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Abstrakt 

  
Cílem diplomové práce je analyzovat platnou právní úpravu postavení obhájce v trestním řízení, zhodnotit její 

dostatečnost, resp. nedostatečnost, případně poskytnout pohledy a návrhy ve smyslu de lege lata a de lege ferenda a 

podrobněji se zaměřit na některé dílčí aspekty, které s postavením obhájce v trestním řízení bezprostředně souvisejí. 

 

Kvalitní právní úprava postavení obhájce v trestním řízení, jeho procesních práv a povinností, je předpokladem 

dosažení účelu trestního řízení a odráží se v možnosti poskytovat obviněnému efektivní právní pomoc, a tak naplňovat 

ústavně garantované právo obviněného na obhajobu, resp. právo na spravedlivý proces. Obhájce jakožto činitel vyskytující 

se v trestním řízení sehrává významnou úlohu při prosazování práv a oprávněných zájmů obviněného. Obhájce zvládá 

problematiku právní argumentace, strategie obhajoby a taktiky obhajoby, lépe dovede artikulovat myšlenky, čerpá ze 

zkušeností nabytých v dřívějších případech, zatímco pro obviněného je jeho procesní pozice zcela nová a neznámá, v této 

situaci se mnohdy vyskytl poprvé v životě. Fundovaný obhájce vyvažuje a eliminuje faktickou nerovnost mezi obviněným 

coby právním laikem a profesionálními orgány činnými v trestním řízení. Obhajoba představuje specifickou agendu; jde o 

vysoce profesionální a kvalifikovanou činnost.  

 

Diplomová práce ve stručnosti pojednává o problematice advokacie (Kapitola 2) a o právu na obhajobu (Kapitola 

3). Jádro diplomové práce spočívá v rozboru právní úpravy postavení obhájce v trestním řízení (Kapitola 4), mezí trestní 

obhajoby (Kapitola 5) a strategie obhajoby a taktiky obhajoby (Kapitola 6). Závěr diplomové práce nabízí historické 

srovnání právní úpravy postavení obhájce v trestním řízení (Kapitola 7), mezinárodní srovnání právní úpravy postavení 

obhájce v trestním řízení, konkrétně srovnání s právní úpravou tohoto institutu platnou ve Spojených státech amerických 

(Kapitola 8) a shrnutí (Kapitola 9). Diplomová práce se věnuje otázkám procesní funkce obhájce, osobě a osobnosti 

obhájce, substituce a zastoupení obhájce advokátním koncipientem, nutné obhajoby, rozlišení zvoleného obhájce, 

ustanoveného obhájce a obhájce (advokáta) určeného Českou advokátní komorou. Dále je rozebrána materie týkající se 

vlastního výkonu obhajoby (základní práva a povinnosti obhájce, obhajoba obviněného omezeného na osobní svobodě, 

zejména vazebně stíhaného obviněného, účast obhájce na vyšetřovacích úkonech, nahlížení do spisů, prostudování spisů po 

ukončení vyšetřování, obhajoba v řízení před soudem). Zmíněny jsou aspekty vztahu obhájce a obviněného, jakož i etické 

otázky související s výkonem obhajoby (a to v rovině vztahu obhájce a obviněného, v rovině vztahu obhájce a zbytku 

společnosti a v rovině vlastního svědomí obhájce). V rámci mezí trestní obhajoby se pojednává o pluralitě obhájců, 

obhajobě více spoluobviněných jedním společným obhájcem, vázanosti obhájce pokyny klienta, mimoprocesních 

kontaktech obhájce s prameny důkazů, mimoprocesních kontaktech obhájce se soudcem, obhajobě za pomoci lži, obhajobě 

osoby blízké a obhajobě sebe samého advokátem.       

 

Diplomová práce se na řadě míst odvolává na judikaturu českých soudů (zejména Ústavního soudu ČR a 

Nejvyššího soudu ČR) a na judikaturu Evropského soudu pro lidská práva. 

 


