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1. ÚVOD

Pro svou diplomovou práci jsem si vybrala téma obhájce v trestním řízení, neboť mi 

přijde nejen zajímavé, ale také poměrně dost praktické a i z toho důvodu, že v budoucnu 

bych se ve své profesi trestnímu právu ráda věnovala. Vzhledem k šířce záběru tohoto 

tématu bych hned na úvod chtěla v hrubých obrysech naznačit, na co se ve své práci 

zaměřím. 

Nejprve pojednám o právu na obhajobu a jeho pramenech, které považuji za 

základní kameny této problematiky. V této části budu popisovat prameny tohoto práva 

v mezinárodních úmluvách i jeho zakotvení v právním řádu České republiky a budu se 

snažit zdůraznit jeho roli v trestním řízení. Dále budu podrobněji rozebírat zásadu zajištění 

práva na obhajobu v českém právním řádu, její umístění mezi zásadami, dělení a také to, 

jak se tato zásada v některých případech projevuje v konkrétních právech a povinnostech 

obviněného. Vzhledem k tomu, že trestní právo se vyznačuje některými specifickými 

zásadami, použitelnými jen pro toto odvětví, považuji za důležité zmínit se o konstrukci i 

funkcích zásad v obecném pojetí. 

V následující fázi plynule přejdu k samotné osobě obhájce, kterého budu 

charakterizovat z hlediska podmínek, které musí splňovat k tomu, aby tuto funkci 

v trestním řízení mohl vykonávat, a dále popíši hlavně jednotlivé případy vzniku zastoupení 

obviněného obhájcem. Zde se pokusím vymezit hlavně zásadní rozdíly mezi obhájcem

zvoleným a ustanoveným. Budu se snažit co nejlépe vystihnout jeho postavení jak v rámci 

vztahu advokát-klient, tak vůči orgánům činným v trestním řízení. Jeho konkrétní 

oprávnění a povinnosti se dále pokusím rozvést v konkrétních fázích trestního řízení za 

použití konkrétních ustanovení trestního řádu. 
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2. PRAMENY PRÁVA NA OBHAJOBU

Jak jsem zmínila výše, na samotném počátku této práce považuji za velmi důležité 

popsat právo na obhajobu, které nám stanoví základní mantinely pro obhájce v trestním 

řízení, z čeho se toto právo odvozuje a jaké jsou jeho prameny. 

2.1 VNITROSTÁTNÍ ÚPRAVA

2.1.1 ÚSTAVNÍ ZÁKONY

Ve vnitrostátním právním řádu je zde nezbytné na prvním místě zmínit Ústavní 

zákony, které mají v našem právním řádu nejvyšší právní sílu a jsou tím pádem i limitem 

pro vydávání a obsah dalších zákonů, a podzákonných předpisů, upravujících trestní řízení. 

Z ústavních zákonů se touto problematikou speciálně zabývá Listina základních práv a 

svobod1, vyhlášená usnesením předsednictva České národní rady ze dne 16. prosince 1992,

v Hlavě páté, která nese název „Právo na soudní a jinou právní ochranu“ a v této sekci 

konkrétně ve spojitosti s obhájcem pak čl. 40 odst. 3: „Obviněný má právo, aby mu byl 

poskytnut čas a možnost k přípravě obhajoby a aby se mohl hájit sám nebo prostřednictvím 

obhájce. Jestliže si obhájce nezvolí, ačkoliv ho podle zákona mít musí, bude mu ustanoven 

soudem. Zákon stanoví, v kterých případech má obviněný právo na bezplatnou pomoc 

obhájce.“

Takto stanovené právo na obhajobu se nám dále zrcadlí v trestním řádu a to v § 33

tr.ř., který formuluje materiální i formální obhajobu, o kterých se zmíním více dále, v § 2 

odst. 13 trestního řádu a dalších souvisejících ustanoveních. 

Čl. 40 odst. 4 Listiny stanoví, že obviněný má právo odepřít výpověď a tohoto práva 

nesmí být nikdo zbaven. Jak plyne z dikce tohoto ustanovení, vztahuje se toto právo pouze 

                                                  
1 Dále jako Listina.
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na obviněného, nikoliv také na svědky, a je speciálním vůči čl. 37 odst. 1 Listiny: „Každý 

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

osobě blízké.“ Právo obviněného nevypovídat je dále výslovně stanoveno v § 33 odst. 1 

tr.ř.: „Obviněný má právo vyjádřit se ke všem skutečnostem, které se mu kladou za vinu, a k 

důkazům o nich, není však povinen vypovídat.“ a pokud ho využije, orgány činné v trestním 

řízení nejsou oprávněny z tohoto faktu vyvozovat žádné závěry o případné vině či nevině a 

zároveň mají povinnost ho o tomto právu včas a řádně poučit. 2

Další ustanovení čl. 40 Listiny jsou pro trestní řízení také podstatná, neboť jsou 

v nich formulovány vůdčí principy ovládající trestní řízení, které se dále promítají do 

trestního řádu, jako například presumpce neviny, zákaz retroaktivity a další. 

Ústava pak v souvislosti s tímto tématem upravuje především hierarchii a vztahy 

moci soudní, např. v článku 90 Ústavy3: „Soudy jsou povolány především k tomu, aby 

zákonem stanoveným způsobem poskytovaly ochranu právům. Jen soud rozhoduje o vině a 

trestu za trestné činy.“.

2.1.2 ZÁKONY A PODZÁKONNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY

Zde je nutno na prvním místě uvést zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení 

soudním (trestní řád)4, kde najdeme promítnutí ústavněprávní zásady na obhajobu v mnoha 

ustanoveních, kterými se budu podrobněji zabývat v průběhu této práce. V zákonu o 

soudnictví ve věcech mládeže č. 218/2003 Sb., najdeme úpravu obhajoby ve věcech 

                                                  

2 Herczeg, J. Zásada „nemo tenetur“ a práva obviněného v trestním řízení, Bulletin advokacie, č. 1-2/2010.

3 ústavní zákon č. 1/1993 Sb. ve znění ústavního zákona č. 347/1997 Sb., 300/2000 Sb., 448/2001 Sb., 
395/2001 Sb., 515/2002 Sb. a 319/2009 Sb.

4 Dále jako trestní řád, tr.ř.
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mladistvých a podstatný je také zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii5, ve kterém nalezneme 

důležité informace o výkonu advokacie, potažmo o právech a povinnostech advokátů 

obecně, tedy i obhájců. Další informace o poskytování právní pomoci můžeme naleznout 

také v advokátním tarifu6 a stavovských předpisech České advokátní komory (etický 

kodex7). 

2.2 MEZINÁRODNÍ DOKUMENTY

Problematika práva na obhajobu je samozřejmě rozpracována i v mezinárodních 

úmluvách, kterými je Česká republika jako jedna ze smluvních stran na základě čl. 10 

Ústavy vázána8. Z toho plyne jejich bezprostřední závaznost pro náš právní řád a podle 

stupně právní síly stojí dokonce nad trestním řádem, jakožto základním pramenem práva 

upravujícím trestní řízení. Vzhledem k přímé účinnosti těchto smluv se jich obviněný, při 

případném porušení zásad v nich obsažených, může přímo dovolávat. 

Zde bych určitě uvedla Úmluvu o ochraně lidských práv a svobod9, která byla 

vyhlášena Radou Evropy (ve Sbírce zákonů pod číslem 209/1992) a její článek 6, tedy 

právo na spravedlivý proces, které v sobě zahrnuje katalog dílčích zásad, vztahujících se na 

řízení obecně a pro obviněného z trestného činu dále stanovuje ještě speciální zásady, kde 

                                                  

5 Dále AZ

6 vyhláška Ministerstva spravedlnosti ČR ze dne 4. června 1996 č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a 
náhradách advokátů za poskytování právních služeb ve znění vyhlášky č. 235/1997 Sb.

7 usnesení představenstva české advokátní komory č. 1/1997 Věstníku ze dne 31. října 1996, kterým se 
stanoví pravidla profesionální etiky a pravidla soutěže advokátů České republiky 

8 Čl. 10 Ústavy: Vyhlášené mezinárodní smlouvy, k jejichž ratifikaci dal Parlament souhlas a jimiž je Česká 
republika vázána, jsou součástí právního řádu; stanoví-li mezinárodní smlouva něco jiného než zákon, použije 
se mezinárodní smlouva.

9 Dále jen jako „Úmluva“
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je opět uvedena pro nás stěžejní zásada práva na obhajobu. Dle čl. 6 odst. 3 Úmluvy:

„Každý, kdo je obviněn z trestného činu, má tato minimální práva: 

a) být neprodleně a v jazyce, jemuž rozumí, podrobně seznámen s povahou a 

důvodem obvinění proti němu; 

b) mít přiměřený čas a možnosti k přípravě své obhajoby; 

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

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

zájmy spravedlnosti vyžadují; 

d) vyslýchat nebo dát vyslýchat svědky proti sobě a dosáhnout předvolání a výslech 

svědků ve svůj prospěch za stejných podmínek, jako svědků proti sobě; 

e) mít bezplatnou pomoc tlumočníka, jestliže nerozumí jazyku používanému 

před soudem nebo tímto jazykem nemluví.“

Vzhledem k tomu, že Úmluva sama označuje tato práva jako minimální, mělo by 

jejich umožnění orgány činnými v trestním řízení obviněnému tvořit základ každého 

spravedlivého procesu (fair proces). Za podstatné považuji v souvislosti s tímto tématem 

zmínit také čl. 6 odst. 2 Úmluvy, ve kterém je zakomponován další velmi důležitý princip 

trestního řízení a to zásada presumpce neviny10. 

Všeobecná deklarace lidských práv a svobod přijatá 10. 12. 1948 Valným 

shromážděním Organizace spojených národů, se o právech obviněného zmiňuje v článcích 

10 a 11. V článku 10 se prohlašuje, že „každý má úplně stejné právo, aby byl spravedlivě a 

veřejně vyslechnut nezávislým a nestranným soudem, který rozhoduje buď o jeho právech a 

povinnostech, nebo o jakémkoli trestním obvinění vzneseném proti němu“ a článek 11 

obsahuje zásadu presumpce neviny za současného poskytnutí všech dostupných práv na 

obhajobu obviněného během trestního řízení.

                                                  
10 „Každý, kdo je obviněn z trestného činu, se považuje za nevinného, dokud jeho vina nebyla prokázána 
zákonným způsobem.“
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Dalším důležitým pramenem je Mezinárodní pakt o občanských a politických 

právech, vyhlášený v Chartě OSN (ve Sbírce zákonů pod číslem 120/1976), který v článku 

14 opět rekapituluje stěžejní zásady trestního řízení. 

Porušení práv obviněného na obhajobu může vést k vrácení věci státnímu zástupci k 

došetření při předběžném projednání obžaloby, zrušení rozsudku soudu prvního stupně v 

odvolacím řízení a také k podání dovolání nebo stížnosti pro porušení zákona.
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3. PRÁVO NA OBHAJOBU A JEHO UMÍSTĚNÍ 

V SYSTÉMU ZÁKLADNÍCH ZÁSAD

3.1 ZÁSADY OBECNĚ

Jak jsem zmínila v úvodu této práce, právo na obhajobu je pro toto téma 

nejdůležitější zásadou ovládající trestní řízení. Zásadou rozumíme vůdčí právní ideje nebo 

principy, jimiž je ovládáno trestní řízení a kterým toto postavení přiznává zákon. Tyto 

zásady tvoří platformu pro postupy v trestním řízení, činnost orgánů, subjektů i stran řízení. 

Zásady mají 4 základní funkce, a to: poznávací, interpretační, aplikační a 

zákonodárnou. Jejich poznávací funkce nám umožňuje pochopit smysl trestního řízení jako 

celku a zároveň jednotlivých institutů, které se v něm vyskytují. Interpretační funkce nám 

slouží při výkladu zákona, funkce aplikační pak při řešení konkrétních sporů a konečně 

funkce zákonodárná pro tvorbu práva. Vzhledem k tomu, že zásada zajištění práva na 

obhajobu je obsažena v samotné Listině, která tvoří ústavní pořádek České republiky, 

můžeme ji klasifikovat jako pravidlo ústavněprávní úrovně a tato skutečnost samozřejmě 

zdůrazňuje její zásadní postavení i mezi ostatními zásadami. Z dalších ústavněprávních 

zásad bychom mohli jmenovat například zásadu presumpce neviny, veřejnosti, ústnosti atd. 

V trestním řádu ji nalezneme v § 2 odst. 13: „Ten, proti němuž se trestní řízení vede, 

musí být v každém období řízení poučen o právech umožňujících mu plné uplatnění 

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

povinny umožnit mu uplatnění jeho práv.“
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3.1.2 DĚLENÍ ZÁSAD

Podle tradičního dělení třídíme zásady do několika skupin podle převažujícího 

obsahu a v tomto dělení se zásada zajištění práva na obhajobu řadí společně se zásadou 

stíhání jen ze zákonných důvodů a zásadou spolupráce se zájmovými sdruženími občanů do 

první skupiny, jež nese název „Obecné zásady“. Teorie dále rozlišuje ještě jedno dělení 

zásad a to podle hlediska jejich využitelnosti v různých oborech práva, či dokonce různých 

právních řádech. Tato klasifikace rozlišuje zásady obecné (zásada přiměřenosti, rychlého 

procesu), které dopadají na celý systém práva, meziodvětvové (právo na obhajobu), což jsou 

zásady, které se dají uplatnit v různých právních odvětvích a specifické (zásada legality, 

zásada obžalovací), které jsou vlastní pouze trestnímu právu. Právo na obhajobu zde 

logicky spadá do skupiny zásad meziodvětvových, neboť trestní právo není jediným 

odvětvím, kde se této zásady využívá. 

3.2 ZÁSADA ZAJIŠTĚNÍ PRÁVA NA OBHAJOBU

Hlavní funkcí této zásady je ochrana práv a zájmů osoby, proti které je trestní řízení 

vedeno a ve svém důsledku by měla zabezpečit i vydání spravedlivého rozhodnutí. Tato 

zásada je platná ve všech stadiích trestního řízení a zavazuje všechny orgány činné 

v trestním řízení. Subjektem této zásady tedy je osoba, proti které se řízení vede, a tou

rozumíme během různých fází trestního řízení: podezřelého (dle § 76 odst. 1 tr.ř. a také

osoba, proti které je vedeno zkrácené přípravné řízení do okamžiku, kdy státní zástupce 

podá návrh na potrestání k soudu, § 179b odst. 2 tr.ř.), obviněného (§ 32 tr.ř.), 

obžalovaného (§ 12 odst. 8 tr.ř.) a odsouzeného (§12 odst. 9 tr.ř.).

Ve své práci se pro zjednodušení budu v následujících kapitolách držet jednotného 

termínu „obviněný“. Zásada zajištění práva na obhajobu se skládá ze tří složek, kterými 

jsou: právo na osobní obhajobu, povinnost orgánů činných v trestním řízení vůči 

obviněnému a právo obviněného zvolit si obhájce. Tyto 3 složky se dále ještě podřazují pod 
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pojem obhajoby materiální a formální. Ohledně toho, do které skupiny jednotlivé složky 

spadají, panují dva názory. Dle prof. Jelínka do obhajoby materiální spadá pouze „Právo 

hájit se sám a prostředky dle vlastního rozhodnutí“ – tedy právo osobní obhajoby. Dle 

dělení prof. Císařové pak obhajobu materiální tvoří jak právo na osobní obhajobu, tak 

povinnosti orgánů činných v trestním řízení vůči obviněnému. Shodují se pouze u obhajoby

formální, kam oba řadí právo obviněného zvolit si obhájce. V mém následujícím dělení 

budu vycházet z třídění prof. Císařové.

Na závěr bych pro ilustraci ještě ráda citovala, jak právo na obhajobu 

charakterizoval Ústavní soud ve svém nálezu I. ÚS 592/2000, ze dne 12. 02. 2002: „Podle 

čl. 37 odst. 2 Listiny základních práv a svobod má každý právo na právní pomoc v řízení 

před soudy, jinými státními orgány či orgány veřejné správy, a to od počátku řízení. Podle 

čl. 40 odst. 3 Listiny má obviněný právo, aby mu byl poskytnut čas a možnost k přípravě 

obhajoby a aby se mohl hájit sám nebo prostřednictvím obhájce. Rovněž Úmluva o ochraně 

lidských práv a základních svobod stanoví v čl. 6 odst. 3 písm. b) a c) že každý, kdo je 

obviněn z trestného činu má mj. právo na přiměřený čas a možnosti k přípravě své 

obhajoby a právo obhajovat se osobně nebo za pomoci obhájce podle vlastního výběru. 

Uvedená ustanovení zakotvují některé základní procesní záruky práva na spravedlivé 

řízení, které jsou nepominutelnou součástí pojmu právního státu. Právo na obhajobu je 

jedním z nejdůležitějších základních práv osob, proti nimž se trestní řízení vede a směřuje k 

dosažení spravedlivého rozhodnutí, vydaného nejen v zájmu trestně stíhané osoby, ale 

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

svobodám člověka a občana (čl. 1 Ústavy ČR). Stát proto musí zajistit takové podmínky, 

aby uvedené principy bylo možné realizovat cestou příslušných procesních záruk postavení 

obhájce i obviněného.“
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3.2.1 OBHAJOBA MATERIÁLNÍ

Skládá se ze dvou složek a to z práva na osobní obhajobu a práva osoby, proti níž je 

řízení vedeno, požadovat od všech orgánů činných v trestním řízení, aby byly vyjasněny 

všechny okolnosti svědčící v její prospěch. 

Co se týče osobní obhajoby, je zakotvena v § 33 odst. 1 tr.ř., který uvádí základní 

práva obviněného. Nejedná se o taxativní výčet, další práva obviněného jsou uvedena také 

na jiných místech v trestním řádu. Tento paragraf garantuje obviněnému právo:

 vyjádřit se ke všem skutečnostem, které jsou mu kladeny za vinu a 

důkazech o nich (důležitým předpokladem pro využití práva vyjadřovat se 

ke skutečnostem je i právo nahlížet do spisů § 65 tr.ř., o kterém se 

podrobněji zmíním v následujících částech práce),

 právo uvádět okolnosti a důkazy ke své obhajobě, dále činit návrhy (na 

provedení důkazů, na rozhodnutí ve věci), 

 podávat žádosti (o navrácení lhůty, o propuštění z vazby) či opravné 

prostředky (stížnost, odvolání, odpor, dovolání, návrh na obnovu řízení), 

 právo zvolit si obhájce a radit se s ním a samozřejmě i 

 právo osobní účasti v řízení před soudem (čl. 14 odst. 3 písm. d)

Mezinárodního paktu o občanských a politických právech). 

Druhou složkou obhajoby materiální je tedy právo obviněného požadovat od všech 

orgánů v trestním řízení, aby byly vyjasněny i všechny okolnosti svědčící v jeho prospěch,

a aby tyto orgány rovněž prováděly důkazy ve prospěch obviněného i bez návrhu. Práva 

obviněného se zde odráží do podoby povinností v případě orgánů činných v trestním řízení 

a řadíme sem i povinnost orgánů vždy obviněného poučit o jeho právech a poskytnout mu 

plnou možnost jejich uplatnění.



16

3.2.2 OBHAJOBA FORMÁLNÍ

Tato část zásady zajištění práva na obhajobu je pro mou práci stěžejní, neboť 

formální obhajoba je tvořena právem obviněného, aby si zvolil svého obhájce a radil se 

s ním. Je vyslovena také v § 33 odst. 1 tr.ř., který doslova říká, že obviněný má právo: 

„…zvolit si obhájce a s ním se radit i během úkonů prováděných orgánem činným v 

trestním řízení. S obhájcem se však v průběhu svého výslechu nemůže radit o tom, jak 

odpovědět na již položenou otázku. Může žádat, aby byl vyslýchán za účasti svého obhájce 

a aby se obhájce účastnil i jiných úkonů přípravného řízení (§ 165 tr.ř.). Je-li ve vazbě 

nebo ve výkonu trestu odnětí svobody, může s obhájcem mluvit bez přítomnosti třetí osoby. 

Uvedená práva příslušejí obviněnému i tehdy, je-li zbaven způsobilosti k právním úkonům 

nebo je-li jeho způsobilost k právním úkonům omezena.“  Toto právo dává obviněnému 

možnost zvolit si obhájce na základě vlastního výběru, svobodně, volně a na vlastní 

zodpovědnost, ovšem v zákonem stanovených případech bude obviněnému obhájce 

ustanoven i proti jeho vůli, pokud si ho nezvolí. Tento postup se aplikuje v případech nutné 

obhajoby a dále o něm budu pojednávat v pozdějších kapitolách této práce. Obviněný si 

také může zvolit i více než jednoho obhájce, v takovém případě hovoříme o pluralitě 

obhájců. Právo na obhajobu je obviněnému garantováno státem nejen v jeho vlastním 

zájmu, ale i z důvodu dosažení spravedlivého autoritativního výroku soudu, který je 

důležitý pro celou naši společnost. Aby bylo spravedlivého rozhodnutí dosaženo i 

v případech, kdy obviněný nemá dostatečné finanční prostředky k úhradě své obhajoby, 

stanoví § 33 odst. 2 tr.ř., že obviněný má za splnění určitých předpokladů nárok na 

obhajobu bezplatnou nebo za sníženou odměnu11. O nároku nemajetného na obhajobu 

bezplatnou nebo za sníženou odměnu je orgán činný v trestním řízení (předseda senátu; 

                                                  
11 § 18 odst.3 zákona o advokacii: „Pokud žadatel žádá, aby mu byly právní služby určeným advokátem 
poskytnuty bezplatně nebo za sníženou odměnu, je povinen současně s podáním návrhu na určení advokáta 
Komorou prokázat, že jeho příjmové a majetkové poměry takové poskytnutí právních služeb odůvodňují; 
způsob prokazování příjmových a majetkových poměrů žadatele, jakož i rozsah údajů, které je žadatel 
povinen Komoře sdělit, stanoví Ministerstvo spravedlnosti po předchozím vyjádření Komory vyhláškou.“
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v přípravném řízení soudce) povinen rozhodnout neprodleně. V případech nutné obhajoby, 

kdy je mu obhájce ustanoven pak jeho odměnu hradí stát.

4. OSOBA OBHÁJCE

Obhájce je zmocněncem osoby, proti které je trestní řízení vedeno a v jeho opozici 

stojí státní zástupce, hájící práva a zájmy společnosti (neboť trestným činem je vždy 

jednání společensky škodlivé). Osobou obhájce se zabývá § 35 tr.ř., podle kterého 

obhájcem v trestním řízení může být pouze advokát, a zákon o advokacii pak dále osobu 

advokáta specifikuje a vymezuje nutné předpoklady pro výkon této funkce v § 4 AZ12 a v § 

                                                  
12 § Chyba! Pouze hlavní dokument.4 Zákona o advokacii
Advokátem je ten, kdo je zapsán v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou (dále jen 
„Komora“).
§ 5
(1) Komora zapíše na základě písemné žádosti do seznamu advokátů každého,
a) kdo má plnou způsobilost k právním úkonům,
b) kdo získal vysokoškolské vzdělání v oboru právo
1. v magisterském studijním programu studiem na vysoké škole v České republice1b), nebo
2. studiem na vysoké škole v zahraničí, pokud je takové vzdělání v České republice uznáváno za rovnocenné 
vzdělání uvedenému v bodě 1 na základě mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána, anebo 
pokud takové vzdělání bylo uznáno podle zvláštního právního předpisu1d), a současně takové vzdělání 
odpovídá obsahem a rozsahem obecnému vzdělání, které lze získat v magisterském studijním programu v 
oboru právo na vysoké škole v České republice,
c) kdo vykonával po dobu alespoň tří let právní praxi jako advokátní koncipient,
d) kdo je bezúhonný,
e) komu nebylo uloženo kárné opatření vyškrtnutí ze seznamu advokátů nebo na něhož se hledí, jako by mu 
toto kárné opatření nebylo uloženo,
f) kdo nebyl vyškrtnut ze seznamu advokátů podle § 7b odst. 1 písm. e) nebo f), nebo uplynula-li od 
vyškrtnutí doba pěti let, a insolvenční řízení bylo v této době pravomocně skončeno1d)

g) kdo není v pracovním nebo ve služebním poměru, s výjimkou pracovního poměru
1. ke Komoře nebo k obdobné profesní organizaci advokátů v některém z domovských států,
2. k advokátovi, k právnické osobě podle § 15 odst. 1 (dále jen „společnost“), nebo k zahraniční právnické 
osobě oprávněné poskytovat právní služby podle § 35s odst. 1 (dále jen „zahraniční společnost“),
3. jehož předmětem je výkon vědecké, pedagogické, literární, publicistické nebo umělecké činnosti,
ani nevykonává jinou činnost neslučitelnou s výkonem advokacie,
h) kdo složil advokátní zkoušku,
i) kdo uhradil Komoře poplatek, který stanoví stavovský předpis nejvýše částkou 10 000 Kč, a
j) kdo po splnění podmínek uvedených pod písmeny a) až i) složil do rukou předsedy Komory tento slib: 
"Slibuji na svou čest a svědomí, že budu ctít právo a etiku povolání advokáta a chránit lidská práva. Slibuji, že 
budu dodržovat povinnost mlčenlivosti a dbát důstojnosti advokátního stavu.
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13 odst. 2 AZ, dle kterého advokát musí mít sídlo v České republice. Trestní řád rozlišuje 

obhájce zvoleného, ustanoveného soudem a speciální případ, kdy je obhájce určen českou 

advokátní komorou. 

Obhájcem v trestním řízení může být pouze advokát, hlavně z důvodu zajištění 

profesionality obhajoby, neboť podle zásady subsidiarity trestní represe trestní právo a 

s ním spojené trestní řízení nastupuje až jako nejzazší řešení problému (ultima ratio) a 

během trestního řízení může dojít k citelným zásahům do práv a povinností obviněného.

Z tohoto důvodu zajišťuje zmíněné pravidlo, že obhájcem bude osoba právně vzdělaná, 

která má potřebné teoretické znalosti i praktické zkušenosti v oblasti obhajoby.

Obhájce obviněného zastupuje a v průběhu celého řízení dbá na to, aby obviněný 

měl možnost plně využít všech svých práv a aby výsledek řízení nebyl negativně ovlivněn 

neznalostí trestněprávních norem jeho klienta. Také by měl důsledně využívat všech 

zákonných prostředků, které dle svého přesvědčení uzná za vhodné a prospěšné pro svého 

klienta, neboť o jeho zájem se zde jedná především. Dle trestního řádu je subjektem13, ale 

nikoliv stranou14 trestního řízení. Stranou řízení je obviněný a označíme-li nějaký subjekt 

jako stranu, znamená to, že má k dispozici maximum práv. I proto jsou oprávnění 

obviněného v trestním řízení daleko rozsáhlejší a tuto problematiku budu ještě podrobněji 

zmiňovat v dalších částech této práce. Existují však i situace, kdy obhájce může být stranou 

trestního řízení, a to např. tehdy, pokud vlastním jménem uplatňuje nárok na odměnu za 

poskytnuté služby. 

Advokát má v trestním řízení specifické postavení, z povahy své profese má být 

nezávislý, ovšem co se týká trestního řízení, nelze u něj hovořit o nestrannosti, na rozdíl od 

                                                  
13 Subjekty trestního řízení jsou činitelé (státní orgány, FO, PO), kteří mají a vykonávají vlastním jménem 
vliv na průběh řízení, a kterým zákon dává k uskutečnění tohoto vlivu určitá procesní práva nebo povinnosti. 
Do této skupiny řadíme orgány činné v trestním řízení (soud, státní zástupce, policejní orgán); osobu, proti níž 
se řízení vede; obhájce, svědek, znalec, tlumočník pokud svým jménem uplatňují nějaký nárok. 

14 Stranou trestního řízení rozumíme subjekty, které jsou dle zákona oprávněny před soudem uplatňovat nebo 
podporovat obžalobu nebo proti obžalobě sebe nebo jiného obhajovat. Podle teorie je to obviněný, poškozený, 
zúčastněná osoba a osoby oprávněné podávat svým vlastním jménem opravné prostředky ve prospěch 
obviněného. 
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soudu, neboť z povahy jeho činnosti plyne, že by měl vždy „stranit“ svému klientu a 

tomuto cíli přizpůsobit i způsob obhajoby. U advokáta rovněž z tohoto důvodu nehovoříme 

o případné podjatosti, ale o rozporu zájmů. 15Podle zákona o advokacii jsou advokáti 

oprávněni poskytovat právní služby ve všech věcech, při výkonu této činnosti jsou nezávislí 

a vázaní pouze právními předpisy a v jejich mezích také pokyny svého klienta, za kterého 

jednají jeho jménem a s jeho souhlasem. Mimoto je advokát povinen respektovat etický 

kodex své profese a zavazují ho také stavovské předpisy České advokátní komory.

Právní vztah mezi advokátem a klientem vzniká obvykle uzavřením smlouvy o 

poskytování právní služeb, ustanovením ze strany soudu a dalšími událostmi předvídanými 

zákonem. Převzetí zastoupení klienta počíná obvykle oboustranným podpisem plné moci

(srov. § 31 Občanského zákoníku a násl.), pokud se strany nedohodnou jinak. Může se 

jednat o plnou moc generální, kterou zmocněnec zmocnitele opravňuje ke všem úkonům, 

ale může být také specifikována i jinak, například může být také udělena jen pro určitý úsek 

trestního řízení (pouze pro zastupování během hlavního líčení). Pokud není stanoveno 

jinak, trvá zmocnění obhájce od započetí trestního stíhání až do pravomocného rozsudku, 

usnesení o zastavení trestního stíhání nebo jiného pravomocného skončení věci16. 

Obhájce se také může nechat pro jednotlivé úkony trestního řízení zastoupit 

koncipientem17 (a to nejen svým), kromě zákonem stanovených případů18, případně jiným 

advokátem (substituce). Trestní řád zastoupení koncipientem limituje pro případy, které 

vyžadují vyšší odbornou kvalifikaci (řízení před vyššími soudy) a stavovské předpisy

České advokátní komory se dále ještě zabývají konkretizací zastoupení koncipientem tam, 

kde to není dle trestního řádu vyloučeno. Substituční oprávnění koncipienta pro potřeby 

                                                  
15 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp.zn. 4 Tz 90/2006, ze dne 8.2.2007

16 § 41 odst. 5 tr.ř.: „… I když zmocnění takto zaniklo, je obhájce oprávněn podat za obžalovaného ještě 
dovolání a zúčastnit se řízení o dovolání u Nejvyššího soudu, dále podat žádost o milost a o odklad výkonu 
trestu.“.

17 Osoba zapsaná do seznamu advokátních koncipientů vedeného Českou advokátní komorou a splňující 
podmínky k tomu stanovené AZ

18 § 35 tr.ř.: „…řízení před krajským soudem jako soudem prvního stupně, před vrchním soudem a Nejvyšším 
soudem…“.
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trestní obhajoby je upraveno ve Věstníku české advokátní komory usnesením č. 6/1998. 

Advokát se může koncipientem nechat zastoupit v přípravném řízení a v řízení před 

okresním soudem nejdříve po absolvování praxe v délce trvání 3 měsíců a v řízení před 

krajským soudem jako soudem odvolacím až po 1 roce praxe. Mimo splnění těchto 

podmínek musí advokát ještě v každém jednotlivém případě pečlivě zvážit, zda koncipient 

vykoná obhajobu řádně a vycházet bude především z jeho dosavadní praxe. Doba praxe pro 

vykonání těchto úkonů může být i zkrácena Předsedou České advokátní komory na žádost 

advokáta, ale k tomuto dochází zcela výjimečně a v případech hodných zvláštního zřetele 

(např. pokud koncipient už předtím vykonával delší právní praxi mimo oblast advokacie –

jako podnikový právník). Pokud by se nechal advokát v případě nutné obhajoby 

koncipientem zastoupit v situaci trestním řádem vyloučené a soud by to připustil, následky 

tohoto konání by byly stejné jako by se advokát úkonu vůbec neúčastnil. Jednalo by se o 

neodstranitelnou vadu, která by v řízení před soudem druhého stupně vedla ke zrušení 

napadeného rozsudku podle § 258 odst. 1 písm. a) tr.ř.19 a zakládala by také dovolací důvod 

podle § 265b písm. c) tr.ř.20. Advokát se může koncipientem nechat zastoupit jen pro 

jednotlivé úkony, takže mimo služebního průkazu je povinen se při každém takovém úkonu 

prokázat i zmocněním advokáta a v opačném případě k úkonu nemusí být připuštěn21. Dle 

judikatury není porušením práva na obhajobu situace, kdy obviněný odmítne účast 

substituta, ačkoliv svému zvolenému zástupci (nejedná se tedy o případy nutné obhajoby) 

v plné moci podepsal prohlášení, že je oprávněn se nechat zastoupit a soud následně jedná 

za nepřítomnosti tohoto substituta22. 

Trestní řád vymezuje i situace, kdy advokát nemůže být obhájcem: 

                                                  
19 „Odvolací soud zruší napadený rozsudek také pro podstatné vady řízení, které rozsudku předcházelo, 
zejména proto, že v tomto řízení byla porušena ustanovení, jimiž se má zabezpečit objasnění věci nebo právo 
obhajoby, jestliže mohly mít vliv na správnost a zákonnost přezkoumávané části rozsudku, …“

20 obviněný neměl v řízení obhájce, ač ho podle zákona mít měl

21 Mandák V., K podmínkám zastoupení advokáta advokátním koncipientem při obhajobě obviněného, 
Trestněprávní revue č. 1/2002, str. 29.

22 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 17. 6. 2008, sp. zn. 8 Tdo 748/2008, Sbírka soudních rozhodnutí a 
stanovisek NS ČR č. 6, sešit 1/2009, roč. LXI, str. 38.
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 podle § 35 odst. 2 tr.ř. jím nemůže být advokát, proti kterému je nebo bylo 

vedeno trestní řízení (§ 160 odst. 1 tr.ř.), v jehož důsledku by v řízení, kde 

má zastupovat svého klienta musel vystupovat jako obviněný, svědek nebo 

osoba zúčastněná; 

 dle § 35 odst. 3 tr.ř. nemůže být obhájcem advokát, který by v témže řízení 

měl postavení svědka, znalce nebo tlumočníka 

 v řízení proti mladistvému pak ten, kdo by současně zastupoval osobu, jejíž 

zájmy jsou v rozporu se zájmy mladistvého, a ten kdo byl takovou osobou 

mladistvému jako obhájce zvolen (§ 44 odst. 1 ZSVM)23.

Pokud by nastala situace jmenovaná v § 35 odst. 2,3 tr.ř. je předseda senátu (v 

přípravném řízení soudce) povinen rozhodnout o vyloučení zvoleného obhájce nebo 

v případě obhájce ustanoveného o zproštění povinnosti obhajování. 

                                                  

23 § 44 ZSVM
(1) Obhájcem mladistvého nemůže být ten, kdo současně zastupuje osobu, jejíž zájmy si odporují se zájmy 
mladistvého, a ten, kdo byl mladistvému jako obhájce takovou osobou zvolen.
(2) Neužije-li mladistvý práva zvolit si obhájce a nezvolí-li mu ho ani jeho zákonný zástupce, může mu ho 
zvolit jeho příbuzný v pokolení přímém, jeho sourozenec, osvojitel, manžel, druh, jakož i zúčastněná osoba. 
Tyto osoby tak mohou učinit i proti jeho vůli.
(3) Mladistvý si může místo obhájce, který mu byl ustanoven nebo osobou k tomu oprávněnou zvolen, zvolit 
obhájce jiného.
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4.1 PRÁVA A POVINNOSTI OBHÁJCE

Informace o právech a povinnostech obhájce čerpáme především z trestního řádu a 

zákona o advokacii. Stěžejním paragrafem trestního řádu je v této oblasti § 41 odst. 1 tr.ř.: 

„Obhájce je povinen poskytovat obviněnému potřebnou právní pomoc, účelně využívat k 

hájení jeho zájmů prostředků a způsobů obhajoby uvedených v zákoně, zejména pečovat o 

to, aby byly v řízení náležitě a včas objasněny skutečnosti, které obviněného zbavují viny 

nebo jeho vinu zmírňují, a tím přispívat ke správnému objasnění a rozhodnutí věci.“ Toto 

je ustanovení, které tvoří obecné vymezení advokátových práv a povinností, v § 41 odst. 2

tr.ř. pak nalezneme prostředky a způsoby obhajoby. Úpravu advokátových práv a 

povinností v zákoně o advokacii nalezneme v ustanoveních § 16 až 31. V případě, že je 

způsobilost k právní úkonům obviněného omezena, nebo je jí zcela zbaven, může obhájce 

tato oprávnění vykonávat i proti jeho vůli, ovšem vždy jen v jeho prospěch. 

Pokud má obviněný omezenou způsobilost k právním úkonům, nebo je jí zcela 

zbaven, neznamená to, že nemůže být subjektem trestního řízení nebo že tím bude omezena 

jeho procesní způsobilost. Toto jsou zcela odlišné pojmy, které nelze zaměňovat. Dle § 34 

odst. 1, 2 tr.ř. pokud bude obviněný ve své způsobilosti k právním úkonům omezen (nebo jí 

bude zcela zbaven), je oprávněn ho zastupovat jeho zákonný zástupce. Zejména mu může 

zvolit obhájce, činit za něj návrhy, podávat žádosti, opravné prostředky a účastnit se všech 

úkonů, kterým může být přítomen obviněný. 

Tato oprávnění může zákonný zástupce uplatňovat i proti vůli obviněného, ale vždy 

pouze v jeho prospěch. Zde považuji za vhodné vymezit některé zmíněné pojmy. 

Zákonným zástupcem osoby zcela zbavené způsobilosti k právním úkonům je soudem 

ustanovený opatrovník takové osoby24. V případě osoby s omezenou způsobilostí 

                                                  
24 § 27 odst. 2 ObčZ
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k právním úkonům jím může být: rodič nezletilého, osvojitel osvojeného nezletilce, 

poručník nezletilce, opatrovník nezletilce a soudem ustanovený opatrovník osoby, jejíž 

způsobilost k právním úkonům byla rozhodnutím soudu omezena25. Jestliže by zákonný 

zástupce z nějakého důvodu nemohl vykonávat svá práva a hrozilo by nebezpečí z prodlení, 

je předseda senátu a v přípravném řízení státní zástupce oprávněn obviněnému ustanovit 

opatrovníka. Procesní způsobilost ani způsobilost být subjektem trestního řízení tedy 

nezanikají, jelikož zákonný zástupce, případně opatrovník, vykonávají oprávnění 

obviněného nadále jeho jménem. 

Obhájce tedy jedná pouze v zájmu obviněného a v jeho prospěch a je povinen o 

všech skutečnostech, které se během poskytování svých služeb dozví, zachovávat 

mlčenlivost. Základem dobré obhajoby by měla být dostatečná informovanost obhájce o 

skutečnostech, které vedly k započetí trestního stíhání, ale i o osobních či jiných poměrech 

klienta. Zde je tedy velmi důležitým faktorem vzájemná důvěra, kterou podporuje právě 

zmíněná povinnost mlčenlivosti advokáta. Tento institut rovněž obhájce zbavuje trestní 

odpovědnosti v případě neoznámení spáchání trestného činu dle § 368 TZ. Této povinnosti 

může být zproštěn dle zákona o advokacii pouze klientem, případně po jeho smrti či zániku 

právním nástupcem. O zániku klienta bychom hovořili v případě právnické osoby, ale 

vzhledem k tomu, že náš právní řád prozatím nezná trestní odpovědnost právnických osob, 

nemá tento pojem v souvislosti s obhajobou v trestním řízení význam.

Další případy, kdy advokát není povinností mlčenlivosti vázán, uvádí § 21 odst. 4 

AZ. Pokud by však bylo zřejmé, že ke zproštění došlo pod nátlakem nebo v tísni, je 

advokát povinen nechat si důvěrné informace i nadále pro sebe. Tuto povinnost má 

advokát, pouze pokud se dané informace dozvěděl při výkonu svého povolání, tedy jako 

subjekt smlouvy o poskytování právních služeb, co se týče jeho běžného života, tam už

použitelná není. Povinnost mlčenlivosti však nemá vliv na nepřekažení trestného činu podle 

§ 367 TZ, takže pokud se advokát při výkonu svého povolání dozví, že klient připravuje 

nebo páchá některý z taxativně vyjmenovaných trestných činů, spadajících do tohoto 

                                                  
25 Šámal, P., Král, V., Baxa, J., Púry, F., Trestní řád. Komentář I. Díl, 4. Doplněné a přepracované vydání, 
Praha: C. H. Beck, 2002. str. 193-194. 
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ustanovení a včas ho neoznámí státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu, bude za toto

protiprávní jednání trestně odpovědný. Výjimku z pravidla zde představuje také zvláštní 

povinnost advokáta oznamovat podezřelé obchody svého klienta dle zák. č. 284/2004 Sb. 

kterým se mění zákon č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z 

trestné činnosti.

Na závěr této kapitoly bych tedy ráda shrnula nejdůležitější povinnosti advokáta 

vůči klientovi, kterými jsou: povinnost chránit a prosazovat jeho zájmy a řídit se jeho 

pokyny, povinnost mlčenlivosti, povinnost odmítnout poskytnutí právních služeb ve 

stanovených případech, činit neodkladné úkony i po odstoupení od smlouvy, ustanovit si v 

případě jakékoliv překážky při vykonávání advokacie po dohodě s klientem svého zástupce 

a další povinnosti podle čl. 6 až 10 Pravidel profesionální etiky. 

4.1.1 ZVOLENÝ OBHÁJCE

V případě zvoleného obhájce (§ 37 a § 37a tr.ř.) právní vztah mezi advokátem a 

jeho klientem vzniká uzavřením smlouvy o poskytování právních služeb a klient si svého 

advokáta vybírá zcela podle své vůle a libosti. Tato smlouva však upravuje pouze vzájemný 

vztah mezi těmito dvěma subjekty, což implikuje, že nepůsobí vůči třetím osobám. Vůči 

orgánům činným v trestním řízení se projeví až na základě předložení plné moci 

advokátem, která jej jako zmocněnce opravňuje k provádění právních úkonů jménem svého 

klienta26 a tvoří rámec jeho oprávnění při obhajobě a úkonech s ní spojenými. Advokát 

může poskytnutí právních služeb však také odmítnout a v taxativně stanovených případech 

dle §19 odst. 1 zákona o advokacii je k tomu dokonce povinen27. Většina právních zástupců 

                                                  
26 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp.zn. 7 Tdo 927/2002, ze dne 21.11.2002

27 a) v téže věci nebo ve věci související již poskytl právní služby jinému, jehož zájmy jsou v rozporu se 
zájmy toho, kdo o poskytnutí právních služeb žádá,
b) osobě, jejíž zájmy jsou v rozporu se zájmy toho, kdo o právní služby žádá, poskytl již v téže věci nebo věci 
související právní služby advokát, s nímž vykonává advokacii ve společně (§ 11 odst. 1), nebo v případě 
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používá vlastní vypracované a upravené smlouvy o poskytování právních služeb, které 

doplňuje na základě odlišností u každého klienta jinak. Při uzavírání smlouvy by v ní měl 

být vymezen rozsah poskytování právní služby, pokyny klienta a stanovení odměny ve 

smyslu advokátního tarifu upraveného vyhláškou číslo 177/1996 Sb., kterou je mu klient za 

poskytování právní pomoci povinen poskytnout.

§ 37 odst. 1 tr.ř.: „Neužije-li obviněný práva zvolit si obhájce a nezvolí-li mu ho ani 

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

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

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

úkonům omezena, mohou tak učinit tyto osoby i proti jeho vůli.“. Z tohoto ustanovení 

plyne, že obviněný není jediným subjektem oprávněným k volbě obhájce. Oprávnění 

zákonného zástupce k volbě obhájce je obsaženo i v § 34 odst. 1 tr.ř. Dalšími osobami, 

které tak mohou učinit jsou:

 příbuzní v pokolení přímém – osoby, které pocházejí jedna od druhé

 sourozenci – osoby, jejichž nejbližší společný předek je alespoň jeden 

z rodičů

 osvojitel – ten, kdo na základě zákona osvojil jiného

 osvojenec – ten, kdo byl na základě zákona jiným osvojen

 manželé – ti, kteří zákonně uzavřeli manželství, které trvá a nebylo 

prohlášeno za neplatné

 druh – osoba obdobná manželovi či manželce

 osoba zúčastněná – ten, komu věc byla nebo dle návrhu má být zabrána, 

není-li v řízení současně obviněným.

                                                                                                                                                          
zaměstnaného advokáta advokát, který je jeho zaměstnavatelem, anebo advokát, který je zaměstnancem 
stejného zaměstnavatele,
c) by informace, kterou má o jiném klientovi nebo o bývalém klientovi, mohla toho, kdo o poskytnutí 
právních služeb žádá, neoprávněně zvýhodnit,
d) projednání věci se zúčastnil advokát, případně osoba advokátovi blízká,
e) zájmy toho, kdo o poskytnutí právních služeb žádá, jsou v rozporu se zájmy advokáta nebo osoby 
advokátovi blízké.
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Jak vyplývá z výše uvedených informací, pokud zde nejsou důvody nutné obhajoby, 

záleží zcela na vůli obviněného, koho z řad advokátů pověří svým zastupováním, případně 

zda vůbec služeb obhájce využije. 

Jestliže by obviněným z trestného činu byl advokát, může se zastupovat sám a to 

dokonce s potřebnou odborností. Já se domnívám, že takové rozhodnutí není příliš vhodné, 

neboť advokát je v této situaci příliš ovlivněn svými subjektivními pocity a názory, což by 

mohlo jeho výslednou obhajobu negativně ovlivnit. V případech nutné obhajoby ustanovení 

zákona hovoří jasně a v takové situaci by ani právní vzdělání obviněného nepostačovalo 

k tomu, aby svou obhajobu mohl vykonávat sám. 

Pakliže obviněný na základě volby svého zástupce není s výkonem obhájce 

spokojen, nebo dojde dokonce k jeho vyloučení, nemůže toto namítat vůči orgánům činným 

v trestním řízení. Zde si dovolím citovat související judikát Ústavního soudu: „Ústavně 

zaručené právo na obhajobu (čl. 37 odst. 2, čl. 40 odst. 3 Listiny) spolu s presumpcí neviny 

(čl. 40 odst. 2 Listiny) jsou základními podmínkami spravedlivého procesu (čl. 36 odst. 1 

Listiny), v němž vina obviněného (obžalovaného) má být zjištěna; tyto ústavní záruky se 

promítají i do procesního předpisu, trestního řádu (§ 33 odst. 1 tr. ř.), který ve shodě s 

Ústavou je vybudován na zcela zřetelné zásadě priority volby obhájce (§ 33 odst. 1, § 37 

odst. 2 tr. ř.), kterou je obviněný (obžalovaný) oprávněn uplatnit v kterémkoli stádiu 

neskončeného řízení (§ 37 odst. 2 tr. ř.); je proto vždy věcí obviněného (obžalovaného), kdy 

a koho z osob oprávněných k poskytování právní pomoci formou obhajoby v trestním řízení 

(§ 37 tr. ř.) svou obhajobou pověří, příp. zda svého práva volby vůbec využije. Za 

uskutečněnou volbu ovšem obviněný (obžalovaný) nese odpovědnost sám, a již proto není 

obecný soud oprávněn posuzovat "kvalitu" obhajoby či "nečinnost" obhájce, neboť jemu 

(obhajovanému) nelze upřít právo na volbu procesní taktiky, jíž zamýšlí svůj záměr v řízení 

před soudem prosadit; opak by totiž znamenal očividný zásah státní moci do ústavně 
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zaručeného základního práva na obhajobu a případně též jistou - zřetelně nežádoucí a 

především ústavně nepřípustnou - formu státní kontroly nad jeho výkonem.“28

Obhájce může být z obhajování také vyloučen a to z důvodů dle § 35 odst. 1,2 tr.ř., 

které jsem jmenovala výše. V případě zvoleného obhájce může dojít k vyloučení ještě za 

okolností podle § 37a odst. 1 písm. b) tr.ř. a § 37a odst. 2 tr.ř. V případě prvním se obhájce 

i přes včasné a řádné vyrozumění opakovaně29 nedostaví k úkonům trestního řízení, při 

kterých je jeho účast nezbytná a zároveň nezajistí jako náhradu účast substituta nebo 

koncipienta30. Tento důvod je použitelný pouze pro fázi řízení před soudem, neboť během 

přípravného řízení je jeho účast při vyšetřovacích úkonech pouhým oprávněním, nikoliv 

povinností. O tom, kdy je účast obhájce nezbytná, se budu zmiňovat dále v kapitole 

Obhájce v řízení před soudem.

Podle odst. 2 tohoto ustanovení může být vyloučen také v důsledku toho, že 

zastupuje v téže trestní věci více spoluobviněných, jejichž zájmy jsou v rozporu. Pokud 

bude obhájce vyloučen z tohoto důvodu, pak už nemůže zastupovat ani jednoho z dříve 

obhajovaných obviněných, čímž se má zamezit především situaci, kdy by obviněný nadále 

zastupovaný tímto obhájcem mohl být mezi ostatními zvýhodněn na základě informací, 

které získal jeho advokát při výkonu obhajoby ostatních spoluobviněných. Předseda senátu 

může usnesení o vyloučení takového advokáta vydat i bez návrhu a při svém rozhodování 

zohlední vyjádření obhájce i obžalovaného k těmto skutečnostem. V řízení před soudem 

jsou k návrhu na vyloučení obhájce legitimovány strany trestního řízení, nejčastěji je to 

tedy státní zástupce. V zájmu zásady rychlosti řízení předseda senátu vyzve obviněného a 

obhájce k vyjádření ihned, pokud jsou přítomni např. při hlavním líčení, v případě 

složitějších věcí jim k tomu poskytne přiměřenou lhůtu. Pakliže se nevyjádří, netvoří tento 

fakt překážku pro vydání usnesení o vyloučení obhájce a soudce je povinen rozhodnout

                                                  
28 Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 25. září 1996 ve věci ústavní stížnosti navrhovatele Z. R. 
proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 6. února 1996 sp. zn. 7 To 175/95, ve znění opravného 
usnesení Ústavního soudu České republiky ze dne 7. listopadu 1996, Předpis č. 293/1996 Sb.

29 Pod pojmem opakovaně rozumíme nejméně dvakrát. 

30 Musí se ovšem jednat o případy, kdy je jeho zastoupení možné, tzn. mimo taxativně vyjmenovaných situací 
v § 35 odst. 1 tr.ř.
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obvykle ve lhůtě 3 dnů nebo ihned v případě naléhavosti situace. Proti tomuto usnesení je 

přípustná stížnost, která má odkladný účinek. Po vyloučení advokáta je obviněnému 

poskytnuta přiměřená lhůta k volbě nového obhájce.

4.1.2 USTANOVENÝ OBHÁJCE

Pro ustanoveného obhájce (§ 38 až § 40a tr.ř.) platí stejná práva a povinnosti jako 

pro obhájce zvoleného, rozdíl je však ve vzniku zastoupení obviněného, plátci obhájcovy 

odměny a důvodech vyloučení obhájce. Jak jsem popsala výše, v případě zvoleného 

obhájce si obviněný může vybrat kteréhokoliv advokáta zapsaného Českou advokátní 

komorou a takto vybraný obhájce je oprávněn klienta zastupovat od doby, kdy mu bude 

udělena plná moc. Naproti tomu v případě ustanoveného obhájce jej obviněnému vybere 

předseda senátu a v přípravném řízení soudce. Ustanovení advokáta má formu opatření. 

Obhájce má ze zákona vůči státu nárok na odměnu a náhradu hotových údajů a 

tento nárok zaniká, jestliže ho obhájce neuplatní do jednoho roku ode dne, kdy se dozvěděl, 

že obhajovací povinnost zanikla. „Pro určení počátku běhu jednoroční prekluzivní lhůty k 

uplatnění nároků ustanoveného obhájce podle § 151 odst. 2 tr. ř. není rozhodující, kdy 

nabylo právní moci rozhodnutí o skončení trestního stíhání, ale okamžik, kdy se obhájce 

dozvěděl o skončení povinnosti obhajovat (např. při veřejném zasedání odvolacího soudu). 

Počátek běhu prekluzivní lhůty však může být modifikován v případě, že obhájce vykoná 

úkony související s dovolacím řízením (§ 41 odst. 5 tr. ř.).“31

Zde bych ještě ráda podotkla, že v praxi se občas vyskytují pochybnosti ohledně 

případů, kdy je advokát o ustanovení nejprve vyrozuměn telefonicky. V takové situaci 

mohou nastat problémy při posuzování jeho účasti při vyšetřovacích úkonech v době, než je 

jemu a obviněnému doručena písemná kopie opatření o ustanovení. Vznikají zde hlavně 

dvě otázky, a to: „Je účast tohoto obhájce řádnou účastí obhajoby při vyšetřovacích 

úkonech dle § 165 odst. 1,2 tr.ř.?“ a „Má za tyto úkony nárok na odměnu a náhradu 

                                                  
31 Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 24. 1. 2008, sp. zn. 10 To 25/2008, Sbírka rozhodnutí a 
stanovisek Nejvyššího soudu ČR č. 22, sešit 4/2009, ročník LXI, str. 358.
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hotových výdajů dle advokátního tarifu?“. Abychom byli schopni na tyto otázky 

odpovědět, je třeba nejprve vymezit pojem opatření. Jsou považována za neformální úkony 

spíše organizačně-technické a operativní povahy. Zákon též blíže nevymezuje jejich 

obsahové a formální náležitosti a ponechává úpravu podzákonným normám. Protože nejde 

o rozhodnutí, nelze tyto procesní úkony napadnout opravnými prostředky a jen výjimečně 

se lze zvláštním postupem domáhat jejich přezkoumání32. Vzhledem k tomu, že opatření 

nejsou rozhodnutím ani podáním, nemusí být učiněno některou z taxativně vyjmenovaných 

forem v § 59 odst. 1 tr.ř. a může se tak stát tedy i telefonicky. Jestliže advokát „telefonické 

ustanovení“ akceptuje a začne reálně vykonávat obhajobu, má už tento telefonát 

konstitutivní účinky a pozdější doručení písemné kopie opatření o ustanovení je pouze 

deklaratorním. Z toho vyvozujeme, že jeho účast při vyšetřovacích úkonech je zákonná a 

má nárok na náležitou odměnu za výkon obhajoby od státu. V zájmu právní jistoty je zde 

ještě třeba, aby bylo jak telefonické tak písemné ustanovení zdokumentováno policejním 

orgánem, soudcem i obhájcem a založeno do originálu i kopie vyšetřovacího spisu. 33

Obhájce je obviněnému ustanoven v případech nutné obhajoby, které jsou taxativně 

stanoveny trestním řádem, a to jestliže si ve lhůtě mu poskytnuté sám nezvolí jiného 

obhájce. Lhůtu pro zvolení trestní řád přesně nespecifikuje, není tedy pevně daná a při jejím 

stanovení by mělo být přihlíženo k povaze jednotlivých okolností případu. Tato lhůta by 

měla postačit ke kvalitnímu výběru obhájce, ovšem nesmí být zároveň zbytečně dlouhá, 

aby v jejím důsledku nedocházelo k průtahům řízení a byla dodržena zásada rychlosti 

trestního řízení. Obhájce je ustanoven od doby, kdy vzniknou důvody nutné obhajoby a 

jeho účast je povinná po celou dobu trvání těchto důvodů, z čehož lze dovodit, že pokud 

tyto důvody odpadnou, není účast obhájce nadále nutná a předseda senátu nebo 

v přípravném řízení soudce toto ustanovení zruší. Není vyloučen ani případ, kdy původní 

důvod nutné obhajoby sice odpadl, ale během řízení vznikl jiný, tudíž je třeba, aby 

obviněný byl i nadále povinně zastoupen. 

                                                  

32 Šámal, P., Král, V., Baxa, J., Púry, F., Trestní řád. Komentář I. Díl, 4. Doplněné a přepracované vydání, 
Praha: C. H. Beck, 2002. str. 778, vysv. 8.

33 Fastner, J. Trestněprávní revue, č. 12/2002, str. 375.
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Jak ustanovení obhajoby, tak její zproštění tedy leží v rukou soudu a soudce obhájce 

vybírá z abecedně uspořádaného seznamu advokátů. Do tohoto seznamu jsou zapsáni pouze 

advokáti, kteří s obhajobou ex offo souhlasí a mají sídlo v obvodu soudu, který tento 

seznam vede. Jejich ustanovení není řekněme „zcela nahodilé“, jsou z pořadníku vybíráni 

na základě abecedního pořádku (§ 39 odst. 2,3 tr.ř.).

Pokud vznikne důvod nutné obhajoby už při zahájení trestního stíhání, musí 

vyšetřovací orgán odložit výslech obviněného a další úkony v trestním řízení až do doby, 

než si jej obviněný zvolí nebo mu bude ustanoven. V přípravném řízení tedy ustanovení 

obhájce iniciuje státní zástupce nebo policejní orgán (iniciuje, ovšem ne ustanovuje, toto 

oprávnění vždy náleží pouze soudu). Pokud by úkony, které lze odložit34, policejní orgán 

provedl dříve, tato vada by nebyla odstraněna a posléze by odmítl na návrh obhajoby tyto 

úkony zopakovat za přítomnosti obhájce, znamenalo by to porušení práva na obhajobu 

obviněného a závažnou procesní vadu dle § 188 odst. 1 písm. e) tr.ř. , na základě které soud 

vrátí věc státnímu zástupci k došetření.35 Důvodům nutné obhajoby se budu věnovat 

podrobněji v následující části. 

Ustanovený obhájce může být zproštěn obhajoby ze stejných důvodů, které 

zakládají možnost vyloučení advokáta zvoleného, plus k nim přistupuje ještě okolnost 

podle § 40a odst. 1 tr.ř., kdy obhájce delší dobu nevykonává obhajobu. Obvykle mu v tom 

brání zákonná (vyškrtnutí ze seznamu advokátů, pozastavení výkonu advokacie) nebo 

jakákoliv jiná překážka výkonu advokacie a současně on ani jeho klient nepodá návrh na 

zproštění obhajování. Postup je zde stejný jako v případě obhájce zvoleného, tedy obviněný 

a obžalovaný se mohou k tomuto vyjádřit a předseda senátu pak zváží své rozhodnutí o 

zproštění ustanoveného obhájce povinnosti obhajování. 

U obviněného, kterému byl obhájce ustanoven, obvykle existují důvody pro nutnou 

obhajobu, a tak pokud dojde ke zproštění obhájce povinnosti obhajovat, musí soud 

obviněnému neprodleně ustanovit nového obhájce. Tento postup nevylučuje možnost 

                                                  
34 Toto se netýká neodkladných a neopakovatelných úkonů

35 Vantuch, P., Obhajoba obviněného. 3. Doplněné a přepracované vydání, Praha: C. H. Beck, 2010. str. 85.
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obviněného si namísto obhájce ustanoveného zvolit advokáta dle vlastní volby (srov. kap. 

Pluralita obhájců).

4.1.3 OBHÁJCE URČENÝ KOMOROU

Tento typ vzniku zastoupení klienta advokátem je speciálním případem a je upraven 

v § 18 odst. 2 AZ: „Ten, kdo nesplňuje podmínky pro ustanovení advokáta soudem podle 

zvláštních právních předpisů a ani se nemůže domoci poskytnutí právních služeb podle 

tohoto zákona (dále jen „žadatel“), má právo, aby mu Komora na základě jeho včasného 

návrhu advokáta určila.“ O určení advokáta Českou advokátní komorou si může klient 

zažádat, jestliže nemá ze zákona nárok na jeho ustanovení soudem a oslovil nejméně dva 

advokáty, kteří mu odmítli poskytnout služby, což se dokládá písemným prohlášením 

těchto advokátů. Aby mohla Komora advokáta klientovi určit, musí se jednat o věc, kde je 

zastoupení advokátem povinné nebo nezbytně nutné. 

Klient může žádat, aby mu Komora určila advokáta, který mu poskytne právní 

pomoc za standartní odměnu, nebo jestliže to odůvodňují jeho majetkové a sociální 

poměry, což musí také doložit, lze požadovat i určení advokáta bezplatně nebo za sníženou 

odměnu. Advokát určený komorou může odmítnout poskytnout právní pomoc, pouze jsou-

li tu skutečnosti podle § 19 AZ, nebo v případě, že by se jednalo o zjevně bezdůvodné 

uplatňování práva. Určení advokáta Komorou nenahrazuje udělení plné moci klientem, 

které je pro potřeby zastupování v trestních věcech nutná. Komora může v téže věci určit 

advokáta pouze jednou, výjimkou je případ, kdy je advokát podle § 19 AZ poskytování 

služeb přímo povinen odmítnout a z tohoto důvodu určí Komora jiného advokáta. 

Určení advokáta může zaniknout i v průběhu poskytování právních služeb a to 

v případě, že zaniknou důvody, pro které jej Komora klientovi určila. Jestliže s klientem 

neučiní jinou dohodu, je advokát povinen ještě po dobu 15 dnů po zrušení jeho určení 
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vykonávat neodkladné úkony, aby jeho klient neutrpěl újmu. Z této povinnosti se může 

vymanit pouze na základě souhlasu klienta. 

4.1.4 NUTNÁ OBHAJOBA

Je institutem přesně specifikovaným trestním řádem (§ 36 a 36a tr.ř.), kdy obviněný 

musí být obligatorně zastoupen obhájcem. Pro případy nutné obhajoby je charakteristické, 

že se často jedná buď o závažnou trestnou činnost, nebo obviněnému nějaké objektivní 

důvody brání ve výkonu své obhajoby – např. je omezena jeho osobní svoboda z důvodu 

vazby. Pro volbu obhájce je zde poskytnuta lhůta, a pokud si v této době svého právního 

zástupce obviněný nezvolí, bude mu ustanoven, i proti jeho vůli. Trestní řád rozlišuje 

důvody nutné obhajoby pro fázi přípravného řízení; řízení před soudem; vykonávacího 

řízení a řízení o stížnosti pro porušení zákona, řízení o dovolání, řízení o návrhu na 

povolení obnovy. 

Vzhledem k tomu, že podle současné právní úpravy přípravné řízení zahrnuje 

postup před zahájením trestního stíhání, považuji zde za velmi podstatné zmínit, že důvody 

nutné obhajoby během přípravného řízení počínají až vydáním usnesení o trestním stíhání, 

kterým je zahájeno vyšetřování konkrétní osoby podezřelé ze spáchání konkrétního 

trestného činu. Tuto skutečnost vyvozujeme z pojmosloví použitého v ustanoveních o nutné 

obhajobě, kde se používá termínu obviněný. V následujících částech této kapitoly rozdělím 

důvody nutné obhajoby z hlediska fází trestního řízení podle současné právní úpravy. 

Pouze ve stručnosti doplním základní údaje k jednotlivým důvodům, neboť institut nutné 

obhajoby není ústředním tématem této práce.

Obviněný musí mít obhájce už během přípravného řízení v těchto případech:
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a) je-li ve vazbě, ve výkonu trestu odnětí svobody nebo na pozorování ve 

zdravotnickém ústavu (§ 116 odst. 2),

b) je-li zbaven způsobilosti k právním úkonům nebo je-li jeho způsobilost k právním 

úkonům omezena, 

c) jde-li o řízení proti uprchlému,

d) jde-li o řízení proti mladistvému 

e) koná-li se řízení o trestném činu, na který zákon stanoví trest odnětí svobody, jehož 

horní hranice převyšuje pět let.

Ad a)

V těchto případech je omezena osobní svoboda obviněného, tudíž není schopen si zajistit 

obhajobu stejně plnohodnotně, jako by byl na svobodě a proto je nutné, aby měl obhájce. U 

těchto obviněných vznikají důvody nutné obhajoby vzetím do vazby a nástupem výkonu 

trestu. Obhajoba je povinná samozřejmě i v případě, že se obviněný nachází ve vazbě 

v souvislosti s jinou trestní věcí. Jestliže žádá o převzetí věci advokátem obviněný z vazby, 

musí obhájce neprodleně jemu i policejnímu orgánu sdělit, zda s tím souhlasí a přijímá 

zmocnění. 

Ad b)

Osoba zbavená způsobilosti je fyzická osoba, která byla na základě výroku soudu pro 

nepřechodnou duševní chorobu zbavena zcela tohoto oprávnění. Osobou s omezenou 

způsobilostí k právním úkonům může být nezletilec, osoba, jejíž způsobilost byla omezena 

soudním rozhodnutím a mladistvý (pokud podle § 8 odst. 2 ObčZ. nenabyl zletilosti 

uzavřením manželství).
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Ad c)

V případě tohoto řízení je důvod nutné obhajoby vcelku jasný, neboť osoba obviněného se 

řízení vůbec neúčastní a veškerá oprávnění za ni přebírá obhájce. Toto je jediný případ, kdy 

je rozsah oprávnění obviněného a obhájce po celou dobu totožný.

Ad d)

Osobu mladistvého definuje trestní zákoník v § 74 odst. 1 TZ: „Mladistvý je osoba, která 

v době spáchání trestného činu dovršila patnáctý rok a nepřekročila osmnáctý rok svého 

věku.“. 

Ad e)

Tento případ na rozdíl od předchozích čtyř trestní řád nezařazuje do § 36 odst. 1 tr.ř., 

ovšem z hlediska rozdělení důvodů nutné obhajoby podle fází trestního řízení jsem si jej 

sem dovolila podřadit. 

V řízení před soudem je obhajoba nutná:

 považuje-li to soud a v přípravném řízení státní zástupce za nutné, zejména proto, že 

vzhledem k tělesným nebo duševním vadám obviněného mají pochybnosti o jeho 

způsobilosti náležitě se hájit,

 v hlavním líčení konaném ve zjednodušeném řízení proti zadrženému,

 v řízení, v němž se rozhoduje o uložení nebo změně zabezpečovací detence nebo o 

uložení nebo změně ochranného léčení, s výjimkou ochranného léčení 

protialkoholního,
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 má-li se vyjádřit k tomu, zda se vzdává práva na uplatnění zásady speciality v řízení 

po vydání z cizího státu,

 v řízení o vydání do cizího státu nebo o předání do jiného členského státu Evropské 

unie,

 v řízení o dalším předání do jiného členského státu Evropské unie, nebo

 v řízení o uznání a výkonu cizozemského rozhodnutí, v řízení o uznání a výkonu 

rozhodnutí jiného členského státu Evropské unie o peněžitých sankcích a plněních, 

kterým byl uložen peněžitý trest nebo pokuta, a v řízení o uznání a výkonu 

rozhodnutí jiného členského státu Evropské unie o propadnutí nebo zabrání 

majetku.

Důvody nutné obhajoby ve vykonávacím řízení (§ 36a odst. 1 tr.ř.):

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

úkonům omezena,

b) je-li ve vazbě, nebo

c) jsou-li pochybnosti o jeho způsobilosti náležitě se hájit.

V řízení o stížnosti pro porušení zákona, v řízení o dovolání a v řízení o návrhu na povolení 

obnovy musí mít odsouzený obhájce (§ 36a odst. 2 tr.ř.):

a) jde-li o případy uvedené v § 36 odst. 1 písm. a) nebo b),

b) jde-li o trestný čin, na který zákon stanoví trest odnětí svobody, jehož horní hranice 

převyšuje pět let,

c) jsou-li pochybnosti o jeho způsobilosti náležitě se hájit,

d) jde-li o řízení proti odsouzenému, který zemřel.
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4.1.5 PLURALITA OBHÁJCŮ

Takto označujeme stav, kdy si jeden obviněný pro svoji obhajobu zvolí více obhájců 

v téže trestní věci najednou. Poprvé tuto problematiku osvětlil Ústavní soud svým nálezem 

III. ÚS 308/1997 Usn., kde deklaroval, že možnost uplatnění obhajoby náleží všem takto 

zvoleným obhájcům a jejich účast na trestním řízení je v souladu s právními předpisy. Od 

roku 2002 se o této možnosti výslovně zmiňuje i trestní řád v § 37 odst. 3: „Jestliže si 

obviněný zvolí dva nebo více obhájců a orgánu činnému v trestním řízení zároveň 

neoznámí, kterého z těchto obhájců zmocnil k přijímání písemností a k vyrozumívání o 

úkonech trestního řízení, určí jej předseda senátu a v přípravném řízení státní zástupce; své 

rozhodnutí oznámí všem zvoleným obhájcům.“

Pluralita obhájců připadá v úvahu pouze u obhájců zvolených. Ustanovení obhájce 

totiž zanikne okamžikem zvolení jiného na základě vlastního výběru obviněného. Toto je 

interpretace § 37 odst. 2 tr.ř., který počítá pouze s volbou obhájce „namísto“ ustanoveného 

advokáta. 

Má-li obviněný více právních zástupců, jsou sice všichni stejnou měrou oprávnění 

k procesním úkonům v trestním řízení, to ale neznamená, že by je opravdu všichni nutně 

museli činit. Tyto úkony může vykonat kterýkoliv z obhájců, případně všichni jednotlivě 

nebo je také mohou činit společně. Více obhájců sice může obviněnému prospět obzvláště 

v případech, kdy se jedná o komplikovanou a teoreticky náročnou trestní záležitost, ve 

které je nutno uplatnit znalosti z různých právních odvětví, ovšem erudovanost těchto 

advokátů je sama o sobě nepostačující bez jejich vzájemné spolupráce a komunikace. 

Z důvodu hospodárnosti trestního řízení a snížení ekonomické zátěže státního 

aparátu je obviněný povinen určit jednoho z obhájců k doručování písemnostem, a jestliže 

tak neučiní, vybere tohoto obhájce předseda senátu a v přípravném řízení státní zástupce a 

tuto volbu provede zcela nahodile, bez jakýchkoliv kritérií. Bývá to zpravidla advokát, 



37

který koordinuje činnost ostatních zástupců, ale ani tak ho nepovažujeme za obhájce 

hlavního, neboť tento termín český právní řád ani nezná. 

Obviněný může v jistém smyslu nahradit volbu hlavního obhájce tím, že jednoho ze 

svých zástupců zplnomocní k celkovému vedení své obhajoby a zároveň si ho zvolí i 

k doručování písemností. Z tohoto důvodu se na rozdíl od Vantucha domnívám, že 

vytvoření institutu hlavního obhájce v našem právním řádu není nutné, a že opatření, která 

může provést obviněný v rámci plurality obhájců, jsou dostatečná k zabezpečení jeho 

kvalitní obhajoby. Nutností ovšem je, aby ho jeho právní zástupci se všemi těmito 

možnostmi seznámili a obviněný na základě těchto informací zvolil správný postup ve 

svém vlastním zájmu.36

Lhůty běží každému obhájci zvlášť, takže například odvolání je možno podat až do 

doby, než vyprší osmidenní odvolací lhůta obhájci, kterému byl doručen opis rozsudku jako 

poslednímu. 

Trestní řád upravuje také opačnou variantu plurality obhájců, a to případ, kdy jeden 

obhájce obhajuje více obviněných. O této situaci se zmiňuje velmi stručně a to pouze v § 38 

odst. 2 tr.ř.: „Je-li obviněných několik, ustanoví se těm, jejichž zájmy si v trestním řízení 

neodporují, zpravidla obhájce společný.“. Jeden obhájce může v trestní věci zastupovat 

více klientů nejen v případě jeho ustanovení, ale spoluobvinění si stejného obhájce mohou 

také zvolit, což je čistě na jejich úvaze. Jediným kritériem omezujícím takovou volbu je 

neexistence kolize zájmů spoluobviněných. Takový rozpor zde možná nemusí být od 

začátku, ale může se objevit až v průběhu řízení a v jeho důsledku by obhájce při svém 

dalším postupu mohl nebo dokonce musel někomu ze spoluobviněných stranit, což je pro 

účely trestního řízení nepřípustné a odporovalo by to i etickému kodexu jeho profese. 

Jakmile takový rozpor vznikne, je soud povinen rozhodnout o vyloučení advokáta 

v případě, že byl zvolen, nebo o zproštění obhajoby advokáta ustanoveného, o čemž se 

podrobněji zmiňuji v předchozích kapitolách. 

                                                  
36 Vantuch, P., Obhajoba obviněného. 3. Doplněné a přepracované vydání, Praha: C. H. Beck, 2010. str. 52.
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5. OBHÁJCE V RŮZNÝCH FÁZÍCH TRESTNÍHO 

ŘÍZENÍ

5.1 OBHÁJCE V PŘÍPRAVNÉM ŘÍZENÍ

5.1.1 POJEM PŘÍPRAVNÉHO ŘÍZENÍ

Důležitým oprávněním obhájce je jeho účast na všech formách předsoudního stadia 

trestního řízení. Ve většině případů můžeme přípravné řízení (§ 12 odst. 10 tr.ř.) rozdělit na 

dvě základní fáze, kterými jsou chronologicky postup před zahájení trestního stíhání (§ 158 

tr.ř.37) a vyšetřování (§ 160 tr.ř.38). Postup před zahájením trestního stíhání počíná sepsáním 

záznamu o zahájení úkonů trestního řízení policejním orgánem, který v případě hrozícího 

prodlení sepíše okamžitě po provedení neodkladných nebo neopakovatelných úkonů39 a 

končí uzavřením prověřování (neboli postupu před zahájením trestního stíhání) dle § 159 

tr.ř. 

Podle Vantucha jsou neodkladné a neopakovatelné úkony ze zákona limitujícím 

faktorem realizace práva na obhajobu obviněného. Obviněný nemůže ani při jednom z nich 

využít svých oprávnění a účast obhájce je vzhledem k jejich povaze také vyloučena. Toto 

omezení se nejvíce projevuje při výslechu svědků, kteří jsou cizími státními příslušníky a 

                                                  
37 Postup před zahájením trestního stíhání

38 Zahájení trestního stíhání

39 § 160 odst. 4 tr.ř.: „Neodkladným úkonem je takový úkon, který vzhledem k nebezpečí jeho zmaření, zničení 
nebo ztráty důkazu nesnese z hlediska účelu trestního řízení odkladu na dobu, než bude zahájeno trestní 
stíhání. Neopakovatelným úkonem je takový úkon, který nebude možno před soudem provést. V protokolu o 
provedení neodkladného nebo neopakovatelného úkonu je třeba vždy uvést, na základě jakých skutečností byl 
úkon za neodkladný nebo neopakovatelný považován.“
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nemají v České republice trvalý pobyt, nebo u našich občanů, kteří odjíždějí na dlouhodobý 

pobyt do zahraničí. Obhájce se tedy se svědkem nemůže setkat a nemůže mu ani pokládat 

otázky, které by pro obhajobu mohly být podstatné. Vantuch zde ještě uvádí, že nadto 

svědek, který je sice poučen o povinnosti vypovídat pravdivě, by mohl vzhledem ke svému 

odjezdu vypovídat lživě, protože se necítí ohrožen možnými dopady takové výpovědi40. 

Takzvané prověřování je nejméně formální část přípravného řízení, během které je 

policejní orgán povinen na základě podnětu prověřit podezření ze spáchání trestného činu. 

Osobu, proti které je v této fázi trestní řízení vedeno, nazýváme podezřelým. Podezření ze 

spáchání trestného činu musí být odůvodněno konkrétními skutečnostmi, které mohou být 

obsaženy v trestních oznámeních, jiných podnětech nebo mohou být zjištěny policejním 

orgánem během prověřování. Z toho plyne, že fáze prověřování někdy ani nemusí 

proběhnout a trestní řízení může začít rovnou usnesením o zahájení trestního stíhání. To 

může nastat zejména v případě, že informace v podaném trestním oznámení jsou dostatečně 

specifické. K této problematice se vyjádřil i Jan Musil, který uvádí, že zákonná dikce § 160 

odst. 1 tr.ř.: „Nasvědčují-li prověřováním podle § 158 zjištěné a odůvodněné skutečnosti“ je 

nepřesná, neboť zde mohou nastat varianty dvě. Ve většině případů jsou prvotní informace 

málo určité a z tohoto důvodu je nutné provést prověřování, ale v případě, kdy už 

z trestního oznámení plynou informace natolik konkrétní, že z nich lze vyvodit odůvodněné 

podezření vůči konkrétní osobě, lze přistoupit rovnou ke sdělení obvinění a právě tehdy 

postup před zahájením trestního stíhání z procesu přípravného řízení zcela odpadne41. 

Vhodné je zmínit, že tato situace nastává pouze ve výjimečných případech, kdy o důvodech 

zahájení trestního stíhání nejsou zcela žádné pochybnosti. 

Pokud zjištěné okolnosti nasvědčují tomu, že byl spáchán trestný čin a tento trestný 

čin spáchala konkrétní osoba, vydá policejní orgán usnesení o zahájení trestního stíhání,

tímto okamžikem počíná fáze vyšetřování a zároveň se z osoby podezřelého stává 

obviněný. Opis tohoto usnesení musí být doručen obviněnému nejpozději na počátku 

                                                  
40 Vantuch, P. Obhajoba obviněného. 3. Doplněné a přepracované vydání. Praha: C. H. Beck, 2010, str. 163

41 Musil, J., Kratochvíl, V., Šámal, P. a kol. Trestní právo procesní. 3. Přepracované a doplněné vydání. 
Praha: C. H. Beck, 2007, s. 598 an.
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prvního výslechu, jeho obhájce má pro doručení lhůtu 48h, která začíná běžet jeho 

zvolením nebo ustanovením. Proti usnesení o zahájení trestního stíhání lze podat stížnost. 

Usnesení má 3 části, kterými jsou: výroková část, v níž se stručně popíše skutek, který má 

znaky skutkové podstaty trestného činu; odůvodnění rozhodnutí obsahující skutečnosti 

odůvodňující, že skutek spáchal právě obviněný a místo a den zahájení trestního stíhání a 

orgán, který obvinění sdělil. Vyšetřování trvá až do podání obžaloby nebo jiné skutečnosti, 

která má účinky zastavení trestního stíhání. 

Přípravné řízení můžeme ještě rozdělit na 3 druhy podle povahy deliktu, jenž je jeho 

předmětem:

 Standartní vyšetřování (§ 160 – 167 tr.ř.)

- vyšetřování trestných činů, o nichž je příslušný rozhodovat v prvním 

stupni okresní soud.

 Rozšířené vyšetřování (§ 168 – 170 tr.ř.)

- vyšetřování trestných činů, o nichž je příslušný rozhodovat v prvním 

stupni krajský soud.

 Zkrácené přípravné řízení (§ 179a – 179f tr.ř.)

- zvláštní forma přípravného řízení, kde vůbec neprobíhá fáze vyšetřování 

a trestní stíhání se zahajuje podáním návrhu na potrestání.

Vzhledem k tomu, že tématem této práce není pouze účast obhájce v přípravném 

řízení, zaměřím se pro své potřeby pouze na standartní vyšetřování obecně. Novelou zák. č. 

292/1993 Sb. a zák. č. 265/2001 Sb., se těžiště trestního řízení přesunulo z přípravného 

řízení na řízení před soudem. Práva obviněného na obhajobu v přípravném řízení byla 

výrazně omezena a obhájce je oprávněn být přítomen pouze výslechu obviněného, výslechu 

svědka a prostudování spisu za podmínek tímto zákonem stanovených. 

Jako celek plní přípravné řízení 4 významné funkce, kterými jsou: vyhledávací, 

fixační, verifikační a odklonná. Obsah vyhledávací funkce je již podle názvu zřejmý, jedná 

se zde o vyhledávání důkazů o trestné činnosti. Funkce fixační umožňuje podchycení 

důkazů, které se vyznačují pomíjivostí a jejich uchování pro možnost využití během 
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případného řízení před soudem. Verifikační neboli filtrační funkce má zamezit 

neodůvodněnému postavení osoby před soud a konečně funkce odklonná zabezpečuje 

možnost nahrazení nařízení hlavního líčení, některým z odklonů42, o čemž může státní 

zástupce rozhodnout právě již během přípravného řízení.

5.1.2 KONKRÉTNÍ OPRÁVNĚNÍ A POVINNOSTI OBHÁJCE 

V TOMTO STADIU

Dle § 41 odst. 2 tr.ř. je obhájce oprávněn už během přípravného řízení činit za 

obviněného návrhy, podávat žádosti a opravné prostředky, nahlížet do spisů (§ 65 tr.ř.) a 

zúčastnit se podle ustanovení tohoto zákona vyšetřovacích úkonů. S obviněným, který je ve 

vazbě, je oprávněn mluvit v rozsahu stanoveném § 33 odst. 1 tr.ř., tzn. bez přítomnosti třetí 

osoby. Také je oprávněn si nejen v přípravném řízení, ale ve všech stadiích trestního řízení 

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

odpovídá reciproční povinnost orgánů činných v trestním řízení. Dle § 89 odst. 2 tr.ř.: „Za 

důkaz může sloužit vše, co může přispět k objasnění věci, zejména výpovědi obviněného a 

svědků, znalecké posudky, věci a listiny důležité pro trestní řízení a ohledání. Každá ze 

stran může důkaz vyhledat, předložit nebo jeho provedení navrhnout. Skutečnost, že důkaz 

nevyhledal nebo nevyžádal orgán činný v trestním řízení, není důvodem k odmítnutí 

takového důkazu.“.

Toto ustanovení týkající se dokazování v trestním řízení je pro mé téma důležité 

zejména větou druhou, která byla do trestního řádu zařazena novelou č. 265/2001 Sb., a 

spolu s větou třetí výrazně posiluje postavení stran ohledně dokazování. Umožňuje jim totiž 

na základě vlastní iniciativy nalézat a předkládat důkazy, případně navrhovat provedení i 

                                                  

42 § 307 a 309 tr.ř.
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takových důkazů, ke kterým třeba orgány činné v trestním řízení vůbec nedospěly, čímž 

výrazně ovlivňuje možný výsledek celého trestního řízení. Toto oprávnění má jak 

obviněný, tak samozřejmě také jeho obhájce. Z hlediska jejich provedení, prověrky i 

hodnocení se pak samozřejmě užijí stejné postupy, jako by se jednalo o důkazy vzešlé z 

činnosti orgánů činných v trestním řízení a budou pro ně také platit i stejné zákonné 

požadavky na jejich přípustnost/použitelnost. I přesto, že je každá ze stran trestního řízení 

oprávněna vyhledat (např. zjišťování identity osob, jež byly svědkem určité události a 

vyzvat je, aby se dostavily k podání svědectví) nebo předložit důkaz (např. znalecký 

posudek, věc s patrnými následky trestného činu) v některých případech je vyloučeno, aby 

strana sama takový důkaz také provedla, a zde lze podat jedině návrh na jeho provedení. 

Takovým důkazem může být například výslech svědka. Je tomu tak proto, že během 

přípravného řízení je jediným subjektem oprávněným k výslechu svědka orgán činný v 

trestním řízení, takže pokud by svědka vyslechl obhájce, takový protokol o výslechu by byl 

v řízení před soudem zcela nepřípustným. Mne bude zajímat především z pohledu iniciativy 

obhájce.  

Tímto ustanovením se zabývalo také Nejvyšší státní zastupitelství, které k 

němu vydalo stanovisko poř. č. 9/2004 ze dne 14. října 200443 a ČAK, která k této 

problematice vydala usnesení představenstva České advokátní komory č. 13/2004 Věstníku 

ze dne 12. října 2004, k výkonu oprávnění advokáta vyhledávat, předkládat a navrhovat 

důkazy v trestním řízení. Nejprve se budu věnovat relevantním závěrům, ke kterým došlo 

Nejvyšší státní zastupitelství. 

V tomto stanovisku jsou charakterizována základní oprávnění obhájce v souvislosti 

s vyhledáváním důkazů. Obhájce je přímo oprávněn k pátrání po pramenech důkazů, 

identifikaci nositele příslušného důkazu a ověřování jeho využitelnosti v dalším řízení. 

Zejména je možné, aby obhájce: 

                                                  
43 Stanovisko ke sjednocení výkladu zákonů a jiných právních předpisů k postupu státních zástupců ohledně 
výkonu práva obhájce (advokáta) postupem podle § 89 odst. 2 věty druhé trestního řádu vyhledávat a 
předkládat důkazy nebo navrhovat provedení důkazů.
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„a) požádal konkrétní osobu o sdělení potřebných informací a o obsahu sdělené 

informace sepsal písemný záznam, popř. se souhlasem dotčené osoby pořídil zvukový nebo 

obrazový záznam,

b) zjišťoval, zda určitá osoba byla svědkem události, která je předmětem 

dokazování, požádal ji o sdělení potřebných osobních údajů a okolností vztahujících se ke 

skutku, o který jde, případně ji upozornil na to, že může být již v přípravném řízení slyšena 

jako svědek nebo od ní může být vyžádáno vysvětlení, podle povahy věci pak navrhl 

státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu výslech takové osoby za účelem prověření 

obhajoby obviněného,

c) zjišťoval, zda určité důkazy (např. listiny, věci, jiné nosiče informací) mohou 

podpořit obhajobu obviněného, a požádal o to, aby osoby, které je mají v držení, je vydaly 

neprodleně policejnímu orgánu nebo státnímu zástupci; v odůvodněných případech může 

dotčené osoby požádat o jejich předložení, to však nesmí v žádném případě vynucovat.“.

Veškerá tato obhájcova činnost musí však být vyvíjena pouze za účelem informací 

potřebných pro účely řádného výkonu právní služby a nesmí směřovat k nepřípustnému 

ovlivňování ve prospěch jeho klienta. Jestliže obhájce během přípravného řízení předloží 

písemný záznam nebo znalecký posudek, splňující zákonné podmínky dle konkrétních 

ustanovení trestního řádu, pak se dále postupuje podle konkrétní povahy tohoto důkazu. 

Provedení nebo opatření důkazu nemůže být odmítnuto pouze proto, že takový důkaz 

nepochází z činnosti vyvíjené orgány činnými v trestním řízení (§ 89 odst. 2 tr.ř.). 

V tomto stanovisku dále nalezneme i demonstrativní výčet důvodů pro 

odmítnutí důkazů a jedná se zejména o:

„a) situaci, kdy dosavadní postup obhájce při vyhledání a prověření zdroje důkazu 

vykazuje tak zásadní vady, že je pro další řízení jeho výsledek nepoužitelný,

b) úkon neodkladný nebo neopakovatelný (§ 160 odst. 4 trestního řádu) a úkon již 

byl proveden v rámci prověřování skutečností nasvědčujících spáchání trestného činu,
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c) výslech svědka provedený před zahájením trestního stíhání, jestliže ani z 

podkladů předložených obhájcem nevyplývá potřeba svědka znovu vyslechnout (§ 164 odst. 

4 trestního řádu),

d) případ, kdy úkon je objektivně neproveditelný, nebo

e) úkon je nadbytečný.“.

Jestliže by obhájce nepřípustným ovlivňoval například osobu svědka (tím 

pádem i výsledek celého trestního řízení), je pak státní zástupce jako vykonavatel dozoru 

nad přípravným řízením oprávněn předat takového obhájce ke kárnému postihu podle § 66 

odst. 3 tr.ř., jestliže nepřichází v úvahu použití jiného ustanovení. Z takového jednání by 

mohla v odůvodněných případech advokátovi vzniknout dokonce i trestněprávní 

odpovědnost a celý proces postupu při zjištění nepatřičného obhájcova chování musí být 

zdokumentován i ve vyšetřovacím spise. Nepatřičné jednání obhájce ještě nemusí nutně 

vést bránit opatření nebo provedení důkazu a v této souvislosti je opět třeba vzít v úvahu 

také fakt, že obviněný nesmí být nijak zkrácen na svém právu na obhajobu. 

Předmětem výše zmíněného usnesení ČAK je rovněž úprava postupu advokáta při 

vyhledávání důkazů dle § 89 odst. 2 tr.ř. Čl. 2 charakterizuje vyhledávání důkazu jako 

„případy, kdy pramen důkazu není advokátovi znám a proto je třeba po něm pátrat, tak i 

případy, kdy mu je sice znám, ale jeho předpokládaný výsledek je třeba pro procesní účely 

ověřit“ a vztahuje se na všechny druhy důkazů. V případě, že pramenem důkazu je 

výpověď svědka a advokát zná jeho totožnost, může ho „vhodnou formou“ požádat o 

sdělení informací. Zjišťováním totožnosti osoby svědka může advokát pověřit také jiného 

advokáta, koncipienta nebo využít detektivních služeb. Advokát musí takovou osobu vždy 

předem upozornit na to, v jakém procesním postavení od ní tuto informaci požaduje a 

upozornit ji také na to, že žádá pouze pravdivé informace. Jestliže dožádaná osoba svolí ke 

spolupráci, advokát sjedná způsob, jakým může učinit sdělení o informacích podstatných 

pro trestní řízení (ústně, písemně…) a o celém tomto postupu vyhotoví záznam, který 

založí do klientova spisu. Pokud se osoba vyjádřila písemně, může obhájce žádat ještě i 

doplnění informací písemnou nebo ústní formou. 
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Jestliže se má advokát s dožádanou osobou přímo setkat, zváží, zda se tohoto 

setkání má účastnit ještě třetí osoby (např. jiný advokát) a v průběhu rozhovoru se musí 

vyvarovat jakéhokoliv ovlivňování osoby ve prospěch svého klienta. Záznam o tomto 

rozhovoru by měl být opatřen nejlépe podpisy všech zúčastněných osob a bude založen do 

klientského spisu. Se svolením dotyčné osoby může být o takovém setkání pořízen také 

obrazový nebo zvukový záznam, který advokát převede do písemné formy a opět přiloží do 

spisu. Na základě takto zjištěných informací pak advokát může navrhnout provedení 

důkazu orgánu činnému v trestním řízení.  

Vzhledem k tomu, že právo obviněného nahlížet do spisu je součástí jeho práva na 

obhajobu podle čl. 40 odst. 3 Listiny, považuji za důležité rozebrat toto oprávnění 

podrobněji v následujícím textu. Dle § 65 odst. 1 tr.ř. mohou obviněný a jeho obhájce 

kromě protokolu o hlasování a osobních údajů svědka, jehož totožnost má být utajena, do 

spisů nahlížet, pořizovat si z nich výpisky, poznámky a kopie. Celé toto ustanovení hovoří 

o obviněném, z čehož dovozujeme, že podezřelému ani jeho obhájci tato práva nenáleží a 

v případě, že by je chtěli uplatnit jsou limitováni potřebou souhlasu orgánů uvedených ve 

větě třetí § 65 odst. 1 tr.ř. a navíc mohou nahlížet jen v omezeném rozsahu (pokud je toho 

třeba k uplatnění některých jejich práv). Podle odst. 5 cit. ustanovení je nutné učinit 

opatření k zachování tajnosti utajovaných informací chráněných zvláštním zákonem a 

údajů, na které se vztahuje státem uložená nebo uznaná povinnost mlčenlivosti. Z tohoto 

důvodu bych ještě zdůraznila, že manipulace se spisem ve smyslu § 65 odst. 1 věty první je 

možná pouze v prostorách příslušného orgánu činného v trestním řízení, který vede daný 

spis a současně jen za přítomnosti pracovníka tohoto orgánu. O kopie spisu může daná 

osoba buď požádat policejní orgán (v případě, že se u něj spis nachází), který je pro ni 

vyhotoví, nebo může pořídit kopie také při nahlížení svým doneseným zařízením. 

V případě, kdy by nebylo možné bezprostředně kopie pořídit, o tom orgán žadatele 

informuje a domluví s ním náhradní termín předání. Žadatel je také dále povinen uhradit 

poplatek za náklady na pořízení kopií. Výpisky a poznámky si mohou osoby k tomu 

oprávněné poskytovat bez omezení. Osoby jmenované v první větě odst. 1 tohoto 

ustanovení mohou žádat také o nahlédnutí do spisu, který se nachází na státním 
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zastupitelství a bude jim vyhověno, pokud se spis na zastupitelství nachází a jsou-li zde 

k tomu i vhodné technické podmínky, neboť stejně jako v případě pořizování kopií u 

policejního orgánu, i zde je nutným předpokladem součinnost státního zástupce nebo 

pověřeného zaměstnance kanceláře. Pokud technické podmínky státního zastupitelství 

pořízení kopií neumožňují, musí si žadatel dopravit vlastní zařízení, které mu toto umožní. 

Co se týká soudních spisů opět je nahlížení či pořizování kopií možné pouze v místnostech 

soudu pod dohledem vedoucího soudní kanceláře nebo jím pověřeného pracovníka a osoba 

pořizovatele kopií musí uhradit takto vzniklé náklady. O nahlédnutí nebo pořízení kopií 

spisu nebo jeho části je následně vytvořen záznam, který se uloží do spisu a podle něhož lze 

identifikovat, kdo a jakým způsobem s daným spisem nakládal. 

Státní zástupce nebo policejní orgán může pouze během přípravného řízení náhled 

do spisu a práva s tím spojená ze závažných důvodů odepřít44. Pod pojmem závažný důvod 

rozumíme zejména okolnosti, v důsledku kterých by mohly být výsledky přípravného řízení 

ohroženy. Zde existuje i varianta, kdy orgán činný v trestním řízení nahlížení umožní pouze 

ustanovenému či zvolenému obhájci. O přezkoumání závažnosti důvodů k odepření tohoto 

práva lze žádat, pouze pokud bylo odepřeno policejním orgánem a v takovém případě je 

státní zástupce, jakožto dozorce nad celým průběhem přípravného řízení, povinen uvedené 

důvody neprodleně prozkoumat. Ohledně doby vyhrazené pro přezkum těchto důvodů 

státním zástupcem trestní řád použil výrazu „urychleně“, jelikož pro tento přezkum není

stanovena žádná lhůta. Nahlédnutí do protokolu o úkonu nemůže být odepřeno tomu, kdo 

byl u něj přítomen a obviněnému ani jeho obhájci nemůže být bráněno v nahlédnutí do 

záznamu o sdělení obvinění. 

Odepření nahlédnutí do spisu je však výrazně omezeno v případech, kdy se 

rozhoduje o vazbě obviněného. Za této situace je pro obviněného a jeho obhájce zcela 

zásadní, aby mu bylo nahlédnutí do relevantních částí spisu umožněno, protože jedině tak 

                                                  
44 § 65 odst. 2 tr.ř.: „V přípravném řízení může státní zástupce nebo policejní orgán právo nahlédnout do 
spisů a spolu s tím ostatní práva uvedená v odstavci 1 ze závažných důvodů odepřít. Závažnost důvodů, ze 
kterých tato práva odepřel policejní orgán, je na žádost osoby, jíž se odepření týká, státní zástupce povinen 
urychleně přezkoumat. Tato práva nelze odepřít obviněnému a obhájci, jakmile byli upozorněni na možnost 
prostudovat spisy.“
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může oponovat zákonnosti důvodů pro vzetí do vazby nebo setrvání v ní. V opačném 

případě by došlo k porušení čl. 5 odst. 4 Úmluvy45, kterou je třeba vzhledem k čl. 10 

Ústavy nutno interpretovat jako právní předpis vyznačující se vyšší právní sílou než trestní 

řád, a proto policejní orgán ani státní zástupce nemůže odepřít nahlédnutí do částí spisu, 

které jsou podstatné pro rozhodování o vazbě. 

Právo nahlédnout do spisu rovněž nelze odepřít obhájci a obviněnému v případě, že 

již byli upozorněni na možnost jeho přezkoumání. Toto upozornění poskytne policejní 

orgán ve chvíli, kdy neformálně ukončí druhou fázi přípravného řízení, tedy vyšetřování, na 

základě které dosáhl poznatků dostačujících pro podání obžaloby (nebo návrhu některého 

z rozhodnutí dle § 171 až 173 tr.ř.46, případně odklonu dle § 30747 nebo § 309 tr.ř.48) a 

zároveň obviněnému a jeho obhájci umožní učinit návrhy na doplnění vyšetřování (viz § 

166 odst. 1,2, tr.ř.). Na obě tyto skutečnosti musí být obhájce a obviněný upozorněni přímo 

policejním orgánem nejméně tři dny předem. Tato lhůta může být delší, a to v situaci, kdy

orgán, který koná vyšetřování, informuje obviněného dříve, zkrácena může být jedině se 

souhlasem obviněného nebo obhájce, kdy každý s touto svojí lhůtou disponuje zvlášť.

K prostudování spisu (tím rozumíme celý vyšetřovací spis včetně příloh) musí být 

poskytnuta přiměřená doba a tato přiměřenost se hodnotí zejména s ohledem na rozsah 

spisu, obsahovou náročnost, povahu stíhaného trestného činu i osobu obviněného. Toto 

oprávnění se nevztahuje na vnitřní pomůcky a technické materiály orgánů činných 

v trestním řízení49 (písemná zdůvodnění policejního orgánu podle § 167 odst. 2 tr.ř., 

pokyny státního zástupce). 

                                                  
45 „Každý, kdo byl zbaven svobody zatčením nebo jiným způsobem, má právo podat návrh na řízení, ve kterém 
by soud urychleně rozhodl o zákonnosti jeho zbavení svobody a nařídil propuštění, je-li zbavení svobody 
nezákonné.“

46 Jedná se o postoupení věci jinému orgánu, zastavení trestního stíhání a přerušení trestního stíhání. 

47 Podmíněné zastavení trestního stíhání

48 Narovnání
49 Nález ÚS sp. zn. I. ÚS 54/2005 Usn. Ze dne 26. Července 2005, uveřejněný pod č. 17 ve svazku 38 Sbírky 
nálezů a usnesení ÚS ČR 
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Dostaví-li se k prostudování spisu pouze obhájce, a to z jakéhokoliv důvodu, jedná 

se v jeho případě pouze o již zmíněné nahlédnutí do spisu dle § 65 odst. 1 tr.ř. Pokud by 

bylo v téže věci trestně stíháno více spoluobviněných, pak každý z nich (a také jejich 

obhájci) má nárok na prostudování celého spisu, nikoli pouze jeho částí, které se 

obviněných konkrétně dotýkají. Prostudování spisů a podání návrhů na doplnění 

vyšetřování obviněným je jeho právem, nikoliv povinností a v případě, že by se tohoto 

nároku chtěl vzdát, může tak učinit nejdříve až v momentu, kdy ho vyšetřovatel na možnost 

prostudování upozorní a bude mu k tomu poskytnuta patřičná lhůta. 

Návrh na doplnění vyšetřování má formu podání a může být učiněn buďto 

konkrétně, s tím, že je v něm označen určitý důkaz, nebo se podá bez tohoto označení. Jak 

plyne z textu citovaného ustanovení, toto oprávnění má opět mimo obviněného i jeho 

obhájce, který ho může navrhnout i bez výslovného souhlasu obviněného (v případě, že je 

obviněný zbaven způsobilosti k právním úkonům, nebo je omezena, může tak obhájce 

učinit i přes jeho výslovný nesouhlas). Jako návrh na doplnění vyšetřování je chápáno i 

tvrzení obžalovaného nebo obhájce, že během přípravného řízení došlo k procesním vadám 

a z tohoto důvodu navrhuje zopakování úkonů postižených vadami vyšetřovacím orgánem. 

Pokud je vyšetřování doplněno, je policejní orgán opět povinen umožnit prostudování spisu 

či podání návrhu na doplnění vyšetřování a tento postup se shoduje s předchozím. 

Obhájce je oprávněn účastnit se vyšetřovacích úkonů a tento nárok je mimo § 41 

odst. 2 tr.ř. zmíněn i v dalších ustanoveních. Může klást otázky vyslýchaným a to nejen 

v přípravném řízení (§ 165 odst. 1tr.ř.) a žádat, aby mu bylo umožněno provést výslech 

svědka nebo znalce.

Podle § 165 odst. 2 tr.ř. je obhájce již od zahájení trestního stíhání oprávněn být 

přítomen při vyšetřovacích úkonech, jejichž výsledek může být použit jako důkaz v řízení 

před soudem, ledaže nelze provedení úkonu odložit a vyrozumění o něm zajistit. Může 

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

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

jeho průběhu. Účastní-li se obhájce výslechu svědka, jehož totožnost má být z důvodů 
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uvedených v § 55 odst. 2 utajena, je policejní orgán povinen přijmout opatření, která 

znemožňují obhájci zjistit skutečnou totožnost svědka. 

K tomuto bych ráda podotkla, že k účasti obhájce při těchto úkonech je nutné, aby 

policejnímu orgánu oznámil, že se daného úkonu chce zúčastnit a to ve smyslu § 59 tr.ř., na 

základě kterého je policejní orgán povinen mu včas sdělit, o jaký úkon se jedná a další 

náležitosti s tím související. Pokud obhájce takto nezažádá, není vyšetřovací orgán ho o 

těchto informacích povinen informovat, ale i z tohoto pravidla existují výjimky. V kontextu 

této problematiky si dovolím citovat dvě podstatné části judikátu Nejvyššího soudu: 

„Pokud jde o obecnou úpravu účasti obhájce ve vyšetřování, je z ustanovení § 165 odst. 1 

tr. ř. zřejmé, že obhájce je již od sdělení obvinění oprávněn být přítomen při vyšetřovacích 

úkonech. Tomuto právu obhájce odpovídá samozřejmě obecná povinnost orgánů činných v 

trestním řízení účast obhájce u vyšetřovacích úkonů umožnit (v případě výslechů svědků 

postupem podle § 55 odst. 2 tr. ř. s určitými omezujícími opatřeními bránícími i obhájci 

zjistit totožnost svědka). Obecnou povinnost umožnit obhájci účast na vyšetřovacích 

úkonech nelze však zaměňovat s povinností orgánu činného v trestním řízení bez dalšího 

seznamovat obhájce s termínem a místem konání vyšetřovacích úkonů. Ta je samostatně 

upravena v ustanovení § 165 odst. 2 tr. ř.50 Podle citovaného ustanovení, oznámí-li obhájce 

vyšetřovateli, že se chce účastnit vyšetřovacích úkonů, je vyšetřovatel povinen sdělit mu 

včas dobu a místo konání úkonu, ledaže nelze provedení úkonu odložit a vyrozumění 

obhájce nelze zajistit. Z tohoto ustanovení jednoznačně vyplývá, že povinnost orgánu 

činného v trestním řízení reálně umožnit osobní účast obhájce u vyšetřovacího úkonu tím, 

že mu sdělí dobu a místo úkonu, je omezena pouze na případy, kdy obhájce podáním ve 

smyslu § 59 tr. ř. oznámil vyšetřovateli, že se chce vyšetřovacích úkonů účastnit. Rozsah 

povinnosti orgánu činného v přípravném řízení trestním vyrozumívat obhájce je pak opět 

                                                  
50 V nynější úpravě  trestního řádu je to ust. § 165 odst. 3 tr.ř.: „Oznámí-li obhájce policejnímu orgánu, že se 
chce účastnit vyšetřovacího úkonu uvedeného v odstavci 2, nebo spočívá-li úkon ve výslechu svědka, který 
má právo odepřít výpověď, je policejní orgán povinen včas obhájci sdělit, o jaký druh úkonu se jedná, dobu a 
místo jeho konání, ledaže nelze provedení úkonu odložit a vyrozumění obhájce nelze zajistit. Spočívá-li úkon 
ve výslechu osoby, policejní orgán obhájci sdělí i údaje, podle nichž lze takovou osobu ztotožnit. Nelze-li tyto 
údaje předem určit, musí být ze sdělení zřejmé, k čemu má tato osoba vypovídat. Sdělení o výslechu svědka, 
jehož totožnost má být z důvodů uvedených v § 55 odst. 2 utajena, nesmí obsahovat údaje, podle nichž by 
bylo možné zjistit skutečnou totožnost svědka.
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omezen pouze obsahem podání obhájce, tedy tím, zda se chce obhájce účastnit pouze 

některého vyšetřovacího úkonu, který sám specifikuje, nebo zda oznámení obhájce je 

obecné v tom směru, že se chce účastnit všech vyšetřovacích úkonů.“, a „Nejvyšší soud má 

proto zato, že ve věcech, kde již v přípravném řízení je zřejmé, že v době konání hlavního 

líčení bude osobní výslech svědka ohrožen z důvodů uvedených v ustanovení § 211 odst. 2 

písm. a) tr. ř., je nutné, aby vyšetřovatel umožnil účast obhájci u výslechu svědka v 

přípravném řízení jeho vyrozuměním, i když o to sám nepožádal. Jde v podstatě o stejnou 

situaci, jakou upravuje ustanovení § 211 odst. 3 tr. ř., kdy je rovněž nutno takovým 

způsobem umožnit obhájci účast u výslechu svědka v přípravném řízení. Ve věcech, kde 

však k okolnostem stojícím na straně svědka nehrozí budoucí problém se zajištěním jeho 

výslechu v hlavním líčení, jako je i tato věc obviněného B., není třeba ani s ohledem na 

zásady čl. 6 odst. 3 písm. d) Úmluvy nečinnost obhájce nahrazovat jeho vyrozuměním o 

výslechu.“51.

Mohou tedy nastat dvě situace, kdy je policejní orgán povinen obhájce vyrozumět, i 

když o to nepožádal. První je obsažena ve druhé citaci tohoto rozhodnutí, tedy plyne-li už 

z přípravného řízení, že v hlavním líčení bude osobní výslech svědka ohrožen z důvodů § 

211 odst. 2 písm. a) tr.ř.52 a druhou je ze zákona výslech svědka, který má právo odepřít 

výpověď. 

Použitelnost protokolů o vyšetřovacích úkonech v řízení před soudem je omezena 

na případy, kdy se těchto úkonů zúčastnil i obviněný. Podle čl. 6 odst. 3 písm. d) Úmluvy je 

totiž jako soudní důkaz využitelný jen takový protokol o úkonu, který byl proveden 

s využitím práva obviněného na konfrontaci se svědkem ve formě možnosti být přítomen 

při úkonu, uplatnit své námitky, klást otázky vyslýchaným osobám a tím prověřovat 

věrohodnost a pravdivost konkrétního důkazu.53 Pokud má obviněný obhájce, pak při 

těchto úkonech postačí jen jeho přítomnost, což judikoval i Evropský soud ve Štrasburku. 

                                                  
51 Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 26.7.2000, sp. zn.3 Tz 106/2000

52 „a) taková osoba zemřela nebo se stala nezvěstnou, pro dlouhodobý pobyt v cizině nedosažitelnou, nebo 
onemocněla chorobou, která natrvalo nebo po dohlednou dobu znemožňuje její výslech,“

53 Vantuch, P., Obhajoba obviněného. 3. Doplněné a přepracované vydání, Praha: C. H. Beck, 2010. str. 254.



51

Dalším důležitým faktorem ohledně tohoto oprávnění je, že zákon zde vyžaduje, aby o této 

možnosti byli jak obviněný, tak obhájce informováni a případná neúčast by v takovém 

případě už nebyla považována za porušení práva na obhajobu.

Výkladem věty první § 165 odst. 2 tr.ř. dospějeme k závěru, že účast obhájce při 

těchto úkonech je značně omezena, neboť důkazů, které se později dají použít u soudu je 

omezený počet. Dalším problémem je, že podle přesného znění věty druhé § 165 odst. 2 

tr.ř.: „Může obviněnému i jiným vyslýchaným klást otázky…“ může být obhájce přítomen 

výslechu svědka, ale o jeho přítomnosti při podání vysvětlení se zde nehovoří. Ve 

standartním vyšetřování jsou výslechy svědků nahrazovány podáním vysvětlení, o kterém 

obhájce není vyrozumíván, takže se s takovou osobou nemůže setkat, udělat si o ní 

jakýkoliv názor, ani pokládat otázky, které policejní orgán nepoloží, ale pro obhájce by 

naopak mohly být relevantní. Jestliže osoba podala vysvětlení a policejní orgán o tom 

sepsal záznam v souladu se zákonnými podmínkami (§ 164 odst. 2 tr.ř., § 158 odst. 4,5 

tr.ř.) už před započetím trestního stíhání, nemusí ho podávat znovu v průběhu vyšetřování. 

Jaké osoby podávaly vysvětlení bez účasti obhajoby, se může obhájce dozvědět 

nahlédnutím do spisu.

Ohledně podání vysvětlení tedy obhájce nemusí být vyrozuměn, i když o to požádal. 

Důsledkem může být to, že úřední záznamy o podání vysvětlení jsou pak jednostranné a 

zaměřené převážně na potvrzení obvinění obsaženého v usnesení o zahájení trestního 

stíhání.54

Pokud by policejní orgán i přesto, že k tomu není povinen, vyrozuměl obhájce, 

který si zažádal o vyrozumívání o vyšetřovacích úkonech, o konání podání vysvětlení, 

začíná se tento úkon přibližovat spíše zmíněnému výslechu svědka. V následně sepsaném 

policejním záznamu se tak mohou vyskytnout i skutečnosti svědčící ve prospěch 

obžalovaného, které mnohdy vyjdou najevo až po výslechu osoby podávající vysvětlení 

před soudem. Vzhledem k tomu, že toto je chybou čistě policejního orgánu, který tak činí 

                                                  
54 Vantuch, P., Obhajoba obviněného. 3. Doplněné a přepracované vydání, Praha: C. H. Beck, 2010. str. 206.
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v rozporu se zákonem, nelze obhájci za účast při tomto úkonu odmítnout odměnu a náhradu 

hotových výdajů dle advokátního tarifu. 

5.2 OBHÁJCE V ŘÍZENÍ PŘED SOUDEM

5.2.1 ŘÍZENÍ PŘED SOUDEM OBECNĚ

Podáním obžaloby přechází věc před soud, který rozhoduje o všech dalších 

otázkách souvisejících s řízením. Samotné podání obžaloby (ani návrhu na potrestání 

v případě zkráceného přípravného řízení) ovšem nutně nepředznamenává, že musí dojít 

k nařízení hlavního líčení. Předseda senátu obžalobu a spis obligatorně přezkoumá a 

rozhodne buď o nařízení hlavního líčení, nebo o tom, že zde existuje důvod pro nařízení 

předběžného projednání obžaloby (§ 186 tr.ř.). Pro správné posouzení nutnosti nařízení 

předběžného projednání obžaloby zákon předsedovi senátu umožňuje také výslech 

obviněného nebo opatření jiných potřebných vysvětlení. Pokud by v této souvislosti měl 

být obviněný vyslýchán, provede výslech předseda senátu osobně ve veřejném zasedání, 

nebo mimo něj, případně na základě dožádání a obhájce je oprávněn se takového úkonu 

účastnit. 

Během předběžného projednání musí soud u podané obžaloby přezkoumat, zda je 

dána příslušnost soudu, zda v přípravném řízení nedošlo k závažným procesním vadám a 

byly objasněny skutečnosti, na základě kterých lze nařídit hlavní líčení a rozhodnout.

Předběžné projednání obžaloby je samostatným nepovinným stádiem trestního řízení a 
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probíhá v neveřejném zasedání55, kterého se účastní pouze členové senátu a zapisovatelé. 

Považuje-li to předseda senátu za nezbytné, lze pro předběžné projednání obžaloby nařídit i 

veřejné zasedání. Pro mou práci je podstatné ho zmínit zejména z toho důvodu, že se zde 

zkoumá, zda nějakým způsobem nedošlo k porušení práva na obhajobu obviněného. Jeho 

účelem je hlavně posouzení toho, zda výsledky přípravného řízení odůvodňují postavení 

obviněného před soud. Posuzování otázek ohledně viny a trestu této fázi řízení absolutně 

nepřísluší. Toto stádium je pouze fakultativní a může ho nařídit jen předseda senátu po 

prostudování obžaloby a spisu. Samosoudce jej nařídit nemůže, ale je povinen obžalobu 

přezkoumat ze stejných hledisek. Jestliže soud neshledá žádné důvody pro rozhodnutí dle § 

188 odst. 1 písm. a) až f)56, nařídí hlavní líčení a dále postupuje tak, aby řízení bez průtahů 

směřovalo k rozhodnutí věci. 

Obžalovaný a jeho obhájce jsou po podání obžaloby oprávněni podat soudu návrh 

na zastavení trestního stíhání nebo na vrácení věci k došetření státnímu zástupci a tento 

návrh působí také jako podnět k přezkoumání obžaloby a spisu. 

Po nařízení hlavního líčení už věc nemůže být vrácena státnímu zástupci k došetření 

a nelze učinit ani ostatní rozhodnutí dle § 188 tr.ř. Hlavní líčení může být tedy nařízeno 

buď po obligatorním prozkoumání obžaloby dle § 185 odst. 1 tr.ř. nebo až po předběžném 

projednání obžaloby.

                                                  

55 Novelou zákonem č. 292/1993 Sb. byl z účasti na neveřejném zasedání vyloučen i prokurátor, aby byla 
dodržena zásada rovného postavení stran procesu v řízení před soudem.

56 Po předběžném projednání obžaloby soud
a) rozhodne o předložení věci k rozhodnutí o příslušnosti soudu, který je nejblíže společně nadřízen jemu a 
soudu, jenž je podle něj příslušný, má-li za to, že sám není příslušný k jejímu projednání,
b) postoupí věc jinému orgánu, jsou-li tu okolnosti uvedené v § 171 odst. 1,
c) trestní stíhání zastaví, jsou-li tu okolnosti uvedené v § 172 odst. 1,
d) trestní stíhání přeruší, jsou-li tu okolnosti uvedené v § 173 odst. 1 písm. a) až d),
e) vrátí věc státnímu zástupci k došetření, je-li toho třeba k odstranění závažných procesních vad přípravného 
řízení, které nelze napravit v řízení před soudem, nebo k objasnění základních skutkových okolností, bez 
kterých není možné v hlavním líčení ve věci rozhodnout, a v řízení před soudem by takové došetření bylo v 
porovnání s možnostmi opatřit takový důkaz v přípravném řízení spojeno s výraznými obtížemi nebo by 
zřejmě bylo na újmu rychlosti řízení, nebo
f) trestní stíhání podmíněně zastaví podle § 307 nebo rozhodne o schválení narovnání podle § 309 odst. 1.
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5.2.2 OPRÁVNĚNÍ A POVINNOSTI OBHÁJCE V ŘÍZENÍ PŘED 

SOUDEM

Obžalovaný a obhájce dostávají obvykle předvolání k hlavnímu líčení společně 

s obžalobou a datum hlavního líčení musí být zvoleno tak, aby obžalovaný, obhájce a státní 

zástupce měli od doručení předvolání minimálně 5 pracovních dnů57 na přípravu, u 

ostatních zúčastněných osob stačí dodržet lhůta třídenní (§ 198 odst. 1 tr.ř.). Tato lhůta 

může být zkrácena pouze s jejich souhlasem. Pokud by lhůta nebyla dodržena a strany by 

s jejím zkrácením zároveň nesouhlasily, jednalo by se o podstatnou vadu řízení. 

Jestliže si obžalovaný zvolil obhájce (kromě případů nutné obhajoby) a neoznámil 

to předem soudu, soud není povinen lhůtu pro obhájce dodržet. Soudce mu může 

poskytnout přiměřenou lhůtu, jestliže o to obhájce požádá, ale musí k tomu shledávat

závažné důvody. Za takových podmínek bude hlavní líčení odročeno. 

Obhájce obžalovaného bude o nařízení hlavního líčení informován povinně na 

základě zákona, a jestliže se jedná o obhájce ustanoveného soudem, který byl obhájce řádně 

a včas vyrozuměn o konání hlavního líčení, je třeba takové vyrozumění chápat jako příkaz 

obhájci k dostavení se k hlavnímu líčení podle trestního řádu.58

Účast obhájce je naprosto nezbytná a obligatorní, pokud se vyskytnou důvody nutné 

obhajoby. V těchto případech je povinen se účastnit hlavního líčení (§ 36 tr.ř.), kdy líčení 

bez jeho přítomnosti ani nelze konat, dále veřejného zasedání o odvolání a veřejného 

zasedání konaného o dovolání.

                                                  
57 Do lhůty se nepočítá den doručení předvolání. 

58 Šámal, P., Král, V., Baxa, J., Púry, F., Trestní řád. Komentář II. Díl, 4. Doplněné a přepracované vydání, 
Praha: C. H. Beck, 2002. str. 1289.
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Vzhledem k tomu, že dle znění současné právní úpravy je řízení před soudem 

těžištěm celého trestního řízení a hlavní líčení pak vyvrcholením celého procesu 

dokazování, je velmi důležité, aby se ho účastnily nejdůležitější strany trestního řízení, tedy 

státní zástupce a obžalovaný. Bez státního zástupce hlavní líčení nelze konat vůbec, 

v nepřítomnosti obžalovaného (a stejně tak jeho obhájce) to možné je, neboť nemůže být 

nucen k tomu, aby se hájil, ale pouze za splnění kumulativních podmínek taxativně 

stanovených trestním řádem (§ 202 odst. 2 tr.ř.). Jestliže se ovšem nedostaví k hlavnímu 

líčení pouze obhájce, ačkoliv byl o jeho konání řádně a včas vyrozuměn, a zároveň se 

nejedná o případ nutné obhajoby, lze hlavní líčení konat, pouze pokud obžalovaný prohlásí, 

že nevyužije svého práva být zastoupen. 

V řízení před soudem stejně jako v přípravném řízení má obhájce nárok zúčastnit se 

všech úkonů, kterých se může zúčastnit obviněný (§ 41 odst. 3 tr.ř.). Toto oprávnění se 

podstatně projevuje v jeho účasti na hlavním líčení (§ 202 tr.ř. a násl.) a veřejném zasedání.

Náleží mu právo klást otázky podle § 215 odst. 1 tr.ř. Jejich cílem je objasňování 

objektivních okolností důležitých pro spravedlivé rozhodnutí, ale rovněž také mohou být 

zaměřeny na ověření hodnověrnosti osoby svědka. Obhájce a obžalovaný mohou klást 

otázky každé osobě, která bude vyslýchána bez výjimky. Pořadí, v jakém lze klást otázky 

stanoví předseda senátu poté, co své dotazování dokončil soud.  Obhájce, stejně jako 

ostatní strany řízení před soudem, potřebuje k pokládání otázek souhlas předsedy senátu. 

Zda tento souhlas udělí nebo ne záleží zcela na rozvaze předsedy. Souhlas neudělí zejména 

v případě dotazů, které nesouvisí s projednávanou věcí a otázek kapciozních59 nebo 

sugestivních60. Jestliže předseda senátu obhájci nevyhoví, může žádat, aby o této věci 

rozhodl senát dle § 203 odst. 3 tr.ř. nebo podat námitku proti způsobu provádění úkonů 

během hlavního líčení dle § 180 odst. 4 tr.ř. 

                                                  
59 § 92 odst. 3 tr.ř.: “Otázky musí být kladeny jasně a srozumitelně bez předstírání klamavých a nepravdivých 
okolností; nesmí v nich být naznačeno, jak na ně odpovědět.“

60 § 101 odst. 3 tr.ř.: “Svědkovi nesmějí být kladeny otázky, v nichž by byly obsaženy okolnosti, které se mají 
zjistit teprve z jeho výpovědi.“
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Dále může obhájce žádat o povolení k provedení důkazu dle § 215 odst. 2 tr.ř.

(zejména výslechu svědka nebo znalce), ke kterému potřebuje rovněž svolení předsedy 

senátu, které udělí, pokud takový důkaz navrhne jedna z nejdůležitějších stran, tzn. 

obžalovaný, obhájce nebo státní zástupce. I když jsou k provedení důkazu oprávněni jak 

obhájce, tak obžalovaný, měl by tento úkon být v rukou obhájce.61 Navrhovat lze i důkazy, 

které nebyly obsaženy v obžalobě a potřeba jejich prokázání vznikla až v průběhu řízení 

před soudem. Předseda senátu naopak není povinen vyhovět v případech, kdy se jedná o 

výslech obviněného, svědka mladšího patnácti let, nemocného nebo zraněného svědka nebo 

pokud by provedení důkazu nebylo ze závažného důvodu vhodné (např. výslech svědka, 

jehož identita má být utajena). 

Jestliže i žalobce chce provést jako důkaz výslech stejného svědka, obě strany se 

k této skutečnosti vyjádří a předseda senátu rozhodne o tom, komu toto oprávnění udělí (§ 

215 odst. 2 tr.ř.). To však neznamená, že straně, kterou předseda nevybral, nebude 

umožněno klást vyslýchané osobě otázky vůbec. Aby byla v tomto ohledu zaručena rovnost 

stran procesu, má podle § 215 odst. 3 tr.ř. druhá strana vždy po provedení výslechu 

možnost položit vyslýchanému další otázky. 

Kromě hlavního líčení může obhájce požadovat provedení důkazu také ve veřejném 

zasedání, ve veřejném zasedání konaném o odvolání a v řízení o obnově. Dalším 

oprávněním obhájce během hlavního líčení je také právo na proti výslech svědka nebo 

znalce, který provádí státní zástupce. 

Předseda senátu nebo jeho jiný pověřený člen mohou v řízení před soudem provést 

důkaz i mimo hlavní líčení nebo veřejné zasedání. Musí zde ovšem existovat důležité 

důvody, které tvoří překážku provedení tohoto důkazu v hlavním líčení. Obhájce je 

oprávněn se tohoto úkonu účastnit a být o něm včas vyrozuměn, pokud se nejedná o věc, 

která nesnese odkladu (§ 183a odst. 1 tr.ř.). Po provedení důkazů předseda senátu zjistí, zda 

strany nenavrhují doplnění dokazování. V případě, že tomu tak je, rozhodne senát o návrhu 

                                                  

61 K tomu blíže Vantuch, P.: K možnosti účasti obhajoby na dokazování v hlavním líčení po 1. 1. 2002, 
Bulletin advokacie, č. 11-12/2003, s. 60-61.
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usnesením, proti kterému není přípustná stížnost. Rozhodne buď o odročení hlavního líčení,

nebo pokud to situace umožňuje, dovolí některé ze stran provedení důkazu, případně návrh 

zamítne a toto stanovisko odůvodní. Jestliže nejsou další návrhy na doplnění dokazování

nebo byly zamítnuty, prohlásí předseda senátu dokazování za skončené a udělí stranám 

slovo pro přednes závěrečných řečí (§ 216 odst. 1 tr.ř.).

Pořadí závěrečných řečí je stanoveno § 216 odst. 2 tr.ř. a základním pravidlem je, že 

státní zástupce přednese svou závěrečnou řeč jako první a obhájce či obžalovaný jako 

poslední. Aby mohla být závěrečná řeč kterékoli ze stran řízení pronesena, musí k tomu 

předseda senátu vždy udělit slovo. Pokud by státní zástupce chtěl svou řeč doplnit ještě po 

přednesu obžalovaného nebo obhájce, musí mu k tomu předseda senátu po zvážení 

opětovně udělit slovo a obhájce nebo obžalovaný jsou oprávněni na toto doplnění reagovat 

(replika). Ve veřejném zasedání může obhájce právo učinit konečný návrh. Jestliže 

závěrečnou řeč pronáší obhájce, obžalovaný má stále právo posledního slova, tzn., že může 

promluvit i po svém obhájci. Udělení posledního slova obžalovanému již není věcí úvahy 

předsedy senátu a učiní tak vždy před odchodem na závěrečnou poradu. 

5.3 OBHÁJCE V ŘÍZENÍ O OPRAVNÝCH 

PROSTŘEDCÍCH

Jak jsem zmínila už výše, zmocnění obhájce k zastupování zaniká ukončením 

trestního stíhání, pokud nebylo vymezeno jinak. Trestní stíhání končí rozsudkem v případě, 

že se proti němu některá z oprávněných osob neodvolá, takže v případě podání opravných 

prostředků je obhájce i nadále poskytovat obviněnému právní pomoc. Takovými osobami 
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jsou: státní zástupce, obžalovaný, zúčastněná osoba a poškozený. Státní zástupce62 je jako 

jediný z těchto osob oprávněn podat odvolání v neprospěch obviněného a to pro 

nesprávnost kteréhokoliv výroku rozsudku. Odvolání není jediným řádným prostředkem 

trestního řízení, mimo něj může obžalovaný podat také stížnost nebo odpor. Z těchto 

uvedených prostředků ovšem popisuji právě odvolání, neboť se domnívám, že právě u

tohoto institutu je zastoupení obhájcem v mnohých případech potřebné a vhodné.

Odvolání lze podat pouze proti nepravomocnému rozsudku soudu prvního stupně ve 

lhůtě 8 dnů od doručení opisu rozhodnutí a je v něm možné napadnout pouze výrokovou 

část rozsudku. Jestliže se rozsudek doručuje zároveň obhájci, obžalovanému i jeho 

zákonnému zástupci, lhůta začíná běžet až po doručení opisu poslednímu z nich. Lhůta pro 

podání odvolání u osob se samostatnými obhajovacími právy končí stejným dnem, jako 

lhůta obžalovaného. Obžalovaný může rozsudek napadnout pouze ve svůj prospěch a jen 

pro nesprávnost výroku, který se ho přímo týká nebo proto, že takový výrok učiněn vůbec 

nebyl. Také se může odvolat na základě tvrzení, že došlo k porušení ustanovení o řízení 

předcházejícímu vydání rozsudku a právě v důsledku toho je některý výrok nesprávný nebo 

chybí. Řízením předcházejícím rozsudku je zde myšleno celé trestní řízené jako takové, 

tedy nejen hlavní líčení, ale všechny úkony od sepsání záznamu o zahájení úkonů trestního 

řízení.

Mimo obhájce je oprávněn za obžalovaného, tedy jeho jménem, podat odvolání také 

zákonný zástupce. Jestliže je způsobilost k právním úkonům obžalovaného omezena, nebo 

je jí zcela zbaven, může tak obhájce nebo zákonný zástupce učinit i proti jeho vůli. 

Limitujícím faktorem zde zůstává pouze prospěch obžalovaného. Jestliže podává odvolání 

obhájce, podává jej vždy v zastoupení obžalovaného, nikoliv svým jménem. Takové 

oprávnění mají pouze osoby se samostatnými obhajovacími právy dle § 247 odst. 2 tr.ř.63

Jestliže zde podle obhájce není důvod pro podání odvolání, pak v případě, že na tom jeho 

klient trvá, musí i tak uposlechnout jeho pokynu. 

                                                  
62 V neprospěch obžalovaného se může odvolat také poškozený, ovšem pouze proti odsuzujícímu rozsudku, 
za podmínky, že svůj nárok uplatnil včas, a pouze ohledně výroku o náhradě škody. 
63 „…příbuzní obžalovaného v pokolení přímém, jeho sourozenci, osvojitel, osvojenec, manžel, partner a 
druh…“
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Jestliže odvolání podané obžalovaným nebo jeho obhájcem nesplňuje náležitosti 

dané zákonem, předseda senátu na toto upozorní, poskytne 5denní lhůtu k nápravě těchto 

nedostatků a poučení o tom, že jestliže nedostatky ve lhůtě nebudou odstraněny, odvolání 

odmítne. Podá-li odvolání s nedostatky obžalovaný, který není zastoupen obhájcem, 

potupuje předseda senátu podobně, ovšem lhůta pro nápravu je zde 8denní a navíc 

obžalovanému poskytne potřebné poučení pro odstranění vad. Nevedl-li tento postup 

k nápravě vad nebo vyžaduje-li to povaha věci a obžalovaný si do té doby nezvolil obhájce, 

předseda senátu mu jej ustanoví. Toto ustanovení se může vztahovat pouze na odůvodnění 

odvolání, ale také na celé odvolací řízení a zde uvedený případ nespadá pod případy 

zákonné úpravy nutné obhajoby.

Odvolání lze také vzít zpět a v případě, že tak činí obhájce, potřebuje k tomu též 

výslovný souhlas obžalovaného. V praxi se k tomu vyžaduje, aby obžalovaný tento souhlas 

udělil sám písemnou formou, nebo aby se podepsal na odvolání, které obhájce podal. 

Po uplynutí lhůty pro odvolání, či opravy případných nedostatků u všech 

oprávněných osob, předseda senátu rozešle stejnopis odvolání všem stranám a předloží spis 

odvolacímu soudu (§ 251 odst. 3 tr.ř.). 

Řízení o odvolání probíhá zpravidla ve veřejném zasedání, kterému musí být po 

celou dobu povinně přítomen státní zástupce. Pro řízení o odvolání platí ohledně strany 

obžalovaného, a tedy i jeho obhájce, přiměřeně ustanovení o hlavním líčení, takže obhájce i 

zde může být přítomen všem úkonům, kterých se může účastnit obžalovaný. Po skončení 

dokazování musí obdobně jako při hlavním líčení předseda senátu udělit slovo stranám a 

obhájci zde náleží oprávnění učinit konečný návrh. 

Na závěr bych uvedla, že pouze obhájce je oprávněn jménem obviněného podat 

dovolání (mimořádný opravný prostředek, napadající pravomocné rozsudek), o čemž musí 

být obviněný poučen a v případě, že tak klient učiní bez jeho součinnosti, se k němu 

nebude přihlížet. Ze znění § 45 odst. 1 tr.ř.: „…I když zmocnění takto zaniklo, je obhájce 

oprávněn podat za obžalovaného ještě dovolání…“ by mohlo být dovozováno, že obhájce 

může klientovi odmítnout vyhovět. Toto je ovšem mylný závěr, neboť se zde nehovoří o 
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obhájcově oprávnění ve vztahu ke klientovi a § 41 odst. 1 tr.ř. jasně hovoří o obhájcově 

„povinnosti“ poskytovat obviněnému právní pomoc a u pokynu k podání dovolání bez 

nutnosti udělení nové plné moci ne, bez nového ustanovení soudem či určení Českou 

advokátní komorou. 
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6. ZÁVĚR

Ve své práci jsem se snažila co nejlépe zachytit problematiku zastupování klientů 

v trestních věcech a to nejen z pohledu obhájce, který je základním tématem této práce, ale 

i z pohledu osoby, proti níž se trestní řízení vede. Práva a povinnosti těchto subjektů spolu 

v mnoha ohledech souvisí, což jsem se snažila názorně ukázat na výkladu jednotlivých 

ustanovení trestního řádu. Vzhledem k tomu, že jsem v této oblasti pouze teoretik, případy 

z praxe jsem musela čerpat bohužel pouze z odborných publikací a judikatury. 

V úvodu této práce jsem považovala za nezbytné se věnovat právu na obhajobu, které je 

jedním ze základních práv občana demokratického právního státu. Jeho popisu jsem 

věnovala poměrně velkou část, neboť právě jeho existence a zakotvení v právním řádu by 

měly být zárukou toho, že během celého trestního řízení nebudou narušena ani porušena 

práva obviněného. Je to právě zásada zajištění práva na obhajobu, která vždy a za každých 

okolností umožňuje obviněnému, aby si pro svou obhajobu zvolil osobu kvalifikovanou a 

erudovanou v právu. 

Musím konstatovat, že během psaní této práce jsem došla k závěru, že obhájce 

v trestním řízení má nesmírně zodpovědnou pozici a to zejména vzhledem k tomu, že 

výsledek trestního řízení vždy významně ovlivní budoucí život obviněného. Vezmeme-li 

v úvahu, že se mnohdy jedná o uložení trestu odnětí svobody, pak klientova budoucnost 

doslova leží v obhájcových rukou. Jeho pozice je mnohdy nesnadná, obzvláště v případech, 

kdy advokát buď z ověřených zdrojů, nebo přímo od svého klienta ví, že trestný čin 

spáchal, ale i přesto se musí snažit minimálně o to, aby mu byl uložen co nejnižší trest, byť 

by s tím sám vnitřně nesouhlasil. Tyto případy mohou být podle mého názoru extrémně 

náročné na psychiku obhájce zejména v případech, kdy se jedná o závažnou, nebo podle 

mého názoru zavrženíhodnou trestnou činnost, jakou shledávám například spáchání vraždy, 
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pohlavního zneužívání, či týrání osob, ale i přesto je advokát vždy povinen zachovávat se 

zcela profesionálně.

Ve své práci jsem zmínila, že obhájcem v trestním řízení může být pouze advokát a 

právě tato skutečnost by měla vést k tomu, že obhajoba bude vykonána kvalitně, odborně a 

nezávisle. 

Dle mého názoru je současná úprava obhájcových práv a povinností během trestního 

řízení dostačující a neshledala jsem, že by se například v trestním řádu vyskytovala 

ustanovení, jejichž aplikace by byla v praxi obtížná či dokonce kontraproduktivní.

V jednotlivých kapitolách jsem popisovala zastoupení obviněného obhájcem zvoleným, 

ustanoveným a určeným Komorou a při tomto výkladu jsem došla k závěru, že právo 

obviněného na obhajobu je dostatečně chráněno a to v každé fázi trestního řízení. 

V případě, že by obviněný byl zkrácen na tomto oprávnění, trestní řád přesně specifikuje 

následný postup. Nutno ovšem dodat, že můj pohled je téměř laický, neboť tuto práci píši 

pouze jako teoretik, který se na obhajobě v trestním řízení nikdy neúčastnil ani nijak 

nepodílel. Je proto možné, že pokud bych se opravdu v budoucnu trestnímu právu věnovala 

v praxi a nahlédla do „zákulisí“ trestní obhajoby, mé názory by se mohly v mnohém lišit. 
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Resumé

Defence counsel in criminal proceedings

Criminal law was always my favourite subject at Law faculty and that is the reason, 

why i choose this topic at first. Because in this moment, I am still just student, and I don t́ 

have any personal experience with criminal proceedings, I have to search information 

largely from specialized publications and sentences od Czech courts. 

In the begining, i mentioned right of defence and international agreements, where is 

this right based and described how important is this right for criminal proceedings and for 

the defendant espacially. I wanted to show consequences of this right and Czech penal code 

as well. In my opinion, it was necessary to start with right of defence, because position of 

defence counsel in criminal proceedings in many thing depends on person of defendant.

In next parts, I was paying attention to person of defence counsel, and especially 

conditions, which are necessary to his profession. Most important condition in general is 

that defence counsel has to have passed advocate exams and he has to be registered in list 

of advocates in Czech republic. Then I was describing his rights and duties to defendant, I

meantioned for example his duty of descreetness, his duty to pay attention and behavior by 

wishis of his client and many others. 

I was try to divide the rights and duties of advocate according to each phase of 

criminal proceedings and show them on specific parts of Czech penal code. In the end of 

this thesis, I summarized all informations, which I gathered during creating thesis, and I 

tried to formulate my own opinion on state of present legal regulation of defence counsel. I 

think, that according to facts, Czech penal code provides good protection of right of 

defence and wide scale rights of defence counsel as well. 
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