7 a jejichž prost2ednictvím se obecn3 poznávající a rozhodovací
subjekt p2esv3d1uje o skute1nosti d7ležité bu8to pro rozhodnutí ve v3ci, nebo pro
správný postup v konkrétním právním procesu.
D7kazním prost2edkem je zdroj, z n3hož subjekt d7kazy 1erpá. Je to
ur1itá forma, jejímž prost2ednictvím on sám nabývá pot2ebných poznatk7.
P2edm3t d7kazu respektive dokazování je okolnost d7ležitá pro právní
2ízení, která má být zajišt3na a na níž zpravidla p2ímo nebo nep2ímo závisí
rozhodnutí ve v3ci samé.
Vyhledávání d7kaz7 je 1innost, charakteristická zejména pro trestní
2ízení, sm32ující k opat2ení a zajišt3ní konkrétní právn3 relevantní okolnosti pro
ú1ely jeho provedení a hodnocení.
Provád3ní d7kaz7 je procesní 1innost subjektu, již s p2edepsaným
postupem zjiš5uje p2edm3t d7kazu.
Hodnocení d7kaz7 je pak záv3re1ný rozumový a myšlenkový postup,
kterým subjekt hodnotí závažnost, upot2ebitelnost, zákonnost a též pravdivost
každého d7kazu.
Ú1elem dokazování je vlastn3 rekonstruovat skute1nost z minulosti tak,
aby poznání této skute1nosti bylo tím správným odrazem. Cílem dokazování je tedy
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zjistit pravdu, která je ve shod3 se skute1ností. Jen zjišt3ní pravdy, pravdivého stavu
v3ci, m7že být základem spravedlivého a p2esv3d1ivého výsledného rozhodnutí.
Velice obtížné je v mnoha p2ípadech ur1ení p2edm3tu (rozsahu)
dokazování. Je vlastn3 záv3rem o tom, jaký okruh okolností je t2eba ve v3ci
dokazovat a jakou množinu d7kazu použít. Zda m7že být p2edm3t dokazování
spolehliv3 ur1en již na za1átku konkrétního procesu, nebo jestli m7že doznávat zm3n
v pr7b3hu 2ízení podle jeho dosavadních výsledk7. V každé fázi 2ízení je však možné
a nutné p2edm3t dokazování vymezit. V ní si musí poznávající a rozhodující subjekt
p2esn3 ur1it, jaký je okruh okolností, které je t2eba zjiš5ovat, a rozhodnout, zda jejich
takto shromážd3ný okruh bude zárukou správného zjišt3ní dokazovaných okolností.52
V trestním 2ízení m7že za d7kaz sloužit vše, co m7že p2isp3t k objasn3ní
v3ci ve smyslu ustanovení § 89 odst. 2 trestního 2ádu. V návaznosti na to pak zákon
demonstrativn3 vyjmenovává d7kazní prost2edky, které mohou sloužit k uvedenému
ú1elu.
Pojmem opat2ování d7kaz7 se rozumí p2ijetí opat2ení 1i rozhodnutí
poznávacího a rozhodovacího subjektu o tom, jak postupovat a prost2ednictvím 1eho,
aby bylo možno vést dokazování. Znamená to prakticky, co je považováno
v p2íslušném 2ízení za d7kazní prost2edky a k 1emu mají sloužit. To jest, jakým
zp7sobem se budou vztahovat k p2edm3tu dokazování ve v3ci.53
P2edm3t dokazování 1i d7kaz lze také obecn3 definovat tím zp7sobem,
v souladu s Císa2ovou, „že p2edm3tem dokazování nejsou skute1nosti, ani skutky ani
okolnosti, ani právní p2edpisy, nýbrž dokazováním se získávají poznatky o nich.“54
V trestním právu procesním se vychází v tomto ohledu ze starší
specifikace pojmu, kterou již uvád3l Storch ve svých pracích. Podle n3j je
p2edm3tem d7kazu okolnost relevantní, tj. okolnost, na které p2ímo nebo nep2ímo
závisí rozhodnutí.55
Celkov3 správný názor je i ten, že p2edm3tem d7kazu jsou skute1nosti,
které jsou d7ležité pro rozhodnutí ve v3ci.
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Za relevantní okolnosti jsou ozna1ovány ty, ve kterých dochází spln3ní
obecné i zvláštní podmínky stanovené pro konkrétní p2ípad hmotným právem, a dále
okolnosti procesní, které jsou podmínkou rozhodnutí a ostatních opat2ení procesního
charakteru.56
Otázka rozsahu dokazování.57 Jde o okruh skute1ností, které je nezbytné
dokazovat v p2íslušném právním 2ízení. Znamená vlastn3 ur1ení rozsahu dokazování
ve vztahu k p2edm3tu dokazování v p2íslušné právní v3ci. Ur1uje se to, jaké
skute1nosti musí být dokazovány. Zde hraje zásadní úlohu charakter projednávané
v3ci. S ohledem na to, že každá taková projednávaná v3c je jiná, nelze je taxativn3
vymezit.
P2esto ur1itý rozsah lze odvodit jednak z dikce právní normy, o které je
uvažováno, v tom smyslu, že p2íslušná právní v3c bude pod ní pod2azena, a dále
s ohledem na konkrétní situaci a podobu, ve které se projednávaná v3c nachází. Platí
obecn3, že v rámci dokazování se mají dokazovat jen ty skute1nosti, které jsou pro ni
významné.
V první 2ad3 se prokazují skute1nosti relevantní z pohledu procesního
práva a po zjišt3ní, že jsou spln3ny základní p2edpoklady pro konání 2ízení, nemožno
pokro1it ve v3ci samé a o ní jednat. N3které procedurální normy, jako nap2. § 89
odst. 1 tr. 2ádu, ur1ují p2ímo jistý okruh okolností, které je t2eba dokazovat.
Otázka vnit2ního p2esv3d1ení poznávajícího a rozhodujícího subjektu a
zásada volného hodnocení d7kaz7, kterým právní proces vrcholí, nem7že být
spojována a zam36ována s nutností zjistit všechna pot2ebná fakta a okolnosti
p2ípadu, což se mnohdy d3je. Z pojmu volného hodnocení d7kaz7 vyplývá, že jde
o hodnocení v3rohodnosti, p2ípadn3 pravdivosti d7kazu a ne o okruh fakt, které se
mají zjiš5ovat. To praxe mnohdy nesprávn3 sm3šuje.
Pro p2edm3t dokazování jsou tedy v projednávané právní v3ci
rozhodující pouze závažné skute1nosti a n3kdy právní p2edpisy. Jinak je pot2eba
všechny skute1nosti dokazovat, nebo5 bez dokazování by nebylo možno u1init
správné, bezpe1né a pravdivé poznatky. Fakta každého p2ípadu musí být zjiš5ována
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nikoliv na základ3 libov7le, nýbrž podle pravidel logiky, zkušeností a znalosti
struktury v3ci.58
P2edevším je nutno též na tomto míst3 zd7raznit, že novelizace trestního
2ádu zák. 1. 141/1961 Sb. v1. zm3n provedených zák. 1. 272/2009 Sb, 1. 306/2009
s ú1inností od 1. ledna 2010 mimo2ádn3 posílila úlohu obhajoby v dokazování.
Sou1asn3 posílila rovnost stran v této mimo2ádn3 d7ležité fázi trestního 2ízení. Jde
o dopln3ný text § 89 odst. 2 tr. 2ádu o možnosti obhajoby vyhledat d7kaz vedle jejího
oprávn3ní d7kaz p2edložit, který vymezil tak 1innost obhajoby p2i dokazování,
a který uvádí, že: „každá ze stran m7že d7kaz vyhledat, p2edložit nebo jeho
provedení navrhnout.“59
Nejv3tším p2ínosem této nové úpravy je skute1nost, že krom3 výslechu
sv3dka umož6uje osob3, proti které se vede trestní 2ízení, nebo jejímu obhájci právo
žádat, aby jim bylo umožn3no provést k d7kazu výslech sv3dka nebo znalce. Protože
jde o demonstrativní vý1et, není vylou1eno, aby tyto oprávn3né osoby požádaly i
o výslech další osoby.
Soud zárove6, jako vždy v otázkách skutkového charakteru, ponechává
na vnitrostátní úprav3 d7kazních pravidel, p2ípustnosti d7kaz7 i zp7sob jejich
provedení, ovšem s výhradou, že sporné 2ízení bude ve svém celku spravedlivé a
zajistí úplnou rovnost obhajoby i obžaloby. Zachování práv obhajoby i požadavek
spravedlivého procesu vyžadují, aby obvin3ný nebyl úpln3 zbaven možnosti
vyslechnout sv3dka protistrany, alespo6 v jednom stádiu 2ízení.
Zkušenosti s využíváním ust. § 215 odst. 2 tr. 2ádu, ukázaly, že mohou
nastat situace, kdy výslech stejného sv3dka nebo znalce navrhoval státní zástupce,
tak i obžalovaný nebo jeho obhájce. Nová úprava zmi6ovanou novelou správn3
tento problém 2eší. Je tedy na rozhodnutí p2edsedy senátu, poté co si vyslechne
vyjád2ení obou stran k této jejich žádosti, aby rozhodl o tom, která z nich výslech
povede. Sou1asná právní úprava je však ješt3 stále kritizována. Z toho úhlu pohledu,
že vlastn3 tímto postupem se porušuje zásada rovnosti stran p2i dokazování. Nebo-li
jedna ze stran m7že být soudem zvýhodn3na. Je navrhováno sou1asn3, že jako
nejvhodn3jší 2ešení by bylo p2ipušt3ní možnosti st2ídavého výslechu ob3ma
58

BRUNA, E.: Otázky právního procesu. Praha: Leges, 2010, s. 177-185
Srov. § 32 a násl. tr. 2ádu upravujících právo na obhajobu v po2adí, v jakém jsou uvedeny v trestním
2ádu s ustanoveními s nimi souvisejícími. Z hlediska neucelenosti právní úpravy práva obvin3ného na
obhajobu.
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stranami.60 Také takové 2ešení zcela problém ne2eší. Patrn3 vhodn3jší by bylo, aby
výslech provád3la strana, která tento d7kaz nenavrhla a nezajistila, tedy protistrana.
Zp2esn3ná pravidla na rozdíl od p7vodní právní úpravy p2ijala novela do
trestního 2ádu i pro provád3ní výslechu n3kterou z oprávn3ní stran.61 Proto byl dále
dopln3n § 215 tr. 2ádu t2etím odstavcem. Tedy citujeme: „po provedení výslechu
nebo jeho 1ásti podle odst. 2, má právo druhá strana klást vyslýchanému otázky“.
V rámci uplat6ování práva na obhajobu m3la a má velký význam
skute1nost, že od 1. 7. 1990 má obvin3ný právo nejen zvolit si obhájce a radit se
s ním. Ale práv3 od této ú1innosti takové úpravy tak m7že 1init též b3hem úkon7
provád3ných orgánem 1inným v trestním 2ízení. Ovšem s výjimkou porady, jak má
odpov3d3t na již položenou otázku.
Podstatné je, že též základní práva obvin3ného, tak jak má na mysli § 33
odst. 1 tr. 2ádu, doznaly zm3ny po roce 1990.62 Jde o výslovn3 uvedené právo
nevypovídat a s tím související povinnost orgán7 1inných v trestním 2ízení jej nejen
o tomto pou1it, ale sou1asn3, toto jeho právo pln3 respektovat. K tomu nepochybn3
pat2í, též právo podávat žádosti, což trestní 2ád výslovn3 zakotvuje. V neposlední
2ad3 je to, v souladu se stanoviskem Ústavního soudu, umožnit každému, tedy
respektovat právo na pomoc advokáta již p2i podání vysv3tlení ve smyslu ust. § 158
tr. 2ádu.63
Sv7j vývoj zaznamenalo též právo obvin3ného žádat ve smyslu ust. § 165
ost. 1 tr. 2ádu, aby byl vyslýchán za p2ítomnosti obhájce, a dále aby se
prost2ednictvím obhájce ú1astnil též jiných úkon7 v trestním 2ízení. Jde o to, že
p7vodní právní úprava považovala p2ípravné 2ízení, tedy vyšet2ování, za neve2ejné.
Proto jakmile obhájci byla dána možnost ú1asti na vyšet2ovacích úkonech, již od
vznesení obvin3ní proti osob3, kterou zastupuje a klást obvin3nému a dalším osobám
na trestním 2ízení zú1astn3ným otázky znamenala další posílení práva na obhajobu.
To nikterak nem3ní ani možnost vyšet2ovatele výjime1n3 odep2ít ú1ast obhájce na
60
Srov. zák. 1. 87/1950 Sb., zeslabil práva obhájce, výrazné potla1ení právních hodnot, proto novela
zákon 1. 64/1956 Sb., rozší2ení práva na obhajobu.
61
Srov. § 33 odst. 2 a 3 tr. 2ádu,možnosti obhajoby vyhledat d7kaz vedle jejího oprávn3ní d7kaz
p2edložit, toto ustanovení bylo dále dopln3no o nárok na bezplatnou obhajobu, podle § 151a tr. 2ádu,
a sou1asn3 i o tom, že náklady nap2. na po2ízení znaleckého posudku hradí stát.
62
P2edkládání d7kaz7 stranami, když jde o d7kaz provád3ný k jejich návrhu nebo stranou opat2ený 1i
p2edložený. Zamítnutí 1i vyhov3ní návrhu obvin3ného.
63
JELÍNEK, J. a kol.: Trestní zákon a trestní 2ád, poznámkové vydání s judikaturou, Praha, Linde a.s.,
2005, s. 601
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n3kterém z úkon7 z takzvan3 závažných d7vod7. Na škodu v3ci je, tyto „závažné
d7vody“ nebyly blíže specifikovány.
V devadesátých letech se v7bec podstatn3 ú1ast obhájce a tedy obsah
práva na obhajobu rozší2ily a zkvalitnily. Smyslem této úpravy bylo posílit ochranu
zájm7 obvin3ného.64
Lze shrnout, že posílení úlohy obhajoby v trestním procesu bylo zda2ilým
zp7sobem právn3 upraveno.
V 2ad3 p2ípad7 je jednou ze zásadních otázek pro obvin3ného též
možnost poskytnutí bezplatné právní pomoci v obhajob3. Posílení tohoto institutu
znamená nejen možnost práv3 umožn3ní bezplatné právní pomoci pro osobu, která
nemá k tomu odpovídající finan1ní prost2edky, ale též možnost a právo obvin3ného
na obhajobu za sníženou odm3nu.65
Zákonná úprava reflektovala nejen rozší2ení práv obhajoby v pr7b3hu
vyšet2ování a u hlavního lí1ení, ale též p2i použití 2ádných a mimo2ádných opravných
prost2edk7.
Nelze opomenout ani zvláštní právní úpravu soudnictví ve v3cech
mládeže tedy zákon 1. 218/2003 Sb.
Co se tý1e postavení obhájce, bylo nutno jej blíže a odpovídajícím
zp7sobem vymezit, proto úpravou zákona z roku 2001 bylo toto ustanovení zm3n3no
a dopln3no a osoba obhájce tak nov3 vymezena. Ve zm3n3ném druhém odstavci je
uvedeno, že obhájcem nem7že být „advokát, proti kterému je nebo bylo vedené
trestní stíhání, a v d7sledku toho v 2ízení, ve kterém by m3l vykonávat obhajobu, má
postavení obvin3ného, sv3dka nebo zú1astn3né osoby.“ V takovém p2ípad3 pak není
setrvání ve funkci obhájce nadále možné, to také nakonec vyplývá i ze zákona
o advokacii.66
Dále je i zm3na ve t2etím odstavci, který byl dopln3n o ustanovení, že
„v trestním 2ízení nem7že být obhájcem advokát, který v n3m vypovídá jako sv3dek,
podává znalecký posudek nebo je 1inný jako tlumo1ník“. Dopln3ný odstavec je již
od ú1innosti novely do zna1né míry považován za problematický. Procesní funkce
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Srov. § 33 ost. 1 tr. 2ádu
Srov. § 33 odst. 2, 3 tr. 2ádu
66
Srov. § 19, 20 zákona 1. 85/1996 Sb., o advokacii
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znalce tlumo1níka jsou zastupitelné a z hlediska zajišt3ní práva na obhajobu
svobodnou volbou obhájce by bylo žádoucí dát p2ednost funkci obhájce p2ed
výkonem funkce znalecké 1i tlumo1nické.
Vymezení okruhu obhájc7, tedy advokát7, kte2í nemohou být obhájci,
bylo dopln3no ustanovením § 44 odst. 1 zákona o soudnictví ve v3cech mládeže
s ú1inností od 1. 1. 2004.67
Institut nutné obhajoby pak upravují ustanovení § 36 a § 36a tr. 2ádu.
Okruh okolností nutné obhajoby je pak vymezen v odstavci 1tvrtém, byl dopln3n
v souvislosti s úpravou právního styku s cizinou.68 A dále v ust. § 36a dále dopln3ný
pod odstavci 1 a 2.
V návaznosti na co nejrozsáhlejší úpravu možností obhajoby je též dána
osob3 proti, které se vede trestní 2ízení, možnost zvolit si dva nebo více obhájc7
a toto není nijak omezeno. Jediným požadavkem je v zájmu plynulosti a rychlosti
trestního 2ízení, který byl formulován, aby obvin3ný v takových p2ípadech sou1asn3
jednoho z t3chto obhájc7 zmocnil pro p2ijímání písemností a vyrozumívání
o úkonech trestního 2ízení. P2i jeho ne1innosti rozhodne p2edseda senátu,
v p2ípravném 2ízení státní zástupce. Své rozhodnutí oznámí všem zvoleným
obhájc7m.
Nepochybným p2ínosem novely v p2edchozím odstavci, který vyplývá
z p2ipomínek a podn3t7 de lege ferenda, bylo dopln3ní ustanovení trestního 2ádu
o postup p2i vylou1ení zvoleného obhájce v novém § 37a tr. 2ádu v p2ípadech,
v nichž lze mít o kvalit3 obhajoby závažné pochybnosti.
Dosavadní právní úprava vyvolávala v praxi výkladové potíže, nebo5 v ní
absentovala procení pravidla umož6ující vylou1it, resp. zprostit obhájce obhajoby za
p2edpokladu, že existuje kolize mezi dv3ma 1i více obvin3nými, které obhájce
spole1n3 obhajuje, p2i1emž omezila oprávn3ní orgán7 1inných v trestním 2ízení
toliko na možnost upozornit na tuto skute1nost obvin3ného a jeho obhájce se
sou1asným pokynem, aby požádali o zprošt3ní obhajoby. Nepodá-li obhájce nebo
obvin3ný v p2im32ené lh7t3 žádost o zprošt3ní, bylo na míst3 vzhledem k absenci
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Dle n3hož nem7že být obhájcem mladistvého ten, kdo sou1asn3 zastupuje osobu, jejíž zájmy si
odporují se zájmy mladistvého, a ten, kdo byl mladistvému takovou osobou zvolen.
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Zákon 1. 539/2004 Sb., kterým se m3ní zákon 1. 141/1961 Sb., o trestním 2ízení soudním (trestní
2ád), ve zn3ní pozd3jších p2edpis7, a n3které další zákony.
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bližší úpravy postupovat ve vztahu k obhájci analogicky podle § 66 odst. 3 tr. 2ádu a
upozornit na jeho postup 4eskou advokátní komoru za ú1elem posouzení, zda se
nejedná o porušení povinnosti advokáta.
Analogie je v daném p2ípad3 nep2ípustná, protože se vztahuje
k ustanovení, které p2ipouští výrazný zásah do Ústavou chrán3ného práva na
svobodnou volbu obhájce. Soud tedy nem7že rozhodnout o zprošt3ní povinnosti
obhajovat obhájce, který nebyl soudem ustanoven, když navíc i p2i ustanovení by to
mohl u1init jen na žádost obvin3ného 1i obhájce.
Aplika1ní praxe vytýkající nedokonalost právní úpravy se soustavn3
dovolávala nápravy, proto byly v odstavci prvním a druhém p2edn3 upraveny d7vody
vylou1ení, a to v první 2ad3 d7vody uvedené v sou1asn3 novelizovaném § 35 odst. 2
a 3 tr. 2ádu, dále p2ípad, kdy se obhájce opakovan3 nedostaví k úkon7m trestního
2ízení, p2i nichž je jeho ú1ast nezbytná, ani nezajistí ú1ast svého zástupce, a1koliv
byl 2ádn3 a v1as vyrozum3n, a kone1n3 tehdy, vykonává-li obhájce obhajobu dvou a
více spoluobvin3ných, jejichž zájmy si v trestním 2ízení odporují. Citované
ustanovení dále upravilo postup p2i rozhodování o vylou1ení zvoleného obhájce
z obhajoby.
Tento požadavek byl spln3n v nov3 dopln3ném § 40a tr. 2ádu, v n3mž je
stanoveno, že z d7vod7 uvedených v § 37 a odst. 1 a 2 tr. 2ádu jako ze stejných
d7vod7 jako ustanovený 1i zvolený obhájce, p2edseda senátu a v p2ípravném 2ízení
soudce rozhodne i bez návrhu o jeho zprošt3ní povinnosti obhajování, p2i1emž
postup zprošt3ní je obdobný postupu vylou1ení obhájce.
Ve všech stadiích trestního 2ízení má právo obhájce vyžádat si p2edem
od orgán7

1inných v trestním 2ízení kopii nebo pr7pis protokolu § 55 tr. 2ádu

o každém úkonu trestního 2ízení. Orgány jsou povinny mu vyhov3t, odmítnout
mohou pouze pro nemožnost z technických d7vod7.
Dále byla s ú1inností od 1. ledna 2002 v souvislosti s povinným
zastoupením v 2ízení o novém mimo2ádném opravném prost2edku v 2ízení o dovolání
v § 41 odst. 5 tr. 2ádu rozší2ena povinnost obhájce o povinnost podat za
obžalovaného vedle žádosti o milost a o doklad výkonu trestu ješt3 dovolání a
zú1astnit se 2ízení o dovolání u Nejvyššího soudu.
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Rovn3ž právo užívat mate2ského jazyka, zakotvené v rámci základních
zásad, konkrétn3 v ustanovení § 2 odst. 14 tr. 2ádu, doznalo po roce 1989 dvou zm3n.
První novelou provedenou zákonem 1. 558/1991 Sb., s ú1inností od 1. 1.
1992, byla dopln3na deklarace práva každého používat p2ed orgány 1innými trestním
2ízení svého mate2ského jazyka o povinnost orgán7 1inných v trestním 2ízení vést
2ízení a vyhotovovat rozhodnutí v 1eském jazyce.
Sou1asná podoba práva na obhajobu ve sv3tle úpravy 2adou novel
trestního 2ádu zvýraz6uje koncepci, že výslechy provád3né v p2ípravném 2ízení 1asto
nemají v hlavním lí1ení povahu d7kaz7 a že t3žišt3 dokazování má být p2ed soudem,
p2i1emž dokazování, zejména výslechy sv3dk7 a znalc7, mají být p2i hlavním lí1ení
v zásad3 provád3ny stranami, 1ímž znateln3 posílila možnosti aktivní obhajoby,
zvlášt3 v hlavním lí1ení.
V sou1asnosti lze nicmén3 s ohledem na zm3ny v 1eském trestním
procesu koncep1ního charakteru vysledovat 1áste1n3 i trend opa1ný, nap2. ur1ité
omezení práva na obhajobu v p2ípravném 2ízení, který je ovšem na stran3 druhé
d7sledn3 vyváženo rozší2ením obhajovacích práv v 2ízení p2ed soudem.

3.6 Institut materiální obhajoby a její vymezení
Nejen trestní 2ád, ale též listina p2iznávají a garantují osob3, proti které se
vede trestní stíhání, právo na spravedlivý proces. Za výchozí ustanovení je t2eba
považovat § 33 odst. 1 tr. 2ádu, který každé osob3, proti níž se trestní 2ízení vede,
p2isuzuje stejná práva bez ohledu na to, zda má obvin3ný plnou zp7sobilost
k právním úkon7m nebo zda byla jeho zp7sobilost k právním úkon7m omezena, jak
uvádí citované ustanovení ve v3t3 poslední.
Ve smyslu § 33 odst. 1 tr. 2ádu má obvin3ný, obžalovaný následující
práva:
•

právo vyjád2it se ke všem skute1nostem, které se mu kladou za vinu,

•

právo uvád3t okolnosti a d7kazy sv3d1ící k jeho obhajob3,

•

právo 1init návrhy a podávat žádosti,

•

právo podávat opravné prost2edky a
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•

právo samostatn3 provád3t d7kazy (§ 215 odst. 2 tr. 2ádu).
K tomu p2istupuje v n3kterých p2ípadech užití § 2 odst. 14 tr. 2ádu, nebo5

p2ed našimi orgány 1innými v trestním 2ízení je jednacím jazykem jazyk 1eský, lze si
proto jen st3ží p2edstavit d7sledné uplatn3ní shora vyslovených obhajovacích práv,
není-li obvin3ný znalý 1eského jazyka 1i je-li hluchý, n3mý nebo hluchon3mý.
Proto p2ísluší obvin3nému v souvislosti se zmín3nými díl1ím právy
rovn3ž právo na tlumo1níka odvozené od práva užívat v 2ízení p2ed soudem
mate2ského jazyka ve smyslu § 2 odst. 14 v3ty druhé tr. 2ádu (v souladu s 1l. 14 odst.
3 písm. f) Paktu, 1l. 6 odst. 3 písm. e) Úmluvy, 1l. 37 odst. 4 Listiny), jež je
s ohledem na výše uvedené okolnosti pokládáno na nedílnou sou1ást práva na
obhajobu.
Je správné, že s ú1inností od 1. ledna 2002 posta1í k jeho uplatn3n toliko
prohlášení obvin3ného o tom, že neovládá 1eský jazyk, za sou1asného vyslovení, zda
bude nadále využívat mate2ského jazyka nebo jiného jazyka, který ovládá.
Obvin3nému je ovšem dáno na výb3r, o kterém z možných sv3tových jazyk7 vedle
jazyka mate2ského prohlásí, že ho ovládá, p2i1emž je nutno mu vyhov3t i p2esto, že
v p2edchozích fázích tlumo1níka nežádal a bylo z2ejmé, že je schopen komunikovat
v 1eském jazyce.

3.7 Obhajoba formální a její vymezení
Formální obhajoba vyjad2uje právo obvin3ného na odbornou pomoc,
kterou lze slovy trestního 2ádu charakterizovat jako právo obvin3ného mít svého
obhájce a právo radit se s ním.
Význam tohoto práva je nepochybný. Osoba, jež 1elí obvin3ní ze strany
orgán7 1inných v trestním 2ízení, je bez odborné pomoci ve z2ejmé nevýhod3, nebo5
proti ní stojí odborn3 vzd3laný a zkušený aparát a obvin3ný nemá obvykle dostate1né
znalosti, aby se odpovídajícím zp7sobem dokázal bránit obvin3ní.
V pr7b3hu trestního 2ízení je sice orgány trestního 2ízení o svých právech
pou1en, 1asto se však ovšem d3je pouze formou informace podané slovy zákona,
nez2ídka toliko v písemné podob3, která je však velmi stru1ná, aniž by pou1ovací
orgán obvin3nému pln3 a d7kladn3 vysv3tlil, v 1em jeho práva spo1ívají, jaká je
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jejich podstata a smysl. Výsledkem je, že obvin3ný, a1 pou1en o svých právech, tato
práva neumí využít.
Takové oslabení obvin3ného by bylo nep2ípustné, proto právní 2ád
umož6uje poskytnout obvin3nému pot2ebnou pomoc odborn3 zdatného, právn3
kvalifikovaného a zkušeného odborníka, jehož úkolem je pak zajistit pln3ní práv
obvin3ného a tím splnit ú1el trestního 2ízení.69
Z t3chto d7vod7 stojí na stran3 obvin3ného v pr7b3hu celého trestního
2ízení obhájce, kterým m7že být v trestním 2ízení výlu1n3 advokát ust. § 35 odst. 1 tr.
2ádu, jehož úkolem je být odborníkem pro osobu která je stíhaná v trestním 2ízení,
jeho zástupcem, který sice za ní jedná jako za procesní stranu, není však v trestním
2ízení samostatnou procesní stranou.70
Podmínky zp7sobilosti být advokátem 1i advokátním koncipientem
stanoví zvláštní zákon, a to zákon 1. 85/1996 Sb., o advokacii.
Podle ustanovení zmín3ného zákona, je obhájce povinen jednat výlu1n3
ve prosp3ch obvin3ného, p2i tom však jedná 1estn3 a sv3domit3 a pln3 využívá
všechny zákonné prost2edky a uplat6uje vše, co podle svého p2esv3d1ení pokládá pro
obvin3ného za prosp3šné v souladu dle ust. § 16 zákona o advokacii ve smyslu § 41
odst. 1 tr. 2ádu.
P2ípustné meze 1innosti obhájce nutno vyvozovat z jeho funkce a z jeho
procesního postavení v trestním 2ízení.
Právo na obhájce nelze odep2ít. V ust. §§ 36, 36a tr. 2ádu je zákonem
uloženou povinností mít obhájce, jinak bude obhájce ustanoven, a to i proti v7li
obvin3ného 1i obžalovaného. Jedná se zejména o p2ípady, kdy s ohledem na další
okolnosti není obvin3ný schopen se hájit nebo mu hrozí vysoký trest.
Právo formální obhajoby je obsaženo v ust. § 33 odst. 1, 2 tr. 2ádu a
obsahuje tyto práva:
•

právo zvolit si obhájce;

•

právo radit se s obhájcem;
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Neodborná ve2ejnost se 1asto p2iklání k názoru, že obvin3nému nemá být taková pomoc poskytnuta,
že takový pachatel trestné 1innosti si nezasluhuje právo být hájen. Takový postoj je však v rozporu
s presumpcí neviny, nebo5 není výjimkou, že obžalovaný je následn3 svého obvin3ní zprošt3n,
protože orgány posuzovaly p2ípad nesprávn3.
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•

právo obvin3ného ve vazb3 mluvit s obhájcem bez p2ítomnosti t2etí osoby;

•

právo obvin3ného žádat, aby byl vyslýchán za ú1asti svého obhájce;

•

právo na bezplatnou obhajobu a právo na obhajobu za sníženou odm3nu;
Uplatn3ní uvedených díl1ích práv vyplývajících z práva na formální

obhajobu v konkrétním rozsahu do zna1né míry závisí na stadiu trestního 2ízení,
zejména pak na form3 p2ípravného 2ízení.
P2i jejich zvažování nutno vzít v potaz p2edevším ustanovení § 36 odst. 3
tr. 2ádu, které ozna1uje za jeden z d7vod7 nutné obhajoby skute1nosti, že se koná
2ízení o trestném 1inu, na který zákon stanoví trest odn3tí svobody, jehož horní
hranice p2evyšuje p3t let, což má za následek povinnost orgánu 1inných v trestním
2ízení ustanovit obvin3nému obhájce, nezvolí-li si ho sám nebo mu jej nezvolí osoba
uvedená v § 37 odst. 1 tr. 2ádu.
Za p2edpokladu, že obvin3ný využije svého práva zvolit si obhájce,
p2i1emž nebyly dle záv3ru policejního orgánu dány d7vody nutné obhajoby
s ohledem na podhodnocenou právní kvalifikaci skutku, a obhájce požádal
o vyrozumívání o úkonech vyšet2ování ve smyslu ust. § 165 odst. 3 tr. 2ádu, k újm3
na obhajovacích právech nedochází.
Ovšem nevyužil-li obvin3ný svého práva zvolit si obhájce po zjevn3
nesprávné mírn3jší kvalifikaci skutku nezakládající d7vod nutné obhajoby podle § 36
odst. 3 tr. 2ádu, p2i1emž v pr7b3hu standardního p2ípravného 2ízení od7vodn3ného
nesprávn3 sníženou právní kvalifikací skutku budou konány neodkladné a
neopakovatelné úkony, p2ípadn3 jejichž výsledky mohou být v 2ízení p2ed soudem
použity jako d7kaz, nap2. p2e1tení protokolu o výslechu sv3dka podle § 211 odst. 2
písm a) tr. 2ádu, lze nepochybn3 konstatovat zkrácení práva na obhajobu.
S odlišnými d7sledky nutno posuzovat konání výslechu sv3dka za
spln3ní podmínek § 164 odst. 1 tr. 2ádu, nebo5 ustanovení § 211 odst. 4 tr. 2ádu
umož6uje 1íst protokol o výpov3di sv3dka, který využil svého práva odep2ít výpov38
podle § 100 tr. 2ádu, p2i1emž p2ed tímto výslechem byl o svém právu pou1en a
výslovn3 prohlásil, že tohoto práva nevyužívá a obhájce m3l možnost se tohoto
výslechu zú1astnit.
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Je z2ejmé, že p2edevším spln3ní poslední ze jmenovaných podmínek
vyžadující ú1ast obvin3ného nebo jeho obhájce je z pohledu napln3ní práva na
obhajobu, konkrétn3 práva konfrontovat sv3dka ve smyslu 1l. 6 odst. 3 písm. d)
Úmluvy, zásadní.
Pokud nebyla obvin3nému ú1ast ve smyslu § 165 dst. 1 tr. 2ádu
policejním orgánem umožn3na, nejsou spln3ny podmínky v ust. § 211 odst. 4 tr. 2ádu
a k takovému d7kazu nelze p2i rozhodování o vin3 a trestu obvin3ného pro
nezákonnost p2ihlížet, pouze na n3j poukázat podle § 212 odst. 1, 2 tr. 2ádu.
Z výše uvedeného ustanovení plyne významné omezení možnosti
obhajoby uplat6ovat širší vliv na výsledky dokazování v rámci tzv. standardního
p2ípravného 2ízení, který se významné projeví již p2i rozhodování státního zástupce
o návrhu na podání obžaloby, nebo5 ú2ední záznamy podle § 158 odst. 3 tr. 2ádu jsou
sou1ástí trestního spisu, jenž je podkladem pro rozhodnutí státního zástupce o podání
obžaloby. Svým obsahem jsou rovn3ž vodítkem p2i rozhodování soudu o nutnosti
provést konkrétní d7kaz, a5 již navrhovaný n3kterou ze stran nebo vyplývá-li jeho
pot2eba z výsledk7 p2edchozího dokazování.
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Kapitola IV. Právo na obhajobu a jeho obsah

Pod tímto pojmem lze chápat soubor 2ady díl1ích práv, který je tvo2en
jednotlivými složkami, jejichž prost2ednictvím se toto právo realizuje. Tyto základní
složky se pak shodn3 objevují ve všech právnických publikacích.
Jde o t2i základní složky:
2 právo osoby hájit se sama a zp7sobem, který uzná za vhodný podle vlastního
rozhodnutí,
2 právo této osoby zvolit si obhájce a radit se s ním jak postupovat v obhajob3,
2 právo požadovat od všech orgán7 1inných v trestním 2ízení, aby byly
vyjasn3ny všechny okolnosti sv3d1ící v její prosp3ch a umožnit všestranné
uplatn3ní možností, které právo na obhajobu poskytuje.
Pod bodem a je zakotvena tzv. materiální obhajoba, která má svoji oporu
v ustanovení § 33 odst. 1. Právo hájit se prost2ednictvím obhájce vyplývá z § 33 odst.
1, 2 tr. 2ádu, je ozna1ováno jako tzv. formální obhajoba. Toto právo je též
garantováno v 1lánku 40 odst. 3 Listiny.
Lze se domnívat, že za1len3ní práva obvin3ného žádat po orgánech
1inných v trestním 2ízení, aby objasnily i všechny okolnosti sv3d1ící v jeho prosp3ch,
do práv vyplývajících z materiální obhajoby neodpovídá zcela jeho systematickým
souvislostem, obsahu ani významu.
Výše zmín3né oprávn3ní, které je sou1asn3 povinností orgán7 1inných
v trestním 2ízení, vyplývá ze zásady vyhledávací a zásady oficiality uvedené v § 2
odst. 4 a 5 tr. 2ádu. Nejde prioritn3 o zásadu zajišt3ní práva na obhajobu, a1koliv tato
jej provází. Právo na obhajobu je pln3 zakotveno v § 2 odst. 13 tr. 2ádu. Jedná se
zejména o právo obvin3ného nebo p2ípadn3 jeho obhájce žádat objasn3ní skute1ností
sv3d1ících v jeho, která prosp3ch není v konkrétních ustanoveních trestního 2ádu
výslovn3 formulováno jako právo korespondující a odpovídá již zmi6ované
povinnosti orgán7 1inných v trestním 2ízení tímto zp7sobem postupovat. Lze je však
dovodit s již zmi6ovanou dikcí § 2 odst. 5 tr. 2ádu.
Rovn3ž nelze taky nezaznamenat jeho úzkou souvislost nejen s formální
obhajobou, ale též s materiální obhajobou. Protože využije-li osoba, proti které je
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vedeno trestní stíhání, svého práva zvolit si obhájce, m7že jeho prost2ednictvím dbát
na o objasn3ní všech jeho výhrad. To proto, že obhájce je ze zákona výslovn3 vázán
pe1ovat v zájmu osoby proti které se vede trestní stíhání o to, aby byly v trestním
2ízení náležit3 a v1as objasn3ny skute1nosti, které jí zbavují viny nebo její vinu
zmír6ují, a tím spln3n požadavek správného objasn3ní v3ci podle § 41 odst. 1 tr.
2ádu.
Znak formálnosti tohoto jeho práva spo1ívá v tom, že institut obhájce
není o sob3 pro obvin3ného garancí náležitého uplatn3ní jeho jednotlivých
obhajovacích práv. Skute1nost, že si obvin3ný zvolil obhájce, mu neposkytuje
záruku, že obhájce bude postupovat požadovaným zp7sobem a bude orgány 1inné
v trestním 2ízení sm32ovat k objasn3ní skute1ností ve prosp3ch obvin3ného.
Vzhledem k výše uvedenému je jasné, že p2íslušné oprávn3ní nelze
zahrnout výlu1n3 do obhajoby materiální, nýbrž je žádoucí pojmout jej jako zcela
samostatné právo srovnateln3 související s ob3ma složkami a jednotlivými právy
z jejich obsahu vyplývajícími, jež nelze vyjmout z obsahu dalších ustanovení
trestního 2ádu.
Je proto také právem osoby proti které se vede trestní 2ízení požadovat
pe1livé prov32ení d7kaz7 eventueln3 okolností sv3d1ící v její prosp3ch, a je nutno je
spojovat s povinností orgánu 1inných v trestním 2ízení podle § 2 odst. 5 v3ta t2etí tr.
2ádu. V této souvislosti je t2eba zd7raznit, že možnost obvin3ného uplat6ovat
všechny t2i základní složky práva na obhajobu sou1asn3 je p2edpokladem pro
zachování práva na obhajobu a tím podmínkou pro spln3ní ú1elu trestního 2ízení
uvedeného v § 1 odst. 1 v3ta první tr. 2ádu, tj. dosažení spravedlivého rozhodnutí o
vin3 a trestu obvin3ného, resp. obžalovaného.
Aby bylo možno dosáhnout spravedlivého rozhodnutí, tak krom3 jiného
je nutné zajisti plné uplatn3ní všech složek práva na obhajobu. Obdobn3 se vyjad2ují
i jiní auto2i, když konstatují, že dosažení spravedlivého rozhodnutí v trestním 2ízení
nelze zabezpe1it bez plného uplatn3ní práva na obhajobu ve všech jeho základních
složkách.71
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VANTUCH, P.: Obhajoba obvin3ného, 2. Vydání, C.H.Beck, Praha 2008
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Je však t2eba zd7raznit, že k dosažení spravedlivého procesu v tomto
sm3ru posta1í toliko obhajob3 poskytnout právo na obhajobu v plném rozsahu,
p2i1emž pak závisí pouze na obhajob3, zda a kterých díl1ích obhajovacích práv
využije a jakým zp7sobem. Z7stane-li strana obhajoby pasivní, p2esto že jí byla
poskytnuta možnost uplatnit obhajobu ve všech díl1ích složkách, nevede tato
skute1nost sama o sob3 k záv3ru o nespravedlnosti trestního 2ízení.
Celkové uplatn3ní práva na obhajobu v plném rozsahu a v rámci daných
možností pak vylu1uje jeho zkreslování, p2ípadné neúplné využití 1i defacto
nepoužití, pak musí jednozna1n3 vést bez ohledu na realitu k pochybám o dosažení
spravedlivého rozhodnutí jako jedné ze zásad právního státu.

4.1 Díl3í práva osoby proti které se vede trestní stíhání
Pot2ebné napln3ní práva obvin3ného p2edpokládá uplatn3ní 2ady díl1ích
práv. Nap2íklad vyjád2it se ke všem skute1nostem, jež se mu kladou za vinu, a
sou1asn3 k d7kaz7m o nich. To práv3 p2edpokládá spln3ní 2ady díl1ích práv.
P2edevším je obvin3nému p2iznáno právo být pou1en orgány 1innými
v trestním 2ízení o svých právech ve smyslu§ 2 odst. 13 v návaznosti § 33 odst.1 a 5
tr. 2ádu, tedy i o právu vyjád2it se. Jak vyplývá z ustanovení na § 33 odst. 5 tr. 2ádu
koresponduje s tímto právem povinnost orgán7 1inných v trestním 2ízení zákonem
stanoveným zp7sobem obvin3ného pou1it, jim uložená po dobu celého trestního
2ízení.
A1koliv trestní 2ád žádným zp7sobem neuvádí v souvislosti s touto
obecnou zásadou konkrétní okamžik, kdy má být obvin3ný orgánem 1inným
v trestním 2ízení pou1en, tak z textu zákona lze dovodit, že musí toto pou1ení p2ímo
souviset s aplikací ust. § 33 odst. 5 tr. 2ádu. To znamená poskytnout obvin3nému
vždy v pr7b3hu trestního 2ízení plnou možnost uplatn3ní jeho práv.
Ze smyslu tohoto ustanovení zákona vyplývá, že plnou možnost využít
svých práv má obvin3ný jedin3 za p2edpokladu, že o nich bude pou1en nejpozd3ji
v okamžiku, kdy m7že zapo1ít s jejich uplat6ováním. Pro obsah pou1ení je tedy
nutné, aby orgány povinné pou1it obvin3ného zam32ily pou1ení na ta práva, jež mu
plynou z trestního 2ádu pro bezprost2edn3 následující úsek 2ízení, není-li p2esná doba
pou1ení stanovena p2ímo v zákon3.
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Nezbytnou podmínkou pro napln3ní práva vyjád2it se ke všem
skute1nostem je umožnit obvin3nému dozv3d3t se o svém právu vypovídat
o skute1nostech kladených mu za vinu a k d7kaz7m o nich, i když není povinen
vypovídat podle § 92 tr. 2ádu. Obvin3ný musí být proto obeznámen s tím, proti
jakému obvin3ní se má bránit.
Úmluva zmín3né právo formuluje v 1l. 6 odst. 3 písm. a) jako právo být
neprodlen3 a v jazyku, jemuž rozumí, podrobn3 seznámen s povahou a d7vodem
obvin3ní proti n3mu.
Soud p2i posuzování práva na spravedlivý proces z pohledu požadavku
ve smyslu 1l. 6 odst. 3 písm. d) Úmluvy v p2ípadech omezení práva obvin3ného na
kontradiktorní výslech sv3dka. Jde o p2ípady, kdy je t2eba zohlednit prosp3ch
ochrany prosp3ch ochrany sv3dka, nap2. ob3ti trestního 1inu. Proto zákonodárce
vytvo2il obecn3 platná kritéria, jimiž jsou zejména význam d7kazu pro odsouzení
obvin3ného, otázka, zda obvin3ný o výslech sv3dka požádal a míra, do jaké se
orgán7m 1inným v trestním 2ízení poda2ilo kompenzovat nevýhody, které pro
obvin3ného plynou z nemožnosti osobn3 vyslechnout sv3dka v hlavním lí1ení.
Trestní

2ád

umož6uje

obvin3nému

nejpozd3ji

se

seznámit

se

skute1nostmi, které se mu kladou za vinu na základ3 § 160 tr. 2ádu o zahájení
trestního

stíhání, tj. v usnesení o zahájení. Není nezbytné, aby již p2i tomto

seznámení byl obvin3ný informován o d7kazech, na nichž se obvin3ní zakládá.
Pozd3ji v pr7b3hu trestního 2ízení v od7vodn3ní usnesení však již s t3mito d7kazy
seznámen být musí.
O zahájení trestního stíhání se vyhotovuje usnesení, v n3mž uvede popis
skutku, ze kterého je tato osoba obvin3na, aby nemohl být zam3n3n s jiným, zákonné
ozna1ení trestného 1inu, který je v tomto skutku spat2ován. V od7vodn3ní tohoto
usnesení p2esn3 ozna1í skute1nosti, které od7vod6ují záv3r o d7vodnosti trestního
stíhání.72
Trestní stíhání se zahajuje okamžikem doru1ení usnesení o zahájení
trestního stíhání obvin3nému, p2i1emž policejní orgán je povinen jej doru1it
nejpozd3ji na po1átku prvního výslechu, 1ímž osob3, u níž jsou spln3ny p2edpoklady
pro zahájení trestního stíhání, sd3lí, že ji stíhá jako obvin3nou. Tímto momentem
72

Srov. ust. § 160 odst. 1 tr. 2ádu

50

nastávají ú1inky zahájení trestního stíhání v souladu s § 164 tr. 2ádu. Má-li obvin3ný
obhájce, doru1uje se usnesení o zahájení trestního stíhání rovn3ž jemu. P2itom podle
§ 160 odst. 2 tr. 2ádu 1ty2icetihodinová lh7ta k doru1ení po1íná b3žet od jeho zvolení
nebo ustanovení.
Trestní 2ád upravuje i p2ípady, kdy v pr7b3hu vyšet2ování vyjde najevo,
že obvin3ný se dopustil ješt3 jiného skutku, v n3mž je též spat2ován trestný 1in, a
který není uveden v usnesení o zahájení trestního stíhání. V takové situaci musí
policejní orgán ve smyslu § 160 odst. 5 tr. 2ádu povinen vyhotovit usnesení nové,
v n3mž zahrne i skutek pozd3ji zjišt3ní.
Zákon spojuje se zm3nou právní kvalifikace skutku, pro n3jž bylo
zahájeno trestní stíhání podle § 160 odst. 6 tr. 2ádu, jiné procesní d7sledky. Je ú1elem
p2ípravného 2ízení objasnit konkrétní trestný 1in, není výjime1né, že s postupem
vyšet2ování dochází ke konkretizaci okolností spáchaného skutku. To m7že vést
ke zm3n3 jeho právní kvalifikace. Za této situace je policejní orgán povinen na
zm3nu právní kvalifikace. Stejn3 tak postupuje i státní zástupce podle § 176 odst. 2
tr. 2ádu po skon1ení vyšet2ování v dob3 p2ed podáním obžaloby.
Seznamování obvin3ného s výsledky vyšet2ování je uskute16ováno
v podob3 procesního institutu spo1ívající v prostudování spisu a možnosti u1init
návrhy na dopln3ní vyšet2ování. Také zde platí pou1ovací povinnost orgánu 1inných
v trestním 2ízení. Upraveno je v § 166 odst. 1 tr. 2ádu.
V 2ízení p2ed soudem musí být obžalovaný seznámen se zm3nami
skutkového základu. Proto se obžalovanému a jeho obhájci doru1uje opis obžaloby
podle § 196 odst. 1 tr. 2ádu. P2es tato opat2ení na po1átku hlavního lí1ení p2enáší
státní zástupce obžalobu, ze které vyplývá, co se obžalovanému klade za vinu.
Pokud dojde v pr7b3hu soudního 2ízení ke zm3n3 právní kvalifikace
skutku, musí být s touto skute1ností seznámen i obžalovaný a jeho obhájce. To
vyplývá z ust. § 190, § 225 odst. 2 tr. 2ádu. Pokud nastane tato situace v pr7b3hu
hlavního lí1ení, je povinností soudu jej na tuto zm3nu upozornit. Ovšem jen
v p2ípad3, pokud nová právní kvalifikace je p2ísn3jší.
Obžalovaný má možnost v 2ízení o odvolání se seznámit s dosavadními
výsledky 2ízení, a to prost2ednictvím opisu odvolání, jež se mu doru1uje, a v pr7b3hu
ve2ejného zasedání, v n3mž je 1ten napadený rozsudek, obsah odvolání a sd3len
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podstatný obsah dosavadního 2ízení to vše v souladu s ust. §196, § 206 odst. 1, § 235
odst. 1, § 251, § 263 odst. 5 tr. 2ádu.
Intenzita a objem seznámení se obvin3ného s d7kazy není v trestním 2ádu
výslovn3 specifikován. Ani Úmluva nevymezuje okruh d7kaz7, s nimiž musí být
obvin3ný seznámen, 1i zp7sob jeho seznámení s d7kazy. Ur1ení kritérií ponechává
praxi, tj. jak se vyvíjí ten který p2ípad.
Dalším významným p2edpokladem uplatn3ní práva na vyjád2ení se ke
všem skute1nostem lze považovat právo nahlížet do spis7 rozší2ené novelou z roku
1990 o právo 1init si z nich výpisky a poznámky a po2izovat si na své náklady kopie
spis7 a jejich 1ástí v souladu dle § 65 tr. 2ádu.
Možnost nahlížet do spis7 pat2í mezi významná procesní oprávn3ní,
nebo5 obvin3ný i jeho obhájce jsou tak informováni o skutkovém základ3, který tvo2í
podklad pro meritorní 1i díl1í rozhodnutí, a umož6uje jim tak, aby se mohli v rámci
obhajoby soust2edit na co nejvhodn3jší procesním postup.
4l. § odst. 3 písm. a) a b) Úmluvy právo nahlížet do spisu výslovn3
neobsahuje, ale tato možnost je samoz2ejmým p2edpokladem pro 2ádný výkon jiných
práv obvin3ného tam uvedených, zejména práva na seznámení se s podstatou
obvin3ní a práva mít p2im32ený 1as a možnosti k p2íprav3 obhajoby.
Naopak v § 33 odst. 1 a § 41 odst. 2 tr. 2ádu toto právo p2iznává jak
obvin3nému tak jeho obhájci. Obvin3ný m7že své právo uplatnit i prost2ednictvím
svého obhájce. Není neobvyklé, aby orgán 1inný v trestním 2ízení pro existenci
n3kterého z omezení, jež mohou být obvin3nému v pr7b3hu trestního 2ízení uložena,
nebo z jiného d7vodu vyhradil právo nahlížet do spisu pouze obhájci, jehož si
obvin3ný zvolil nebo mu byl ustanoven.
Z pohledu obhájce pak lze využívání tohoto procesního práva z hlediska
jeho vztahu k obvin3nému ozna1it za povinnost.
Výše uvedené je však pot2eba doplnit poznámkou, o tom, že ve smyslu
ust § 65 odst. 2 tr. 2ádu je limitováno oprávn3ní ze závažných d7vod7 nahlédnutí do
spisu odep2ít. Za závažný d7vod tak lze pokládat odep2ení nahlédnout do spisu po
zahájení trestního stíhání, nebyl-li obvin3ný doposud vyslechnut, pokud by uplatn3ní
zmín3ného obhajovacího práva vedlo ke zma2ení výsledk7 dokazování snížením
hodnoty d7kazu výslechem obvin3ného.
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Obvin3ný ani obhájce nemají právo na zap7j1ení spisu a mohou si ze
spisu pouze 1init výpisky a poznámky, jedná se o právo, jež zásadním zp7sobem
p2ispívá ke znalostem obvin3ného i obhájce o postupu orgán7 1inných v trestním
2ízení a napomáhá k uplat6ování dalších práv vyplývajících z práva na obhajobu.
Právo vyžádat si p2edem kopii nebo pr7pis protokolu p2iznává trestní 2ád
pouze obhájci a nikoli obvin3nému. Dle mého názoru je nedostatkem sou1asné
právní úpravy, že obvin3ný, který nevyužije svého práva zvolit si obhájce a rozhodne
se hájit sám, nemá možnost uvedené právo uplatnit.
Trestní 2ád v ustanovení § 65 stanoví n3kolik omezení pro obhájce 1i
obvin3ného ohledn3 možnosti nahlédnout do spisu, jenž se vede v trestním 2ízení
proti obvin3nému. V odstavci prvním vylu1uje možnost nahlédnout do protokolu
o hlasování a do protokolu o výslechu sv3dka chrán3ného ve smyslu § 55 odst. 2
tr. 2ádu.
Orgány 1inné v trestním 2ízení jsou povinny provést taková opat2ení, aby
byla zachována tajnost zákonem chrán3ných údaj7. Proto p2i nahlížení do spis7
nemají osoby uvedené v odstavci prvním p2ístup k utajovaným skute1nostem
chrán3ných zvláštním zákonem.
V trestním 2ízení je do spisového materiálu obvin3ný i jeho obhájce
oprávn3n nahlížet pouze v rozsahu tzv. základního trestního spisu. Je-li trestní 2ízení
vedeno sou1asn3 proti více osobám, má každý ze spoluobvin3ných právo nahlížet do
celého spisu, tedy i do tzv. díl1ích svazk7, obsahující spisové materiály týkající se
jiných obvin3ných.
V p2ípad3, že v pr7b3hu jednání bylo k zachycení použito i jiného
prost2edku než protokolu (nap2. zvukový, obrazový nebo obdobný záznam), mohou
obvin3ný i jeho obhájce žádat o p2evedení takového prost2edku.
V § 65 tr. 2ádu v odstavci prvním je uvedeno oprávn3ní orgán7
p2ípravného 2ízení odep2ít ze závažných d7vod7 právo nahlédnout do spis7 a spolu
s tím práva uvedená, tento fakt m7že omezovat 1áste1n3 právo na obhajobu.
Není vylou1eno, aby se závažné d7vody, jež vedly orgán 1inný v trestním
2ízení k odep2ení práva nahlédnout do spisu, vztahovaly pouze na 1ást spisu.
V takovém p2ípad3 jsou orgány povinny umožnit obvin3nému a jeho obhájci
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nahlédnout do té 1ásti spisu, na niž se závažné d7vody nevztahují, jinak by bylo
závažným zp7sobem porušeno právo na obhajobu.
Nahlížení do spis7 nem7že být podle platné právní úpravy omezeno ani
ohledn3 t3ch 1ástí, jejichž obsah by mohl nep2ízniv3 p7sobit na duševní stav
obvin3ného nebo na mravní vývoj mladistvého obvin3ného.
Rovn3ž pro vymezení rozsahu omezení by základním kritériem m3lo být
hledisko minimálního zásahu do práva na obhajobu.
Odep2ení práv vyplývajících z ustanovení § 65 odst. 1 tr. 2ádu je
vylou1eno ve vztahu k osob3 obvin3ného a jeho obhájci v p2ípad3, že již byli
upozorn3ni na možnost prostudovat si spisy. Dále t3mto osobám není možno odep2ít
nahlédnout do usnesení o zahájení trestního stíhání podle § 160 odst. 1 tr. 2ádu.
Rovn3ž nelze odmítnout nahlédnout do protokolu o úkonu tomu, kdo m3l právo být
takovému úkonu p2ítomen.
Po zvážení obsahu a významu práva obvin3ného na obhajobu s ohledem
na jeho ústavn3právní i mezinárodn3právní zakotvení je t2eba dát p2ednost názoru, že
vždy by m3l o tomto rozhodnout ten orgán 1inný v trestním 2ízení, který v p2íslušné
fázi o v3cech rozhoduje, by5 s ur1itými výhradami.
Soudce rozhoduje v p2ípravném 2ízení o otázkách omezení osobnostních
práv obvin3ného, p2i1emž trestní 2ád ukládá soudci v rámci rozhodování o vzetí do
vazby povinnost vyslechnout obvin3ného, která je projevem principu rovnosti zbraní
ve smyslu § 6 odst. 1 Úmluvy.
Podmínkou vzetí obvin3ného do vazby je mimo jiné též záv3r soudce
o d7vodnosti trestního stíhání a nemožnosti napln3ní ú1elu vazby jinými, mén3
závažnými prost2edky. Ke kvalifikovanému rozhodnutí o spln3ní obou shora
uvedených podmínek nelze vedle studia spisového materiálu dosp3t bez vyjád2ení
obhajoby.
Nelze ovšem po obvin3ném žádat, aby se vyjád2it ke skute1nostem, které
v d7sledku odep2ení nahlédnout do spisu ani nezná. Krom3 toho si lze st3ží
p2edstavit 2ádn3 od7vodn3né rozhodnutí, v n3mž soud nem7že uvést skute1nosti
vyplývající ze spisového materiálu, ke kterým nemá obhajoba p2ístup.
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skute1nostem, které se mu kladnou za vinu, rovn3ž neposta1í pouze zprost2edkování
obsahu spisového materiálu soudcem, nebo5 p2edpokládá znalost a nikoliv
pov3domost o relevantních skute1nostech zahrnutých v trestním spisu.
Shora popsaná nejasnost v rozsahu obhajovacích práv je projevem vnit2ní
nekonzistentnosti trestního 2ádu, který sice koncipuje p2ípravné 2ízení na bázi
inkvizi1ního procesu, nicmén3 jednotlivými novelami zavádí do p2edsoudní fáze
trestního procesu prvky kontradiktornosti, jejichž projevem je též rozhodování soudu
o návrhu státního zástupce na vzetí obvin3ného do vazby.
Kolizi dvou zásadních princip7 trestního 2ízení, jimiž zajišt3ní práva na
obhajobu a zájem na spravedlivém a zákonném trestním procesu nepochybn3 jsou,
lze 2ešit aplikací principu proporcionality považovaného za optimální metodiku
umož6ující transparentní posouzení a rozhodnutí st2etu, na jehož základ3 nelze než
dojít k záv3ru, že p2i rozhodování soudu o vzetí obvin3ného do vazby, resp. p2i
výkonu jiných rozhodovacích pravomocí soudu v p2ípravném 2ízení, je t2eba
up2ednostnit právo obvin3ného nahlédnout do spisu p2ed zájmem státu a spole1nosti
naplnit ú1el trestního 2ízení objasn3ním trestné 1innosti v plném rozsahu.
I p2es privilegované postavení principu práva na obhajobu lze jeho
garancím dostát p2i sou1asném respektování zájmu na dosažení ú1elu trestního 2ízení
tím, že soudce umožní nahlédnout do relevantní 1ásti trestního spisu, v níž jsou
obsaženy okolnosti významné pro rozhodování soudu, a nikoliv do spisového
materiálu v jeho celku.
Nutno podotknout, že jakkoli soud rozhoduje na základ3 ustanovení
trestního 2ádu o zákonnosti p2edsoudní fáze trestního procesu, tedy i o závažnosti
d7vod7 ve smyslu § 65 odst. 2 tr. 2ádu, p2ísluší mu uvedené oprávn3ní až po podání
obžaloby státní zástupce, nejd2íve tedy v pr7b3hu p2edb3žného projednání
obžaloby73, nikoli však p2i rozhodování v rámci p2ípravného 2ízení.
By5 tedy trestní 2ád nep2ipouští výslovn3 možnost obdoby seznámit se
se skute1nostmi zahrnutými ve spisovém materiálu, na jejichž základ3 bude soud
rozhodovat o vzetí obvin3ného do vazby, uplatnil-li n3který z orgán7 p2ípravného
2ízení oprávn3ní dle § 65 odst. 2 tr. 2ádu, plyne citované právo obhajoby z jiných
73

p2i p2ezkumu z hlediska uvedeného v § 181 odst. 1, 186 písm. e tr. 2ádu
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procesních norem, zejména pak z jeho vymezení v rámci ústavn3právních a
mezinárodn3právních kautel. Nesouhlasné stanovisko policejního orgánu 1i státního
zástupce není v této souvislosti pro soudce rozhodujícího v p2ípravném 2ízení
relevantní.
Záv3rem je t2eba zmínit, že orgány 1inné v trestním 2ízení nejsou
povinné na shora zmi6ované právo obvin3ného výslovn3 upozornit. Jsou pouze
zákonem vázány k obecné pou1ovací povinnosti ve smyslu § 33 odst. 1 tr. 2ádu.
Formou nahlížení do spisu se realizuje další z oprávn3ní obvin3ného
a jeho obhájce, a to právo na prostudování spisu uvedené v ustanovení § 166 odst. 1
tr. 2ádu. Tento úkon spo1ívá v tom, že vyšet2ovatel provede ústní výklad a p2edloží
obvin3nému spis k prostudování. K seznámení p2itom poskytne p2im32enou dobu.
Právo nahlédnout do spisu však nelze zam3nit s právem na prostudování si spisu,
nebo5 k seznamovacímu úkonu nem7že obvin3ný ani jeho obhájce vyžadovat delší
než p2im32enou dobu ve smyslu citovaného ustanovení. P2im32ená doba pot2ebná
k prostudování spisu m7že být podle okolností kratší než je doba pot2ebná k tomu,
aby si obvin3ný i jeho obhájce po2ídili z celého spisu výpisky, resp. opisy v rozsahu,
který je pro jejich ú1ely pot2ebný.
Dalším oprávn3ním umož6ujícím plné uplatn3ní práva vyjád2it se ke
všem skute1nostem kladeným obvin3nému za vinu je právo obvin3ného odmítnout
vypovídat, v n3mž se promítá ústavn3 garantovaný zákaz sebeobvi6ování, neboli
nebezpe1í trestního stíhání ve smyslu 1l. 37 odst. 1 Listiny.
Úmluva právo obvin3ného odep2ít výpov38 výslovn3 neuvádí, na rozdíl
od Paktu, který v rámci tzv. minimálních práv obvin3ného ukládá orgán7m trestního
2ízení zákaz nutit obvin3ného sv3d1it proti sob3 a p2iznat vinu (1l. 14 odst. 3 písm.
g). Konstantní judikatura Evropského soudu pro lidská práva, nicmén3 toto právo
dovodila z 1l. 6 odst. 2 Úmluvy, když obvin3nému p2iznala právo ml1et a nikterak
nep2ispívat k vlastnímu obvin3ní.
Soud d7sledn3 nerozlišuje mezi právem odmítnout výpov38 a právem
nep2ispívat k vlastnímu obvin3ní jiným zp7sobem, v domn3nce, že pozd3ji uvedené
je zahrnuté v právu nevypovídat.
Též Soud judikuje tak, že z práva neobvi6ovat se vyplývá p2edevším
možnost odmítnout výpov38, nikoli však právo odmítnout zajišt3ní jiných d7kaz7
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vyšet2ujícími orgány, i za použití nátlaku. Argumentuje tím, že na rozdíl od sv3decké
výpov3di, existují tyto d7kazy objektivn3, tedy nezávisle na v7li obžalovaného, a ten
tudíž nesmí bránit jejich zajišt3ní.
Soud se v této souvislosti opakovan3 zabýval otázkou, zda d7kazy
po2ízenými na základ3 odposlechu 1i tajným sledováním pomocí akustických nebo
audiovizuálních technických prost2edk7 nebylo porušeno právo na obhajobu v tomto
sm3ru, p2i1emž 1asto v tomto postupu shledával porušení 1l. 8 Úmluvy zakotvující
právo na soukromý život, nikoli však porušení 1l. 6 Úmluvy, pokud byly
obvin3nému poskytnuty dostate1né procení garance pro kontradiktorní projednání
d7kazu.
Speciální postavení obvin3ného je od7vodn3no existencí 2ady práv
vyplývajících z trestního 2ádu, jež jsou mu dána, mezi nimi i právo odmítnout
výpov38.
Z hlediska efektivity obhajoby je uplatn3ní práva odmítnout výpov38
jedním ze základních obhajovacích prost2edk7. Obvin3ní svým odmítnutím
vypovídat st3žuje pozici orgán7m 1inným v trestním 2ízení p2i zjiš5ování skutkového
stavu v3ci, o n3mž nejsou d7vodné pochybnosti, zejména p2i zjiš5ování skute1ností a
vyhledávání d7kaz7 sv3d1ících v jeho neprosp3ch.
Je ú1elem obhajoby zmírnit vinu obvin3ného, resp. ztížit její prokázání 1i
ji zcela vylou1it. V každém konkrétním p2ípad3 je však t2eba otázku, zda vypovídat
1i nikoli, posuzovat zvláš5.
Trestní 2ád nep2ímo p2ipouští r7zné alternativy možného postupu. P2edn3
má být obvin3nému p2i výslechu ve smyslu § 92 odst. 1 tr. 2ádu dána možnost, aby se
k obvin3ní podrobn3 vyjád2il, zejména souvisle vylí1il skute1nosti. Je tedy oprávn3n
pouze se podrobn3 vyjád2it a nevypovídat na následující otázky. M7že se též omezit
pouze na odpov3di na otázky pokládané vyslýchajícím, jež obvykle následují po
souvislém vylí1ení skutkového d3je z pohledu obvin3ného. Rovn3ž tak je oprávn3n
odmítnout jak vlastní souvislou výpov38, tak odpov3di na pokládané otázky.
V každém p2ípad3 je nutné vždy d7kladn3 zvážit, jakou z forem obrany
obvin3ný použije. Je-li totiž obvin3ný nevinný nebo nespáchal n3které ze skutk7 1i
díl1ích útok7 uvedených v usnesení o zahájení trestního stíhání 1i jsou-li tu
poleh1ující okolnosti, a pouze obvin3ný o t3chto skute1nostech ví, znemožní svým

57

odmítnutím vypovídat orgánu 1innému v trestním 2ízení dozv3d3t se o t3chto
skute1nostech. Náležité rozhodnutí by m3l obvin3ný u1init až po porad3 se svým
obhájcem a v p2ípad3, že se hájí sám, m3l by taktiku obhajoby konzultovat
s advokátem.
Nelze ovšem dovozovat záv3r, že ten obvin3ný, který se rozhodl
nevypovídat nebo odmítl možnost souvislého vylí1ení skute1ností uvedených
v obvin3ní, neví o žádných skute1nostech, jež obvin3ní zeslabují nebo vyvracejí.
Takový záv3r o jeho vin3 je nep2ípustný, nebo5 je naopak v3cí orgán7 1inných
v trestním 2ízení, zejména orgán7 p2ípravného 2ízení, tyto skute1nosti zjiš5ovat a nést
b2emeno dokazování (§ 2 odst. 2 tr. 2ádu). Obdobný

záv3r

nelze

u1init

též

v p2ípad3, kdy se obvin3ný naopak rozhodne vypovídat a ve své výpov3di uvádí
skute1nosti jemu p2it3žující nebo obvin3ní rozši2ující.
Právo souvisle vylí1it skute1nosti, které jsou p2edm3tem obvin3ní74,
umož6uje obvin3nému vyjád2it vlastní postoj k usnesení o zahájení trestního stíhání
bez ovlivn3ní otázkami vyslýchaného, stejn3 jako mu dává možnost uplatn3ní vlastní
obhajoby uvedením skute1ností, které obvin3ní vyvracení nebo zeslabují.
K p2erušení souvislého vylí1ení skute1ností musí vyslýchající p2istupovat jen
výjime1n375.
Je rovn3ž skute1ností, že vyslýchající, zejména vyšet2ující policejní
orgány, nemají b3žn3 k dispozici speciální výslechové místnosti, a proto vyslýchají
obvin3né ve své kancelá2i, p2i1emž nez2ídka dochází k p2erušení plynulé a souvislé
výpov3di obvin3ného, a to jak bez zavin3ní obvin3ného, tak vyslýchaného.
Obdobným zp7sob7m je t2eba p2edcházet.
Z hlediska obsahu t2eba zd7raznit, že shora zmi6ované právo nezahrnuje
oprávn3né nepodrobí se úkonu ve smyslu § 114 tr. 2ádu, tedy úkon7m pot2ebným ke
zjišt3ní, zda jsou na t3le obvin3ného stopy nebo následky trestného 1inu. Nap2íklad
sejmutí pachové stopy za ú1elem jejího srovnání s pachovou stopou zajišt3nou na
míst3 1inu, jež soudní praxe uznává za p2ípustný d7kaz, je takovým úkonem.
K provedení úkonu není t2eba souhlasu obvin3ného, p2i1emž k vynucení úkonu
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Srov. ust.: § 92 odst.2 tr. 2ádu
nap2. odchyluje-li se obvin3ný z2eteln3 od p2edm3tu výslechu a rozsáhle hovo2í o skute1nostech,
které s ním nijak nesouvisejí
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mohou orgány 1inné v trestním 2ízení uložit po2ádkovou pokutu podle § 66 tr. 2ádu,
o tom musí být obvin3ný pou1en76.
V d7sledku rozlišování mezi právem ml1et a právem neobvi6ovat sebe
samého jiným zp7sobem než výpov3dí Soud rovn3ž p2ipouští použití donucovacích
prost2edk7 proti obvin3nému k vydání v3cných d7kaz7, pokud státní orgány
nevyžadují po obvin3ném aktivní sou1innost p2i opat2ování doklad7, ale jen strp3ní
donucovacích prost2edk7. Ve svém rozhodnutí dokonce p2ipustil, že v da6ových
v3cech mohou být v následném trestním 2ízení použity i informace, které byly
od da6ového poplatníka získány za použití nátlaku, nap2. vzhledem k závažnosti
sankce hrozící za jejich neposkytnutí.
Obvin3ný se svým právem odmítnout výpov38 brání tím, že nutí orgány
1inné v trestním 2ízení do pozice zásad oficiality a vyhledávací a zt3žuje tím ve svém
zájmu jejich úlohu spojenou s povinností vinu mu nade vše pochybnost dokázat.
Toto postavení je pak posíleno hmotn3právním ustanovením obsahujícím
skutkovou podstatu trestného 1inu k2ivé výpov3di a nepravdivého znaleckého
posudku v ust. § 346 tr. zákona, jež nestanovuje trestn3právní odpov3dnost
obvin3ného jako sv3dka za podání nepravdivé výpov3di. Uvedení nepravdy
o podstatných okolnostech nebo zaml1ení takové okolnosti jsou jednou z forem
obrany obvin3ného proti obvin3ní.
P2i své výpov3di však nesmí lživ3 obvinit jiného z trestného 1inu, 1ímž
by naplnil skutkovou podstatu trestného 1inu k2ivého obvin3ní podle ust. § 345
tr. zákona, p2ípad3 svým nepravdivým tvrzení naplnil skutkovou podstatu trestného
1inu pomluvy v ust. § 184 tr. zákona.77 Nejde však o trestný 1in, uvedl-li obvin3ný
tyto skute1nosti p2i podání vysv3tlení, o n3mž se sepisuje ú2ední záznam (§ 158 odst.
3 tr. 2ádu).
Na druhé stran3 p2ísluší obvin3nému právo vyjád2it se p2i výslechu
podrobn3 k obvin3ní, které navazuje na povinnost orgán7 1inných v trestním 2ízení
objasnit vyslýchanému ješt3 p2ed prvním výslechem podstatu obvin3ní.
Výslech obvin3ného je procesním úkonem, který m7že být u1in3n pouze
osobní ú1astí obvin3ného, což plyne ze zásady, že obvin3ný je p2i svém výslechu
76
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Srov. ust.: § 114 odst. 4 tr. 2ádu
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nezastupitelný. P2i tomto úkonu se nem7že dát zastoupit, a to ani svým obhájcem.
Prost2ednictvím obhájce se pouze m7že v úvodu vyjád2it k tomu, zda obvin3ní popírá
nebo se ke spáchání skutku doznává. Jinak je povinen se k výslechu dostavit, a to
i v p2ípad3, že se rozhodne nevypovídat. V takovém p2ípad3 po té, co byl pou1en,
osobn3 vyslýchajícímu sd3lí, že využívá svého práva a odmítá vypovídat.
Procesní postup p2i výslechu obvin3ného je upraven v § 92 až 95 tr. 2ádu.
Jak vyplývá z § 95 odst. 1 tr. 2ádu, výslech obvin3ného má poskytnout pokud
možnost úplný a jasný obraz o skute1nostech d7ležitých pro trestní 2ízení p2i
zachování ochrany osobnosti obvin3ného a jeho právo na obhajobu.
Povinností šet2it osobnost obvin3ného se rozumí zejména pou1ení o
právech obvin3ného a poskytnutí mu možnosti jejich plného uplatn3ní, dále
zachovávání pat2i1né míry slušnosti a zdvo2ilosti p2i výslechu a respektování práva
na odmítnutí výpov3di, tzn. zákaz donucovat ho k výpov3di jakýmkoliv zp7sobem.78
Nap2íklad

uvalení

vazby

v d7sledku

kontroverzních

výpov3dí

obvin3ného, v 1emž je spat2ována evidentní snaha vyhnout se trestní odpov3dnosti
a p7sobit v rámci dokazování ve sv7j prosp3ch, je mimo jiné nutno považovat za
donucování obvin3ného p2iznat vinu, a tudíž za omezení práva na obhajobu.
Obvin3ný má p2i výslechu právo na p2ítomnost svého obhájce, využije-li
svého práva zvolit si obhájce nebo byl-li mu obhájce ustanoven. Možnost obhájce
ú1astnit se vyšet2ovacích úkon7 vyplývá dále z § 41 odst. 2 a § 165 tr. 2ádu. Pokud
by policejní orgán neumožnil ú1ast obhájce p2i výslechu obvin3ného, a1koliv dle
§ 165 tr. 2ádu mu obhájce oznámil, že se chce ú1astnit vyšet2ovacího úkonu, úkon
bylo možné odložit a vyrozum3ní bylo zajistitelné, jednalo by se o vážné porušení
práva na obhajobu a závažnou vadu 2ízení ve smyslu p2íslušných ustanovení
trestního 2ádu se všemi procesními d7sledky z toho vyplývajícími.
Je též v zájmu vyslýchajícího vyslechnout si nejprve, co o konkrétní v3ci
obvin3ný ví a tomu posléze p2izp7sobit druhou 1ást výslechu. To však platí pouze za
p2edpokladu, že obvin3ný se rozhodne vypovídat a využije též práva souvisle vylí1it
skute1nosti uvedené v obvin3ní ze svého pohledu.
Pokud obvin3ný v rámci taktiky obhajoby odmítne možnost se podrobn3
vyjád2it, avšak neodmítne vypovídat, m7že vyslýchající p2istoupit p2ímo k druhé
78
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1ásti výslechu a klást obvin3nému otázky. Tuto skute1nost je t2eba zaznamenat ihned
na po1átku výslechu do protokolu.
Obecn3 platí, že otázky mají sloužit k odstran3ní neúplnosti, nejasnosti
a rozpor7 ve výpov3di obvin3ného. Využije-li obvin3ný svého práva odmítnout
souvislé vylí1ení vlastního postoje ke skute1nostem uvedeným v obvin3ní, má
vyslýchající prost2ednictvím t3chto otázek možnost ov32it a doplnit si skute1nosti
doposud získané.
Výše popsanou obhajovací taktiku volí obvykle obvin3ní, resp. jejich
obhájci v p2ípadech, kdy by obvin3ný mohl svým p2edem nepromyšleným vylí1ením
jemu známých okolností sob3 i p2itížit. Jedná se tedy o zákonem daný prost2edek
obhajoby.
K dialogové 1ásti lze p2istoupit až poté, co vyslýchanému byla dána
možnost souvisle vylí1it sv7j postoj. V tomto smyslu by byl v rozporu s právem na
obhajobu postup vyslýchajícího, který by v7bec neumožnil obvin3nému nejd2íve se
souvisle vyjád2it nebo by jeho vylí1ení skute1ností p2erušil otázkou.
Stejná situace by nastala, pokud by obvin3ný odmítl vypovídat, avšak
vyslýchající by p2esto p2istoupil k dialogové 1ásti výslechu. V tom p2ípad3 by
následné kladení otázek vyslýchanému bylo nezákonným donucováním k výpov3di,
což je v rozporu s § 92 odst. 1 tr. 2ádu. Takové vyjád2ení je absolutn3 neú1inným
d7kazem nepoužitelným v trestním 2ízení.
Totéž se týká i vyjád2ení obžalovaného v hlavním lí1ení k 1ásti
znaleckého posudku, zahrnující jeho vyjád2ení p2ed znalci o stíhané události. Pokud
totiž je jako d7kaz nepoužitelné jeho vyjád2ení p2ed znalci, nem3lo by mu být
soudem ani p2edestíráno, nem3l by k n3mu být dotazován, a pokud se tak stalo,
nem7že být jako d7kaz použitelné ani jeho vyjád2ení k tomuto absolutn3 neú1innému
d7kazu.
Obvin3ný má právo uvád3t veškeré skute1nosti na svou obhajobu.
Z platné

úpravy

vyplývá,

že

trestní

2ád

nevylu1uje

výpov38

o skute1nostech podléhajících utajení podle zvláštního zákona, pokud osoba, která je
povinná o t3chto skute1nostech zachovávat ml1enlivost, byla této povinnosti
zprošt3na. Zprošt3ní však nelze odep2ít osob3, které p2ísluší v trestním 2ízení právo
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na obhajobu, ohledn3 skute1ností, které jeho vinu a tím obvin3ní proti n3mu
zeslabují nebo vyvracejí.
V p2ípravném 2ízení umož6uje trestní 2ád obvin3nému i jeho obhájci
uplatnit

své

námitky

ohledn3

pr7b3hu

a

zp7sobu

výslechu

obvin3ného

prost2ednictvím žádosti o p2ezkoumání postupu policejního orgánu adresované
státnímu zástupci. Pokud by tedy obvin3ná strana dosp3la k názoru, že byla jakkoliv
porušena n3která se sm3rnic pro provád3ní výslechu uvedených v § 92 a násl. tr.
2ádu, m7že se domáhat plného uplatn3ní práva na obhajobu postupem podle § 157a
tr. 2ádu.
Má-li mít obvin3ný reálnou možnost vyjád2it se ke skute1nostem, které
se mu kladou za vinu, resp. oponovat tvrzením a d7kaz7m p2edpokládaným
obžalobou, musí mu být dána možnost ú1astnit se osobn3 2ízení, a to bez ohledu na
skute1nost, zda využil svého práva hájit se prost2ednictvím obhájce, nebo nikoliv. I
v situaci, kdy obžalovaného zastupuje v 2ízení obhájce, má jeho p2ítomnost na
hlavním lí1ení zásadní význam pro efektivní napln3ní práva na obhajobu.
Bezprost2ední možnost komunikovat, radit se s obhájcem, mu umož6uje ovliv6ovat
sm32ování obhajoby v pr7b3hu trestního procesu a p2ímo reagovat na tvrzení
p2edkládaná obžalobou. Osobní ú1ast obvin3nému sou1asn3 umož6uje, aby si soud
na n3j vytvo2il nezprost2edkovaný názor.
Obsah práva obžalovaného být p2ítomen v 2ízení v pojetí Soudu lze
demonstrovat na 1etných rozhodnutích Soudu i Evropské komise pro lidská práva
(Komise).
P2edn3 Soud uvedl, že právo se nevy1erpává fyzickou p2ítomností
obžalovaného v 2ízení p2ed soudem, ale musí zahrnovat možnost podílet se p2ímo a
efektivn3 na svojí obhajob3 a ovliv6ovat tak pr7b3h 2ízení. Právo m7že být napln3no
i p2es skute1nost, že po ur1itou dobu b3hem lí1ení se obžalovaný nacházel mimo
jednací místnost a nemohl bezprost2edn3 vnímat všechny sv3decké výpov3di.
Na druhé stran3 nelze pokládat za možnost hájit se efektivn3 a ovliv6ovat
pr7b3h 2ízení, jestliže sice byl obvin3ný po celou dobu trvání 2ízení p2ed soudem
fyzicky p2ítomný, nicmén3 sou1asn3 existovaly okolnosti nep2ízniv3 ovliv6ující jeho
schopnost 1i možnost komunikovat s obhájcem.79
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Komise též poukázala na p2ípustnost vylou1ení obžalovaného z 2ízení po
ur1itou dobu z d7vodu ochrany d7v3rných informací, když odmítla stížnost, nebo5
vylou1ení trvalo krátkou dobu vzhledem k dob3 trvání trestního procesu. V jeho
pr7b3hu došlo pouze k projednávání právních otázek, p2ítomná nebyla porota a
obžalovaný byl po celou dobu zastoupený obhájcem.
Zvlášt3 d7ležitou se jeví p2ítomnost obžalovaného u hlavního lí1ení tam,
kde ú1ast nebo neú1ast m7že významn3 ovlivnit rozhodnutí soudu nebo poroty. Je-li
p2ítomnost u hlavního lí1ení obžalovanému odep2ená, je z hlediska spravedlivosti
2ízení p2edevším nutné posuzovat okolnosti, které soud k takovému rozhodnutí
vedly. Za závažnou okolnost pokládá Soud skute1nost, zda a v jaké mí2e byla
v konání v nep2ítomnosti obžalovaného poskytnuta ochrana jeho zájm7, zejména
jakým zp7sobem bylo zajišt3né právo na obhajobu.
Komise i Soud sou1asn3 konstatují, že uplatn3ní práva je podmín3no
povahou konkrétního stádia 2ízení, jeho významem v kontextu celého trestního
procesu v dané v3ci, pravomocemi rozhodujícího orgánu, jakož i zájmy
obžalovaného, které jsou p2edm3tem posuzování soudu v daném stádiu 2ízení.
Z uvedených kritérií vycházel Soud p2edevším v p2ípadech omezení práva být
p2ítomen v 2ízení o opravných prost2edcích.
Soud sice vztahuje záruky vyplývající z 1l. 6 Úmluvy i na 2ízení
o opravných prost2edcích, 2ádných i mimo2ádných. Rozhodující se v této situaci
ovšem jeví skute1nost, zda rozhodující orgán má pravomoci posoudit jak skutkové,
tak právní otázky, a ovlivnit tak kone1né rozhodnutí ve v3ci. Jde o tzv. plná
jurisdikce.
Soud je toho názoru, že aplikace 1l. 6 Úmluvy v odvolacím 2ízení je
závislá na charakteru 2ízení, p2i1emž je nutné posuzovat 2ízení jako celek v národním
právním 2ádu, stejn3 jako úlohu odvolacího 2ízení v n3m. Konalo-li se ve2ejné
jednání za ú1asti obžalovaného v prvním stupni, absence takového 2ízení p2ed orgány
vyšších instancí m7že být ospravedln3na i zvláštnostmi 2ízení – jde-li o 2ízení o
p2ípustnosti opravného prost2edku nebo 2ízení týkající se výhradn3 právních otázek.
V pozd3jších rozsudcích, s ohledem na ekonomii a p2im32enost doby
trvání trestního procesu, Soud doplnil své záv3ry, když konstatoval, že i v p2ípadech,
v nichž rozhodovaly orgány s plnou jurisdikcí, nevzniká bez dalšího nárok na ve2ejné
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projednání v3ci za p2ítomnosti obžalovaného. Je nutné p2ípad od p2ípadu zkoumat
charakter otázky, kterou se odvolací soud má zabývat, a též zda v dané v3ci
neve2ejné projednání v3ci s nep2ipušt3ním ú1asti obžalovaného mohlo ovlivnit
spravedlivý pr7b3h 2ízení. To zejména s ohledem na zp7sob, jakým bylo
obžalovanému umožn3no prezentovat svoji obhajobu.
S ohledem na vzr7stající tlak na zrychlení a zefektivn3ní trestního
procesu zastává Soud názor, že 2ízení v nep2ítomnosti obžalovaného je p2ípustné,
jestliže se osoba, v71i níž se vede trestní 2ízení, vzdá práva na p2ítomnost v 2ízení
p2ed soudem. Vzdání se práva musí být dobrovolné a projevené formou, která
nevzbuzuje pochybnosti. Obžalovaný tak m7že u1init výslovným prohlášením, že si
nep2eje ú1astnit se 2ízení p2ed soudem, nebo konkludentn3, jestliže se bez omluvy
nedostaví k hlavnímu lí1ení, p2estože m3l v3domost o konání hlavního lí1ení a byl
prokazateln3 p2edvolaný zp7sobem, který stanoví zákon. Za d7v3ryhodné považuje
Soud doru1ení do vlastních rukou, neoficiáln3 získanou v3domost o hlavním lí1ení
nelze uznat za okolnost posta1ující, v p2ípad3 neodstavení se obžalovaného
k hlavnímu lí1ení, pro záv3r, že se práva na ú1ast u hlavního lí1ení vzdal.
Osobní ú1ast obžalovaného p2i projednání jeho v3ci p2edstavuje
i v 1eském trestní právu základní p2edpoklad 2ádného zákonného procesu ve smyslu
§ 2 odst. 1 tr. 2ádu v návaznosti na 1l. 8 odst. 2 Listiny a prvkem práva na
spravedlivý proces v 2ízení p2ed soudem, jak vyplývá z 1l. 38 odst. 2 Listiny.
P2ítomnost obžalovaného se pokládá za klí1ový p2edpoklad pro konání
hlavního lí1ení, i když zákon p2ipouští za ur1itých okolností výjimky oprav6ující
soudu konat 2ízení v nep2ítomnosti obžalovaného. Podmínky 2ízení v nep2ítomnosti
stanoví trestní 2ád v § 202 odst. 2 až 4.
Hlavním ú1elem p2ítomnosti obžalovaného je p2edevším zabezpe1ení
jeho práva na obhajobu. Odep2ení ú1astni obžalovaného na hlavním lí1ení, p2ípadn3
ve2ejném zasedání soudu, bez spln3ní uvedených podmínek p2edstavuje neoprávn3ný
zásad do práva na spravedlivý proces ve smyslu 1l. 38 Listiny, p2i1emž pro napln3ní
podmínek nesta1í pouhé p2edvolání obžalovaného, ale obžalovanému musí být dána
reálná možnost zú1astnit se hlavního lí1ení a vyjád2it se p2ed soudem k tomu, co je
mu v obžalob3 kladeno za vinu, a k d7kaz7m, na nichž je obžaloba založena.
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Jestliže obžalovaného nelze k vlastní obhajob3 nutit, nelze vynucovat ani
jeho osobní ú1ast, vzdá-li se dobrovoln3 svého právo a není-li to pot2ebné pro
náležité objasn3ní v3ci a napln3ní ú1elu trestního 2ízení.
V tomto sm3ru rozší2ila novela trestního 2ádu 1. 265/2001 Sb. významn3
okruh podmínek 2ízení v nep2ítomnosti, když zm3nou ustanovení § 202 odst. 3 tr.
2ádu stanovila pravidlo, dle n3hož 2ádn3 neomluvená nep2ítomnost obžalovaného
u hlavního lí1ení presumuje záv3r, že obžalovaný nehodlá využít svého práva být
p2ítomen p2i dokazování.
Posuzování 2ádnosti a v1asnosti omluvy obžalovaného soudem je zásadní
otázkou plného respektování shora citového práva. Nezájem obžalovaného být
p2ítomen hlavnímu lí1ení nutno dovozovat z kontextu širších okolností dosavadního
pr7b3hu trestního procesu, nikoli odtržen3 z jeho konkrétního díl1ího projevu.
Omluvu obžalovaného doru1enou soudu v den konání hlavního lí1ení a
doloženo kopií potvrzení o pracovní neschopnosti vystavené den p2ed konáním
hlavního lí1ení tak nelze jednozna1n3 považovat za projev tenden1ního p2ístupu
obžalovaného k projednávané v3ci zam32enému na oddálení definitivního rozhodnutí
ve v3ci, nevyplývala-li z jeho p2edchozího jednání a chování snaha protahovat 2ízení.
V takové situaci by m3l soud vždy zjistit, zda je obžalovaný srozum3n
s tím, že bude jednáno v jeho nep2ítomnosti, a zda s takovým postupem souhlasí.
S ohledem na pojetí ú1asti na 2ízení jako práva obžalovaného lze dovodit,
že soud je oprávn3n konat v nep2ítomnosti i za p2edpokladu, že se obvin3ný svého
práva vzdal. M7že tak u1init bu8 výslovn380, nebo konkludentn381.
Nejsou-li spln3ny podmínky pro konání hlavního lí1ení v nep2ítomnosti
(§ 202 odst. 2 písm. a), b) tr. 2ádu) nebo považuje-li soud osobní ú1ast obžalovaného
za nezbytnou, m7že vynutit jeho p2ítomnost ukládáním po2ádkových pokut (§ 66 tr.
2ádu) nebo p2edvedením (§ 90 odst. 1 tr. 2ádu) za sou1asného odro1ení hlavního
lí1ení. K vydání p2íkazu k zat1ení nebo k rozhodnutí o vzetí obžalovaného do vazby
m7že soud p2istoupit jen tehdy, pokud vyvinul dostate1né úsilí spo1ívající
v opakovaných pokusech o doru1ení p2edvolání a sou1asn3 je z jednání
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obžalovaného z2ejm3, že se hlavnímu lí1ení vyhýbá, p2i1emž jeho p2ítomnost nelze
zajistit jinými prost2edky.
Zákon sou1asn3 vymezuje ur1itý okruh p2ípad782, p2i jejichž projednání
je 2ízení v nep2ítomnosti p2ípustné jen tehdy, jestliže p2i sou1asném spln3ní
podmínek uvedených v § 202 odst. 2, 3, 5 tr. 2ádu obžalovaný o konání hlavního
lí1ení v jeho nep2ítomnosti sám požádá. V opa1ném p2ípad3 musí soud hlavní lí1ení
odro1it a p2ítomnost obžalovaného zajistit n3kterým z výše uvedených zp7sob7.
Upozorn3ní na možné následky 2ízení v nep2ítomnosti v p2edvolání by
m3lo p2edcházet jeho konání, by5 zákon tuto podmínku výslovn3 nestanoví.
D7vodem konání 2ízení v nep2ítomnosti obžalovaného je i zájem na
zajišt3ní d7stojného a nerušeného pr7b3hu 2ízení.
Rovn3ž Soud pokládá za jedno z rozhodujících hledisek pro posouzení
souladu postupu soudu konajícího v nep2ítomnosti obžalovaného s 1l. 6 Úmluvy
samotné chování obžalovaného.
Z daného d7vodu Komise i Soud za p2im32ený postup Soudu, který
v zájmu obnovení 2ádného soudního jednání vylou1í obžalovaného z jednací
místnosti a následn3 v 2ízení pokra1uje bez jeho p2ítomnosti, pokud se obžalovaný
chová zp7sobem narušujícím 2ádný a d7stojný pr7b3h jednání.
S ohledem na zachování jeho práva na spravedlivý proces však sou1asn3
pokládá za žádoucí, aby byl obžalovaný p2edem na možnost uplatn3ní takového
opat2ení upozorn3n a sou1asn3 m3l možnost se k 2ízení vrátit, zm3ní-li své chování.
Pokra1uje-li ovšem obžalovaný v nevhodném chování, p2ípadn3 opustí po vykázání
z jednací místnosti soudní budovy, lze jeho jednání považovat za vzdání se práva být
p2ítomen hlavnímu lí1ení, a to i za p2edpokladu, že není v dalším 2ízení zastoupen
obhájcem.
Relativn3 nové procesní oprávn3ní obvin3ného kladoucí d7raz na právo
obvin3ného na obhajobu, zejména jeho právo být p2ítomen procesním úkon7m a
vyjad2ovat se v jejich pr7b3hu ke skute1nostem, které mu jsou kladeny za vinu,
vyplývá z právní úpravy 2ízení proti uprchlému.
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9ízení proti uprchlému p2edstavuje další z výjimek práva obvin3ného být
p2ítomen v 2ízení vedeném proti n3mu.
Základním rozdílem odlišujícím jej od 2ízení v nep2ítomnosti je okolnost,
že v prvním 2ízení bylo obžalovanému doru1eno p2edvolání k hlavnímu lí1ení.
O konání 2ízení proti uprchlému po podání obžaloby rozhodne soud práv3 tehdy,
nepoda2ilo-li se p2edvolání k n3mu doru1it a nelze tudíž prokázat, že obvin3ný
o konání hlavního lí1ení ví. V p2ípravném 2ízení rozhodne státní zástupce, jsou-li
dány podmínky § 302 tr. 2ádu. Nadto 2ízení proti uprchlému lze konat i v p2ípravném
2ízení.
Zvláštností pr7b3hu 2ízení proti uprchlému83 jsou dány pot2ebou ochrany
zájm7 nep2ítomného obvin3ného, resp. obžalovaného v takové mí2e, aby se dostálo
zásadám spravedlivého procesu. Právní úprava trestního 2ízení poskytuje
obvin3nému záruky, že forma 2ízení kontuma1ním rozhodnutím nebude zneužívána.
Jak vyslovil Ústavní soud 4R, daná forma 2ízení nem7že být zneužívána
soudy ve snaze o urychlené projednání v3ci. Ty jsou povinny v pr7b3hu celého 2ízení
zkoumat, zda d7vody pro konání 2ízení formou 2ízení proti uprchlému nadále trvají, a
zjistí-li že d7vody pominuly, musí pokra1ovat v 2ízení podle obecných ustanovení.
Práva obvin3ného v rámci celého trestního 2ízení vykonává obhájce,
kterému zákon p2iznává stejný rozsah práv, který p2ísluší obvin3nému, pokud by byl
p2ítomen. M7že se jednat o obhájce zvoleného obvin3ným v rámci standardního
trestního 2ízení, které 2ízení proti uprchlému p2edcházelo, nebo jinými oprávn3nými
osobami84. V opa1ném p2ípad3 soud obhájce ustanoví85.
P2edvolání k hlavnímu lí1ení nebo ve2ejnému zasedání doru1í soud
obhájci a sou1asn3 ho obligatorn3 zve2ejní jiným zp7sobem, nap2. nej1ast3ji na
ú2ední desce, nebo v hromadných sd3lovacích prost2edcích.
Za p2edpokladu, že v pr7b3hu trestního 2ízení pominuly d7vody 2ízení
proti uprchlému, pokra1uje se v 2ízení podle obecných ustanovení, nicmén3
obvin3nému je p2iznáno právo žádat v 2ízení p2ed soudem o znovu provedení
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Srov. ust. § 302n. tr. 2ádu
Srov. ust. § 37 odst. 1 tr. 2ádu
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Srov. ust. § 304 tr. 2ádu
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d7kaz7, které již byly v p2edchozím soudním 2ízení provedeny a u nichž to jejich
povaha p2ipouští, nebo jejichž opakování nebrání jiná závažná skute1nost.86
Není-li to s ohledem na povahu d7kazu 1i existenci jiné závažné
p2ekážky nemožné, p2e1tou se obvin3nému protokoly o provedení t3chto d7kaz7
a umožní se mu, aby se k nim vyjád2il87. V opa1ném p2ípad3 se pouze p2e1tou
protokoly.
Stávající právní úprava vychází obvin3nému natolik vst2íc, že mu
dokonce umož6uje, aby se domáhal provedení hlavního lí1ení ve výše uvedeném
rozsahu i tehdy, skon1ilo-li 2ízení pravomocným odsuzujícím rozsudkem nebo
trestním p2íkazem a poté pominuly d7vody, pro které se 2ízení proti uprchlému
vedlo.
Návrh na zrušení rozsudku a znovu provedení hlavního lí1ení je
odsouzený povinen podat do osmi dn7 od doru1ení rozsudku soudu prvního stupn3.
O právu podat zmín3ný návrh musí být odsouzený p2i doru1ení rozsudku pou1en88.
Byla-li podáním návrhu zachována osmidenní lh7ta, musí soud návrhu odsouzeného
vyhov3t obligatorn3.
V znovu provedeném hlavním lí1ení se uplat6uje princip „reformatio in
peius“89, aby se zamezilo obav3 obžalovaného ze zhoršení svého postavení a
v d7sledku toho nerezignoval na možnost op3tovného projednání svého p2ípadu p2i
plném uplatn3ní práva na obhajobu.
Dle konstantní judikatury Soudu p2ísluší právo být p2ítomen všem
obvin3ným, resp. obžalovaným, v71i nimž je vedeno trestní 2ízení, bez ohledu na to,
zda jsou na svobod3, ve vazb3 nebo se trestnímu stíhání vyhýbají út3kem.90
Soud pokládá za konformní s požadavky vyplývajícími z práva na
spravedlivý proces, koná-li soud a rozhodne bez p2ítomnosti obžalovaného, pokud se
mu nepoda2ilo p2edvolání k hlavnímu lí1ení doru1it z d7vodu jeho vyhýbání se
trestnímu 2ízení út3kem – zdržováním se na neznámém míst3. Aby soud mohl na2ídit
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Srov. ust. §306a odst. 1 tr. 2ádu
Srov. ust. §306a odst. 1 tr. 2ádu, cit.:“v opa1ném p2ípad3 se obvin3nému protokoly o provedení
t3chto d7kaz7 p2e1tou a umožní se mu, aby se k nim vyjád2il.“
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Srov. ust. § 306a odst. 2 tr. 2ádu
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Srov. ust. § 306 a odst.3 tr. 2ádu, cit.: „v novém 2ízení nem7že dojít ke zm3n3 rozhodnutí
v neprosp3ch obvin3ného.“
90
Srov. § 305 tr. 2ádu
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2ízení uvedeným zp7sobem, musí hodnov3rných zp7sobem prokázat, že vyvinul
p2im32ené úsilí ke zjišt3ní místa pobytu obžalovaného a doru1ení p2edvolání
k hlavnímu lí1ení.91
Motivem Soudu pro shora popsaný postoj je zejména snaha zabránit
takovému jednání obžalovaného, kterým by zám3rným vyhýbáním se 2ízení mohl
jeho provedení ztížit nebo úpln3 znemožnit, a to bu8 v d7sledku znehodnocení
d7kaz7, nebo uplynutí proml1ení doby.
Upravuje-li

národní

legislativa

pravomoc

soud7

vést

2ízení

v nep2ítomnosti obžalovaného, musí mu zárove6 umožnit, aby poté, co se o 2ízení
dozví, m3l možnost dosáhnout nového 2ízení, v n3mž by m3l možnost se zú1astnit.
Dle názoru Komise, by5 je pro skute1né napln3ní efektivní obhajoby
nutná ú1ast obhájce, ten nem7že nikdy pln3 nahradit obžalovaného, a obhajoba
nem7že být dostate1n3 ú1inná bez jejich vzájemného kontaktu. Proto se uvedené
vztahuje i na p2ípady, v nichž byl obžalovaný v 2ízení kontuma1ním zastoupen
obhájcem.
Poskytnutí plné možnosti uplatn3ní práv na obhajobu je t2eba vcelku
posuzovat, nikoli jen osobn3 ve vztahu k obvin3nému. Nemožnost obvin3ného
vyslechnout sv3dka jako poškozeného je zpravidla v dostate1né mí2e kompenzována,
m3l-li takovou možnost alespo6 obhájce, by5 pouze v p2ípravném 2ízení. Soud
ovšem konstatuje, že stát neodpovídá za kvalitu obhajoby, a to ani v p2ípadech
obhajoby ex-offo, musí ale zamezit p2ílišným exces7m.
Soud pokládá za p2ípustný a dostate1ný rovn3ž postupu vnitrostátního
soudu, který obvin3nému de facto výslech sv3dka umožní, by5 pr7b3h i použité
prost2edky nemusí být zcela standardní. Je-li nap2íklad obvin3nému pouze p2ehrán
audio záznam výslechu sv3dka a poté je mu dána možnost klást sv3dkovi dopl6ující
otázky.
Je na zvážení obhajoby, zda využije obvin3ný svého práva vyjád2it se ke
všem skute1nostem a kdy tak skute1n3 u1iní. B3hem 2ízení p2ed soudem však musí
být obvin3ný pro provedení každého d7kazu dotázán, zda se chce k n3mu vyjád2it.
P2edpokladem pro náležité uplatn3ní práva vyjád2it se ke všem provád3ným
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Všechny písemnosti ur1ené pro obvin3ného se doru1ují toliko obhájci.
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d7kaz7m, jedno zda v hlavním lí1ení 1i ve ve2ejném zasedání92, je možnost
samotného obvin3ného i jeho obhájce seznámit se s d7kazy natolik, aby jim byly
zcela srozumitelné, a aby k nim ze svého hlediska mohli zaujmout stanovisko.93
Obžalovaný taktéž m7že jako poslední vyslovit své hodnocení obžaloby
a provedených d7kaz7, s ohledem na pr7b3h 2ízení. Má právo jako poslední p2ed
skon1ením hlavního lí1ení p2ednést záv3re1nou 2e1, resp. kone1ný návrh, v záv3ru
ve2ejného zasedání o odvolání.94
Je-li obvin3ným mladiství, je obecná právní úprava po2adí záv3re1ných
2e1í modifikována ustanovením § 64 odst. 3 písm. b) zákona 1. 218/2003 Sb., o
soudnictví ve v3cech mládeže, který stanoví speciální postup p2i záv3re1ných 2e1ech
v 2ízení proti mladistvému. Dle n3ho p2ísluší orgánu sociáln3-právní ochrany d3tí
v 2ízení proti mladistvému slovo k záv3re1né 2e1i až po záv3re1né 2e1i mladistvého,
po níž má ovšem mladistvý vždy právo posledního slova ve smyslu § 217 tr. 2ádu.
Zákon po1ítá i s možností, že se po pronesení záv3re1né 2e1i
obžalovaného nebo jeho obhájce slova ujal op3t státní zástupce nebo spole1enský
zástupce. V takové situaci má obžalovaný, p2ípadn3 jeho obhájce, právo na odpov38
neboli právo repliky zahrnuté v ustanovení § 216 odst. 3 tr. 2ádu.
Své právo na záv3re1nou 2e1 m7že obžalovaný uplatnit n3kolika zp7soby
– m7že záv3re1nou 2e1 p2ednést sám, m7že odkázat na záv3re1nou 2e1 svého
obhájce, m7že prohlásit, že svého práva nevyužívá, p2ípadn3 nemusí promluvit
v7bec, pouze dát najevo, že toto právo využít nechce.
Obžalovanému se též umož6uje, aby uplatnil své právo na obhajobu poté,
co skon1í záv3re1né 2e1i, a bezprost2edn3 p2ed tím, než se soud odebere k záv3re1né
porad3. P2edseda senátu mu totiž musí umožnit 2íci poslední slovo, které není
sou1ástí záv3re1né 2e1i. Poslední slovo je samostatným procesním úkonem
obžalovaného, proto jej nelze ud3lit sou1asn3 s ud3lením slova k záv3re1ným 2e1em.
Pochybnosti v otázce po2adí ovšem vzbuzuje procesní úprava záv3re1ní
fáze 2ízení p2ed soudem95, a to v tom ohledu, zda i zde je postavení obžalovaného a
obhájce stejné jako v 2ízení prvostup6ovém, nebo zda po2adí kone1ných návrh7
92

Srov. § 214, § 235 odst. 2 tr. 2ádu
Srov. nález III. ÚS 62/95 Sb.n.u. US, Sv. 1. 4, nález 1. 78, s. 243
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Srov. § 216 odst. 2,3, § 235 odst. 3 tr. 2ádu
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Srov. ustanovení § 235 odst. 3 tr. 2ádu
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m7že být stanoveno odchyln3, neboli, zda právo obžalovaného v odvolacím 2ízení
„mluvit poslední slovo“ se vztahuje na záv3re1ný projev obžalovaného bezvýjime1n3
nebo jen na p2ípad repliky státního zástupce, 1i zda dokonce tím není mín3no jen
právo obžalovaného na poslední slovo v obdobném smyslu jaký má na mysli pro
ú1ely hlavního lí1ení § 217 tr. 2ádu96.
Aplika1ní praxe v odpov3di na otázku dovodila, že právo obžalovaného
na „poslední slovo“ se týká kone1ných návrh7 bezvýjime1n3, provád3lo-li se
v odvolacím 2ízení dokazování. Za t3chto okolností mají obžalovaný i jeho obhájce
právo pronést kone1né návrhy vždy. Nekoná-li se v odvolacím 2ízení dokazování,
vyjád2í se k v3ci nejprve strana, která podala odvolání. Podalo-li odvolání více stran,
ur1í po2adí p2edseda senátu. Obvin3ný a obhájce by v tomto p2ípad3 m3li dostat
slovo jako poslední.
Své záv3ry op2ela zejména o souvislost v3ty první a druhé § 235 odst. 3
tr. 2ádu, nebo5 právo obvin3ného „mluvit poslední“ nelze chápat jenom jako možnost
ujmout se znovu slova po poslední replice jiné strany, zejména státního zástupce,
nýbrž je nutno ho vnímat jako sou1ást širšího oprávn3ní být vyslechnut soudem až
t3sn3 p2ed záv3re1nou poradou o meritorním rozhodnutí, nadto je nelze ztotož6ovat
s právem posledního slova ve smyslu § 217 tr. 2ádu. Významným argumentem je
povaha uvedeného procesního úkonu, jenž umož6uje obhajob3 provést komplexní
zhodnocení výsledk7 dopl6ujících d7kaz7 v souvislosti s d7kazy již d2íve
provedenými i znát nejprve stanovisko obžaloby.97
Obsah záv3re1né 2e1i, resp. kone1ného návrhu není trestním 2ádem
upraven, obžalovaný se proto m7že bu8 podle rady svého obhájce, nebo dle vlastní
úvahy vyjád2it ke všemu, co z hlediska své obhajoby považuje za d7ležité. Není
proto vylou1enou, aby v pr7b3hu t3chto procesních úkon7 vyšly najevo nové
skute1nosti. V takovém p2ípad3 se m7že soud usnést o tom, že dokazování bude
dopln3no, a v hlavním lí1ení pokra1uje. Po dopln3ní dokazování je vždy t2eba dát
znovu slovo k záv3re1ným 2e1em s odkazem na § 218 tr. 2ádu.
Vyjdou-li tyto skute1nosti najevo teprve v pr7b3hu posledního slova,
trestní 2ád možnost doplnit dokazování neuvádí. Praxe však v zásad3 postupuje tak,
96

MANDÁK, V: Právo obvin3ného a obhájce p2i kone1ných návrzích v odvolacím 2ízení,
Socialistická zákonnost, 1. 3/1966, s. 176,178
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že umožní doplnit dokazování i na základ3 tvrzení obžalovaného obsažených
v posledním slovu.98

4.2 D4kazy obhajoby proti obžalob1
Mezi další významné a elementární práva obvin3ného uvedená v § 33
odst. 1 tr. 2ádu, je jeho právo uvád3t okolnosti a d7kazy sloužící k obhajob3, jež
významn3 podporuje i jeho právo vyjád2it se ke všem skute1nostem. Jeho význam je
zd7razn3n op3tovnou formulací v § 92 odst. 2 tr. 2ádu jako oprávn3ní uvést
okolnosti, které obvin3ní zeslabují nebo vyvracení, a nabídnout o nich d7kazy.
Právo není omezeno na n3které ze stádií trestního 2ízení, záleží tak
výhradn3 na rozhodnutí obvin3ného, kdy uzná za vhodné uvést další okolnosti a
d7kazy sv3d1ící v jeho neprosp3ch. Jeho rozhodování je podmín3no pouze vývojem
trestního stíhání a výsledky dokazování.
Je též lhostejné, zda o pozd3ji uplatn3ných okolnostech a d7kazech v3d3l
již od po1átku trestního 2ízení a neuvedl je nebo se o nich dozv3d3l až pozd3ji, a
proto je nemohl uvést d2íve.
Konfronta1ní povahu trestního 2ízení zd7raz6uje i sou1asné novelizované
ustanovení § 89 odst. 2 tr. 2ádu. D7kaz kladený na sporný charakter trestního procesu
je z2ejmý i z v3cného návrhu nového trestního 2ádu, v n3mž se uvedený princip
promítá i do vý1tu práv obvin3ného v rámci § 33 odst. 1 tr. 2ádu, když mezi díl1ími
právy obvin3ného se uvádí, že v hlavním lí1ení a ve2ejném zasedání má obvin3ný
právo žádat, aby mu bylo umožn3no provést d7kaz, resp. d7kazní prost2edek.
Zm3nou dikce ustanovení výslovn3 rozší2il možnosti obhajoby plynoucí
z citovaného ustanovení na kterýkoliv d7kaz provád3ný v p2ípravném 2ízení,
výslovn3 pak demonstrativn3 stanovil dva druhy d7kaz7, na jejichž provedení má
obhajoba zájem p2edevším. Není však vylou1eno, aby obhajoba provedla nap2íklad
d7kaz listinný jejím p2e1tením podle § 213 odst. 1 tr. 2ádu 1i v3cné d7kazy postupem
podle § 213 odst. 2 tr. 2ádu nebo provedla vyšet2ovací pokus 1i rekonstrukci.99
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VANTUCH, P: Poslední slovo obžalovaného v návaznosti na jeho záv3re1nou 2e1, Bulletin
advokacie, 1. 2/1994, s. 31
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Srov. §§ 104c, 104d tr. 2ádu
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O umožn3ní provedení d7kazu rozhoduje p2edseda senátu opat2ením
ve smyslu § 203 odst. 1 tr. 2ádu. Pro p2ípad zamítavého stanoviska se m7že obhajoba
domáhat rozhodnutí senátu § 203 odst. 3 tr. 2ádu.
P2i rozhodování, zda umožnit obhajob3 provést n3který z d7kaz7,
zvažuje p2edseda senátu 2adu kritérií. Jednak s ohledem na zachování principu
rovnosti ú1astník7 a z n3j vyplývající zásady procesního p2ím32í vyhoví zpravidla
obhajob3 tehdy, jde-li o d7kaz provád3ný na její návrh.
V pr7b3hu provád3ní d7kazu postupem podle § 215 odst. 2 tr. 2ádu je
obhajoba povinna respektovat nejen shora uvedená omezení vyplývající z § 215 odst.
2 tr. 2ádu a procesní pravidla provád3ní jednotlivých d7kaz7, ale též princip ochrany
sv3dka ve smyslu § 55 odst. 2 tr. 2ádu, p2i jehož provád3ní postupuje soud i strany
trestního procesu v intencích § 209 tr. 2ádu i nálezu Ústavního soudu v otázce
minimalizace zásahu do práva na obhajobu p2i ochran3 nedotknutelnosti osoby
sv3dka.
P2edseda senátu je povinen dbát toho, aby v pr7b3hu provád3ní výslechu
byla dodržována ustanovení trestního 2ádu vztahující se ke konkrétní form3 výslechu.
Pokud se obvin3ný rozhodne od po1átku trestního 2ízení vypovídat,
uplat6uje své právo již v pr7b3hu p2ípravného 2ízení. Taktéž p2i svém prvním
výslechu po zahájení trestního stíhání, ve snaze zp7sobit jiné, p2ízniv3jší, rozhodnutí
orgán7 p2ípravného 2ízení než podání obžaloby. Není však výjimkou, že nové
okolnosti a d7kazy uvede až v 2ízení p2ed soudem jako obžalovaný.
Tento zp7sob obhajoby nem7že soud odmítnout s poukazem na
opožd3nost uplatn3ní, naopak je povinen k t3mto okolnostem p2ihlédnout a nové
d7kazy provést, by5 by je obvin3ný uplatnil až v záv3re1né 2e1i nebo p2i posledním
slovu. Aby se zabránilo zbyte1nému prodlužování trestního 2ízení je provedení
nových d7kaz7 možné za podmínky, že je nezbytné pro rozhodnutí soudu100.
Pro 2ízení o odvolání formuluje výslovn3 trestní 2ád v § 246 odst. 3 právo
obžalovaného uvést v odvolání nové skute1nosti a d7kazy, proto takové uplatn3ní
nem7že být d7vodem pro jejich odmítnutí, jestliže jsou jinak pro rozhodnutí soudu
pot2ebné, s odkazem na ust. § 2 odst. 5 tr. 2ádu.

100

Srov. ust. § 218 tr. 2ádu , dopln3ní dokazování

73

Pro všechny orgány 1inné v trestním 2ízení platí povinnost pou1it
obvin3ného o právu uvád3t okolnosti a d7kazy sv3d1ící k jeho obhajob3. Trestní 2ád
v n3kolika dalších ustanoveních tuto pou1ovací povinnost zvláš5 zd7raz6uje: podle §
166 odst. 1 tr. 2ádu je policejní orgán p2i skon1ení vyšet2ování povinen upozornit
obvin3ného mimo jiné na možnost podat návrhy na dopln3ní dokazování, p2i
p2íprav3 hlavního lí1ení je soud povinen vyzvat obvin3ného, aby návrhy na
provedení dalších d7kaz7 u hlavního lí1ení v1as soudu sd3lil a uvedl okolnosti, které
mají být t3mito d7kazy objasn3ny101, podle § 215 odst. 4 tr. 2ádu se musí v pr7b3hu
hlavního lí1ení po provedení všech d7kaz7 p2edseda senátu dotázat obžalovaného,
zda ne1iní návrh na dopln3ní dokazování, obdobnou povinnost má i ve ve2ejném
zasedání102.
Podle § 219 odst. 2 tr. 2ádu je p2i odro1ení hlavního lí1ení p2edsedovi
senátu uložena povinnost zjistit, zda obžalovaný nenavrhuje další d7kazy, jež by bylo
t2eba opat2it. Tímto se má p2edejít dalšímu odro1ování, nicmén3 to nevylu1uje, aby
obžalovaný navrhl sv7j d7kaz pozd3ji.
Aktivní roli obhajoby v trestním 2ízení rovn3ž akcentují ustanovení
trestní 2ízení § 2 odst. 5 1i § 180 odst. 3 tr. 2ádu, nicmén3 ve srovnání s protistranou
reprezentovanou státním zástupcem, je tato aktivita koncipována jako právo
obhajoby. Nelze tudíž akceptovat postup p2edsedy senátu, jenž s ohledem na návrh
obhajoby provést konkrétní d7kazy v pr7b3hu hlavního lí1ení, vyzve obvin3ného 1i
obhájce, aby d7kaz provedl sám.
Zp7sob žádosti obhájce 1i obvin3ného o provedení d7kazu ve smyslu §
215 odst. 2 tr. 2ádu návrhem obhajoby na provedení d7kazu v hlavním lí1ení, jenž je
obsažen v § 215 odst. 2 tr. 2ádu nesouhlasí však s požadavky zákona, nebo5 je toliko
záležitostí taktiky obhajoby, zda d7kaz, na jehož provedení v hlavním lí1ení má
zájem, provede postupem podle § 215 odst. 2 tr. 2ádu, 1i nikoliv. Oba podn3ty je
nutno striktn3 rozlišovat.
Meze oprávn3ní obhajoby p2i provád3ní d7kaz7 je nutné posuzovat
rovn3ž z pohledu mezinárodn3právní ochrany práva obvin3ného na obhajobu,
p2i1emž nelze opomenout další aspekty práva provád3t d7kazy. 4lánek 6 odst. 3
písm. d) Úmluvy mezi tzv. minimální práva obvin3ného 2adí též právo vyslýchat a
101
102

Srov. ust. § 196 odst. 2 tr. 2ádu
Srov. ust. § 235 odst. 2 tr. 2ádu
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dát vyslýchat sv3dky proti sob3 a dosáhnout p2edvolání a výslech sv3dk7 ve sv7j
prosp3ch za stejných podmínek jako sv3dk7 proti sob3.
N3kte2í auto2i ozna1ují možnost klást otázky ve smyslu § 215 odst. 3 tr.
2ádu za tzv. právo výslechu proti.103 Nutno dodat, že se nejedená o plnohodnotný
výslech, tudíž ani protivýslech, nebo5 protistranou jsou kladeny toliko otázky
sm32ující k objasn3ní dosud neznámých skute1ností 1i souvislostí a protistrana nemá
možnost rozvíjet svou strategii v takovém rozsahu jako strana provád3jící výslech.

4.3 Práva obvin1ného vyjad2ovat se, 3init návrhy, podávat žádosti
Obvin3ný se svým d7sledným uplat6ováním práva na obhajobu se snaží
zpochybnit obvin3ní, resp. obžalobu. Za tímto ú1elem mu trestní 2ád p2iznává právo
aktivn3 se podílet na pr7b3hu 2ízení, a to prost2ednictvím práva 1init návrhy a
podávat vyjád2ení k d7kaz7m již provedeným.
Práva podávat návrhy na provedení d7kaz7 vyplývá z § 33 odst. 1
tr. 2ádu. Lze jej roz1lenit na t2i složky, a to p2edevším na právo podávat návrhy na
provedení d7kaz7, právo podávat návrhy na zp7sob 2ízení a na právo 1init návrhy a
podávat žádost týkající se postupu 2ízení.104
Tímto zp7sobem se obvin3ný m7že nep2ímo vyjad2ovat ke všem
skute1nostem, které se mu kladou za vinu a k d7kaz7m o nich, sou1asn3 m7že
získávat d7kazy sloužící k jeho vlastní obhajob3.
V pr7b3hu celého trestního 2ízení ukládá zákon orgán7m 1inným
v trestním 2ízení povinnost vyzvat obvin3ného a jeho obhájce k návrh7m na
provedení d7kaz7.105 V praxi se nevyžaduje, aby obhajoba p2edložila návrhy
bezprost2edn3 po prostudování spisu. Zejména ve skutkov3 složit3jších p2ípadech
policejní orgán akceptuje, u1iní-li tak v n3kolikadenní lh7t3.106
Orgány 1inné v trestním 2ízení nejsou návrhy vázány, právu obvin3ného
navrhovat d7kazy ovšem odpovídá povinnost orgán7 1inných v trestním 2ízení

103

MUSIL, J., KRATOCHVÍL, V, ŠÁMAL, P. a kol.: Kurz trestního práva – trestní právo procesní,
C.H.Beck Praha, 2004, s.680
104
VANTUCH, P: Obhajoba obvin3ného, 2. Vydání C.H.Beck, Praha 2004, s. 16
105
Srov. nap2. v § 166 odst. 1, 196 odst. 1, § 215 odst. 4 nebo § 219 odst. 2 tr. 2ádu
106
VANTUCH, P: Obhajoba obvin3ného, 2. Vydání C.H.Beck, Praha 2002, s. 210
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zd7vodnit své rozhodnutí o neprovedení navrženého d7kazu (nap2. § 166 odst. 3 tr.
2ádu), nejd7kladn3ji tehdy, rozhoduje-li soud rozsudkem o vin3 a trestu (§ 125 tr.
2ádu).
V p2ípravném 2ízení rozhodne o dopln3ní policejní orgán, o odmítnutí
návrhu vyhotoví záznam do spisu, o 1emž vyrozumí obvin3ného nebo obhájce.
Zd7vodn3ní svého odmítavého rozhodnutí musí policejní orgán p2ednést v návrhu na
podání obžaloby, na jehož základ3 m7že státní zástupce po p2ezkoumání spisového
materiálu vrátit v3c policejnímu orgánu k dopln3ní vyšet2ování. Obvin3ný nemá
možnost seznámit se s d7vody policejního orgánu, pouze požádá-li o p2ezkoumání
postupu policejního orgánu státním zástupce podle § 157a tr. 2ádu, avšak ani tehdy
není státní zástupce povinen mu sd3lit konkrétní d7vody.
K p2ezkoumání d7vodnosti podání obžaloby, v1etn3 zákonnosti postupu
orgán7 p2ípravného 2ízení a od7vodn3nosti obžaloby soudem, dochází v rámci
p2edb3žného projednání obžaloby (§ 186 písm. e), f) tr. 2ádu). Soud je oprávn3ný
vrátit v3c státnímu zástupci k došet2ení práv3 z d7vodu nedostate1ného objasn3ní
v3ci (§ 188 odst. 1 písm e) tr. 2ádu). Právo obžalovaného podávat návrhy na
provedení dalších d7kaz7 je zachováno i po podání obžaloby do na2ízení hlavního
lí1ení, zejména v souvislosti s doru1ením obžaloby obžalovanému (§ 196 odst. 1 tr.
2ádu).
V rámci hlavního lí1ení rozhoduje o provedení d7kazu soud. Ten je zcela
odpov3dný za dokazování. To zcela odpovídá tomu, že vedle rozhodování je
dokazování nejd7ležit3jší 1inností soudu v trestním 2ízení. Je ponecháno na jeho
úvaze, zda d7kazy navrhnuté stranami pokládá z hlediska dokazování za natolik
pot2ebné, aby je provedl v hlavním lí1ení. Obhajoba je oprávn3na navrhovat
p2edvolání sv3dk7, kte2í nebyli uvedeni v obžalob3 i v pr7b3hu hlavního lí1ení ve
smyslu §33 odst. 1 tr. 2ádu. Právu obhajoby navrhovat d7kazy odpovídá povinnost
soudu d7kladn3 se zabývat návrhy. Neu1iní-li tak soud a svoje rozhodnutí
p2esv3d1iv3 nezd7vodní, poruší tím právo obžalovaného na obhajobu ve smyslu § 40
odst. 3 Listiny.107
Trestní 2ízení má povahu sporu mezi dv3ma procesními stranami,
p2i1emž na jedné stran3 stojí obžaloba a na stran3 druhé obhajoba, má tedy charakter
107

Srov. nález III. ÚS 463/2000 (Sb. n. u. ÚS, Nález 1. 181, s. 267), nález III. ÚS 617/200 (Sb. n. u.
ÚS, Nález 1. 147, s. 27)
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kontradiktorního 2ízení. Ob3 strany mají v zásad3 rovné procesní postavení, p2ísluší
jim tedy rovnost používání zbraní v trestním 2ízení108. Z hlediska dokazování plyne
z uvedených procesních princip7 obvin3nému právo p2edkládat a navrhovat d7kazy
na svoji obhajobu.
Váha dokazování leží na obžalob3, jak vyplývá p2ímo z ust. § 2 odst. 5
v3ta p2edposlední tr. 2ádu109. P2esn3 2e1eno nesou ji orgány v trestním 2ízení resp.
nesou ji orgány 1inné v trestním 2ízení, což vyplývá jednak se zásady vyhledávací
uvedené v § 2 odst. 5 tr. 2ádu a jednak ze zásady presumpce neviny obsažené v § 2
odst. 2 tr. 2ádu. V 1eském trestním procesu d7kazy získávají a shromaž8ují
p2edevším orgány 1inné v trestním 2ízení.
Ze shora uvedeného vyplývá, že rozhodne-li se obvin3ný neuvést jedinou
skute1nost na svou obhajobu, jsou orgány 1inné v trestním 2ízení ve smyslu § 2 odst.
5 tr. 2ádu povinny z ú2ední povinnosti objasnit i skute1nosti sv3d1ící ve prosp3ch
obvin3ného, p2i1emž obvin3ný má právo po nich žádat, aby postupovaly uvedeným
zp7sobem a objasnily i tyto skute1nosti a na jejich podporu vyhledaly d7kazy.
Dokazovat nevinu je právem a nikoliv povinností obvin3ného, navíc
obhajob3 posta1í skute1nosti uvedené v obvin3ní zpochybnit a tím dosáhnout
zastavení trestního 2ízení, p2ípadn3 vydání zproš5ujícího rozsudku. Uvedené vyplývá
ze zásady presumpce neviny a v ní obsaženého procesního pravidla in dubio pro reo,
týkající se rozhodování v p2ípad3 pochybností o skutkových zjišt3ních. Založí-li
orgány 1inné v trestním 2ízení své rozhodnutí výhradn3 na tvrzení, že obvin3ní
neuvedl nic na svou obhajobu, a dále neobjas6ují žádné skute1nosti sv3d1ící ve
prosp3ch obvin3ného, porušují svým postupem právo na obhajobu. Tato výkladová
tendence je ustálená v judikatu2e NS a ÚS. Tak nap2íklad rozhodnutí uve2ejn3né pod
1. 38/1968 Sb. rozhodnutí NS.
Podobn3 k tomu konstatuje judikatura, dle které by byl takový postup
potla1ením práva na obhajobu a v rozporu s presumpcí neviny a se zásadou
vyhledávací soudu, a také by poukazoval na vinu obvin3ného ze zp7sobu obhajoby, a
nikoliv na základ3 d7kaz7 provedených v souladu s trestním 2ádem.110

108

Trestní 2ád tuto zásadu neuvádí. Vyplývá však z 1l. 38 odst. 3 Listiny, který zní: Všichni ú1astníci
2ízení jsou si rovni.
109
Státní zástupce je povinen dokazovat vinu obžalovaného.
110
Srov. NS 1. 38/68 Sb. rozh. tr.
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Orgány 1inné v trestním 2ízení jsou povinny zjistit skutkový stav, o n3mž
nejsou d7vodné pochybnosti, a to v rozsahu, který je nezbytný pro jejich rozhodnutí
s odkazem na § 2 odst. 5 tr. 2ádu, což je znovu zd7razn3no požadavkem uvedeným v
§ 164 odst. 2 tr. 2ádu, který striktn3 ukládá policejnímu orgánu povinnost objasnit
všechny skute1nosti d7ležité pro posouzení p2ípadu. Výkladová pravidla NS zavazují
k takovému postupu všechny orgány 1inné v trestním 2ízení. Demonstrativní vý1et
t3chto skute1ností obsahuje § 89 odst. 1 tr. 2ádu.
Trestní 2ád v zásad3 nezná tzv. nesporné skute1nosti, jinými slovy
skute1nosti, které sice nejsou p2edm3tem dokazování, ale o které však soud m7že
op2ít své rozhodnutí. Výjimku p2edstavuje ustanovení § 314b odst. 2 tr. 2ádu, které
obvin3nému, na jehož potrestání podal státní zástupce návrh, p2iznává právo vyjád2it
se, které skute1nosti pokládá za nesporné, a zda souhlasí s tím, aby takové
skute1nosti nebyly v hlavním lí1ení ve zjednodušeném 2ízení dokazovány.
Ke spln3ní této povinnosti m7že nicmén3 p2isp3t rovn3ž aktivita
obhajoby, a to jak v pr7b3hu p2ípravného 2ízení, tak i v 2ízení p2ed soudem. Trestní
2ád s ú1inností od 1.1. 1994 explicitn3 umož6uje obhajob3 p2edložit d7kaz z vlastní
iniciativy, který orgány 1inný v trestním 2ízení nem7že odmítnout. Na základ3
skute1nosti, že takový d7kaz si sám vyžádal dle § 89 odst. 2 v3ta druhá tr. 2ádu.111
P2ípustnost d7kazu m7že být znemožn3na pouze nedodržením zákonných požadavk7
kladených na takový d7kaz z hlediska jeho vyhledání, opat2ení a provedení.112
Zákon hovo2í pouze o možnosti stran obstarávat d7kazy, zahrnující
možnost d7kaz vyhledat a p2edložit, a nikoliv je provád3t. Tato 1innost je s výjimkou
ustanovení § 215 odst. 2 tr. 2ádu vztahujícímu se na fázi 2ízení p2ed soudem. Dále je
poté zásadn3 vyhrazena pouze orgán7m 1inným v trestním 2ízení. V p2ípravném
2ízení zákon s aktivitou obhajoby p2i dokazování výslovn3 nepo1ítá, v jeho rámci má
obhajoba možnost provedení d7kazu navrhnout, nicmén3 orgány konající
vyšet2ování nejsou návrhy vázané.
111

Již zmi6ovaná velká novela trestního 2ádu provedená zákonem 1. 265/2001 Sb. zakotvila právo
obvin3ného navrhovat a provád3t d7kazy na podporu svých stanovisek v 2ízení p2ed soudem, a to již
v rámci dikce zásady vyhledávací § 2 odst. 5 tr. 2ádu zakotvení jako jeden z v7d1ích princip7 trestního
2ízení, jímž posiluje kontradiktorní povahu trestního procesu.
112
Ustanovení § 89 odst. 2 bylo novelou trestního 2ádu 1. 292/1993 Sb. s ú1inností od 1.1.1994
dopln3no o tuto poslední v3tu: „Skute1nost, že d7kaz nevyžádal orgán 1inný v trestním 2ízení, ale
p2edložila jej n3která ze stra, není d7vodem k odmítnutí takového d7kazu.“ D7vodová zpráva k novele
trestního 2ádu z roku 1993 uvádí, že z dopln3ní ustanovení § 89 odst. 2 tr. 2ádu má být z2ejmá
povinnost orgán7 1inných v trestním 2ízení p2istupovat k d7kaz7m stejným zp7sobem, bez ohledu na
osobu jejich obstaratele.
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Ohledn3 n3kterých možností d7kazních prost2edk7 v rámci obhajoby pak
není v praxi pochyb, zejména p2i obstarání v3cných a listinných d7kaz7.
Listinným a v3cným d7kaz7m ve smyslu § 112 tr. 2ádu je spole1né jejich
zachycení na hmotném substrátu (jsou to nap2. listiny, fotodokumentace, obrazové a
zvukové záznamy). Mezi listinné d7kazy pat2í i listiny, které v ustanovení § 112
odst. 2 a 213 tr. 2ádu výslovn3 uvedeny nejsou. Tak ve smyslu výše uvedeného se za
listinný d7kaz pokládá nap2íklad znalecký posudek znalce zapsaného do seznamu
znalc7, ale nepou1eného podle § 106 tr. 2ádu, nebo odborné vyjád2ení.113
Má-li obvin3ný nebo jeho obhájce takový p2edm3t významný pro
obhajobu ve svém držení, p2edloží jej ve svém zájmu orgán7m 1inným v trestním
2ízení. V opa1ném p2ípad3 m7že v3c vyhledat, to znamená opat2it si informace o
míst3, kde se nachází, a tyto skute1nosti poskytnout orgán7m 1inným v trestním
2ízení.
Za t3chto okolností se uplatní „edi1ní povinnost“, podle které má každý,
kdo má u sebe v3c d7ležitou pro trestní 2ízení, povinnost p2edložit ji na vyzvání
soudu nebo jinému orgánu 1innému v trestním 2ízení, a je-li nutno v3c zajistit pro
ú1ely trestního 2ízení, je taková osoba povinna v3c vydat114. Pokud osoba této výzv3
nevyhoví, je orgán 1inným v trestním 2ízení oprávn3n vydat p2íkaz k odn3tí v3ci115 .
Není-li písemnost 1i v3c ve faktickém držení obvin3ného nebo jeho
obhájce, mohou oba zmín3né subjekty ve všech stádiích trestního 2ízení až do
okamžiku, kdy se soud odebere k záv3re1né porad3, navrhnout provedení d7kazu.
Vyhoví-li orgán 1inným v trestním 2ízení návrhu obhajoby, je povinen si tento d7kaz
zajistit. K tomu mu obhajoba m7že poskytnout výše uvedenou pot2ebnou sou1innost.
Zp7sob provedení listinného 1i v3cného d7kazu v hlavním lí1ení
upravuje § 213 tr. 2ádu. Listiny, jimiž se provádí d7kaz, se p2i hlavním lí1ení p2e1tou
a umožní se do nich nahlédnout stranám, a pokud je to t2eba, i sv3dk7m a znalc7m.
Není tudíž rozdílu mezi provád3ním listinného nebo v3cného d7kazu, který poskytla
obhajoba, a d7kazu p2edloženého jiným subjektem trestního 2ízení.
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Srov. 3/96 Sb. rozh. tr.
Srov. ust. § 78 tr. 2ádu
115
Srov. ust. § 79 tr. 2ádu
114
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Konkrétní podmínky stran použitelnosti znaleckého posudku, který
p2edložil obvin3ný nebo jeho obhájce, v dalších stádiích trestního 2ízení stanovila
nejprve aplika1ní praxe.116
Na žádost obvin3ného nebo jeho obhájce zpracuje znalec zapsaný do
seznamu znalc7 znalecký posudek. Jsou-li záv3ry znalce obsažené ve znaleckém
posudku pro obhajobu p2íznivé, p2edloží obvin3ný nebo jeho obhájce písemn3
zpracovaný znalecký posudek orgán7m 1inným v trestním 2ízení jako dopl6ující
d7kaz. D7kazem p2edloženým stranou nem7že být znalecký posudek ve form3
protokolu o výslechu znalce, resp. znalecký posudek diktovaný do protokolu, nebo5
procesn3 p2ípustným zp7sobem m7že znalce pou1it a bezprost2edn3 vyslýchat jen
p2íslušný orgán 1inný v trestním 2ízení.
D2ív3jší judikatura p2iznávala hodnotu skute1ného znaleckého posudku
písemného posudku znalce p2edloženému obhajobu teprve tehdy, byl-li zpracovatel
p2ibrán k trestnímu 2ízení p2íslušným orgánem 1inným v trestním 2ízení podle § 105
trestního 2ádu.117 Pozd3ji ovšem dosp3la aplika1ní praxe k záv3ru, že není nutné
formáln3 p2ibírat znalce do trestního 2ízení, ale posta1í, bude-li znalec alespo6
pou1en podle § 106 tr. 2ádu, a to ješt3 p2ed provedením d7kazu, zpravidla p2ed
výslechem znalce.118
S ú1inností novely trestního 2ádu 1. 265/2001 Sb. má znalecký posudek
p2edložený stranou procesn3 stejnou váhu jako znalecký posudek p2edložený
orgánem 1inným v trestním 2ízení a to za p2edpokladu, že má všechny zákonem
požadované náležitosti a obsahuje doložku znalce o tom, že si je v3dom následk7
v3dom3 nepravdivého znaleckého posudku podle § 110a tr. 2ádu.
P2edložení posudku znalce dosud nep2ibraného do trestního 2ízení však
nutn3 neznamená, že takový d7kaz musí být proveden a znalce je nutno p2ibrat do
2ízení podle § 105 tr. 2ádu, a pou1it jej podle § 106 tr. 2ádu.
Soud m7že výjime1n3 znalecký posudek odmítnout. Podmínkou
odmítnutí je od7vodn3ný záv3r soudu, že se jedná o d7kaz nadbyte1ný, k n3muž
dosp3je po prostudování spisového materiálu. Uvedený záv3r pak nutn3 vede
k rozhodnutí, že takový d7kaz neprovede. Znalecký posudek p2edložený obhajobou
116

Srov. 1. 55/97 Sb. rozh. tr., dále 1. 3/96 Sb. rozh. tr.
Srov. 1. 66/80 – I. Sb. rozh. tr.
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Srov. 1. 3/96 Sb. rozh. tr.
117
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však nem7že odmítnout jen proto, že již byl p2ibrán v trestním 2ízení jiný znalec,
alternativn3 proto, že znalec v7bec orgánem p2ípravného 2ízení p2ibrán nebyl.
K tomu jej zavazuje i ust. § 89 odst. 2 tr. 2ádu, kde zákonodárce p2ímo uvádí
následující: „Skute1nost, že d7kaz nevyhledal nebo nevyžádal orgán 1inný v trestním
2ízení, není d7vodem k odmítnutí takového d7kazu.“
Jestliže ovšem p2edseda senátu, p2ípadn3 senát, dosp3je k záv3ru, že je
pot2ebný výslech takového znalce v hlavním lí1ení, a p2edvolá jej k hlavnímu lí1ení
jako znalce, je nutné, aby byl také p2ibrán do trestního 2ízení ve smyslu § 105 tr.
2ádu.
Posudek znalce vyžádaný obhajobou lze po pou1ení znalce ve smyslu §
106 tr. 2ádu p2e1íst u hlavního lí1ení za podmínek § 211 odst. 5 tr. 2ádu, tudíž tehdy,
nebude-li nutný jeho osobní výslech k odstran3ní pochybností o správnosti a úplnosti
znaleckého posudku podle § 108 tr. 2ádu a státní zástupce i obžalovaný s tím
souhlasí, což je v praxi spíše výjimkou.119
Do doby než je znalec pou1en podle § 116 tr. 2ádu nebo p2ibrán do 2ízení
podle § 105 tr. 2ádu, to je do okamžiku rozhodnutí o jeho pot2ebnosti pro ú1ely
posouzení odborné otázky významné pro trestní 2ízení, resp. o jeho nadbyte1nosti,
nakládá soud znaleckým posudkem jako s listinným d7kazem.120
V této fázi lze tedy posudek znalce, který byl p2edložen stranou
obhajoby, p2e1íst podle § 213 tr. 2ádu.121
P2edloží-li znalecký posudek obhajoba, je nutno zjiš5ovat stejn3 jako
v p2ípad3 znalce p2ibraného orgánem 1inným v trestním 2ízení, zda není znalec ve
smyslu § 111 tr. 2ádu vylou1en.122
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Srov. 1. 55/97 Sb. rozh. tr.
Srov. 1. 55/97 Sb. rozh. tr.
121
Až do ú1innosti tzv.velké novely trestního 2ádu bylo za nep2íznivý a v celku zásadní d7sledek
shora popsaného
postupu pokládáno snížení významu odborných záv3ru posudku znalce, nebo5
provedený listinný d7kaz nemohl sloužit jako podklad pro objasn3ní skute1ností , k nimž je t2eba
odborných znalostí ve smyslu § 105 tr. 9ádu.
122
Srov. 1. 11/77 Sb. rozh. tr.
120
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Rovn3ž zavedením odborného vyjád2ení u1inila již d2íve novela trestního
2ádu v problematice použitelnosti písemn3 vypracovaného znaleckého posudku
znalce nep2ibraného do trestního 2ízení postupem podle § 105 tr. 2ádu.123
Odborné vyjád2ení je ze zákona primární alternativní formou znaleckého
dokazování, svou povahou mén3 formální ve srovnání se znaleckým posudkem.
Zp7sobem provád3ní odpovídá listinnému d7kazu ve smyslu § 112 odst. 2 tr. 2ádu,
nicmén3 dle § 105 odst. 1 tr. 2ádu slouží k objasn3ní skute1ností d7ležitých pro
trestní 2ízení, k n3muž je t2eba odborných znalostí.
Proto lze znaleckým posudkem p2edloženým obhajobou, jenž vypracoval
znalec nep2ibraný za ú1elem posouzení odborné otázky postupem podle § 105 tr.
2ádu, resp. nepou1ený podle § 106 tr. 2ádu, vy2ešit rovn3ž odbornou otázku
významnou pro trestní 2ízení, je-li p2es složitost posuzované otázky takový postup
posta1ující § 105 odst. 1 tr. 2ádu a nevyžaduje-li trestní 2ád k objasn3ní odborné
otázky p2ibrání znalce podle § 105 odst. 4 tr. 2ádu, § 116 tr. 2ádu a § 118 tr. 2ádu.
V praxi diskutovanou otázkou však z7stává, zda a jakým zp7sobem m7že
obvin3ný nebo jeho obhájce obstarat výpov38 sv3dka. Lze se domnívat, že podle
sou1asného trestního 2ádu m7že obhajoba sv3dka pouze vyhledat a jako pramen
d7kazu jej prov32it, nikoliv však tento d7kaz provést, s výjimkou ust. § 215 odst. 2 tr.
2ádu124.
Také p2ipravovaná rekodifikace trestního 2ádu nep2edpokládá, že by
obhajoba sama vedla d7kazní 2ízení, tím spíše že by obstarávala d7kazy.125
Konkrétní možnosti obhajoby, dozví-li se o eventuálním sv3dkovi, jenž
m7že poskytnout nikým a dosud žádným zp7sobem neov32ené informace prokazující
nevinu obvin3ného, 1i uvést pro n3j p2íznivé skute1nosti, vyplývají vedle trestního
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Podle p7vodní právní úpravy znaleckého dokazování z pohledu práva obhajoby p2edložit znalecký
posudek, m3l soud možnost nakládat s písemným vyhotovením znaleckého posudku jako listinným
d7kazem, jestliže nedošlo k p2ibrání jeho zpracovatele jako znalce podle § 105 tr.2ádu nebo nebyl-li
znalec pou1en podle § 106 tr. 2ádu a posudek byl pro objasn3ní v3ci z2ejm3 nepot2ebný, tedy nemohl
p2isp3t k objasn3ní v3ci, jak p2edpokládá ust. § 89 odst. 2 tr. 2ádu.
Až do ú1innosti tzv. velké novely trestního 2ádu bylo za nep2íznivý a v celku zásadní d7sledek
pokládáno snížení významu odborných záv3ru posudku znalce, nebo5 provedený listinný d7kaz
nemohl sloužit jako podklad pro objasn3ní skute1ností, k nimž je t2eba odborných znalostí ve smyslu
§ 105 tr. 2ádu.
124
blíže v kapitole o právu samostatn3 provád3t d7kazy
125
Blíže Návrh v3cného zám3ru zákona o trestním 2ízení soudním (trestní 2ád), bod II. – Východiska a
cíle nové kodifikace, s. 5.
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2ádu též z mezinárodn3právních dokument7 obsahujících podmínky jednotlivých
obhajovacích práv.
P2i vymezení možností konkrétního postupu obhajoby lze vyjít z toho, co
sou1asný trestní 2ád obvin3nému ani jeho obhájci nedovoluje. Obvin3ný i jeho
obhájce nepochybn3 v p2ípravném 2ízení nemohou vyhotovit protokol o výslechu
sv3dka podle § 101 a násl. tr. 2ádu, jakož ani v hlavním lí1ení dle § 209 tr. 2ádu.
Vzhledem k tomu, že obhajoba není orgánem 1inným v trestním 2ízení,
není rovn3ž oprávn3na postupovat podle § 158 odst. 3 písm. a) tr. 2ádu a vyžadovat
vysv3tlení od fyzických a právnických osob 1i od státních orgán7 v rámci
p2ípravného 2ízení.
Nic ovšem nebrání tomu, aby obhajoba p2edložila nap2íklad písemné
prohlášení takové osoby o tom, k 1emu hodlá vypovídat, jež sice nelze použít
v 2ízení jako d7kaz, m7že však usnadnit rozhodnutí orgánu 1inného v trestním 2ízení
o návrhu obhajoby provést výslech sv3dka. Další eventualita je po2ízení zvukového
1i obrazového záznamu o rozhovoru se souhlasem potencionálního sv3dka 1i
spoluobvin3ného.
Rovn3ž tak, sepíše-li obhájce 1estné prohlášení osoby, vyslechnuté již
d2íve jako sv3dek, s tím, aby bylo p2edloženo p2íslušnému orgánu 1inném v trestním
2ízení, a posléze jej p2edloží orgánu p2ípravného 2ízení v úmyslu, aby k n3mu bylo
v pr7b3hu trestního 2ízení p2ihlédnuto, nelze pokládat za postup v rozporu s § 41 tr.
2ádu o povinnostech a právech obhájce.
V konkrétním p2ípad3 byl obhájce obvin3n z trestného 1inu návodu
k trestnému 1inu k2ivé výpov3di a nepravdivého znaleckého posudku podle § 10
odst. 1 písm. b), § 175 odst. 1 písm. a) tr. zákona pro skutek spo1ívající v tom, že
vypracoval bez souhlasu konkrétního sv3dka 1estné prohlášení o pr7b3hu skutkového
d3je, to poté p2edložil ve své kancelá2i k podpisu tomuto sv3dkovi a podepsané
posléze zaslal p2íslušnému státnímu zastupitelství s úmyslem, aby k tomuto
prohlášení bylo p2ihlíženo p2i rozhodování o vzetí obvin3ného do vazby.
V záv3ru soudního 2ízení byl obžaloby zprošt3n, nebo5 se nepoda2ilo
prokázat skute1nosti, že obhájce „obstaral“ d7kaz, by5 by to bylo na p2ání klienta,
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ani zda a jakým zp7sobem se snažil prosadit, aby p2íslušné orgány u1inily sv3deckou
výpov38.126
Z uvedeného rozhodnutí lze ur1it konkrétní meze postupu obhajoby p2i
sepisování prohlášení potencionálních sv3dk7. Obvin3ný i jeho obhájce by m3li
nejprve využít procesních oprávn3ní, na jejichž základ3 provedou orgány 1inné
v trestním 2ízení výslech sv3dka, tedy u1init návrh ve smyslu § 2 odst. 5 tr. 2ádu a §
89 odst. 2 tr. 2ádu, po té využít všech prost2edk7 nápravy, nap2. žádat o p2ezkoumání
postupu policejního orgánu nebo státního zástupce postupem podle § 157a tr. 2ádu,
vznést námitky apod.
Rovn3ž tak je nep2ípustné, aby obhájce nevy1kal vylí1ení skutkových
okolností sv3dkem a již p2edem obsah jeho prohlášení k p2edm3tnému skutku
p2ipravil.
Naopak za vhodné lze pokládat p2ipomenutí zákazu sv3decké výpov3di
ve smyslu § 99 odst. 2 tr. 2ádu 1i práva oprávn3ných osob odep2ít sv3deckou
výpov38. Dle § 100 tr. 2ádu nebo práva poškozeného odep2ít souhlas se zahájením
trestního stíhání ve smyslu §§ 163, 163a tr. 2ádu. Tyto možnosti vyplývají ze zásady
rovnosti procesních stran, nedoporu1uje se však jejich nadužívání. Zneužití ve form3
nep2ípustného ovliv6ování nebo nátlaku by bylo postižitelné kárn3, pop2ípad3
trestn3.127
Z ustanovení trestního 2ádu plyne, že výslech sv3dka mohou zásadn3
provád3t pouze orgány 1inné v trestním 2ízení a sama procesní strana toto právo
nemá. V p2ípravném 2ízení toto pravidlo platí bez výjimky. Ur1itou výjimku
obsahuje § 215 odst. 2 tr. 2ádu, který umož6uje p2edsedovi senátu v pr7b3hu
hlavního lí1ení vyhov3t požadavku obvin3ného a jeho obhájce na vyslechnutí
sv3dka, a to zejména tehdy, pokud byl sv3dek p2edvolán na jejich žádost. V tomto
ustanovení je spat2ován významný prvek kontradiktornosti trestního 2ízení.
Jak uvádí Komentá2 trestního 2ádu vydaný v nakladatelství C. H. Beck
128

, strana m7že vyhledat osobu, která by mohla sv3d1it o ur1ité skute1nosti, a

126

Srov. usnesení M3stského soudu v Praze ze dne 27.02.2002, sp. zn. 7To 38/2002
MANDÁK, V.: Meze trestní obhajoby – nástin základních otázek, Bulletin advokacie, 1. 10/2003,
s. 35
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ŠÁMAL, P., KRÁL, V., BAXA, J., PÚRY, Fr.: Trestní 2ád s komentá2em – díl I., C.H. Beck,
Praha 2001, s. 501
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navrhnout p2íslušnému orgánu 1inném v trestním 2ízení, aby tato osoba byla
k výslechu p2edvolána a jako sv3dek vyslechnuta.
Využití tohoto oprávn3ní je tedy závislé na aktivit3 obvin3ného i jeho
obhájce. Po vyhledání d7kazu je pro jeho uplatn3ní p2i dokazování v trestním 2ízení
nutné, aby prov32ili pramen d7kazu – sv3dka, nebo5 je žádoucí zjistit, zda se jedná o
d7kaz potvrzující stanovisko obhajoby v dané v3ci, což nelze uskute1nit bez
kontaktu s ním.
Avšak možnost prov32it sv3dka z hlediska prosp3chu obhajob3 a její
taktice dosud v ustanoveních trestního 2ádu upraveno není ani nevyplynulo
z judikatury. V d7sledku toho nadále z7stává praktickým problémem otázka, jakou
d7kazní sílu p2isoudí orgány 1inné v trestním 2ízení výpov3di sv3dka, se kterým byla
obhajoba v kontaktu ješt3 p2ed provedením tohoto procesního úkonu.
Zákon konkrétn3 neupravuje zp7sob provedení a hodnocení d7kazu, jež
obstaral obvin3ný nebo jeho obhájce. Odborná literatura z pohledu praxe uvádí, že
orgány 1inné v trestním 2ízení posuzují rozdíln3 d7kazní sílu výpov3di sv3dka,
s nímž obhajoba nehovo2ila, a d7kazní hodnotu výpov3di sv3dka, se kterým byl
obvin3ný nebo jeho obhájce v kontaktu, když považují výpov38 sv3dka navrženého
obhajobou a priori za mén3 v3rohodnou.129 Vycházejí tak z p2edpokladu, že se
obhájce mohl dopustit ovlivn3ní jím navrženého sv3dka. Z postupu aplika1ní praxe
dokonce vyplývá, že d7kaz výslechem sv3dka, s kterým obhájce dosud nehovo2il, má
p2i posuzování d7kazní hodnoty orgány 1innými v trestním 2ízení vyšší hodnotu než
d7kaz výslechem sv3dka, s nímž obhájce v d7sledku svého aktivního p2ístupu
k obhajob3 již v kontaktu.
V souvislosti s diskuzí o možnostech obhajoby, je též t2eba poukázat na
nedostate1né personální zajišt3ní obhájc7 p2i vyhledávací 1innosti. Není proto
vylou1eno, aby p2i pátrání po d7kazech a jejich opat2ování využívali asistenta 1i
služeb soukromých detektivních agentur. Jejich ú1ast na dokazování však trestní 2ád
neupravuje ani nep2edpokládá.
Nelze opomenout rovn3ž významné aspekty práva navrhovat a provád3t
d7kazy plynoucí z mezinárodn3právních dohod o lidských právech a svobodách,
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VANTUCH, P.: K použitelnosti d7kazu, který v trestním 2ízení obstaral a p2edložil obhájce,
Bulletin advokacie, 1.6/1996, s. 42
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v nichž je právo na obhajobu zakotveno. V této souvislosti je nutno zd7raznit
p2edevším 1lánek 6 odst. 3 písm. d) Úmluvy, jenž mezi tzv. minimální práva
obvin3ného zahrnuje též právo vyslýchat a dát vyslýchat sv3dky proti sob3 a
dosáhnout p2edvolání a výslech sv3dk7 ve sv7j prosp3ch za stejných podmínek jako
sv3dk7 proti sob3.
Rozhodnutí o pot2ebnosti nebo nadbyte1nosti d7kazu ponechává Soud,
opírající se o doktrínu IV. Instance, pln3 v pravomoci vnitrostátních soud7 za
sou1asného zachování všech aspekt7 principu spravedlivého procesu dle 1l. 6 odst. 1
Úmluvy.
Obdobné stanovisko zastává i Komise a Soud považující právo být
p2ítomen za sou1ást práva na spravedlivý proces, a to i p2esto, že Úmluva právo
obžalovaného být p2ítomen 2ízení v 1. 6 ani v jiném 1lánku výslovn3 neuvádí. Soud
jeho existenci odvozuje v rámci vlastní judikatury, na základ3 tzv. doktríny
zahrnutých práv, z obsahu 1l. 6 Úmluvy jako celku, a to zejména z práva hájit se
v 2ízení p2ed soudem sám, nebo prost2ednictvím obhájce dle § 6 odst. 3 písm. c)
Úmluvy, práva vyslechnout a dát vyslechnout sv3dky ve smyslu 1l. 6 odst. 3 písm. d)
Úmluvy a práva na tlumo1níka dle 1l. 6 odst. 3 písm. e) Úmluvy, nebo5 uplatn3ní
t3chto práv bez p2ítomnosti obvin3ného je nep2edstavitelné.
Postavení obhajoby však posílil stanovením povinností soud7 své
p2ípadné rozhodnutí o nep2ípustnosti provedení navrhovaného d7kazu 2ádn3
zd7vodnit.
Vždy je t2eba zvážit užite1nosti tohoto d7kazu ve vztahu k rozhodnutí,
p2i1emž soudy nejsou povinny návrhu obvin3ného vyhov3t.
Navíc je t2eba, aby zd7raznil, co má být t3mito výslechy prokázáno a aby
tyto výslechy byly nezbytné ke zjišt3ní objektivní pravdy.
V situaci, kdy soud nem7že zabezpe1it p2ítomnost sv3dka, p2estože
vyvinul p2im32enou snahu, nelze ho vinit, že návrhu obhajoby na provedení d7kazu
nevyhov3l.
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Soud

i

Komise

se

opakovan3

zabývaly

rovn3ž

expertním

dokazováním.130 V konkrétní v3ci Komise ozna1ila postavení obou expert7 za
nerovné, když podle jejího názoru nevystupoval soudní znalec v 2ízení jako nezávislý
expert, ale jako sv3dek obžaloby, a vyslovila porušení práva na spravedlivý proces
ve smyslu 1l. 6 odst. 1, 3 písm. d) Úmluvy. Soud se p2iklonil k pochybnostem o
nezávislosti a nestrannosti a prohlásil požadavek na rovnocenný p2ístup p2i výslechu
obou znalc7 za požadavek vyplývající z principu rovnosti zbraní, jenž je inherentním
prvkem práva na spravedlivý proces dle 1l. 6 odst. 1 Úmluvy.
Druhým typem návrhu, jenž m7že obvin3ný v rámci práva 1init návrhy a
podávat žádosti u1init, je návrh na zp7sob rozhodnutí, 1ímž se rozumí návrh na
vydání n3kterého z meritorních rozhodnutí. S ohledem na pr7b3h a výsledky
trestního 2ízení m7že obvin3ný a jeho obhájce kdykoliv navrhnout vydání n3kterého
z pro n3j p2íznivých rozhodnutí. V praxi to znamená navrhnout p2edevším zastavení
nebo p2erušení trestního stíhání, žádat postoupení v3ci, za ur1itých okolností též
p2edložit návrh na schválení narovnání 1i podmín3ného zastavení trestního stíhání.
T2etí okruh návrh7 a žádostí je z obsahové stránky nejrozmanit3jší, nebo5
prezentuje právo podávat návrhy a žádosti týkající se postupu trestního 2ízení, jež
jsou povahov3 velmi rozli1né. Ve své podstat3 zahrnují veškerá podání, která m7že
obhajoba u1init a která nelze ozna1it za návrh na provedení d7kazu nebo vydání
rozhodnutí ve v3ci.
Takovým rozhodnutím je nap2íklad žádost o p2ezkoumání postupu
policejního orgánu a státního zástupce v p2ípravném 2ízení, žádost o propušt3ní
z vazby na svobodu, žádost o navracení lh7ty.

4.4 Právo obvin1ného podávat opravné prost2edky
Právo

podávat

opravné

prost2edky,

další

z elementárních

práv

obvin3ného, proto p2edstavuje významnou garanci práv3 tam, kde se rozhodnutím
zasahuje do práv a svobod ob1ana. Jeho ú1elem je dát obvin3nému možnost domáhat
se nápravy rozhodnutí, o n3mž se domnívá, že je nesprávné, nespravedlivé nebo
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Znalec je v kontinentálním pojetí trestního procesu osobou se speciálními odbornými znalostmi
rozdílnou od procesních stran, která je p2ibírána za ú1elem objasn3ní konkrétních skute1ností pro
trestní 2ízení , k jejichž objasn3ní se vyžadují odborné znalosti.
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omezující jeho práva. Z tohoto d7vodu musí být všechna taková rozhodnutí
napadnutelná opravným prost2edkem, a5 již 2ádným 1i mimo2ádným.
V trestním 2ízení se rozhoduje rozsudkem, usnesením nebo trestním
p2íkazem131. Proti každému z t3chto rozhodnutí p2ipouští zákon jiný 2ádný opravný
prost2edek.
Obvin3ný má právo být pln3 informován o možnosti konkrétní obrany
proti uvedeným zp7sobem rozhodnutí, o její dostupnosti. Za tímto ú1elem p2iznává
trestní 2ád obvin3nému právo být pou1en o opravném prost2edku, a to zásadn3
v každém rozhodnutí (§ 120 odst. 1 písm. e), § 134 odst. 1 písm. e) a § 314f odst. 1
písm. e) tr. 2ádu).
V souladu s ust. § 245 odst. 1 tr. 2ádu je proti každému rozsudku
vydanému nalézacím soudem p2ípustné odvolání. Obžalovaný m7že podat odvolání
pouze ve sv7j prosp3ch, a to pouze proti výroku, který se ho p2ímo dotýká, a ze
zákonem stanovených d7vod7.132
Z uvedeného vyplývá, že proti rozsudku zproš5ujícímu se obvin3ný m7že
odvolat pouze za p2edpokladu, že byl zprošt3n obžaloby pro n3který z d7vod7
uvedených v tomto ustanovení. V opa1ném p2ípad3 nem7že obžalovaný podat
odvolání, nebo5 není oprávn3n podat odvolání ve sv7j neprosp3ch. Takové odvolání
odvolací soud zamítne podle § 253 odst. 1 tr. 2ádu, jako odvolání podané osobou
neoprávn3nou.
Míra p2íznivosti jednotlivých d7vod7 zprošt3ní není dána jejich po2adím
uvedeným v § 226 tr. 2ádu, ale je t2eba ji zkoumat p2edevším z okolností konkrétního
p2ípadu. Bez ohledu na tyto okolnosti však lze posoudit d7vod uvedený pod písm. a)
jako p2ízniv3jší než d7vod uvedený v písm. b).
Zprošt3ní z d7vodu, že nebylo prokázáno, že skutek spáchal obžalovaný
podle § 226 písm. c) tr. 2ádu, m7že být v konkrétním p2ípad3 d7vodem, který je pro
obžalovaného p2ízniv3jším.
Stávající právní úprava náležitostí obsahu odvolání p2iznává v § 249
odst. 1 tr. 2ádu nep2ímo obžalovanému právo zvolit si zp7sob obhajoby uvedením
výroku rozsudku, které svým odvoláním napadá, jakož i vad, jež rozsudku nebo
131
132

Srov. ust. § 119 odst. 1 tr. 2ádu
Srov. ust. § 247 odst. 1 tr. 2ádu, § 246 odst. 1 písm. b), odst. 2 tr. 2ádu
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p2edchozímu 2ízení vytýká. Odvolací soud by m3l mít tato hlediska p2i rozhodování
o odvolání podaném obžalovaným stále na z2eteli a odchýlit se pouze za podmínek §
254 odst. 2, 3 tr. 2ádu.
Opravným prost2edkem proti usnesení je stížnost. Obvin3ný m7že za
spln3ní alespo6 jedné z podmínek uvedených v § 142 odst. 1 tr. 2ádu tj. týká-li se ho
p2ímo usnesení nebo dal-li k usnesení podn3t, k n3muž ho zákon oprav6uje, podat
stížnost, proti každému usnesení policejního orgánu bez výjimky v § 141 odst. 2 tr.
2ádu, usnesení soudu nebo státního zástupce m7že stížnost napadnout jen v t3ch
p2ípadech, kde to zákon výslovn3 p2ipouští a jestliže rozhodují ve v3ci v prvním
stupni.
Proti usnesení soudu a státního zástupce m7že stížnost podat po spln3ní
shora uvedených podmínek pouze za p2edpokladu, že takovou stížnost zákon
výslovn3 p2ipouští a jestliže tyto dva orgány 1inné v trestním 2ízení rozhodují ve v3ci
v prvním stupni. Ob3 p2istupující podmínky jsou dány kumulativn3 § 141 odst. 2 tr.
2ádu.
Proti trestnímu p2íkazu vydanému samosoudcem v trestním 2ízení je
p2ípustný odpor § 314g odst. 1 tr. 2ádu, jemuž na rozdíl od p2edchozích 2ádných
opravných prost2edk7 nep2iznává devolutivní ú1inek.
4etné úkony orgán7 1inných v trestním 2ízení nemají povahu procesního
rozhodnutí, a1koliv se jim svým obsahem blíží, avšak jedná se toliko o neformální
úkony. Ozna1ují se jako opat2ení. P2ijímá-li orgán 1inný v trestním 2ízení opat2ení,
jež nemá povahu rozsudku, usnesení nebo trestního p2íkazu, nemá obvin3ný možnost
proti n3mu podat žádný opravný prost2edek.
Za zákonem stanovenou výjimku ze shora uvedeného lze p2edpokládat
námitky, které rovn3ž umož6ují p2ímou nápravu v postupu policejního orgánu.
Trestní 2ád obecn3 p2ipouští vznášet námitky proti pr7b3hu úkonu nebo obsahu
protokolu.
Obvin3nému p2ísluší v rámci celého trestního 2ízení právo vznášet
námitky proti osob3 znalce. Znalce lze p2ibrat do 2ízení toliko opat2ením, proti jehož
osob3 p2ipouští ustanovení § 105 odst. 3 tr. 2ádu námitky z d7vod7, které stanoví
zvláštní zákon. Vedle toho lze vznést námitky proti odbornému zam32ení znalce
nebo proti formulaci otázek položených znalci.
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Rovn3ž právo vznášet námitky proti protokolu o výslechu obvin3ného
p2iznává trestní 2ád obvin3nému pro celé trestní 2ízení § 95 odst. 3 tr. 2ádu.
V rámci p2ípravného 2ízení, konkrétn3 p2i ú1asti u vyšet2ovacího úkonu
ve smyslu § 165 odst. 1 tr. 2ádu je p2iznáno právo vznášet námitky výslovn3 pouze
obhájci § 165 odst. 2 tr. 2ádu a nikoliv obvin3nému. P2edm3tné právo lze v zásad3
dovodit ze smyslu § 165 odst. 1 tr. 2ádu s p2ihlédnutím k § 211 odst. 3 písm. a) tr.
2ádu, jež byly do trestní 2ádu uvedeny za ú1elem spln3ní požadavk7 vyplývajících
z ust. 1l. 6 odst. 1 a 3 písm. d) Úmluvy, nebo5 jejich smyslem je zajistit možnost
využití protokolu o výpov3di sv3dka v 2ízení p2ed soudem.
V 2ízení p2ed soudem p2iznává § 180 odst. 4 tr. 2ádu každé ze stran, tudíž
i obhajob3, právo vznášet kdykoliv v pr7b3hu hlavního lí1ení, ve2ejného zasedání
nebo jiného úkonu soudu provád3ného za p2ítomnosti stran námitky proti zp7sobu
provád3ní úkonu.
Návrh na povolení obnovy 2ízení m7že obvin3ný podat za podmínek
uvedených v §§ 278, 280 tr. 2ádu. Ú1inné podání dovolání obvin3ným jako nového
mimo2ádného opravného prost2edku p2edpokládá vedle spln3ní 2ady zákonem
stanovených podmínek, jimiž jsou p2ítomnost dovolání, dovolací d7vody,
oprávn3nost osob, lh7ta a místo jeho podání, též podání dovolání obžalovaným
prost2ednictvím obhájce, o tom musí být obžalovaný pou1en § 265d odst. 2 tr. 2ádu.
Stížnost pro porušení zákona je mimo2ádným opravným prost2edkem, jež
v moderních právních 2ádech jiných zemí nemá obdobu.
Z podn3tu obvin3ného a za spln3ní podmínek stanovených § 266 odst. 1,
2 tr. 2ádu m7že ministr spravedlnosti podat stížnost pro porušení zákona, p2i1emž tak
m7že u1init jak ve prosp3ch obvin3ného, tak i v jeho neprosp3ch.
Tento prost2edek ovšem neodpovídá koncepci demokratického právního
státu, nebo5 sv32uje použití opravného prost2edku do rukou p2edstavitele exekutivy
ministra spravedlnosti. Obvin3ný se nem7že domoci podání tohoto mimo2ádného
opravného prost2edku ve sv7j prosp3ch ani v p2ípadech flagrantního závažného
porušení zákona, nebo5 je odkázán toliko na zvážení ministra spravedlnosti, jenž
ovšem není povinen uvedený procesní prost2edek použít.
V 2ízení o stížnosti pro porušení zákona je ministru spravedlnosti
p2iznáno postavení procesní strany, jež v d7sledku právní úpravy trestního 2ízení
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disponuje ve srovnání s obvin3ným dalším procesním prost2edkem, což vyvolává
zna1né pochybnosti z hlediska zachování procesního smíru ve smyslu 1l. 6 odst. 1
Úmluvy.
Princip procesního smíru v trestním 2ízení není absolutní, obecn3 však
platí maxima, dle níž státu ve srovnání s obvin3ným v žádném kontextu nep2ísluší
více práv, resp. výhodn3jší procesní postavení. Uplat6uje se v pr7b3hu celého
trestního 2ízení, zejména však v 2ízení d7kazním, v jehož rámci je úzce spjat
s právem na obhajobu, s právem skutkov3 i právn3 argumentovat a s právem
vyjad2ovat se ke všem provád3ným d7kazem.
Závažnost shledaných nedostatk7 pak nezbývá na síle p2i v3domí
skute1nosti, že jeho prost2ednictvím lze zasáhnout do již pravomocného rozhodnutí,
1ímž je narušen zájem na stabilit3 rozhodování, a to dokonce v neprosp3ch
obvin3ného.
Z d7vodu shora uvedených proto Ústavní soud 4R

nálezem ke dni

31.12.2001 zrušil ust. § 272 tr. 2ádu, a s ním v návaznosti též ust. § 276 tr. 2ádu. A
s ú1inností tzv. velké novely trestního 2ádu m7že Nejvyšší soud 4R na základ3
stížnosti pro porušení zákona podané ministrem spravedlnosti v neprosp3ch
obvin3ného vyslovit pouze akademický výrok o porušení zákona ve prosp3ch
obvin3ného.
Dále je t2eba poukázat na speciální prost2edek nápravy nedostatk7
trestního procesu, jenž se nachází na pomezí práva 1init návrhy a podávat žádosti a
výše uvedeného práva domáhat se nápravy cestou opravných prost2edk7. Jedná se o
oprávn3ní obvin3ného žádat p2ezkoumání postupu policejního orgánu státním
zástupcem podle § 157a odst. 1 tr. 2ádu.
Obdobn3 se m7že obvin3ný domáhat p2ezkoumání postupu státního
zástupce, p2i1emž žádost vy2izuje bezprost2edn3 vyšší státní zastupitelství § 157a
odst. 2 tr. 2ádu, jež na jejím podklad3 uplat6uje vedle práva dozoru též svá speciální
dohledová oprávn3ní.
Vý1et

procesních

prost2edk7

obhajoby

sm32ujících

k náprav3

nezákonného rozhodnutí by nebyl úplný bez uvedení mimo2ádného kasa1ního
oprávn3ní nejvyššího státního zástupce spo1ívající v možnosti rušit v rámci
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p2ípravného 2ízení nezákonná usnesení nižších zástupc7 o zastavení trestního stíhání
nebo o postoupení v3ci.
Jedná se o opravný prost2edek „sui generis“, nebo5 k p2ezkumu usnesení
zde dochází z ú2ední povinnosti, nikoliv a návrh obhajoby 1i jiného subjektu,
p2i1emž oprávn3ní je toliko fakultativní, což znamená, že shledá-li usnesení
nezákonným, není povinen je zrušit, nadto je koncentrováno do pravomoci
nejvyššího orgánu zastupujícího obžalobu, tedy protistranu.
Mezi opravné prost2edky lze za2adit rovn3ž ustanovení § 306a odst. 2 tr.
2ádu upravující možnost uprchlého podat návrh na zrušení p2edchozího
pravomocného rozhodnutí, které by bylo u1in3no v jeho nep2ítomnosti. Ústavní soud
jej pokládá za opravný prost2edek výjime1ný.
Umož6uje odsouzenému zvrátit již pravomocný odsuzující rozsudek
v rámci nového hlavního lí1ení, které se povede v celém rozsahu na základ3
obecných pravidel §§ 207 až 215 tr. 2ádu. Podá-li odsouzený návrh v zákonné
osmidenní lh7t3 od doru1ení rozsudku, je rozhodnutí soudu o zrušení rozsudku
obligatorní.

4.5 Právo zvolit si obhájce a radit se s ním
Právo zvolit si obhájce umož6uje obvin3nému zvolit si svobodn3, na
základ3 vlastního rozhodnutí obhájce dle svého výb3ru a p2esv3d1ení, vybrat si
osobu, která je oprávn3na zájmy obvin3ného hájit na vlastní odpov3dnost a bez
jakéhokoli omezení, avšak v mezích zákona.
Stejn3 tak i právo obvin3ného zvolit si obhájce a radit se s ním je
mimo2ádn3 d7ležitým obhajovacím právem. Ú1asti obhájce je posilováno postavení
obvin3ného v trestním 2ízení,

který by se bez jeho pomoci nacházel v pozici

oslabené neznalostí o rozsahu svých práv a možnostech jejich uplatn3ní,
v neposlední 2ad3 pak omezeními, která mu mohou být ukládána a která mu ve
skute1nosti znemož6ují 2adu jeho procesních práv uplatnit.
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Okruh osob, z nichž má obvin3ný možnost výb3ru, je limitován
zákonem, konkrétn3 ust. § 35 odst. 1 tr. 2ádu, který stanoví, že obhájcem v trestním
2ízení m7že být jen advokát.
Využije-li obvin3ný svého práva zvolit si obhájce, umož6uje mu trestní
2ád využívat prost2ednictvím obhájce mnohem širších práv obhajoby než v p2ípad3,
kdy se rozhodne hájit sám.
V 2ízení p2ed soudem je obhájce oprávn3n se ú1astnit všech úkon7,
kterých se m7že ú1astnit obvin3ný. Toto oprávn3ní se týká zejména práva ú1astnit se
hlavního lí1ení a ve2ejného zasedání.
Toto omezující postavení je dáno limitující možností p2i uplatn3ní práva
zvolit si obhájce, kdy je výb3r obvin3ného limitován na p2edem ur1ený okruh osob,
tedy vybraných advokát7, to je osob s úplným právnickým vzd3láním zapsaných
orgány advokacie do seznamu advokát7.
N3kte2í auto2i v tom spat2ují nep2ípustné omezení práva na obhajobu, a
to jak z pohledu obvin3ného, který je ve svém výb3ru závislý na okruhu oprávn3ných
advokát7 uvedených v seznamu, tak ze strany obhájce vázaného rozhodnutím orgán7
advokacie, pokud jde o jeho výb3r a vyhov3ní podmínkám.
Práva a povinnosti obhájce vznikají okamžikem jeho zvolení 1i
ustanovení. Trestní 2ád v § 41 odst. 5 upravuje moment zániku zmocn3ní obhájce
k obhajob3 pro p2ípad, že dohoda 1i ustanovení neuvádí jinak, tedy zaniká p2i
skon1ení trestního stíhání. Avšak i když zmocn3ní takto zaniklo, je obhájce oprávn3n
podat za obžalovaného ješt3 dovolání a ú1astnit se 2ízení o dovolání u NS, dále podat
žádost o milost a odklad výkonu trestu. S výjimkami uvedenými v ust. § 41 odst. 5 tr.
2ádu m7že obhájce vykonávat obhajobu pouze za p2edpokladu, že mu obvin3ný
op3tovn3 ud3lil plnou moc k zastupování v trestním 2ízení.
Srovnáme-li rozsah práv obvin3ného s rozsahem oprávn3ní obhájce,
dojdeme k záv3ru, že rozsah procesních oprávn3ní obvin3ného není identický s právy
obhájce, dokonce je v n3kterých užší. Obhájce vykonává širší práva zejména
v p2ípravném 2ízení. Má vždy právo ve smyslu § 165 tr. 2ádu být p2ítomen
vyšet2ovacím úkon7m, p2i nichž má navíc možnost klást po skon1ení výslechu
vyšet2ovatelem obvin3nému i jiným vyslýchaným otázky. Toto právo m7že uplatnit
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kdykoliv bez ohledu na souhlas kteréhokoliv z orgán7 1inných v trestním 2ízení nebo
jiné strany. Takto neomezené oprávn3ní obvin3ný nemá.
Obdobn3 neomezen3 formulovaná ustanovení týkající se možnosti volby
obhájce obsahují v 1l. 6 odst. 3 písm. c) Úmluvy a 1l. 14 odst. 3 písm. d) Paktu.
Nicmén3 i p2i uplatn3ní práv uvedených v 1l. 6 odst. 3 písm. c) Úmluvy, nemá
obvin3ný plnou možnost výb3ru, by5 to Úmluva nestanovuje. Výb3r obhájce m7že
být omezený nap2íklad tím, že obhájcem m7že být jen advokát.
Je též právem obvin3ného požadovat erudovaného a v trestních v3cech
zkušeného obhájce. Skute1nost, že osoba právnicky vzd3laná je zapsána do seznamu
advokát7, je tu viditelnou zárukou 2ádné obhajoby. Pouze za spln3ní t3chto
podmínek m7že být obhájce náležitým partnerem orgán7 1inných v trestním 2ízení a
zárukou, že budou objasn3ny všechny skute1nosti, které obvin3ného viny zbavují
nebo jeho vinu alespo6 zmír6ují.
Nelze však opomenout skute1nost, že v souladu s ust. § 12 zákona o
advokacii, a tedy zapsání osoby do seznamu advokát7 a užívání ozna1ení advokát
samo o sob3 nic nenapovídá o tom, zda se advokát skute1n3 zabývá i obhajobou
v trestním 2ízení a je tak zkušeným odborníkem schopným zajistit obvin3nému
náležitou obhajobu.
Ur1itým zp7sobem obrany je právo obvin3ného zvolit si jiného obhájce.
Právo zvolit si jiného obhájce než toho, který mu byl v p2ípadech nutné obhajoby
ustanoven nebo zvolen osobou k tomu oprávn3nou, tj. osobou p2íbuznou v pokolení
p2ímém, sourozencem, osvojitelem, manželem, atd. vyplývá z ust. § 37 odst. 2 tr.
2ádu. Tímto ustanovením je kladen v3tší d7raz na v7li obvin3ného, jehož volba
obhájce je up2ednostn3na p2ed ustanovením obhájce soudem, resp. p2edsedou senátu,
nebo p2ed zvolením obhájce jinou osobou k tomu oprávn3nou.
K rovnom3rnému ustanovování obhájc7 se snaží p2isp3t i ust. § 39 odst.
2 tr. 2ádu, které ukládá soudu povinnost vést abecedn3 uspo2ádaný po2adník
advokát7, kte2í cht3jí vykonávat povinnost obhajoby jako ustanovení obhájci u
tohoto soudu a mají sídlo v obvodu p2íslušného soudu.
Další významnou otázkou vznikající v souvislosti s právem obvin3ného
zvolit si obhájce je okamžik volby obhájce, chce-li jeho právní pomoci obvin3ný
využít p2i své obhajob3. Nejde-li o d7vody nutné obhajoby, ponechává trestní 2ád na
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obvin3ném, zda-li si zvolí obhájce a kdy. Záleží tedy pouze na jeho uvážení, zda
zplnomocní obhájce ke své obhajob3 ihned po zahájení trestního stíhání, o n3mž se
dozví nejd2íve okamžikem doru1ení usnesení dle § 160 odst. 1 tr. 2ádu, nebo p2i
seznámení se s výsledky vyšet2ování, po na2ízení hl. lí1ení, v pr7b3hu hl. lí1ení, p2i
ve2ejném zasedání nebo v jiném okamžiku trestního 2ízení.
Nov3 zvolený obhájce vstupuje do práv p7vodn3 zvoleného nebo
ustanoveného obhájce v plném rozsahu a plynule navazuje na p2edchozí výkon
obhajoby a by5 jsou práva obvin3ného vyplývající z obhajoby obhájcem zachována
s ohledem na § 37 odst. 2 tr. 2ádu, m3l by p2i tom s ohledem na výše uvedené vždy
obez2etn3 vážit, zejména p2i p2evzetí obhajoby tzv. na poslední chvíli, zda je jeho
vstup do trestního 2ízení v daném okamžiku s ohledem na vývoj trestního 2ízení a
výsledky dokazování žádoucí 1i zda by s obhajobou obvin3ného nem3l vzhledem ke
svým zákonným a profesním povinnostem vy1kat, o tom by m3l obvin3ného
informovat v rámci právní pomoci.
Širší je rovn3ž právo obhájce být seznámen s usnesením a5 již jeho
vyhlášením 1i doru1ením § 137 odst. 2 tr. 2ádu, kdy platí, že má-li obvin3ný obhájce,
posta1í k oznámení usnesení vyhlášením, že takové rozhodnutí bylo vyhlášeno
obhájci. V p2ípad3, že se usnesení oznamuje doru1ením, stanoví trestní 2ád povinnost
doru1it takové rozhodnutí pouze obhájci a nikoli obvin3nému.
Naopak v n3kterých sm3rech jsou práva obhájce ve srovnání s právy
obvin3ného zúžena. Je tomu tak v p2ípadech, kdy obvin3ný nevykonává procesní
úkon v postavení strany ve smyslu ust. § 33 odst. 1 tr. 2ádu, ale je p2edm3tem
procesního úkonu a musí vystupovat sám osobn3, nap2. p2i podání výpov3di
obvin3ného podle § 90 a násl. tr. 2ádu, a tam , kde se trestní 2ád dovolává výkonu
toliko obvin3ným, tzv. právo posledního slova ve smyslu § 217 tr. 2ádu.
Obhájce tedy zastupuje obvin3ného pouze tam, kde to p2ipouští trestní
2ád a kde to povoluje povaha procesního úkonu. Konkrétní výjimkou je v tomto
sm3ru 2ízení proti uprchlému podle §§ 302-306 tr. 2ádu. Ustanovení § 304 tr. 2ádu
rozši2uje rozsah práv obhájce v tomto smyslu, že mu p2iznává stejná práva jako
obvin3nému, to znamená i výkon práv uvedených v § 33 tr. 2ádu, jež jsou jinak
vyhrazeny pouze obvin3nému.
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Všechny výše uvedené úkony 1iní obhájce v souladu s pokyny
obvin3ného, nejsou-li v rozporu se zákonem nebo stavovskými p2edpisy advokacie.
Ne vždy je však vázán souhlasem obvin3ného. Je-li obvin3ný zbaven zp7sobilosti
k právním úkon7m nebo je-li tato jeho zp7sobilost omezena, m7že obhájce výše
uvedená práva vykonávat i proti jeho v7li s odkazem na ust. § 41 odst. 4 tr. 2ádu.
Tímto ustanovením trestní 2ád poskytuje zvýšenou ochranu osob3 obvin3ného, který
není vzhledem ke svým duševním schopnostem zp7sobilý náležit3 hájit svá práva.
Relativn3 novým ustanovením je § 41 odst. 6 tr. 2ádu, kterým se obhájci
p2iznává právo vyžádat si p2edem kopii nebo pr7pis protokolu o každém úkonu
trestního 2ízení, a to ve všech stadiích trestních 2ízení. Trestní 2ád toto práv p2iznává
pouze obhájci a nikoliv obvin3nému.
Možnost, aby obvin3ný s obhájcem prostudovali detailn3 obsah záznamu
pro2ízeného o hlavním lí1ení, ve2ejném zasedání 1i jiném úkonu v 2ízení p2ed
soudem, je základním p2edpokladem pro zkvalitn3ní obsahu námitek obhajoby proti
protokolaci úkonu.
Hlavní lí1ení i ve2ejné zasedání je i v sou1asnosti ve2ejné. Otázkou však
je, jak m7že strana obhajoby v3rohodn3 posoudit správnost a úplnost protokolace a
podle 1eho m7že formulovat své námitky proti obsahu protokolu, když na rozdíl od
soudu nedisponuje zvukovým záznamem úkonu. Dosud tak m7že strana obhajoby
u1init kvalifikovan3 pouze v p2ípad3, že obvin3ný požádá o doslovnou protokolaci a
soud této žádosti vyhoví. Pokud se v sou1asnosti obvin3ný domnívá, že protokolace
neodpovídá pr7b3hu hlavního lí1ení, nem7že si tuto domn3nku na rozdíl od p2edsedy
senátu 1i samosoudce ov32it podle zvukového záznamu, protože tato možnost dosud
nevyplývá z ust. § 55b tr. 2ádu ani z § 41 odst. 6 tr. 2ádu.133
Od p2ípadu substitu1ního zastoupení je t2eba odlišovat komplexnost
obhájc7, kdy sice v téže v3ci p7sobí více obhájc7, avšak obvin3ný má stále jen
jednoho p2ímého obhájce, p2i1emž ten v substituci je 1inný pouze p2i jednom nebo
n3kolika úkonech a pouze na žádost p2ímého obhájce, místo n3ho a v mezích jím
ud3leného pov32ení.
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Rovn3ž je t2eba ji odlišit od institutu spole1ného zástupce, jek jej
upravuje § 38 odst. 2 tr. 2ádu. O komplexnosti obhájc7 nelze hovo2it ani v p2ípad3, že
se spolu s obhájcem procesního úkonu ú1astní i advokátní koncipient.
Otázka možnosti zvolit si sou1asn3 více obhájc7 byla v odborné literatu2e
velmi diskutována, p2i1emž odborná ve2ejnost se vyjád2ila obdobn3, když nejprve
Jüttner, a posléze Mandák, neshledali v platné právní úprav3 p2esv3d1ivý argument
pro nep2ípustnost sou1asného p7sobení dvou a více obhájc7 jednoho obvin3ného.
Pozd3ji se k záv3ru o p2ípustnosti p2iklonila rovn3ž aplika1ní praxe, p2i1emž
nedostate1nou právní úpravu kritizovali i další odborníci.
Vylou1ení této eventuality má negativní vliv na zachování práva
obvin3ného mít možnost 2ádn3 si p2ipravit obhajobu, což je právo vyplývající nejen
z ústavních zákon7, ale též z mezinárodních smluv o ochran3 lidských práv a
základních svobod.134
Sou1asné p7sobení více obhájc7 v jedné a téže trestní v3ci významn3
podpo2il judikát Ústavního soudu 4R, který konstatoval, že obhajoba obvin3ného
v pr7b3hu celého trestního 2ízení dv3ma obhájci není vylou1ena.135
Využije-li obvin3ný svého práva zvolit si více než jednoho obhájce, je
povinen postupovat v souladu s § 37 odst. 3 tr. 2ádu, tedy je sou1asn3 s touto volbou
povinen oznámit orgánu 1inném v trestním 2ízení, kterého z t3chto obhájc7 zmocnil
k p2ijímání písemností a k vyrozumívání o úkonech trestního 2ízení, z7stane-li
v tomto sm3ru ne1inný, p2echází tato povinnost na stanovené orgány trestního 2ízení,
tedy na p2edsedu senátu a v p2ípravném 2ízení státního zástupce.136
P2i aplikaci je nutno vyjít z ust. § 41 tr. 2ádu, jež p2iznává obhájci ur1itá
práva a sou1asn3 mu ukládá konkrétní úkoly a povinnosti.137 Z ustanovení
uvedeného paragrafu vyplývá, že každý obhájce má práva a povinnosti zákonem
stanovená. Má-li tedy obvin3ný více obhájc7, má každý z obhájc7 práva a povinnosti
vyplývající z § 41 tr. 2ádu, které m7že vykonávat samostatn3, p2i1emž v kone1né fázi
134

Srov. 1l.40 odst. 3 Listiny, 1l.6 odst. 3 písm.b) Úmluvy a 1l.14 odst. 3 písm. b) Paktu
Srov. nález III. ÚS 308/97, Svazek 1. 11, Nález 1. 63, s. 119
136
Ust. § 37 odst. 3 tr. 2ádu: jestliže si obvin3ný zvolí dva nebo více obhájc7 a orgánu 1inném
v trestním 2ízení zárove6 neoznámí, kterého z t3chto obhájc7 zmocnil k p2ijímání písemností a
k vyrozumívání o úkonech trestního 2ízení, ur1í jej p2edseda senátu a v p2ípravném 2ízení státní
zástupce, své rozhodnutí oznámí všem zvoleným obhájc7.
137
Dle § 41 odst. 1 tr. 2ádu je obhájci uložena povinnost – poskytovat obvin3nému pot2ebnou právní
pomoc, ú1eln3 využívat k hájení jeho zájm7 prost2edk7 a zp7sob7 obhajoby uvedených v zákon3, …,p2i1emž v násl. odstavcích výše uvedeného ust. § mu za tímto ú1elem p2iznává 2adu procesních práv.
135
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je pouze otázkou koordinace obhajoby, zda se konkrétního procesního úkonu
zú1astní jeden 1i více obhájc7 zvolených obvin3ným.
Obhájce p2i volb3 zákonných prost2edk7 a zp7sob7 obhajoby jedná podle
svého vnit2ního p2esv3d1ení, které je limitováno pouze zákonností a prosp3šností
svému mandantovi, jakož i jeho pokyny. V rámci uvedených mezí postupuje obhájce
samostatn3 bez ohledu na p2esv3d1ení ostatních obhájc7 obvin3ného, kte2í ovšem
postupují rovn3ž v souladu s § 41 odst. 1 tr. 2ádu a ustanovením zákona o advokacii.
P2edpokladem spole1né obhajoby je ur1itý stupe6 koordinace a souladu.
Postup obhájc7 musí být harmonizovaný, nebo5 v situaci, kdy každý z obhájc7
postupuje tak, jak mu to ukládá zákon, tedy ú1eln3 hájí zájmy obvin3ného, je nutné
p2esn3 koordinovat postup jednotlivých obhájc7 v souladu s pokyny obvin3ného tak,
aby takto provád3nou obhajobu bylo možno považovat za jednotný procesní úkon 1i
postup.
V p2ípad3 kolize v názorech obhájc7 z7stává otázkou p2ípadný postup
orgán7 1inných v trestním 2ízení. Obhájce vykonává jednotlivá obhajovací práva
jménem obvin3ného a p2i výkonu obhajoby je vázán pokyny obvin3ného a o zp7sobu
obhajoby tak rozhoduje obvin3ný, který se rozhodl mít více obhájc7 ve snaze zlepšit
své postavení v trestním 2ízení.
P2ínosné by bylo zakotvení institutu hlavního obhájce a vymezení jeho
procesního postavení v trestním 2ádu a p2edpisech souvisejícího, zejména v zákon3 o
advokacii. Hlavní obhájce by mohl být rovn3ž osobou, kterou obvin3ný ve smyslu §
37 odst. 3 tr. 2ádu oprávní k p2ijímání písemností a k vyrozumívání o úkonech
trestního 2ízení. Navíc by reprezentoval spole1nou obhajobu jako celek a ze zákona
by nebylo vylou1eno, aby každý z obhájc7 m3l možnost uplatnit po dohod3
s hlavním obhájcem dosavadní díl1í procesní práva. Nazna1ený zp7sob výkonu
spole1né obhajoby by neponechával 2ešení rozporu mezi názory jednotlivých
obhájc7 na obvin3ném, ale na osob3 dostate1n3 kvalifikované k vedení hodnotné
obhajoby.
Zp7sob výkonu spole1né obhajoby rovn3ž významn3 ovliv6uje po1et
zvolených obhájc7. Podle stávající právní úpravy lze v p2ípad3, že n3kterému
z obhájc7, by5 jen jednomu, dosud nebylo umožn3no uplatnit 1ást práva na obhajobu
a tím zásadn3 up2ít plnou možnost uplatnit práva na obhajobu jako celek, konstatovat
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zkrácení práva na obhajobu se všemi z toho vyplývajícími právními d7sledky. Na
orgány 1inné v trestním 2ízení, zejména pak na soud v záv3re1né fázi trestního 2ízení,
jsou tak kladeny vyšší požadavky, nebo5 odpovídající za zákonnost celého trestního
procesu, kde nap2. v ust. § 35 odst. 3 tr. 2ádu jim zákon ukládá povinnost pou1it
obhájce podle zákona o ochran3 utajovaných skute1ností, jsou-li v trestním 2ízení
probírány utajované skute1nosti chrán3né tímto zákonem, o provedeném pou1ení je
povinen u1init záznam do spisu.
Rozsah obhajovacích práv obhájce je vzhledem k jeho pojetí zna1ný.
Mimo jiné je obhájci p2iznáno právo zú1astnit se v 2ízení p2ed soudem všech úkon7,
jichž se m7že ú1astnit obvin3ný, má právo klást sv3dk7m otázky po jejich
vyslechnutí soudem nebo protistranou, za podmínek § 215 odst. 2 tr. 2ádu má právo
provést d7kaz v pr7b3hu hlavního lí1ení, zejména výslech sv3dka nebo znalce,
v záv3ru hlavního lí1ení má právo pronést záv3re1nou 2e1, ve ve2ejném zasedání o
odvolání kone1ný návrh. Již v pr7b3hu p2ípravného 2ízení má právo ú1astnit se
vyšet2ovacích úkon7, nap2. výslechu sv3dk7, v jejichž pr7b3hu m7že klást
vyslýchaným otázky, má právo kdykoliv v pr7b3hu úkonu vznášet námitky proti
zp7sobu jeho provedení.
Míra aktivity obhájce je závislá na form3 obhajovací taktiky, p2i1emž ji lze
rozlišovat na obhajobu aktivní, v jejímž rámci usiluje obhajoba o dosažení
pozitivních výsledk7 v pr7b3hu 2ízení, pozitivních v tom smyslu, že do v3ci vnáší nové
aspekty, p2ípadn3 se domáhá zjišt3ní dalších, nových okolností, z nichž pozd3ji zamýšlí
dovodit ur1ité právní 1i skutkové záv3ry, nebo obhajobu pasivní, b3hem níž sleduje v
podstat3 linii vyšet2ování, stanovenou vyšet2ovatelem, omezí se p2itom p2evážn3 na
registraci poznatk7, které pro své zám3ry pokládá za p2íznivé a na nich postupem doby
vybuduje své záv3ry pojaté zpravidla jako kritiku výsledk7 dokazování.
Nelze vylou1it ani typ, v jehož rámci se prvky jedné z obou výše
uvedených obhajovacích taktik vzájemn3 prolínají a dopl6ují.
Nabízí se 2ešení v podob3 dopln3ní právní úpravy, která by stanovila, že
jednotlivý úkon m7že provést pouze jeden ze zvolených obhájc7, což m7že být
kterýkoli z nich.138
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Byl-li ustanovený obhájce opat2ením p2edsedy senátu 1i samosoudcem
zprošt3n obhajovací povinnosti podle § 40 tr. 2ádu na svou žádost, obvin3ným
nep2ísluší právo vyjád2it se k v3ci, zejména k d7ležitosti d7vod7 ve smyslu § 40 tr.
2ádu.139 Obhájce nesmí s žádostí o zprošt3ní v tomto p2ípad3 vy1kávat rozhodnutí
p2edsedy senátu dle § 40a tr. 2ádu, nýbrž je povinen tak u1init v zájmu obvin3ných
bezodkladn3, jakmile se o kolizi v zájmech obvin3ných dozví.140
Rozhodne-li p2edseda senátu o vylou1ení obhájce podle § 37a tr. 2ádu 1i
jeho zprošt3ní podle § 40a tr. 2ádu, není z hlediska zachování pravidel profesionální
etiky žádoucí, aby p7vodní obhájce nadále zastupoval n3kterého ze spoluobvin3ných.
D7vody vylou1ení advokáta jako zvoleného obhájce z obhajoby nejsou
omezeny jenom na kolizi zájm7 mezi spoluobvin3nými, ale zahrnují rovn3ž p2ekážky
výkonu obhajoby uvedené v § 35 odst. 2 a § 35 odst. 3 tr. 2ádu a skute1nost, že
obhájce se opakovan3 nedostaví k úkon7m trestního 2ízení, p2i nichž je jeho ú1ast
nezbytná, ani nezajistí ú1ast svého zástupce v substituci, a1koliv byl 2ádn3 a v1as o
takových úkonech vyrozum3n.141
Posledn3 jmenovaný d7vod lze uplatnit výhradn3 v 2ízení p2ed soudem,
nebo5 ú1ast obhájce v p2ípravném 2ízení ve smyslu § 165 odst. 2 a 3 tr. 2ádu je pouze
jeho právem, nikoliv povinností.
Z hlediska zachování práv obžalovaného v rámci 2ízení v nep2ítomnosti
obžalovaného je významná, zákonem stanovená obligatorní ú1ast obhájce v hlavním
lí1ení v p2ípadech nutné obhajoby, a to i v p2ípad3, že se obhájce dohodl
s obvin3ným na opa1ném postupu. Konání hlavního lí1ení v jeho nep2ítomnosti by
m3lo za následek neú1innost d7kaz7 provedených v pr7b3hu hlavního lí1ení.
Nejsou-li dány d7vody nutné obhajoby, je p2ítomnost obhájce v 2ízení
p2ed soudem podmín3na stanoviskem obžalovaného, který se práva dát se v 2ízení
zastoupit m7že vzdát. Soud nem7že vynucovat p2ítomnost obhájce stejnými
prost2edky jako u obžalovaného. M7že dát podn3t k zahájení disciplinárního 2ízení
139
D7ležitými d7vody uvedených v § 20 odst. 2 zákona o adv. a d7vodu zmín3ného v § 20 odst. 3
zákona o adv., u nichž je možnost odmítnout právní pomoc s ohledem na povahu trestní obhajoby
vylou1ena.
140
Srov. § 20 odst. 1 zákona o advokacii
141
S ohledem na dopln3ní právní úpravy o ust. § 37a odst. 3 tr. 2ádu, je nutno posuzovat i záv3ry
konstantní judikatury, nap2. konstatování, dle n3hož z ust. § 40 tr. 2ádu vyplývá, že pokud je zprošt3n
obhajování d2íve ustanovený obhájce, musí být obvin3nému sou1asn3 ustanoven obhájce jiný, nebo5
obvin3nému již d2íve byla dána možnost, aby si svého obhájce zvolil a jelikož však svého práva
nevyužil, byl mu obhájce ustanoven.
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p2ed Komorou. Podn3t ve smyslu § 66 odst. 3 tr. 2ádu ovšem nezaru1uje, že se
obhájce dostaví k hlavnímu lí1ení a vyzve obžalovaného, aby si zvolil nového
obhájce, jinak mu bude obhájce ustanoven. Zvoleného obhájce m7že soud vylou1it
z výkonu obhajoby podle § 37a tr. 2ádu.
Zákon o advokacii navíc obhájci ukládá povinnost zachovávat ml1enlivost o
skute1nostech, které se dov3d3l v souvislosti s poskytování právních služeb.
Povinnosti ml1enlivosti m7že obhájce zprostit pouze obvin3ný v souladu s ust. § 21 odst.
l ZA.
Jestliže obvin3ný zprostí obhájce této povinnosti, vztahuje se na n3j
obecná sv3decká povinnost ve smyslu § 97 tr. 2ádu a nem7že odmítnout výpov38 z
d7vod7 ochrany zájm7 obvin3ného. Výjimkou z povinnosti vypovídat je
ustanovení § 21 odst. 2 ZA, které zbavuje obhájce povinnosti sv3d1it, zprostil-li jej
obvin3ný povinnosti ml1enlivosti pod nátlakem nebo v tísni.
Nezprostí-li obvin3ný obhájce jeho povinnosti zachovávat ml1enlivost,
uplatní se ustanovení § 99 odst. 2 tr. 2ádu o zákazu výslechu a obhájce i orgány 1inné v
trestním 2ízení musí tuto povinnost respektovat. Pokud by byl d7kaz proveden
výslechem obhájce jako sv3dka v rozporu s tímto zákazem, jednalo by se o porušení
práva na obhajobu a absolutn3 neú1inný d7kaz.
Odstavec t2etí zmín3ného ustanovení uvádí výjimku ze zákazu výslechu, když
stanoví, že na sv3deckou výpov38 týkající se trestného 1inu, stran n3hož má sv3dek
oznamovací povinnost podle trestního zákona, se zákaz výslechu nevztahuje.
Oznamovací povinnost ohledn3 taxativn3 stanovených trestných 1in7 ukládá
ustanovení § 168 odst. l tr. zákona.
Oznamovací povinnost byla v d2ív3jší aplika1ní praxi p2edm3tem mnoha
sporných výklad7. Za spornou byla považována zejména otázka, zda oznamovací
povinnosti ve smyslu § 168 tr. zákona podléhá i advokát p2i výkonu advokacie.
Výkladový rozpor vy2ešila až novela trestního zákona z roku 1999, která
doplnila zmín3ný t2etí odstavec citovaného ustanovení trestního zákona, v n3mž
výslovn3 stanovila, že oznamovací povinnost nemá advokát a advokátní koncipient, který
se dozví o spáchání trestného 1inu v souvislosti s výkonem advokacie nebo právní
praxe.
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Není a v minulosti nebylo nikdy sporu o tom, že povinnosti zachovávat
ml1enlivost se nelze dovolávat, jde-li o zákonem uloženou povinnost p2ekazit spáchání
trestného 1inu (§ 167 tr. zákona, § 21 odst. 7 ZA).
Shrneme-li p2edcházející, dojdeme k záv3ru, že hájí-li obhájce zájmy
obvin3ného zp7sobem, který mu ukládá zákon, p2ispívá svou 1inností k napln3ní ú1elu
trestního 2ízení v souladu s ust. § l odst. l tr. 2ádu. Pouze výkon obhajoby za pomoci
zkušeného obhájce pak umož6uje obvin3nému v plné ší2i rozvinout možnosti
obhajoby, nebo5 trestní 2ád obhájci z velké v3tšiny p2iznává stejná práva jako
obvin3nému, p2i1emž obvin3ný m7že n3která ze svých procesních práv vykonávat
výhradn3 jeho prost2ednictvím.
4eská právní úprava trestního procesu nezná institut náhradního obhájce,
jenž byl zaveden do trestního 2ádu na Slovensku. Podle § 40a tr. poriadku je
d7vodem pro ustanovení náhradního obhájce skute1nost, že se zvolený 1i ustanovený
obhájce nedostavil k na2ízenému hlavnímu lí1ení nebo k ve2ejnému zasedání, což by
vedlo k jejich zma2ení. Za uvedených okolností m7že být obvin3nému ustanoven tzv.
náhradní obhájce, který má stejná práva a povinnosti jako obhájce zvolený nebo
ustanovený. Tato práva a povinnosti však m7že vykonávat jen v nep2ítomnosti
zvoleného nebo ustanoveného obhájce u hlavního lí1ení nebo ve2ejného zasedání.
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Kapitola V. Úvahy de lege ferenda dle trestního 2ádu

V sou1asné dob3 probíhají práce na rekodifikaci trestního 2ádu.
Smyslem nové úpravy by m3lo být zefektivn3ní a zkvalitn3ní trestního 2ízení.
Sou1asn3 by m3lo toto 2ízení odpovídat standard7m takovéto úpravy ve vysp3lých
demokratických právních státech. Nepochybn3 se uvažuje též o úprav3 v tomto
smyslu práva na obhajobu osoby, proti které se vede trestní 2ízení, a nejen jejích.
P7jde zejména o v3tší možnosti poškozeného trestnou 1inností a z toho vyplývající
posílení jeho procesních práv.
Uplat6ování práva obhajoby by se p2edevším m3lo soust2edit na 2ízení
p2ed soudem. Lze 2íci, že rozsah ust. § 33 tr. 2ádu je v sou1asném dosaženém stupni
našeho poznání odpovídající.
P2esto však p2i úprav3 díl1ích institut7 práva na obhajobu bude možné
ješt3 uvažovat o kvalitn3jší, pon3kud rozsáhlejší a p2edevším p2esn3jší právní
úprav3.
V rámci katalogu práv obvin3ného by se m3la promítnut obecná
zásada vyplývající z § 89 odst. 2 tr. 2ádu, resp. § 215 odst. 2 tr. 2ádu. To znamená
posílit podíl aktivní ú1asti obvin3ného a jeho obhájce p2i provád3ní d7kaz7.
Trestní 2ád pak nepochybn3 zachovává práva u zadržení osoby, kdy i
uvádí, že tato osoba, p2ípadn3 obvin3ný, m7že již v pr7b3hu zadržení se svým
obhájcem mluvit bez p2ítomnosti t2etí osoby. A dále radit se s ním i tehdy, není-li ve
vazb3 nebo ve výkonu trestu odn3tí svobody, a to i tehdy byl-li policejním orgánem
zadržen nap2. jako obvin3ný a dosud nebylo rozhodnuto soudcem o dalším postupu.
Další práva obhájce op3t v zásad3 pouze odrážejí procesní práva
obvin3ného, kdy v návrhu na dopln3ní ustanovení § 41 odst. 6 tr. 2ádu, a to o právo
obhájce žádat místo nebo vedle protokolu o procesnímu úkonu i kopii záznamu,
pokud byl o takovém úkonu po2ízen. Úprava tak navazuje na stávající právní úpravu
protokolace dle § 55b tr. 2ádu, zavedenou trestním 2ádem z roku 2001, a odstra6uje
námitky obhajoby p2i posouzení a úplnosti kvality protokolace.142

142

Zvukový záznam se uchovává na nosi1i informací spolu se spisem, a není-li jeho p2ipojení možné,
poznamená se do protokolu nebo stru1ného záznamu místo jeho uložení.
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Ustanovení o zvolení obhájce pak z7stává bez obsahových zm3n, když
se již nová pravidla o vylou1ení obhájce se v praxi osv3d1ila. Již zavedené d7vody
nutné obhajoby z7stanou zachovány, zm3ny doznají pouze v návaznosti na novou
kategorizaci trestných 1in7.
Co se tý1e nutné obhajoby je navrhováno, aby státní zástupce
v p2ípravném 2ízení ustanovoval obhájce. Tento návrh nelze považovat za p2íliš
vhodný, nebo5 protistrana bude rozhodovat o tom, kdo bude ve v3ci vystupovat jako
obhájce. Do sou1asné doby o tom rozhodoval nestranný soud, což lze považovat za
vhodn3jší a správné.
Není též zcela správný návrh, aby ú1ast obhájce byla omezována
pouze na úkony procesní povahy, které mají bezprost2ední význam pro dokazování.
M3lo by být ponecháno na volb3 obvin3ného p2ípadn3 obhájce, kterých úkon7 se
chce zú1astnit.
S návrhem, aby ú1ast obhájce byla vylou1ena, p2i používání
operativn3 pátracích prost2edk7, lze souhlasit.
V p2ípravném 2ízení se poté p2edpokládá set2ení rozdíl7 mezi tzv.
standardním a rozší2eným p2ípravným 2ízením. Pokud by bylo kodifikováno tak, že
se rozši2ují možnosti obhajoby vyslýchat sv3dky již v p2ípravném 2ízení v ust. § 164
odst. 1 tr. 2ádu, tak takováto úprava zákonit3 povede k nár7stu výslechu v3tšího
po1tu sv3dk7 v p2ípravném 2ízení. Pokud však dojde k omezení ú1asti obhájce 1i
obvin3ného na úkonech p2ípravného 2ízení bude tímto ovšem role obhajoby p2i
dokazování výrazn3 ztížena.
Je správné, že postup p2i provád3ní d7kaz7 v 2ízení p2ed soudem má
být nadále založen na principu kontradiktornosti. A to za co nejširší ú1asti stran
dokazování. Též možnosti 1íst se souhlasem stran veškeré d7kazní prost2edky
v listinné podob3 bez ohledu na jejich procesní povahu tedy nap2. i ú2edních
záznamy o podání vysv3tlení apod., by bylo možno považovat za vhodné.
Nepochybné zásadní zm3ny se pak mají týkat zejména úpravy p2ítomnosti
obvin3ného v hlavním lí1ení. Jejichž cíl je p2itom umožnit skon1ení 2ízení ve v3cech,
kde obvin3ný nechce využít svého práva ú1astnit se 2ízení a k soudu se po 2ádném
p2edvolání nedostavuje.143
143

Srov. § 35 tr. 2ádu
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Zásadním nedostatkem jak z pohledu teorie tak praxe je prakticky
vy2azení 1innosti obhajoby z té fáze trestního 2ízení, která upravuje institut
p2edb3žného projednání obžaloby p2ed soudem. Zde se nabízí možnost nové úpravy
spo1ívající v tom, že nejlépe státní zástupce p2i podání obžaloby na soud bude mít za
povinnost zaslat text obžaloby též obvin3nému 1i jemu obhájci. Je nepochybné, že již
v této fázi 2ízení m7že obhajoba osoby proti, které se vede trestní 2ízení výrazn3
p2isp3t nejen k vlastní obhajovací argumentaci, ale též k tomu, aby nalézací soud si
mohl lépe u1init obraz o stavu skutkového d3je práv3 za pomoci obvin3ného.
Sou1asn3 tato možnost by provázela povinnost obhajoby, ve lh7t3 15 dn7 vyjád2it se
soudu k podané obžalob3, s tím, že sou1asn3 uvede své dopl6ující návrhy na
dokazování p2ed soudem. Pokud se tak nestane, lze mít za to, že obhajoba v této fázi
2ízení dopl6ující návrhy nemá a bere na v3domí, že obžaloba p2ed nalézacím soudem
bude projednávána v tom pojetí, jak ji zpracovala obžaloba. Taková úprava by
napomohla k zrychlení a zefektivn3ní trestního 2ízení, ale sou1asn3 by ješt3 rozší2ila
ú1ast obhajoby na konkrétním trestním 2ízení.
Správné je, že celkový rozsah obhajovacích práv obvin3ného a jeho
obhájce by m3l být až na výjimky zachován 1i mírn3 rozší2en. Lze 2íci, že v tomto
sm3ru je návrh v3cného zám3ru trestního 2ádu de facto toliko novelou zákona 1.
265/2001 Sb.
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Záv3r
Zám3rem práce bylo poskytnout komplexní a systematický pohled na
problematiku práva obvin3ného na obhajobu. Cílem pak zd7raznit význam jeho
právní úpravy a její napln3ní v celém pr7b3hu trestního 2ízení. Zárove6 podat
ucelený obraz o možnostech obvin3ného, obžalovaného, odsouzeného hájit se sám 1i
prost2ednictvím obhájce, za sou1asného reflektování trestní praxe v tomto sm3ru.
Proto bylo nezbytné podat alespo6 rámcový p2ehled procesních práv
obvin3ného, jež lze v jeho celku ozna1it jako obhajobu materiální. Z ní vyplývají
oprávn3ní a práva toho druhu, že se jich obvin3ný m7že domáhat kdykoliv a bez
ohledu na to, zda využije ur1ité formy právní pomoci jiné osoby.
P2i celkovém zhodnocení rozsahu práva na obhajobu, p2edností i
nedostatk7 jeho kodifikace v 1eském právním 2ádu, je t2eba vycházet z možností,
které

jsou

v sou1asné

chvíli

k dispozici.

Nelze

opomenout

neodlu1itelný

vztah rekodifikovaného trestního zákoníku, k dnes již pom3rn3 zastaralému
trestnímu 2ádu. Je zásadním nedostatkem legislativy, že oba tyto významné právní
p2edpisy nebyly rekodofikovány sou1asn3. To p2ináší a ješt3 p2inášet bude 2adu
problém7, které praxe na r7zných místech nebude 2ešit jednotn3. To bude mít
nepochybn3 vliv na výsledek trestního procesu. P2i celkovém zhodnocení rozsahu
práva na obhajobu, p2edností i nedostatk7 jeho kodifikace v 1eském právním 2ádu, je
t2eba vycházet z možností, které jsou v sou1asné chvíli k dispozici. Nelze opomenout
neodlu1itelný vztah rekodifikovaného trestního zákoníku, k dnes již pom3rn3
zastaralému trestnímu 2ádu. Je zásadním nedostatkem legislativy, že oba tyto
významné právní p2edpisy nebyly rekodofikovány sou1asn3. To p2ináší a ješt3
p2inášet bude 2adu problém7, které praxe na r7zných místech nebude 2ešit jednotn3.
To bude mít nepochybn3 vliv na výsledek trestního procesu.
Pro trestní 2ízení má zásadní význam sou1asná podoba hmotn3právní
úpravy. To proto, že ú1elem trestního 2ádu jak je uveden v § 1 zák. 1. 141/1961 Sb.,
je práv3 úprava postupu orgánu 1inných v trestním 2ízení tak, aby trestné 1iny byly
náležit3 zjišt3ny a jejich pachatelé spravedliv3 potrestáni. K náležitému zjišt3ní
trestných 1in7 p2ispívá významn3 systematické uspo2ádání konkrétních skutkových
podstat uvedených v trestním zákoníku. Proto lze uvítat zm3nu tohoto nového
uspo2ádání trestního zákoníku. P2itom bylo zvoleno takové uspo2ádání trestního
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zákoníku, které proporcionáln3 vystihuje závažnost chrán3ných zájm7 a již samo o
sob3 podle jednotlivých hlav, díl7, oddíl7 i jednotlivých ustanovení ve zvláštní 1ásti
vyjad2uje po2adí d7ležitosti chrán3ných zájm7 podle požadavk7 dnešní moderní
spole1nosti.
Nelze nezmínit v souvislosti s trestním 2ízením i nové rozd3lení
trestních 1in7 na zlo1iny a p2e1iny. Tato zm3na se též promítá do trestního 2ízení. U
zlo1in7 je vedeno standardní trestní 2ízení, u p2e1in7 p2evažují zrychlené formy
2ízení, odklony a alternativní 2ešení, v1etn3 širokého uplatn3ní prost2edk7 probace a
mediace.
Trestní 2ád procesní tak mimo jiné i z výše uvedených d7vod7
pokra1uje v posilování postavení osoby, proti které se vede trestní 2ízení. Ve fázi
trestního stíhání nejen p2iznáním práva na vlastní obhajobu, ale práv3 též
prost2ednictvím obhájce, v podob3 obhajoby formální. Využití práva obvin3ného
zvolit si obhájce se zakládá vztah mezi obhájcem a obvin3ným, který by m3l být
postaven na oboustranné d7v32e. Vztah mezi obhájcem a obvin3ným vychází nejen
z konkrétních právních norem upravených v trestním 2ádu, ale též z dalších
souvisejících právních p2edpis7. Je to zejména zákon o advokacii zák. 1. 85/1996 Sb.
Obsahem takového vztahu mezi obžalovaným, obvin3ným 1i
odsouzeným a jejich obhájcem je determinováno procesním postavením této osoby
v trestním 2ízení a sou1asn3 vymezeno rozsahem jejích obhajovacích práv.
Významná 1ást této práce se zam32uje na rozbor právní úpravy, která
kodifikuje postavení obhajoby a vztahu mezi ní a orgány 1innými v trestním 2ízení.
Pat2í sem též, ur1itá omezení procesních práv takové osoby v rámci její obhajoby,
která jsou sice formáln3 p2iznána obhájci, avšak ten je vykonává výlu1n3 ve
prosp3ch zastupované osoby.
Souhrn t3chto díl1ích procesních práv obvin3ného pak v podstat3
vymezuje rozsah práva obvin3ného na obhajobu, nebo5 jejich obsah v návaznosti na
stále probíhající proces rekodifikace trestního procesu se neustále upravuje.
Zna1ná 1ást procesních úkon7 v rámci práva na obhajobu v1etn3 jejich
zm3n, byl stru1n3 vyložen, v rámci výkladu vývoje práva na obhajobu.
I když byl trestní 2ád p2edm3tem 1etných legislativních úprav, tak aby
bylo možné zdokonalit katalog práv obvin3ného, v1etn3 jejich záruk, tak právo na
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obhajobu dosahuje nepochybn3 podle sou1asné právní úpravy požadovaného
standardu to i v rámci mezinárodního standardu, kdy v n3kterých ohledech lze 2íci,
že v mnohých ohledech je dokonce p2esahuje. Tak nap2. právem ú1asti obvin3ného
nebo jeho obhájce u vyšet2ovacích úkon7, které moderní trestní 2ády platné ve
vysp3lých zemích ani neobsahují.
Spolu s výkladem právní úpravy práva na obhajobu nebylo možné
opomenout též Principy Úmluvy dotýkající se ochrany práv obvin3ného v trestním
2ízení, které prostupují celou právní úpravou trestního 2ádu, právo na obhajobu
nevyjímaje. Proto byla zmín3na i role Ústavy, taktéž Listiny a nebylo tedy možné
p2ehlédnout zcela zásadní postavení Ústavního soudu 4R jako nejvyššího ochránce
práv ústavn3 souladného trestního procesu ve všech jeho projevech, v1etn3
respektování jednotlivých práv obžalovaného, obvin3ného 1i odsouzeného na
obhajobu.
Již od ú1innosti trestního 2ádu prob3hlo do sou1asnosti mnoho zm3n
trestních pravidel, a to jak v rovin3 teorie tak i praxe, na jejichž základech bylo
podstatn3 posíleno právo obvin3ného na obhajobu, zejména posílením n3kterých
jeho díl1ích práv, odstran3ním p2ekážek ú1asti obhájce p2i vyšet2ovacích úkonech,
nem7že-li jeho zákonný zástupce svá práva vykonávat, rozší2ením d7vod7 nutné
obhajoby a dopln3ním oprávn3ní obhájce ve smyslu § 41 odst. 6 tr. 2ádu.
Nemén3 d7ležitým aspektem z hlediska pojetí formální a materiální
obhajoby, s ohledem na rekodifikaci trestního zákoníku je nový institut, tzv.
formálního pojetí trestného 1inu s materiálním korektivem. Trestní zákoník opouští
dosavadní materiální pojetí trestného 1inu a zavádí formální pojetí trestného 1inu,
které je obvyklé ve v3tšin3 demokratických zemí, a to ve spojení s materiálním
korektivem, podle n3hož trestní odpov3dnost pachatele a trestn3právní d7sledky s ní
spojené lze uplat6ovat jen v p2ípadech spole1ensky škodlivých, ve kterých
neposta1uje uplatn3ní odpov3dnosti podle jiných právních p2edpis7, tedy dosavadn3
známého principu “ultima ratio”.
Lze ocenit novelu trestního 2ádu, kdy do 1eského právního 2ádu se
formáln3 dostala tzv. ochrana ob3tí trestné 1innosti a zákaz zve2ejn3ní informací o
odposlechu 1i záznamu telekomunika1ního provozu. Formální normativní podobu
dostal princip ochrany ob3tí a princip specifické ochrany soukromí.
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Rovn3ž nelze pochybovat o tom, že i zákaz zve2ej6ování odposlech7
má své racionální jádro. Zve2ejn3ní citlivých údaj7 m7že zkomplikovat vyšet2ování.
V této chvíli nemá smysl diskutovat o efektivit3 vyšet2ování, protože celý systém je
nastaven tak, aby byl efektivní. Respektive, systém se chová tak, že vyšet2ování za
efektivní považuje. A zákonodárce se tak tvá2í také. Pokud však p2ipustíme, že
odpov3dné subjekty si nedokážou ohlídat informace získané z odposlech7, pak celé
vyšet2ování symbolicky zpochyb6ujeme. To je jedna stránka problému. Druhou je,
že samoz2ejm3 i zde chráníme soukromí. Na2ízení odposlech7 nebo zjiš5ování
záznam7 o telekomunika1ním provozu je vážným zásahem do soukromí. Zve2ejnit
informace jen proto, že nahlédneme do n31ího soukromí, a t2eba tam uvidíme n3co,
co nás alespo6 pobaví, je voyeurismus, který nesouvisí se svobodou projevu.
N3které principy uvedené v p2edchozích odstavcích již v právním 2ádu
existovaly – zde pouze našly formální výraz. Spornými však stále z7stávají ú1ely a
míra formálního zakotvení. Naopak

je

t2eba

hledat

cesty

nové,

sm32ující

k právnímu zakotvení vyváženého postavení obhajoby odrážející princip procesní
rovnosti stran v kontradiktorn3 vedeném trestním 2ízení, adekvátn3 reagující na
neustávající rozpory mezi zájmy spole1nosti na potrestání pachatele a zájmem
jednotlivce na spravedlivém trestním procesu a v tomto sm3ru s pat2i1ným respektem
reflektovat záv3ry ústavního soudu i mezinárodních soudních instancí.
P2es nesporné klady zmín3né novely je tedy nutno zaujmout i kritický
pohled, p2i1emž se nelze ubránit možnosti poukázat na stávající nedostatky platné
právní úpravy. Již v rámci výkladu díl1ích práv obvin3ného bylo poukazováno na
1etné nedostatky platné právní úpravy, a5 již p2etrvávající 1i p2edchozími novelami
vytvo2ené.
Nám3ty de lege ferenda zmín3né i v této práci by k jejich 2ešení mohly
p2isp3t. Tyto by p2isp3ly i k odstran3ní nejasností a interpreta1ních rozpor7
vyskytujících se v praxi. Mezi nejd7ležit3jší pat2í ur1ení limitu po1tu zvolených
obhájc7 na maximální po1et t2í a zakotvení institutu hlavního obhájce, který by
reprezentoval spole1nou obhajobu jako celek, p2i1emž by nap2íklad ze zákona nebylo
vylou1eno, aby každý z obhájc7 m3l možnost uplat6ovat po dohod3 s hlavním
obhájcem dosavadní díl1í procesní práva. Dále by bylo vhodné odstranit nedostatek
právní úpravy p2ipoušt3jící ú1ast obhájce u t3ch zajiš5ovacích úkon7, v jejichž
pr7b3hu jsou opat2ovány d7kazy významné pro rozhodnutí soudu, nap2. provád3ní
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domovní a osobní prohlídky, prohlídky jiných prostor a pozemk7, b3hem nichž m7že
být obvin3ný též vyslýchán. Odstran3n by m3l být i prostor pro obstrukce
obvin3ného v p2ípadech nutné obhajoby, kdy obvin3ný bezprost2edn3 p2ed
zapo1etím procesního úkonu odvolá plnou moc obhájce a sou1asn3 si nezvolí
obhájce jiného.
P2es nedávnou novelu trestního 2ádu se p2edpokládá, že i další
rozsáhlá novelizace trestního 2ádu bude vycházet ze zhodnocení ú1innosti
dosavadních základních p2edpis7 v trestn3právní oblasti a bude zam32ená p2edevším
na vytvo2ení co nejvhodn3jšího systému orgán7 p7sobících v trestním 2ízení
zohled6ující zajišt3ní všech závazk7 vyplývajících z mezinárodních dokument7.
Postavení obvin3ného v rámci trestního 2ízení by nem3lo doznat
zásadních zm3n. Institut dokazování v 2ízení p2ed soudem bude založen na principu
kontradiktornosti p2i široké ú1asti stran, v1etn3 možnosti 1íst se souhlasem stran
veškeré d7kazní prost2edky bez ohledu na jejich procesní povahu, a díl1í zm3ny se
budou týkat i právní úpravy p2ítomnosti obvin3ného u soudu, nebo5 tam kde p2i
hlavním lí1ení obvin3ný nechce využít svého práva ú1astnit se 2ízení a k soudu se
nedostavuje, bude možné v tom sm3ru 2ízení skon1it.
Poslanecká sn3movna Parlamentu 4R v minulých dnech v prvním
1tení zamítla návrh novely zákona 1. 141/1961 Sb., trestní 2ád. Novela se v3novala
problematice korupce a pokoušela se jí 2ešit prost2ednictvím zavedení nového
institutu, tzv. korunního sv3dka.
Záv3rem lze uvést, že z celkové úrovn3 1eské právní úpravy práva
obvin3ného na obhajobu, nevyplývá pot2eba 1init v sou1asné dob3 zásadní 1i
významné zm3ny, aniž by došlo k zcela zásadní a neo1ekávané zm3n3 v celkové
koncepci trestního procesu. Nabízí se však pot2eba úprav dopl6ujících a
zp2es6ujících stávající obsah a rozsah procesní práva na obhajobu. Nelze však
naopak nezmínit, že v rámci souladu s p2edpisy s EU je v první 2ad3 nutno zajistit
provedení implementace celé 2ady Sm3rnic Evropského parlamentu a Rady (nap2.
2008/99/ES, 2008/913/SVV, 2009/123/ES), a celé 2ady dalších, které spadají do
oblasti trestního práva.
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SUMMARY IN ENGLISH
Criminal law, or penal law, is the body of law that relates to crime. It
might be defined as the body of rules that defines conduct that is prohibited by the
state because it is held to threaten, harm or otherwise endanger the safety and welfare
of the public, and that sets out the punishment to be imposed on those who breach
these laws. Criminal law is to be distinguished from civil law.
The main part of the work is focused on the analysis of the legal
regulation of the position of defense against the enforcement authorities in criminal
proceedings in the Law on Criminal Procedure, limited specific procedural rights,
although formally vested advocates, however, the de facto carried out exclusively in
favor of the accused, and their corresponding duties of criminal proceedings.
Many laws are enforced by threat of criminal punishment, and their
particulars may vary widely from place to place. The entire universe of criminal law
is too vast to intelligently catalog. Nevertheless, the following are some of the more
known aspects of the criminal law.
Ineffective assistance of counsel is an issue raised in legal malpractice
suits and in appeals in criminal cases where a criminal defendant asserts that their
criminal conviction occurred because their attorney failed to properly defend the
case. Having the benefit of counsel or assistance of counsel means that the criminal
defendant has had a competent attorney representing him or her. Competence is
defined as reasonable professional assistance and is defined in part by prevailing
professional norms and standards. In order to prevail on a claim that he received
ineffective assistance, a criminal defendant must show two things:
− Deficient performance by counsel.
− Resulting prejudice, in that but for the deficient performance, the
result of the proceeding would have differed.
Ineffective assistance of counsel may also be a ground for voiding a
waiver of the right to appeal that a defendant may have signed as part of her
agreement to plead guilty.
In the field of criminal law there are a variety of conditions that will
tend to negate elements of a crime (particularly the intent element), known as

111

defenses. The label may be apt in jurisdictions where the accused may be assigned
some burden before a tribunal. However, in many jurisdictions, the entire burden to
prove a crime is on the government, which also must prove the absence of these
defenses, where implicated. In other words, in many jurisdictions the absence of
these so-called defenses is treated as an element of the crime. So-called defenses may
provide partial or total refuge from punishment.
Self-defense is, in general, some reasonable action taken in protection
of self. An act taken in self-defense often is not a crime at all; no punishment will be
imposed. To qualify, any defensive force must be proportionate to the threat. Use of
a firearm in response to a non-lethal threat is a typical example of disproportionate
force; however, such decisions are dependent on the situation and the applicable law,
and thus the example situation can in some circumstances be defensible, generally
because of a codified presumption intended to prevent the unjust negation of this
defense by the trier of fact.
Different stadium of process in impositium of sentence use different
approaches in providing legal counsel for criminal defendants who do not have
financial access to a private attorney. Under the democratic system and publicly
funded public defender (call “ex-offo”) under the Czech Bar Association. Typically,
these advocates function as an agency of the state government and as such, these
attorneys are compensated as salaried government employees. Yet another, although
increasingly less common method to appoint counsel for indigent criminal
defendants is by way of private attorneys who enter agreements with the government
to handle such cases. Under this system attorneys generally operate as independent
contractors and are compensated at a fixed rate for the case or sometimes by the
hour.
According to the Czech Bar Association, law firms can add a
surcharge to the fees of their contract attorneys so long as the final fee charged to the
client is reasonable. Particularly use of contract attorneys gives firms a competitive
edge in the marketplace, helping them to control costs while increasing profitability.
Assigned counsel work in criminal defense In criminal case without a
public defender, or without an alternate defender, a contract attorney may be hired to
do assigned counsel work. Some of these cases may be substitutes by his legal
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assistant (often called him „koncipient“), he provided hire a freelance paralegal,
commonly known as a legal assistant, to perform many of the tasks that a contract
attorney might perform.
Czech criminal law is based on the principle of individual liability. It
does not recognize collective liability nor liability for somebody else’s guilt or
corporate liability.
Only an individual may be criminally liable for criminal offences
committed in the corporate sphere if they commit an offence or participate in it, i.e.
an individual who acted on behalf of the legal entity and who, while representing it,
committed an offence dangerous to society and was culpable for the consequence. In
collective bodies, all their members may be liable as individuals if they are culpable
for the consequence.
As regards the possibility of holding a trial in the absence of the
accused, in general his presence at the trial is essential. Despite this, the Criminal
Procedure Code recognizes cases when a trial is held in the absence of the accused.
A trial may be held in the absence of the accused only if the court deems that the
case may be reliably tried even without the presence of the accused. Other conditions
include inter alia the fact that the indictment was duly delivered to the accused, that
the accused was duly summoned to the trial and that there was a hearing of the
offence which is the subject-matter of the indictment. The trial may not be held in the
absence of the accused if he is in custody or serving a prison sentence or if it
involves a crime for which the law stipulates a prison sentence of more than five
years (this does not apply if the accused requests that the trial should be held in his
absence). In cases of compulsory defense, a trial may not be held without the
presence of a defense counsel.
As stated previously, in criminal proceedings it is the state prosecutor
who brings a charge behalf of the state and represents the state in the proceedings.
For simplification, his role may be divided into the role he plays in preliminary
proceedings and his role in judicial proceedings. In preliminary proceedings the state
prosecutor is entrusted with supervision of adherence to legality. See the relevant text
in Criminal Procedure Code which defining his competencies with respect to the
police authority which verifies the facts indicating that a crime has been committed
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or conducts the investigation. The 2001 amendment introduced into the Criminal
Procedure Code the use of what are termed intelligence means and device - feigned
transfer, surveillance of persons and objects, use of an undercover agent. In this
connection, the state prosecutor was entrusted with certain powers to make decisions
on permitting their use.
As regards the overall concept of the Criminal Code and the Criminal
Procedure Code, there were only a few changes of a more profound nature. As a
consequence, the current Criminal Code and Criminal Procedure Code is not in
conformity with the changing realities of society, inadequately ensures the protection
of freedoms and rights of the individual and contributes to the stability of society
only to a limited extent. It is therefore generally acknowledged that it is necessary to
proceed with the new codification of substantive and procedural criminal law in the
Czech Republic.
From an overall assessment of the level of Czech legislation, the rights
of the accused to a fair hearing does not need to be present in substantial or
significant changes without a fundamental and abrupt change in the overall concept
of the criminal process. There is only need for additional modifications of existing
concepts and increasingly exacting process and the right for defense.
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Abstrakt
Práce vymezuje a hodnotí systematicky právo na obhajobu v 1eském
trestním 2ízení. S úhl3 pohled3, které se vzájemn4 dopl5ují. Jednak v ústavní rovin4 a
dále podle trestního 2ádu. Pojetí reflektuje požadavek na spravedlivý proces a fair
proces. Nejprve vymezuje obecnou rovinu práva na obhajobu. Základní rysy a pojetí.
Též atributy obsahu práva na obhajobu. Samostatn4 vymezuje institut materiální a
formální obhajoby. D3raz je kladen na úlohu obhajoby p2i dokazování. Právo na
obhajobu a jeho obsahu, motivuje úvahy de lege ferenda, ve vztahu k sou1asné platné
právní úprav4. To vše ve vztahu k p2íslušným mezinárodním smlouvám.

Abstract
This work systematically identifies and evaluates the right to defense in
the Czech criminal proceedings. The angles, which are mutually complementary.
First, in constitutional terms and the Criminal Procedure Code. The concept reflects
the requirement for due process and fair trial. First it defines a general plane of the
right to defense. The basic features and concepts. Also, the attributes of the content of
the defense. Self-defined material and institute a formal defense. Emphasis is placed
on the role of evidence in defense. The right to defense and its content, motivating
considerations de lege ferenda in relation to the current applicable legislation. This is
all in relation to the relevant international treaties.

