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Motto: 

„Ve veřejnosti se někdy projevuje i názor, že obviněný – pachatel 

odsouzeníhodného skutku – nezasluhuje, aby byl hájen. Není však pochyby, že i 

z morálního hlediska je nutno přiznat obviněnému toto právo na obranu“.
1
 

„Obhájce je hlídacím psem zákonnosti řízení.“
2
  

  

                                                                       
1
 Císařová, D., Jüttner, A. Obhajoba v československém trestním řízení. Orbis – Praha 1965, s. 7. 

2
 Rozhodnutí Evropské komise pro lidská práva Ennslin et. al. V. Německo z 8.7.1978, DR, 14, s. 64, 

cit. podle: Repík, B., EVROPSKÁ ÚMLUVA O LIDSKÝCH PRÁVECH A TRESTNÍ PRÁVO, ORAC, 2002, s. 
165 
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Úvod 

I. 

Cílem mé rigorózní práce je nejprve v její první části zkoumat přípravné řízení, 

tak aby byl na vývoji Zákona č. 141/1961 Sb. o trestním řízení soudním, trestního řádu 

(dále jen TŘ) explikován účel přípravného řízení, byly popsány jednotlivé formy 

přípravného řízení a vysvětlen průběh přípravného řízení. To vše optikou obhajoby. 

Ve druhé části práce se budu postupně přesouvat k právu na formální 

obhajobu. Nejprve chci obecně analyzovat základní zásady trestního řízení, protože 

jejich znalost a důsledné využívání je nutno považovat za nosné pilíře obhajoby. Poté, 

co pojednám o základních zásadách trestního řízení a jejich promítnutí do postavení 

obhajoby, se budu zabývat detailněji zásadou práva na obhajobu. 

Ve třetí části práce budu definovat obhájce, jeho postavení v rámci trestního 

řádu, požadavky na jeho vzdělání a profesní kvalifikaci a zabývat se jeho právy a 

povinnostmi při výkonu obhajoby v přípravném řízení. Závěrem třetí části práce se 

budu zabývat rozborem stavovských předpisů, a rozboru recentní judikatury.  
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II. 

Téma jsem si vybral proto, abych si prohloubil teoretické znalosti v oblasti 

trestního řízení a posílil tak svoji kvalifikaci budoucího, nijak při výkonu obhajoby 

neomezeného obhájce
3
, když při výkonu obhajoby je znalost aktuálních, poměrně rychle 

se měnících
4
 trestních předpisů

5
 včetně judikatury pouze jedním, byť nezbytným 

předpokladem pro řádný výkon obhajoby. Nelze totiž nikdy pustit ze zřetele to, na co 

poukazoval Mandák
6
, a sice že: „Každý advokát, ať se jakkoli specializuje, musí si 

nejednou klást otázku, zda určitý postup nebo i jednotlivý úkon právní služby je 

v souladu se zákonem a se stavovskými předpisy. Některé případy jsou nepochybné, 

zatímco jiné vyvolávají i obtížně řešitelné otazníky. Je dáno povahou trestního řízení, že 

nejvíce takových situací vzniká právě při trestní obhajobě. Není proto divu, že právě na 

tomto úseku dochází častěji než v jiných případech k pochybením i k excesům, z nichž ty 

nejzávažnější přivádějí některé advokáty až před kárný senát Komory nebo dokonce 

k trestnímu soudu – nikoli jako obhájce, ale jako obviněné.“  

Zvolené téma je relativně široké. Přesto nechci přistoupit k jeho zpracování 

s cílem věnovat se jednotlivým otázkám pouze povrchně. Zkoumání podrobím to, co 

považuji za stěžejní pro kvalitní obhajobu. 

  

                                                                       
3
 Vychopeň, M. Advokacie je noblesní a především obrovsky odpovědné povolání. Právní rádce. 

10/2012, s. 74 - 78 
4
 „Lze říci, že žijeme v době permanentních novelizací trestněprávních i trestněprocesních předpisů.“ 

Jelínek, J. a kol.: Trestní právo procesní. 3. Vydání. Praha: Leges, 2013, s. 133 
5
 Jak uvádí obhájci Vlk a Truneček, ke dni 1.6.2012 prošel Trestní řád 87 novelizacemi. Vlk V., 

Truneček, J., Trestní řízení sporné – zatím iluze. Bulletin advokacie, str. 24 – 26. 
6
Mandák, V. Meze trestní obhajoby – nástin základních otázek, Trestněprávní revue 7/2003, s. 193 

a násl. 
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ČÁST PRVNÍ – PŘÍPRAVNÉ ŘÍZENÍ 

 

1.1. Vývoj právní úpravy přípravného řízení od r. 1962 do současnosti. 

Od účinnosti Zákona o trestním řízení soudním (Trestního řádu, nebo dále jen 

„TŘ“) zák. 141/1961 Sb. bylo jediným typem přípravného řízení vyšetřování. Přípravné 

řízení bylo od počátku pojato jako silný typ přípravného řízení. Rozlišení silného a 

slabého typu přípravného řízení, tedy vztahu přípravného řízení a hlavního líčení 

podává Jelínek
7
, který uvádí, že silný typ přípravného řízení, je jakousi „generální 

zkouškou“ na hlavní líčení, v němž se zpravidla pouze opakují důkazy provedené 

v přípravném řízení. Jde o koncepci silného přípravného řízení v kombinaci se slabým 

hlavním líčením. Výsledky přípravného řízení velmi silně přímo ovlivňují rozhodnutí 

učiněné v hlavním líčení. V takovém modelu přípravného řízení je rozsah dokazování 

formulován velmi široce. Naopak u slabého typu přípravného řízení v kombinaci se 

silným hlavním líčením, které je jádrem trestního řízení, je rozsah dokazování 

přípravného řízení omezen. Dokazují se pouze okolnosti umožňující stanovit, zda 

podezření z trestného činu je natolik odůvodněno, aby byla podána obžaloba a věcí se 

zabýval soud, anebo zda je důvod pro jiné rozhodnutí. Těžiště dokazování je v hlavním 

líčení.“  

Těžiště trestního řízení od účinnosti zákona 141/1961 Sb. leželo právě 

v předsoudní fázi trestního řízení, v přípravném řízení, kde měla být vyhledána, 

zajištěna a provedena většina důkazů. Nabízelo by se proto, chápáno optikou dnešního 

obsahu práva na formální obhajobu, že obhajoba bude hrát v silném typu přípravného 

řízení důležitou roli a bude mít přiznán široký katalog procesních práv. Zejména pak, že 

bude mít obhájce právo osobní účasti při procesních úkonech a to především při 

výslechu obviněného - právě s možností aktivní účasti při takovém výslechu, tedy se 

zachováním možnosti vznášení námitek proti způsobu provádění úkonů. Nicméně tomu 

tak nebylo. Například právo obhájce vznášet námitky proti způsobu provádění úkonu: 

                                                                       
7
 In: Jelínek, J. a kol.: Trestní právo procesní. 3. Vydání. Praha: Leges, 2013, s. 499 - 500 
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„Námitky proti způsobu provádění úkonu může vznášet kdykoliv v jeho průběhu“ (ust. 

§165 odst. 2 TŘ, věta třetí současného znění trestního řádu) bylo do trestního řádu 

zapracováno až o několik desetiletí později tzv. velkou novelou zák. 265/2001 Sb.  

Role obhajoby v období od 1.1.1962 za účinnosti Trestního řádu ve znění do 

novelizace provedené zákonem č. 57/1965 Sb. byla proto z dnešního pohledu ztížena. 

V tomto období bylo právo na formální obhajobu omezeno, jelikož přípravné řízení 

bylo až do novely provedené zákonem 57/1965 Sb. pro stranu obhajoby považováno za 

tajné (neveřejné). Teprve novelou zák. č. 57/1965 Sb. bylo obhájci umožněno, aby 

obviněnému, ale i jiným vyslýchaným, kladl otázky, avšak teprve tehdy, až vyslýchající 

skončí a udělí mu slovo.  

Jak uvádí Vantuch
8
, citujíce názory v té době publikující vyšetřovatelů na 

novelu zák. 57/1965 Sb: „ne vždy a ne hned se toto nové pojetí obhajoby setkalo 

s pochopením a porozuměním. Ze strany tehdejších vyšetřovatelů se vyskytly názory, že 

taková úprava obhajoby znamená konec vyšetřování, protože nebude možno uplatnit 

kriminalistické metody a postupy, že obhájce byl nadřazen nad vyšetřování atd. Byla 

publikována řada námitek proti přítomnosti obhájce při vyšetřovacích úkonech. Např. 

bylo argumentováno tím, že přítomnost obhájce při výslechu může působit rušivě, 

rozptylovat vyslýchaného, bránit navázání kontaktu a získání důvěry obviněného 

k vyšetřovateli, že věc není z hlediska vyšetřování natolik zralá, aby se vyšetřovacích 

úkonů mohl účastnit obhájce, že účast obhájce při vyšetřovacích úkonech je spíš na 

překážku a že obviněný v řadě případů vidí v přítomnosti obhájce psychickou podporu 

ve svém negativistickém postoji k dosažení účelu trestního řízení a že méně zkušení a 

kvalifikovaní vyšetřovatelé ztrácejí svou intelektuální převahu nad obviněným 

v přítomnosti obhájce a obávají se ztrapnění před třetí osobou. 

Výše uvedená změna však nebyla jediným obsahem novely zák. č. 57/1965 Sb. 

Tímto zákonem byla vytvořena další forma přípravného řízení, kterou již současné 

                                                                       
8
 Vantuch, P. Obhajoba obviněného. 3. doplněné a přepravované vydání. Praha C. H. Beck, 2010, s. 

235  
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znění Trestního řádu neobsahuje, a tou je vyhledávání. Jak uvádí Vantuch
9
, „ve 

vyhledávání
10

 byl omezen rozsah dokazování oproti vyšetřování. Orgány konající 

vyhledávání, s nižšími kvalifikačními předpoklady než vyšetřovatelé, dokazovaly pouze 

okolnosti umožňující stanovit, zda podezření z trestného činu proti obviněnému, o němž 

se konalo vyhledávání, je natolik odůvodněno, aby byla podána obžaloba a věcí se 

zabýval soud, anebo zda je důvod pro jiné rozhodnutí.“ Těžiště dokazování se 

v trestním řízení, jehož předsoudním stádiem bylo vyhledávání, přesouvalo do hlavního 

líčení. Vyhledávání jako samostatná forma přípravného řízení bylo zrušeno novelou, 

zák. č. 292/1993 Sb.  

Ani po této novele (myšlen zák. č. 57/1965 Sb.) však nelze stále hovořit o tom, 

že by obhajoba, zejména obhájce, nabyla široký katalog procesních práv
11

. Role 

obhajoby byla v dále přetrvávajícím silném typu přípravného řízení z dnešního pohledu 

omezena. 

Další pro rozšíření práva na obhajobu významná novela Trestního řádu byla 

provedena zákonem č. 178/1990 Sb. Jak upozorňují Jelínek a Uhlířová
12

, pro obhajobu 

bylo zásadní, že touto novelou došlo k výslovnému zakotvení práva, že obviněný 

nemusí vypovídat
13

, dále že se obviněný může radit se svým obhájcem i během 

procesních úkonů, že může žádat, aby byl vyslýchán za účasti obhájce, a dále žádat, aby 

se obhájce účastnil i jiných úkonů přípravného řízení. Za důležité v této souvislosti 

                                                                       
9
 Vantuch, P. Obhajoba obviněného. 3. doplněné a přepravované vydání. Praha C. H. Beck, 2010, s. 

120 
10

 Vyhledávání bylo možno konat pouze u taxativně vymezených trestných činů nižší typové 
závažnosti uvedených v tehdejším znění ust. §168 odst. 1 TŘ ve znění následujících novel. 
11

 K původní formě trestního řízení a jeho realizací, byť v řízení před soudem, se vyjadřují obhájci 
Vlk a Truneček: Původní úprava trestního řízení vymezená zákonem č. 141/ /1961 Sb., tedy trestním 
řádem, který po stěží představitelných a uvěřitelných 87 přímých novelách platí do současné doby 
(červen 2012), byla typicky inkvizičním procesem zahrnujícím zjišťování objektivní pravdy a nalézání 
práva soudem, který zároveň plnil řadu funkcí obžaloby a obhajoby. Vývoj v průběhu posledních 
dvaceti let směřuje k posílení role stran a k navození dojmu jejich rovnosti před soudem a 
postupnému začleňování prvků kontradiktorního procesu. In Vlk V., Truneček, J., Trestní řízení 
sporné – zatím iluze. Bulletin advokacie 6/2012, str. 24 – 26. 
12

 Jelínek, J., Uhlířová, M.: Obhájce v trestním řízení. 1. Vydání. Praha: Leges 2011, s. 70. 
13

 Ačkoli tamtéž Jelínek a Uhlířová doplňují, že právo odepřít výpověď bylo vesměs vyšetřovateli 
přiznáváno i před účinností této novely. In: Jelínek, J., Uhlířová, M.: Obhájce v trestním řízení. 1. 
Vydání. Praha: Leges 2011, s. 70.  
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považuji, že novela zák. č. 178/1990 Sb. upravila v ust. § 88 TŘ odposlech telefonních 

hovorů a zakázala odposlech telefonických hovorů mezi obhájcem a obviněným. Tato 

novela mimo jiné dále zrušila do té doby platnou možnost postihu obhájce pořádkovou 

pokutou v trestním řízení a zavedla možnost předání advokáta – obhájce ke kárnému 

postihu. Vantuch
14

 k této novele uvádí: „Většina novel trestního řádu, k nimž došlo od 

roku 1989, se více či méně dotkla obhajoby v trestním řízení. Zásadní význam v tomto 

směru však měly tři novely. Především ta, která byla provedena zákonem č. 178/1990 

Sb., v níž byla nově upravena práva obviněného na obhajobu, došlo ke změnám 

týkajícím se zpřesnění těchto práv výslovnou formulací toho, co bylo z dosavadní 

úpravy pouze dovozováno, nebo umožňovalo odlišný výklad, a proto docházelo ke 

sporům mezi obviněným (a jeho obhájcem) a orgány činnými v trestním řízení. 

Významně byla rozšířena práva požadovat účast obhájce při úkonech přípravného 

řízení. Celkově došlo k rozšíření práva na obhajobu, včetně odstranění dosud 

existujících restrikcí.“ 

Jak uvádí dále Jelínek a Uhlířová
15

, k dalšímu rozšíření práv obhajoby došlo 

novelou trestního řádu provedenou zák. č. 558/1991 Sb. Tato novela stanovila, že se 

nově pro trestní řízení může advokát nechat zastoupit koncipientem, a dále určila postup 

při ustavení obhájce . Obhájce měl nadále v případě nutné obhajoby ustavit předseda 

senátu a v přípravném řízení soudce
16

. 

Obecně lze říct, že přípravné řízení bylo v letech 1994 – 2001 (po zrušení 

vyhledávání zák. č. 292/1993 Sb.) formou silného typu přípravného řízení. Jak uvádí 

Vantuch
17

: „Možnost účasti obhájce ve vyšetřování podle ust. § 165 byla v těchto letech 

v trestním řádu široce koncipovaná a přesahovala evropský standard.“ Jak uvádí 

                                                                       
14

 Vantuch, P. Obhajoba obviněného. 3. doplněné a přepravované vydání. Praha C. H. Beck, 2010, s. 
8 
15

 Jelínek, J., Uhlířová, M.: Obhájce v trestním řízení. 1. Vydání. Praha: Leges 2011, s. 71 
16

 V původním znění ust. §39 TŘ to byl vedoucí advokátní poradny. 
17

 Vantuch, P. Obhajoba obviněného. 3. doplněné a přepravované vydání. Praha C. H. Beck, 2010, s. 
122 
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Musil
18

: „Soudy se často spokojovaly s tím, že se vyslýchaný „odvolá“ na svůj výslech 

z přípravného řízení, přičemž protokol z hlavního líčení někdy předstíral, že výslech 

před soudem byl podrobný a kryl se s obsahem protokolu z přípravného řízení.“ 

„V jiných případech výslech v hlavním líčení vypadal tak, že soudce téměř slovo od 

slova kontroloval, zda se výpověď shoduje se zněním protokolu z přípravného řízení: na 

jakoukoli odchylku reaguje podrážděně a vyvíjí snahu „přidržet“ vyslýchaného u 

původního znění.“ 

Další důležitá novela Trestního řádu, Zákona o Policii České republiky, 

Celního zákona, Přestupkového zákona, Zákona o služebním poměru příslušníků Policie 

České republiky, Zákona o Veřejném ochránci práv a Zákona o poskytnutí peněžité 

pomoci obětem trestné činnosti byla provedena zákonem 265/2001 Sb., kterou právní 

teorie
19

 nazývá „malou rekodifikací“, případně „velkou novelou Trestního řádu“
20

. Tato 

novela zeslabila celkový význam přípravného řízení a posílila vliv soudního stádia 

trestního řízení. 

Již v rané fázi přípravy této novely proběhla poměrně široká diskuse mimo jiné 

nad „Návrhem věcného záměru zákona, kterým se mění trestní řád a některé související 

zákony“, vypracovaným v roce 1998 Ministerstvem spravedlnosti. Jako určitý krok zpět 

bylo lze dle mého názoru považovat zde navržené změny, tedy omezení práva 

obviněného na obhajobu v přípravném řízení
21

. K tomuto návrhu věcného záměru 

zákona Ministerstva spravedlnosti se vyjádřila také Česká advokátní komora, která 

k němu uvedla, že věcný záměr novely trestního řádu jednoznačně upřednostňuje 

kriminalistické zájmy a zájem na zjednodušení a zrychlení trestního řízení, aniž 

                                                                       
18

 Musil, J. Zvýšit efektivnost přípravného řízení. Kriminalistika, 1993, č. 2, s. 109. Cit. podle: 
Vantuch, P. Obhajoba obviněného. 3. doplněné a přepravované vydání. Praha C. H. Beck, 2010, s. 
122 
19

 Jelínek, J., Uhlířová, M.: Obhájce v trestním řízení. 1. Vydání. Praha: Leges 2011, s. 72 
20

 Mandák, V. Meze trestní obhajoby – nástin základních otázek, Trestněprávní revue 7/2003, s. 
193 a násl. 
21

 Konkrétně se jednalo o bod 2 tohoto návrhu, ve kterém se uvádělo: „Právo účasti obhajoby 
v přípravném řízení se omezí na úkony, u nichž je to důvodné (tzn. výlučně výslech obviněného, 
účast při neodkladných a neopakovatelných úkonech, nahlížení do spisu, seznámení s výsledky 
přípravného řízení). Dále bylo v tomto návrhu uvedeno, že práva obhajoby, jejichž realizace je 
charakteristická pro řádný proces, mají své těžiště v řízení před soudem a přípravné řízení nemá být 
„soudním řízením na nečisto“, kde roli soudce hraje vyšetřovatel.   
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současně vytváří dostatečné záruky vyváženosti trestně procesní úpravy z hlediska 

náležitého zajištění práva na obhajobu. Zcela otevřeně totiž klade důraz pouze na 

zefektivnění boje proti kriminalitě a na zlevnění trestního řízení, mj. výrazným zúžením 

obhajoby obhájcem v přípravném řízení
22

. Jak uvádí Vantuch, v diskuzi nad věcným 

záměrem šlo zejména o to, aby případný vznik zjednodušených procesních forem 

přípravného řízení nevedl k omezení práva obviněného, resp. podezřelého na 

obhajobu
23

. K tomu nakonec nedošlo, když ustanovení §165 odst. 2 TŘ, stanoví, že 

obhájce je oprávněn již od zahájení trestního stíhání 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. Jak uvádí mimo jiné k jedné 

z příčin nutnosti reformovat přípravné řízení, tedy přenos „těžiště“ z přípravného řízení 

na řízení před soudem, ve svém podrobném článku Reforma trestního řízení – geneze 

jejího vzniku a její cíle Baxa
24

: „V řízení po podání obžaloby či nově též návrhu na 

potrestání bude role soudce zásadně jiná již v tom, že neobdrží zároveň objemný spis 

obsahující drtivou většinu procesně zachycených důkazů z přípravného řízení orgány 

činnými v tomto řízení, který mu dosud umožnil s předstihem se s věcí seznámit, utvořit 

si na ni ať už vědomě či podvědomě svůj názor a pokud nedošel k rozhodnutí o vrácení 

věci státnímu zástupci k došetření, takto „vybaven“ na sebe obléknout talár a 

„nestranně“ provést hlavní líčení. To pak místo premiéry napínavého příběhu s předem 

neznámým koncem často připomíná reprízu konanou během ospalého odpoledne, v 

němž státní zástupce poté, co odvedl hlavní práci spočívající v přednesu obžaloby 

(pokud na její písemný obsah jen stručně neodkázal), nezúčastněně sleduje spolu s 

                                                                       
22

 Snaha zákonodárce (normotvůrce) ušetřit na trestním řízení, a to zejména na nutné obhajobě, se 
objevuje cyklicky, nicméně tato snaha v posledních letech vyústila  zejména do změny ustanovení 
§12b vyhlášky Ministerstva spravedlnosti 399/2010 Sb., kterou se změnila vyhláška Ministerstva 
spravedlnosti 177/1996 Sb. (advokátní tarif) Sb., tak, že se sazby mimosmluvní odměny obhájce 
v trestním řízení nebo ustanoveného zmocněnce v trestním řízení snižují o 30%. Ačkoli toto snížení 
mělo původně platit do konce roku 2011, platilo v celé šíři do konce roku 2012. 
23

 Vantuch, P. Obhajoba obviněného. 3. doplněné a přepravované vydání. Praha C. H. Beck, 2010, s. 
123 
24

  „Na rozdíl od dnešního stavu, kdy bez ohledu na typovou nebezpečnost trestného činu, jeho 
skutkovou či právní složitost a aktuální důkazní situaci existuje pouze jediný nástroj – univerzální 
přípravné řízení, nabízí novela rozličnost procesních forem, prostředků a postupů umožňujících 
volbu toho nejúčinnějšího podle povahy konkrétního případu.“Baxa, J. Reforma trestního řízení – 
geneze jejího vzniku a její cíle. Bulletin advokacie, 2001, č. 11-12, s. 12 - 21 
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obhájcem, který se omezuje na občasné „vylétnutí“s námitkou proti nepřesné 

protokolaci, jak soudce vyslýchá obžalovaného a svědky, táže se jich na příčiny rozporů 

mezi protokolem o čtvrtém a pátém výslechu z přípravného řízení, monotónním hlasem 

čte kromě razítek všechno další ze spisu a poté znovu diktuje zapisovatelce, protože co 

není v protokolu, to není na světě (a to si odvolací soud nepřečte). Všichni přitom myslí 

na starou poučku, že hlavní líčení je přece především prověrkou výsledků práce 

přípravného řízení. Obžalovaný navíc na dobráckou radu vyšetřovatele, že všechno 

podstatné na svou obhajobu může říci až v řízení před soudem.“ 

Co se týče pozice obhajoby v přípravném řízení, nebyla nakonec tímto 

zásadním způsobem, „návrhem věcného záměru zákona, kterým se mění trestní řád a 

některé související zákony“, vypracovaným v roce 1998 Ministerstvem spravedlnosti, 

omezena, novelou 265/2001 Sb. došlo však poměrně široké škále změn
25

. 

Přípravné řízení bylo nově rozděleno do tří forem, a to na standardní přípravné 

řízení, rozšířené přípravné řízení a zkrácené přípravné řízení. Za nikoli nepodstatné lze 

také považovat zcela nové ustanovení §158 odst. 4 TŘ (nyní ust. §158 odst. 5 TŘ), které 

zakotvilo v souladu s Nálezem senátu Ústavního soudu 98/95, právo osoby, která 

podává vysvětlení na právní pomoc při podání vysvětlení. Jak uvádí Vantuch
26

, další 

pro uplatnění práv obhajoby důležitou změnou bylo to, že ke sdělování obvinění nově 

dochází formou usnesení, proti němuž je přípustná stížnost. Od 1.1.1994 docházelo ke 

sdělování obvinění formou opatření, proti němuž nebyla stížnost přípustná
27

. Na další 

důležité změny pro obhajobu, které přinesla novela 265/2001 Sb. upozorňuje Jelínek a 

Uhlířová
28

. Jsou jimi například zavedení práva nemajetného na bezplatnou obhajobu 

(ust. §33 odst. 2 TŘ), možnost vyloučení advokáta jako zvoleného obhájce (ust. §37 

odst.2 TŘ). Touto novelou došlo také k zavedení institutu dovolání v trestních věcech a 

dalším důležitým změnám pro trestní řízení jako celek. 

                                                                       
25

 Celkový počet novelizačních bodů v jednotlivých předpisech dosáhl 350. In: Jelínek, J., Uhlířová, 
M.: Obhájce v trestním řízení. 1. Vydání. Praha: Leges 2011, s. 71. 
26

 Vantuch, P. Předsoudní fáze trestního řízení po novele trestního řádu. Bulletin advokacie, 2001, 
č. 11-12, s. 27. 
27

 Jedinou možností jak se bránit proti sdělení obvinění byl v období od 1.1.1994 do 1.1.2002 
postup dle ust. § 157a TŘ (podnět k přezkumu). 
28

 Jelínek, J., Uhlířová M. Obhájce v trestním řízení. 1. Vydání. Praha: Leges 2011, s. 72 
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Další novelizace byly provedeny zák. č. 283/2004 Sb. a zák. č. 253/2006 Sb., 

které reagovaly na problém nejednotného postupu soudů při ustanovování obhájců. Jak 

uvádí Jelínek a Uhlířová
29

: „V některých případech docházelo při ustanovování obhájců 

k nepravidelnostem a nebyla dodržována zásada rovnoměrnosti. To vedlo ke stížnostem 

obhájců, kteří měli o obhajobu zájem a k jejichž ustanovování docházelo pouze 

výjimečně, anebo nebyli ustanovování vůbec. Oproti tomu existovala jiná skupina 

advokátů, kteří vůbec neměli zájem o obhajobu v trestních věcech, a přesto byli jako 

obhájci ustanovováni. Nová právní úprava (účinná dosud) se snaží najít objektivní 

postup při ustanovování obhájců (ust. §37 odst. 2,3 TŘ).“  

Další významná novela Trestního řádu byla provedena zákonem č. 459/2011 

Sb.  Tato novela upravila kromě otázek vazby, výslechu prostřednictvím konference, 

hlavy XXV. – nazvané právní styk s cizinou a odůvodňování rozhodnutí, zásadním 

způsobem modifikovala institut nutné obhajoby
30

. Po této novele Trestního řádu 

ustanovení § 36b) TŘ stanoví, že: je-li dán důvod nutné obhajoby podle ust. § 36 odst. 3 

nebo ust. § 36a odst. 2 písm. b), může se obviněný obhájce vzdát, nejde-li o trestný čin, 

za který lze uložit výjimečný trest. Obviněný se může obhájce vzdát i v případě nutné 

obhajoby podle ust. § 36 odst. 4 písm. a)
31

. Jak uvádí v polemice s vhodností tohoto 

omezení institutu nutné obhajoby Vantuch
32

: „Účastí obhájce na obhajobě je 

posilováno postavení obviněného v trestním řízení a odstraňováno jeho znevýhodnění, 

které spočívá v tom, že obviněný zpravidla dostatečně nezná svá práva a ustanovení 

týkající se vedení trestního řízení nebo je neumí náležitě využít.“ K této novele se také 

                                                                       
29

 Jelínek, J., Uhlířová M. Obhájce v trestním řízení. 1. Vydání. Praha: Leges 2011, s. 72 
30

 Blíže k této novele například: Vantuch, P. K právu obviněného vzdát se obhájce z pohledu nutné 
obhajoby. Bulletin advokacie, 2012, č. 12, s. 19 – 24, Vicherek, R. Co je nového v trestním řádu od 
1.1.2012? I. část. In e-pravo.cz: http://www.epravo.cz/top/clanky/co-je-noveho-v-trestnim-radu-
od-112012-i-cast-80023.html?mail 
31

 Důvodová zpráva k této novele uvádí: „cílem úpravy je v ústavně přípustném rozsahu 
optimalizovat rozsah nutné obhajoby upravené v ust.  §36 a ust. §36a Trestního řádu a v ust. §42 
zákona o soudnictví ve věcech mládeže. V praxi se totiž ukazuje, že rozsah nutné obhajoby je 
nastaven poměrně široce a v některých případech přesahuje i shora uvedené důvody, které v obecné 
rovině odůvodňují smysl tohoto institutu. Návrh zákona proto důvody nutné obhajoby reviduje při 
plném respektování ústavně zaručeného práva na obhajobu, jakož i požadavků kladených v tomto 
směru na Českou republiku mezinárodními dokumenty.“ 
32

 Vantuch, P. K právu obviněného vzdát se obhájce z pohledu nutné obhajoby. Bulletin advokacie, 
2012, č. 12, s. 19.  

http://www.epravo.cz/top/clanky/co-je-noveho-v-trestnim-radu-od-112012-i-cast-80023.html?mail
http://www.epravo.cz/top/clanky/co-je-noveho-v-trestnim-radu-od-112012-i-cast-80023.html?mail
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kriticky vyjádřila
33

 Česká advokátní komora, která mimo jiné uvedla, že: „Zejména je 

v tomto směru zcela odmítána (Českou advokátní komorou) možnost vzdát se obhajoby 

obhájcem v případech upravených v ustanovení § 36 odst. 3 TrŘ, kdy je důvodem nutné 

obhajoby trestní sankce, jejíž horní hranice převyšuje 5 let, protože by obviněný i jen 

z ryze ekonomických důvodů mohl být nucen vzdát se účasti obhájce, a to jistě nepřinese 

posílení tradičních hodnot trestního procesu a povede to naopak k značné rozdílnosti 

mezi obviněnými z hlediska jejich ekonomických možností, neboť i v těchto případech, 

kdy méně majetný obviněný bude vystaven trestu s horní hranicí převyšující 5 let, bude 

jeho rozhodnutí o vzdání se účasti obhájce motivováno pouze touto skutečností.“ 

Opačný názor zastává ve svém odborném článku zveřejněném na serveru 

www.epravo.cz Vicherek
34

, který uvádí, že …“zákonodárce se snaží omezit v jistých 

situacích institut nutné obhajoby a tedy ušetřit finanční prostředky, které jsou ze 

státního rozpočtu takto vynakládány. Nicméně uplatnění ustanovení § 36 b) t.ř. není 

automatické, ale je nutné naplnění další podmínky, která původně slibný záměr 

devalvuje.“. „Devalvaci“ onoho „původně slibného“ záměru zákonodárce spatřuje 

Vicherek v tom, že vzdání se obhájce může obviněný učinit pouze výslovným 

písemným prohlášením nebo ústně do protokolu u orgánu činného v trestním řízení, 

který vede řízení s tím, že prohlášení musí být učiněno za přítomnosti obhájce a po 

předchozí poradě s ním. Selhání zákonodárce pak spatřuje Vicherek v tom, že: 

„…prohlášení obviněného musí být učiněno za přítomnosti obhájce a po předchozí 

poradě s ním. Což znamená, že orgány činné v trestním řízení budou muset i nadále 

nejprve obhájce ustanovit (pokud nebude zvolen), obhájce bude povinen se k úkonu 

dostavit, poradit se s klientem a teprve poté bude moci, pokud se klient (obviněný) 

rozhodne pro vzdání se práva na obhajobu a toto učiní písemně či ústně do protokolu, 

                                                                       
33

 Připomínky České advokátní komory k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o 
trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, k bodu 
č. 10 – nové ustanovení § 36 b TrŘ, str. 1. 
34

 Vicherek, R. Co je nového v trestním řádu od 1.1.2012? I. část. In e-pravo.cz: 
http://www.epravo.cz/top/clanky/co-je-noveho-v-trestnim-radu-od-112012-i-cast-
80023.html?mail 

http://www.epravo.cz/
http://www.epravo.cz/top/clanky/co-je-noveho-v-trestnim-radu-od-112012-i-cast-80023.html?mail
http://www.epravo.cz/top/clanky/co-je-noveho-v-trestnim-radu-od-112012-i-cast-80023.html?mail
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může místo úkonu opustit.“, obviněný může svůj procení úkon, vzdání se obhájce, vzít 

zpět
35

. 

Vantuch
36

, naopak úvahu nad novelou Trestního řádu zakončuje s tím, že o 

nutnou obhajobu jde tehdy, když je obhajoba obhájcem považována zákonodárcem za 

natolik důležitou, že rozhodnutí o ní nelze ponechat na úvaze obviněného a novelou 

zák. č. 459/2011 Sb., zavedená možnost obviněného vzdát se obhájce, dle ust. § 36b TŘ 

je v rozporu s čl. 40 odst. 3) Listiny a de lege ferenda proto Vantuch
37

 navrhuje zrušení 

ustanovení ust. § 36b TŘ jako protiústavního. 

Přikláním se v této otázce k závěrům České advokátní komory a souhlasím s 

výše uvedeným závěrem Vantuchovým, že se tímto zákonem (zák. č. 459/2011 Sb.) 

fakticky zakládá nerovnost mezi majetnými a nemajetnými obviněnými. To, že 

zákonodárce zákonem č. 459/2011 Sb. možnost vzdát se v případě nutné obhajoby 

obhájce nepřipustil u obviněných, kterým hrozí výjimečný trest, je sice jistě správně, 

stejně jako to, že byl přijat zákon v takovém znění, které dále trvá na předchozí poradě 

mezi obhájcem a obviněným, než se nepoučený obviněný vzdá práva na formální 

obhajobu, a také že pokud obviněný jednou vezme vzdání se obhájce zpět, již tak 

nemůže učinit znovu
38

, nicméně i tak dle mého názoru bude docházet k tomu, že se 

obvinění budou vzdávat svého práva na formální obhajobu což pro ně bude znamenat 

v konečném důsledku vyšší tresty. 

Osobně se domnívám, že je zde poměrně široká škála obviněných, kteří nejsou 

schopni domyslet, že jim možnost neplacení několika desítek tisíc korun ušetřených 

                                                                       
35

 „Mou nejistotu zvyšuje i skutečnost, že obviněný může vzít prohlášení o vzdání se práva na 
obhajobu kdykoliv zpět, a bude nutné, pokud o to obviněný požádá (současně se zpětvzetím 
prohlášení o vzdání se práva na obhajobu) obviněnému obhájce opětovně ustanovit.“ Uvádí dále 
Vicherek. In Vicherek, R. Co je nového v trestním řádu od 1.1.2012? I. část. In e-pravo.cz: 
http://www.epravo.cz/top/clanky/co-je-noveho-v-trestnim-radu-od-112012-i-cast-
80023.html?mail 
36

 Vantuch, P. K právu obviněného vzdát se obhájce z pohledu nutné obhajoby. Bulletin advokacie, 
2012, č. 12, s. 24 
37

 Vantuch, P. K právu obviněného vzdát se obhájce z pohledu nutné obhajoby. Bulletin advokacie, 
2012, č. 12, s. 24 
38

 Ustanovení §36b odst. 3 posl.věta, zák. 141/1961 Sb. ve znění novely provedené zák. 459/2011 
Sb. 

http://www.epravo.cz/top/clanky/co-je-noveho-v-trestnim-radu-od-112012-i-cast-80023.html?mail
http://www.epravo.cz/top/clanky/co-je-noveho-v-trestnim-radu-od-112012-i-cast-80023.html?mail
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v nákladech na obhajobu v konečném důsledku může přinést až několik let výkonu 

trestu odnětí svobody navíc, bez ohledu na to, že se pravděpodobnost zproštění a tedy 

vyhnutí se hrazení jakýchkoli nákladů dále snižuje. Souhlasím proto s výše uvedeným 

názorem Vantuchovým, že ustanovením § 36b odst. 1 zák. 459/2011 Sb. dochází 

k porušení práva obviněného na obhajobu. 

Další nikoli nepodstatnou změnou, kterou zák. č. 459/2011 Sb. přinesl do 

trestního řízení, lze považovat úpravu možnosti použití úředního záznamu jako důkazu 

v hlavním líčení. Jelikož je však předmět mojí práce v předsoudní fázi trestního řízení, 

omezím se na konstatování, že podmínky, za nichž lze úředního záznamu použít jako 

důkazu, jsou uvedeny ve zcela novém ust. § 211 odst. 6 tr. řádu, ze kterého vyplývá, že 

se souhlasem státního zástupce a obžalovaného lze v hlavním líčení číst  i úřední 

záznamy o vysvětlení osob a o provedení dalších úkonů (ust. § 158 odst. 3 a 5 tr. řádu).  

Závěrem nelze opomenout jednu z posledních novel trestního řádu, zák. 

293/2012 Sb., která do českého trestního řízení zavedla zcela nový institut a to dohodu o 

vině a trestu, která se svou povahou a zařazením v systematice trestního zákoníku řadí 

mezi další odklon v trestním řízení a svou povahou se vymyká hned několika zásadám 

českého trestního řízení. Jelikož se domnívám, že je to institut nový a důležitý, nadto 

návrh dohody o vině a trestu musí přijít již v přípravném řízení, nikoli až v řízení před 

soudem a vzhledem k rozsahu deliktů, pro které jej lze obhajobou užít, považuji za 

vhodné se úpravě dohody o vině a trestu věnovat podrobněji. 

Dohoda o vině trestu je systematicky zařazena do části třetí trestního řádu, 

konkrétně do ust. § 175a, ust. § 175b a dále do části páté, hlavy dvacáté, která upravuje 

řízení před soudem do ust. § 314o a násl. Vhodný popis institutu dohody o vině a trestu 

podává Jelínek, který uvádí
39

: „V případě trestního stíhání pro dlouhou řadu trestných 

činů
40

 mohou obviněný, státní zástupce a případně i poškozený v přípravném řízení 

                                                                       
39

 Jelínek, J. Dohodovací řízení v trestním procesu a otázky souvisící. Bulletin advokacie 12/2012, s. 
19 
40

 Ustanovení § 175a odst. 8) TŘ negativně vymezuje okruh trestných činů u kterých přichází 
v úvahu sjednání dohody o vině a trestu tak, že dohodu o vině a trestu nelze sjednat v řízení o 
zvlášť závažném zločinu a v řízení proti uprchlému. 
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uzavřít úmluvu obsahující popis skutku, o kterém obviněný prohlásí, že jej spáchal, 

výměru trestu, resp. jiné sankce, a náhradu škody (nemajetkové újmy v penězích, vydání 

bezdůvodného obohacení), kterou státní zástupce předloží soudu ke schválení. Jestliže 

soud s dohodou souhlasí, sjednanou dohodu schválí odsuzujícím rozsudkem ve veřejném 

zasedání.“  

Pro uplatnění práva na formální obhajobu je výchozí ust. § 36 odst. 1 písm. d) 

TŘ, které stanoví, že obviněný musí mít obhájce již v přípravném řízení při sjednávání 

dohody o vině a trestu. Souhlasím s názorem Jelínka
41

, který po upozornění, že na 

sjednávání dohody o vině a trestu se nevztahuje ustanovení §36b) TŘ umožňující 

v určitých případech vzdání se obhájce při nutné obhajobě, doplňuje, že povinné 

zastoupené obviněného obhájcem při sjednávání dohody o vině a trestu považuje za 

správné. Dohoda o vině a trestu, dodává na stejném místě Jelínek, koliduje totiž hned 

s několika základními zásadami trestního řízení (jejichž dikce zůstala nezměněna) a 

alespoň povinná přítomnost obhájce bude zárukou, že důsledky prohlášení bude moci 

obviněný konzultovat s osobou znalou práva a nebude odkázán jen na své znalosti či 

pochybnosti. 

Z hlediska strategie obhajoby lze upozornit zejména na to, co kritizuje Jelínek
42

  

jako „chladný kalkul“, co nicméně ulehčuje pozici obhajoby a sice že zákon vyžaduje 

při sjednávání dohody o vině a trestu prohlášení obviněného, že skutek spáchal, nejedná 

se však o doznání viny.  

Dále je třeba upozornit na to, že nedojde-li k dohodě o vině a trestu, provede o 

tom státní zástupce záznam do protokolu; v takovém případě se k prohlášení viny 

učiněnému obviněným v dalším řízení nepřihlíží.  

Domnívám se, že pro obviněného se tak otevírá možnost po důkladné poradě 

s obhájcem pro zvážení, zda-li uzavření dohody o vině a trestu navrhnout, když „není co 

ztratit“. Domnívám se také, že je dobře, že není toto prohlášení obviněného v rámci 

                                                                       
41

  Jelínek, J. Dohodovací řízení v trestním procesu a otázky souvisící. Bulletin advokacie 12/2012, s. 
20 
42

 Ustanovení § 175a odst. 3 TŘ.  
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dohodovacího řízení o tom, že skutek spáchal, postaveno na roveň doznání viny. Je to 

jednoduše z toho důvodu, že v prvé řadě není zcela jisté, jestli soud tuto dohodu o vině a 

trestu schválí. Moje úvaha, že současná úprava, která stanoví obviněnému podmínku 

prohlásit, že skutek spáchal, nikoli nutnost se doznat, je vhodnější z toho důvodu, že 

pokud by zde existovalo i přes soudem neschválenou dohodu o vině a trestu procesně 

účinné doznání obviněného, stavělo by to obviněného do velmi nezáviděníhodné 

situace. Doznal by se, ale stále by existovala pravděpodobnost, že soud dohodu 

neschválí. Nehledě na to, že státní zástupce by mohl nejdříve žádat doznání obviněného 

pod příslibem uzavření dohody o vině a trestu a po takovém doznání nicméně 

dohodovací řízení jako neúspěšné ukončit.  

1.2.Pojem přípravného řízení a jeho jednotlivé formy. 

Abychom mohli de lege lata zkoumat postavení obhájce v přípravném řízení, 

je třeba dále vymezit přípravné řízení a definovat jeho obsah. Přípravné řízení je 

v platném a účinném Trestním řádu, zák. 141/1961 Sb. definováno v ustanovení §12 

odst. 10 takto: …přípravným řízením (se rozumí
43

) úsek řízení podle tohoto zákona od 

sepsání záznamu o zahájení úkonů trestního řízení nebo provedení neodkladných a 

neopakovatelných úkonů, které mu bezprostředně předcházejí, a nebyly-li tyto úkony 

provedeny, od zahájení trestního stíhání do podání obžaloby, návrhu na schválení 

dohody o vině a trestu, postoupení věci jinému orgánu, zastavení trestního stíhání, nebo 

do rozhodnutí či vzniku jiné skutečnosti, jež mají účinky zastavení trestního stíhání před 

podáním obžaloby, anebo do jiného rozhodnutí ukončujícího přípravné řízení, 

zahrnující objasňování a prověřování skutečností nasvědčujících tomu, že byl spáchán 

trestný čin, a vyšetřování. 

Někteří trestněprávní teoretikové
44

  takovou definici považují za příliš 

komplikovanou a podávají zjednodušený výklad, shrnujíce, že přípravným řízením lze 

de lege lata rozumět:  

                                                                       
43

 Doplněno autorem této práce. 
44

 Jelínek, J. a kol.: Trestní právo procesní. 3. Vydání. Praha: Leges 2013, s.495 
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1) Postup před zahájením trestního stíhání zahrnující objasnění a prověření 

skutečností důvodně nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin (ust. §158 až ust. 

§159b) 

2) Vyšetřování zahrnující úsek od zahájení trestního stíhání do podání 

obžaloby, postoupení věci jinému orgánu, zastavení trestního stíhání nebo podmíněného 

zastavení trestního stíhání, podmíněného přerušení trestního stíhání, odstoupení od 

trestního řízení ve věcech mladistvých, nebo schválení narovnání před podáním 

obžaloby (ust. §160 až ust. §179) 

Obdobnou definici přípravného řízení podává Vantuch
45

, který zejména 

zdůrazňuje, že se jedná o předsoudní stadium trestního procesu, v jehož průběhu mají 

orgány činné v přípravném řízení co nejrychleji v potřebném rozsahu vyhledat důkazy 

k objasnění všech základních skutečností důležitých pro posouzení případu včetně osoby 

pachatele a následku trestného činu (ust. §89 odst. 1, ust. § 164 odst. 1). Výsledkem 

přípravného řízení je buď podání obžaloby (ust. §176), nebo trvalé či dočasné upuštění 

od dalšího trestního stíhání, tedy postoupení věci jinému orgánu (ust. § 171), zastavení 

trestního stíhání (ust. §172), přerušení trestního stíhání (ust. §173), podmíněné 

zastavení trestního stíhání (ust. §307) a schválení narovnání (ust. §309). 

Ke zde uvedeným možnostem skončení přípravného řízení, dále doplňuji, co 

uvádí Jelínek
46

, a sice že přípravné řízení může být dále skončeno: odstoupením od 

trestního stíhání (§70 zák. mládeže), sjednání dohody o vině a trestu dle ust. § 175a TŘ, 

sjednání dohody o vině a trestu, postoupení věci dle ust. §171 TŘ, návrh na ochranné 

opatření (§ 178 TŘ). 

Musil
47

 uvádí, že „za podstatný znak tohoto stadia je pokládáno, jak napovídá 

již samotný jeho název (přípravné řízení), že se v něm připravují podklady pro 

následující soudní stadium, vůči němuž plní přípravné řízení pomocnou roli.“ 

                                                                       
45

 Vantuch, P. Obhajoba obviněného. 3. doplněné a přepravované vydání. Praha C. H. Beck, 2010, s. 
124 
46

 Jelínek, J. a kol.: Trestní právo procesní. 3. Vydání. Praha: Leges 2013, s.541 
47

 Musil, J., Kratochvíl, V. Šámal, P. a kol. Kurs trestního práva. Trestní právo procesní. 3. 
přepracované a doplněné vydání. Praha: C.H. Beck, 2007, s. 533 a násl. 
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V trestním řádu je přípravné řízení systematicky upraveno v části druhé 

trestního řádu, nazvané „Přípravné řízení“, která se skládá ze dvou obecných ustanovení 

(ust. §157, ust. §157a) a ze dvou hlav: hlava IX. – „Postup před zahájením trestního 

stíhání“ (ust. §158 – ust. §159b) a hlava X. – „Zahájení trestního stíhání, další postup 

v něm a zkrácené přípravné řízení“ 

Pro přípravné řízení platí též veškerá společná ustanovení části první trestního 

řádu (ust. § 1 – ust. § 156). Některá ustanovení, relevantní pro přípravné řízení, se 

nacházejí i v části třetí a čtvrté trestního řádu, především v hlavách XX. XXV. a 

v zákoně o soudnictví ve věcech mládeže. Tak se v přípravném řízení uplatní např. 

některá ustanovení o řízení proti mladistvým (ust. §41 – ust. §44 ZSVM), o řízení proti 

uprchlému (ust. § 302 – ust. §306a), o podmíněném zastavení trestního stíhání (ust. § 

307, ust. § 308), o narovnání (ust. §309 – ust. §314), o právním styku s cizinou atp. 
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1.3.Účel přípravného řízení 

 Jedním z úkolů přípravného řízení je pokud možno rychlá reakce na spáchaný 

trestný čin
48

. Jak uvádí Vantuch
49

, účel přípravného řízení je třeba odvodit od účelu 

trestního řízení jako celku (ustanovení § 1 odst. 1 TŘ), jímž je náležitě zjistit trestné 

činy a spravedlivě potrestat pachatele. Základním, specifickým smyslem přípravného 

řízení je opatření podkladů pro rozhodnutí, zda má být podána obžaloba a věcí se má 

zabývat soud, či zda má být od dalšího trestního stíhání upuštěno. Dokazování se 

provádí podle typu přípravného řízení a to pouze v takovém rozsahu, který je nezbytný 

pro rozhodnutí, zda má být podána obžaloba nebo zda je na místě jiné vyřízení věci. 

Účelem přípravného řízení by mělo ale být v prvé řadě shromáždění, zajištění (případně 

i provedení, vyžaduje-li si to jejich povaha) takových důkazů, které by soud nemohl 

provést s odstupem v hlavním líčení, ať již vzhledem k jejich pomíjivosti, anebo k jejich 

znehodnocení.  

Teorie
50

 uvádí tyto základní funkce přípravného řízení: 

a) Vyhledávací funkce -  v přípravném řízení se hledají skryté informace o 

trestných činech.  

b) Rozhodovací funkce – základním smyslem přípravného řízení, jak uvádí 

Jelínek
51

, je opatřit podklad pro rozhodnutí, zda má být podána obžaloba a 

věcí se tedy má zabývat soud, či zda má být od dalšího trestního stíhání 

upuštěno. 

c) Fixační funkce - podchycují se (fixují) pomíjivé důkazy pro následující 

soudní řízení, aby se předešlo jejich zničení nebo poškození. 

d) Verifikační – neboli filtrační, má zabránit tomu, aby byly před soud stavěny 

osoby, u nichž podezření ze spáchání trestného činu není dostatečně 

odůvodněno. 

                                                                       
48

 Jelínek, J. a kol.: Trestní právo procesní. 3. Vydání. Praha: Leges 2011, s.495 a násl 
49

 Vantuch, P. Obhajoba obviněného. 3. doplněné a přepravované vydání. Praha C. H. Beck, 2010, s. 
124 
50

 Vantuch, P. Obhajoba obviněného. 3. doplněné a přepravované vydání. Praha C. H. Beck, 2010, s. 
124, Jelínek, J. a kol.: Trestní právo procesní. 3. Vydání. Praha: Leges 2013, s.495 a násl. 
51

 Jelínek a kol.: Trestní právo procesní. 3. Vydání. Praha: Leges, 2013, s. 495 a násl. 
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e) Odklonnou – snažící se v případech nepříliš závažné kriminality nahradit 

vyřízení věci v hlavním líčení formami odklonu, a to podmíněným 

zastavením trestního stíhání (ust. §307 TŘ), narovnání (ust. §309 TŘ), o nichž 

může státní zástupce rozhodnout již v přípravném řízení. 
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1.4. Nástin přípravného řízení, vymezení základních institutů přípravného řízení  

 

Jak uvádí Musil
52

, zákonnou legitimací pro zahájení přípravného řízení je 

odůvodněné podezření, že mohl být spáchán trestný čin. Nalézt výstižné slovní 

vyjádření pro definování tohoto podezření je dosti nesnadné, protože podezření je 

subjektivně prožívaná kategorie, mající různý stupeň intenzity.  

Trestní řád, jak uvedeno dále, se pokouší určit onen spodní práh podezření, 

který opravňuje orgány činné v trestním řízení konat přípravné řízení podle trestního 

řádu, v ustanovení § 158 odst. 3: „úkony trestního řízení lze zahájit tehdy, existují-li 

skutečnosti důvodně nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin.“ 

K zahájení přípravného řízení dochází sepisem záznamu o zahájení úkonů 

v trestním řízení dle ust. § 12 odst. 10) TŘ. Tento záznam pošle policejní orgán do 48 

hodin státnímu zástupci. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, policejní orgán provede sepis 

záznamu o zahájení úkonů v trestním řízení až po provedení neodkladných a 

neopakovatelných úkonů
53

.   K objasnění a prověření skutečností důvodně 

nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin, opatřuje policejní orgán potřebné 

podklady a nezbytná vysvětlení a zajišťuje stopy trestného činu. V rámci toho je 

oprávněn, kromě úkonů uvedených v této hlavě, zejména: 

                                                                       
52

 Musil, J., Kratochvíl, V. Šámal, P. a kol. Kurs trestního práva. Trestní právo procesní. 3. 
přepracované a doplněné vydání. Praha: C.H. Beck, 2007, s. 535. 
53

 Definice neodkladných a neopakovatelných úkonů se nalézá v ust. §160 odst. 4 TŘ. Tato definice 
stanoví: „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.“  Jelínek 
v této souvislosti citujíce soudní rozhodnutí uvádí, že neodkladným nebo neopakovatelným 
úkonem může být například výslech svědka, cizího státního příslušníka, před tím, než může být 
sděleno obvinění pachateli trestného činu, a prohlásí, že na předvolání k výslechu doručené na 
základě mezinárodní smlouvy o právní pomoci se z ciziny do České republiky nedostaví (50/1995 
Sb. rozh. tr.). Za další úkon, který může být podle judikatury považován za neodkladný nebo 
neopakovatelný úkon může být odběr krve za účelem její zkoušky podle ust. §114 odst. 2 TŘ 
(rozhodnutí č. 24/1997 Sb. rozh. tr.). In Jelínek, J. a kol.: Trestní právo procesní. 3. Vydání. Praha: 
Leges, 2013, s. 518 - 520. Další výčet neodkladných a neopakovatelných úkonů tamtéž. 
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a) vyžadovat vysvětlení od fyzických a právnických osob a státních orgánů, 

b) vyžadovat odborné vyjádření od příslušných orgánů, a je-li toho pro posouzení věci 

třeba, též znalecké posudky, 

c) obstarávat potřebné podklady, zejména spisy a jiné písemné materiály, 

d)provádět ohledání věci a místa činu, 

e) vyžadovat za podmínek uvedených v ust. § 114 TŘ provedení zkoušky krve nebo 

jiného podobného úkonu, včetně odběru potřebného biologického materiálu, 

f) pořizovat zvukové a obrazové záznamy osob, za podmínek stanovených v ust. § 114 

TŘ  snímat daktyloskopické otisky, provádět osobou téhož pohlaví nebo lékařem 

prohlídku těla a jeho zevní měření, jestliže je to nutné ke zjištění totožnosti osoby nebo 

ke zjištění a zachycení stop nebo následků činu, 

g) za podmínek stanovených v ust. § 76 TŘ zadržet podezřelou osobu, 

h) za podmínek stanovených v ust. § 78 až ust. § 81 TŘ činit rozhodnutí a opatření v 

těchto ustanoveních naznačená 

i) způsobem uvedeným v hlavě čtvrté provádět neodkladné nebo neopakovatelné úkony, 

pokud podle tohoto zákona jejich provedení nepatří do výlučné pravomoci jiného 

orgánu činného v trestním řízení. 

Trestní řízení se tedy zahajuje: 

1) sepsáním záznamu o zahájení úkonů trestního řízení (ust. § 158 odst. 3 věta první) 

2) provedení neodkladných a neopakovatelných úkonů (ust. § 158 odst. 3 věta druhá), 

po němž následuje sepis záznamu o zahájení úkonů trestního řízení 

3) usnesením o zahájení trestního stíhání (ust. § 160 odst. 1) 

Pochopitelně osoba, která může být v budoucnu obviněna z trestného činu, 

nemusí vůbec vědět, že policejní orgány provádí prověřování podle ust. § 158 – ust. 

§159b TŘ, když výsledkem tohoto prověřování může být buď výzva k podání 

vysvětlení, případně již sdělení obvinění, případně po sdělení obvinění a výslechu 

obviněného také rozhodnu tí o vazbě. 

http://business.center.cz/business/pravo/zakony/trestni_rad/cast1h5.aspx#par114
http://business.center.cz/business/pravo/zakony/trestni_rad/cast1h5.aspx#par114
http://business.center.cz/business/pravo/zakony/trestni_rad/cast1h4.aspx#par76
http://business.center.cz/business/pravo/zakony/trestni_rad/cast1h4.aspx#par78
http://business.center.cz/business/pravo/zakony/trestni_rad/cast1h4.aspx#par81
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Při podání vysvětlení má každý právo na právní pomoc advokáta
54

, bez ohledu 

na to, jestli mu hrozí trestní stíhání. Vzhledem k možným důsledkům podání vysvětlení 

by měla být osoba, která bude podávat vysvětlení, a pokud existují na její straně 

důvody, pro které nemůže vyloučit zahájení trestního stíhání, maximálně obezřetná co 

do zvážení porady s advokátem před takovým podání vysvětlení. Jak uvádí Vantuch
55

, 

„účast advokáta při podání vysvětlení se omezuje pouze na právní pomoc (např. porada 

o významu vysvětlení, včetně jeho důležitosti pro další řízení, bližší objasnění povahy 

poučení osoby podle §158 odst. 8 a důsledků z něho vyplývajících pro osobu podávající 

vysvětlení, včetně otázek mlčenlivosti, možnosti odepřít vysvětlení atp. Nejde o činnost, 

která by byla srovnatelná s činností obhájce obviněného.“ 

Pokud orgány činné v trestním řízení dospějí  při provádění prověřování 

k tomu závěru, že nejsou předpoklady pro zahájení trestního stíhání, učiní úkon buď 

podle ustanovení § 159a TŘ
56

, nebo podle ust. § 159b TŘ
57

. Pokud orgány činné 

v trestním řízení nicméně dospějí k tomu, že prověřováním podle ust. § 158 TŘ zjištěné 

a odůvodněné skutečnosti nasvědčují tomu, že byl spáchán trestný čin, a je-li dostatečně 

odůvodněn závěr, že jej spáchala určitá osoba, rozhodne policejní orgán neprodleně o 

zahájení trestního stíhání této osoby jako obviněného
58

. 

                                                                       
54

 Do tohoto ustanovení, které se v trestním řádu nachází po novele provedené zákonem č. 
265/2001 Sb., se promítl také nález senátu Ústavního soudu 98/1995 Sb., dle něhož má každý 
občan právo na právní pomoc při podání vysvětlení. 
55

 Vantuch, P. Obhajoba obviněného. 3. doplněné a přepravované vydání. Praha C. H. Beck, 2010, s. 
135 
56

 Nejde-li ve věci o podezření z trestného činu, státní zástupce nebo policejní orgán věc odloží 
usnesením, jestliže není na místě vyřídit věc jinak. Takovým vyřízením může být zejména a) 
odevzdání věci příslušnému orgánu k projednání přestupku nebo jiného správního deliktu, nebo b) 
odevzdání věci jinému orgánu ke kázeňskému nebo kárnému projednání. Dále viz TŘ. 
57

 Jestliže to je třeba k objasnění trestné činnosti spáchané ve prospěch organizované zločinecké 
skupiny, nebo jiného úmyslného trestného činu, anebo zjištění jejich pachatelů, může policejní 
orgán se souhlasem státního zástupce dočasně odložit zahájení trestního stíhání na nezbytnou 
dobu, nejdéle však o dva měsíce. Dále viz TŘ. 
58

 Odůvodněnou kritiku nepřesnosti tohoto ustanovení předkládá Musil. Ten poukazuje na to, že 
zákonná dikce uvádějící, že má jít o skutečnosti, „zjištěné prověřováním podle ust. §158“, není 
podle Musilova názoru přesná. Je pravda, pokračuje Musil, že často jsou prvotní informace, z nichž 
vyplývá podezření ze spáchání trestného činu, málo určité, takže musí být prověřovány postupem 
před zahájením trestního stíhání podle ust. § 158, avšak nemusí tomu tak být vždy. Jestliže např. již 
z trestního oznámení vyplývá dostatečné odůvodněné podezření proti určité osobě, je možné 
okamžitě přikročit ke sdělení obvinění. V takových případech etapa před zahájením trestního 

http://business.center.cz/business/pravo/zakony/trestni_rad/cast2h9.aspx#par158
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stíhání může zcela odpadnout. In Musil, J., Kratochvíl, V. Šámal, P. a kol. Kurs trestního práva. 
Trestní právo procesní. 3. přepracované a doplněné vydání. Praha: C.H. Beck, 2007, s. 598. 
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1.5.Úsek přípravného řízení od zahájení trestního stíhání. Standardní vyšetřování 

Od novely zák. 265/2001 Sb. se trestní stíhání zahajuje nikoli formou opatření, 

nýbrž usnesením o zahájení trestního stíhání. Rozdíl oproti zahájení trestního stíhání 

opatřením je především v tom, že proti tomuto usnesení je přípustná stížnost podle ust. 

§160 odst. 7 TŘ. Stížnost podle ust. § 160 odst. 7 TŘ má devolutivní, nikoli suspenzivní 

účinky a je založena na revizním principu. Pokud jsou zde zřejmé pochybnosti o 

důvodnosti zahájení trestního stíhání, případně pokud je obhájci zjevné, že je trestní 

stíhání zahájeno proti osobě, která skutek nespáchala, případně je popsán skutek zjevně 

chybně, nebo je trestný čin špatně kvalifikován, je na místě aby obhájce podal proti 

takovému usnesení o zahájení trestního stíhání stížnost. 

Stížnost by měla být podána také tehdy, kdy závěr o podezření není odůvodněn 

dostatečně. Jak upozorňuje Vantuch
59

 a Musil
60

: „Složitým problémem je určení toho, 

kdy je závěr ohledně podezření odůvodněn dostatečně. Ve škále různých stupňů 

podezření je třeba určit jistou hranici, která se nazývá práh podezření, dostatečný pro 

zahájení trestního stíhání.“
61

 Oba výše zmínění autoři upozorňují na to, že pochopitelně 

neexistuje žádný exaktní kvantifikátor, který by bez dalšího stanovil, jestli je závěr 

ohledně podezření odůvodněn dostatečně.  

Usnesením o zahájení trestního stíhání, kterým se sděluje obvinění konkrétní 

osobě
62

, se přípravné řízení dostává do fáze vyšetřování, jehož jednotlivé formy jsou 

rozebrány na jiném místě této práce. Opis usnesení o zahájení trestního stíhání je třeba 

doručit osobně obviněnému nejpozději na počátku prvního výslechu a do 48 hodin 

státnímu zástupci a obhájci; u obhájce počíná lhůta běžet od jeho zvolení nebo 

                                                                       
59

 Vantuch, P. Obhajoba obviněného. 3. doplněné a přepravované vydání. Praha C. H. Beck, 2010, s. 
154 
60

 Musil, J., Kratochvíl, V. Šámal, P. a kol. Kurs trestního práva. Trestní právo procesní. 3. 
přepracované a doplněné vydání. Praha: C.H. Beck, 2007, s. 598. 
61

 Jak dále upozorňuje Vantuch, významné je přesvědčení policejního orgánu o vině obviněného.  
Vantuch pak připomíná fakt, že spisy přípravného řízení obsahují většinou důkazní materiál 
výhradně proti obviněnému, protože policejní orgán bývá vesměs přesvědčen o vině těch, proti 
kterým rozhodl o vydání usnesení o zahájení trestního stíhání. Vantuch, P. Obhajoba obviněného. 
3. doplněné a přepravované vydání. Praha C. H. Beck, 2010, s. 157.  
62

 Tzv. trestní stíhání „ve věci“ za současného stavu právní úpravy konat nelze.  
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ustanovení. (ust. §160 odst. 2). Repík
63

 uvádí, že k seznámení obviněného s povahou a 

důvodem obvinění musí dojít neprodleně, začátek této lhůty však určen není. Z povahy 

věci vyplývá, že k seznámení musí zpravidla dojít při aktu obvinění nebo neprodleně po 

něm. 

Jak uvádí Jelínek
64

, usnesením o zahájení trestního stíhání je určen obsah 

dalšího trestního řízení, okruh osob obviněných ze spáchání trestné činnosti i právní 

kvalifikace jednání.  

Okamžikem převzetí usnesení o zahájení trestního stíhání má obviněný právo 

zvolit si obhájce. V případech nutné obhajoby, nezvolí-li si jej obviněný sám, jsou 

orgány činné v trestním řízení povinny mu obhájce ustanovit. Obviněnému trestní řád 

přiznává celou řadu procesních práv, které tvoří složky zásady práva na obhajobu a jsou 

upraveny v ust. §33 TŘ
65

. 

Obviněný má v prvé řadě právo vyjádřit se ke všem skutečnostem, které se mu 

kladou za vinu, a k důkazům o nich, není však povinen vypovídat. Může uvádět 

okolnosti a důkazy sloužící k jeho obhajobě, činit návrhy a podávat žádosti a opravné 

prostředky. 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.  

Je-li obviněný 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. 

                                                                       
63

 Repík, B., EVROPSKÁ ÚMLUVA O LIDSKÝCH PRÁVECH A TRESTNÍ PRÁVO, NAKLADATELSTVÍ ORAC, 
2002, s. 162 
64

 Jelínek, J. a kol.: trestní právo procesní. 2. Vydání. Praha: Leges, 2011, s. 498 
65

 Zde uvedená práva jsou součástí práva materiální a formální obhajoby a práva vyžadovat od 
orgánů činných v trestním řízení takový postup, aby byl zjištěn skutkový stav, o kterém nejsou 
důvodné pochybnosti a to v rozsahu nezbytném pro rozhodnutí. Uvádím je pouze výčtově, jelikož 
považuji za vhodné, aby byla na tomto místě uvedena, když podrobněji jsou tato práva analyzována 
níže. 
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Osvědčil-li obviněný, že nemá dostatek prostředků, aby si hradil náklady 

obhajoby, rozhodne předseda senátu a v přípravném řízení soudce, že má nárok na 

obhajobu bezplatnou nebo za sníženou odměnu. Vyplývá-li ze shromážděných důkazů, 

že obviněný nemá dostatek prostředků na náhradu nákladů obhajoby, může, je-li to 

třeba k ochraně práv obviněného, rozhodnout předseda senátu a v přípravném řízení na 

návrh státního zástupce soudce o nároku na obhajobu bezplatnou nebo za sníženou 

odměnu i bez návrhu obviněného. V případech uvedených ve větě první a druhé náklady 

obhajoby zcela nebo zčásti hradí stát. 

Návrh na rozhodnutí o bezplatné obhajobě nebo o obhajobě za sníženou 

odměnu jsou oprávněny podat kromě obviněného a jeho obhájce i osoby se 

samostatnými obhajovacími právy. Návrh na rozhodnutí o bezplatné obhajobě nebo o 

obhajobě za sníženou odměnu včetně příloh, jimiž má být prokázána jeho důvodnost, 

podává obviněný v přípravném řízení prostřednictvím státního zástupce a v řízení před 

soudem soudu, který koná řízení v prvním stupni. Proti rozhodnutí o bezplatné obhajobě 

nebo o obhajobě za sníženou odměnu je přípustná stížnost, jež má odkladný účinek. 

Pokud byl pravomocným rozhodnutím o bezplatné obhajobě nebo o obhajobě 

za sníženou odměnu obviněnému přiznán nárok na bezplatnou obhajobu nebo obhajobu 

za sníženou odměnu a obviněný o ustanovení obhájce požádá, bude mu obhájce 

neprodleně ustanoven. Obhájce ustanoví a, pominou-li důvody pro rozhodnutí o 

ustanovení, zruší předseda senátu a v přípravném řízení soudce. Ustanovení § 38 odst. 2 

TŘ
66

, ust. § 39 odst. 2 TŘ
67

, ust. § 40 TŘ
68

 a ust. § 40a TŘ
69

 se použijí obdobně. 

                                                                       
66

 Ust. § 38 odst. 2 stanoví, že je-li obviněných několik, ustanoví se těm, jejichž zájmy si v trestním 
řízení neodporují, zpravidla obhájce společný. 
67

 Ust. § 39 odst. 2 stanoví, že pro účely ustanovení obhájce soud vede abecedně uspořádaný 
pořadník advokátů (dále jen "pořadník"), kteří souhlasí s výkonem obhajoby jako ustanovení 
obhájci u tohoto soudu a mají v jeho obvodu, popřípadě sídle, své sídlo. U obvodních soudů v Praze 
se za sídlo advokáta považuje hlavní město Praha. Nelze-li ustanovit advokáta z tohoto pořadníku, 
ustanoví soud advokáta z pořadníku advokátů nadřízeného soudu. 
68

 Ust. § 40 stanoví, že ustanovený obhájce je povinen obhajobu převzít. Z důležitých důvodů může 
však být obhájce na svou žádost nebo na žádost obviněného povinnosti obhajování zproštěn a 
místo něho ustanoven obhájce jiný. Povinnosti obhajování zprostí v řízení před soudem předseda 
senátu a v přípravném řízení soudce. 
69

Ust.  § 40a odst. 1) stanoví, že z důvodů uvedených v ust. § 37a odst. 1 nebo 2 nebo nevykonává-li 

ustanovený obhájce delší dobu obhajobu, předseda senátu a v přípravném řízení soudce i bez 

http://business.center.cz/business/pravo/zakony/trestni_rad/cast1h2.aspx#par38
http://business.center.cz/business/pravo/zakony/trestni_rad/cast1h2.aspx#par39
http://business.center.cz/business/pravo/zakony/trestni_rad/cast1h2.aspx#par40
http://business.center.cz/business/pravo/zakony/trestni_rad/cast1h2.aspx#par40a
http://business.center.cz/business/pravo/zakony/trestni_rad/cast1h2.aspx#par37a
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Všechny orgány činné v trestním řízení jsou povinny vždy obviněného o jeho 

právech poučit a poskytnout mu plnou možnost jejich uplatnění. 

Při vyšetřování postupuje policejní orgán z vlastní iniciativy tak, aby byly co 

nejrychleji v potřebném rozsahu vyhledány důkazy k objasnění všech základních 

skutečností důležitých pro posouzení případu, včetně osoby pachatele a následku 

trestného činu (ust. § 89 odst. 1). Přitom postupuje způsobem uvedeným v ust. § 158 

odst. 3 a 5 TŘ; provádí i další úkony podle hlavy čtvrté s výjimkou těch, které je 

oprávněn provést pouze státní zástupce nebo soudce. Výslechy svědků provádí, jestliže 

se jedná o neodkladný nebo neopakovatelný úkon nebo jde-li o výslech osoby mladší 

čtrnácti let, osoby, o jejíž schopnosti správně a úplně vnímat, zapamatovat si nebo 

reprodukovat jsou s ohledem na její psychický stav pochybnosti, anebo nasvědčují-li 

zjištěné skutečnosti tomu, že na svědka by mohl být pro jeho výpověď vyvíjen nátlak. 

Jinak poškozeného a další svědky vyslechne jen tehdy, jestliže hrozí z jiného důvodu, že 

bude ovlivněna jejich výpověď nebo schopnost zapamatovat si rozhodné skutečnosti 

nebo schopnost tyto skutečnosti reprodukovat, zejména je-li pro složitost věci 

odůvodněn předpoklad delšího trvání vyšetřování. Bez těchto podmínek je však možno, 

jestliže je toho třeba, vyslechnout znalce. 

Co se týče účasti obviněného a obhájce ve vyšetřování, pak platí, že policejní 

orgán může připustit účast obviněného na vyšetřovacích úkonech a umožnit mu klást 

otázky vyslýchaným svědkům. Zejména tak postupuje, jestliže obviněný nemá obhájce 

a spočívá-li úkon ve výslechu svědka, který má právo odepřít výpověď.  Je zjevné, že 

fráze „zejména“ nechává tuto úvahu na orgánu provádějící úkon. 

Obhájce je již od zahájení trestního stíhání oprávněn být přítomen při 

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

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

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

                                                                                                                                                                                     
návrhu rozhodne o zproštění ustanoveného obhájce povinnosti obhajování; před rozhodnutím  

umožní obviněnému a obhájci, aby se k věci vyjádřili. Ust. § 40a odst. 2) stanoví, že proti usnesení 

podle odstavce 1 je přípustná stížnost, jež má odkladný účinek. 

http://business.center.cz/business/pravo/zakony/trestni_rad/cast1h5.aspx#par89
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skončí a udělí mu k tomu slovo. Jak již bylo uvedeno výše v této práci, námitky proti 

způsobu provádění úkonu může obhájce vznášet kdykoliv v průběhu úkonu. 

Účastní-li se obhájce výslechu svědka, jehož totožnost má být z důvodů 

uvedených v ust. § 55 odst. 2) TŘ utajena, je policejní orgán povinen přijmout opatření, 

která znemožňují obhájci zjistit skutečnou totožnost svědka. 

Oznámí-li obhájce policejnímu orgánu, že se chce účastnit vyšetřovacího 

úkonu, jehož výsledek může být použit jako důkaz v řízení před soudem, 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 ust. § 55 odst. 2) TŘ utajena, nesmí obsahovat údaje, podle nichž by bylo 

možné zjistit skutečnou totožnost svědka. 
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http://business.center.cz/business/pravo/zakony/trestni_rad/cast1h3.aspx#par55


  

33 
 

1.6.Skončení vyšetřování 

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

k podání obžaloby, umožní obviněnému a obhájci v přiměřené době prostudovat spisy a 

učinit návrhy na doplnění vyšetřování. Na tuto možnost upozorní policejní orgán 

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

obviněného a obhájce zkrátit. Nepovažuje-li policejní orgán navrhované doplnění za 

nutné, odmítne je. O těchto úkonech učiní policejní orgán záznam ve spise a o odmítnutí 

návrhů na doplnění vyšetřování vyrozumí obviněného nebo obhájce. 

Nevyužijí-li obviněný nebo obhájce možnosti prostudovat spisy, ačkoliv na ni 

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

jako by k tomuto úkonu došlo. 

Po skončení vyšetřování předloží policejní orgán státnímu zástupci spis s 

návrhem na podání obžaloby se seznamem navrhovaných důkazů a zdůvodněním, proč 

nevyhověl návrhům na provedení důkazů dalších, nebo učiní návrh na některé 

rozhodnutí podle ust. § 171 až ust. 173 Trestního řádu, tedy postoupení věci jinému 

orgánu, může trestní stíhání zastavit, případně rozhodnout o jeho přerušení. 

Státní zástupce dále může na základě podkladů vyšetřování podat obžalobu, 

případně navrhnout uzavření dohody o vině a trestu, podat návrh na ochranné opatření, 

může přípravné řízení uzavřít podmíněným zastavením trestního stíhání, schválením 

narovnání, případně odstoupit od trestního stíhání. Neučiní-li žádný z výše uvedených 

úkonů, vrátí věc policejnímu orgánu k došetření. 

Trestní řád dále stanoví pořádkové lhůty pro skončení vyšetřování v ust. § 167 

a to tak, že policejní orgán je povinen skončit vyšetřování nejpozději do 2 měsíců od 

zahájení trestního stíhání, jde-li o věc patřící do příslušnosti samosoudce, do 3 měsíců 

od zahájení trestního stíhání, jde-li o jinou věc patřící do příslušnosti okresního soudu. 

Pokud není vyšetřování ve lhůtách uvedených v odstavci 1 skončeno, policejní 

orgán státnímu zástupci písemně zdůvodní, proč nebylo možné v zákonem stanovené 

lhůtě vyšetřování skončit, jaké úkony je třeba ještě provést a po jakou dobu bude 

http://business.center.cz/business/pravo/zakony/trestni_rad/cast2h10.aspx#par171
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vyšetřování pokračovat. Státní zástupce může pokynem policejnímu orgánu jednak 

změnit výčet úkonů, které mají být ještě provedeny, jednak stanovit odlišně lhůtu, po 

kterou má vyšetřování ještě trvat. 

Ve věcech, v nichž nebylo ve lhůtě stanovené podle odstavce 1 vyšetřování 

skončeno, je státní zástupce povinen v rámci dozoru nejméně jednou za měsíc provést 

prověrku věci, a pokud je to třeba, uložit policejnímu orgánu povinnost provést 

konkrétní úkony. O prověrce sepíše státní zástupce záznam. 
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1.7.Rozšířené vyšetřování 

Rozšířené vyšetřování se liší od standardního vyšetřování tím, že vyšetřování 

se zde koná o trestných činech, o nichž je příslušný rozhodovat krajský soud. Rozšířené 

vyšetřování je upraveno v ust. §168 – ust. §170 TŘ. Koná se zejména o nejzávažnějších 

trestných činech, za něž zákon stanoví trest odnětí svobody, jehož horní   hranice činí 

nejméně pět let, nebo pokud za ně lze uložit výjimečný trest, a ještě o dalších trestných 

činech s nižší hranicí a to o těch, které jsou taxativně vymezeny v ust. § 17  odst. 1 TŘ, 

na který nepřímo odkazuje ustanovení § 168 TŘ. 

„Rozšířené“ se toto vyšetřování nazývá z toho důvodu, že policejní orgán při 

něm provádí důkazy v rozsahu, který je nezbytný pro podání obžaloby nebo pro jiné 

rozhodnutí státního zástupce; podmínkami, za nichž lze provádět výslech svědků podle 

ust.  § 164
70

 odst. 1, přitom není vázán. 

Pro určení rozsahu prováděných důkazů je rozhodující právní kvalifikace 

skutku, pro který je obviněný v době provádění důkazu stíhán. Je-li obviněný v průběhu 

vyšetřování upozorněn, že skutek, pro který je vedeno trestní stíhání, bude nadále 

právně posuzován jako jiný trestný čin, než je uveden v ust. § 168 odst. 1, pokračuje se 

ve vyšetřování podle oddílu druhého této hlavy
71

. Důkazy, předtím provedené podle 

odstavce 1, zůstávají součástí důkazů opatřených v průběhu vyšetřování; při 

                                                                       
70

 Ustanovení § 164 odst. 1 stanoví, že policejní orgán výslechy svědků provádí, jestliže se jedná o 
neodkladný nebo neopakovatelný úkon nebo jde-li o výslech osoby mladší čtrnácti let, osoby, o 
jejíž schopnosti správně a úplně vnímat, zapamatovat si nebo reprodukovat jsou s ohledem na její 
psychický stav pochybnosti, anebo nasvědčují-li zjištěné skutečnosti tomu, že na svědka by mohl 
být pro jeho výpověď vyvíjen nátlak. Jinak poškozeného a další svědky vyslechne jen tehdy, jestliže 
hrozí z jiného důvodu, že bude ovlivněna jejich výpověď nebo schopnost zapamatovat si rozhodné 
skutečnosti nebo schopnost tyto skutečnosti reprodukovat, zejména je-li pro složitost věci 
odůvodněn předpoklad delšího trvání vyšetřování. Bez těchto podmínek je však možno, jestliže je 
toho třeba, vyslechnout znalce. 
71

 Vantuch se v této souvislosti zamýšlí nad tím, jestli svědecké výpovědi, které byly pořízeny před 
změnou kvalifikace skutku, která vede k tomu, že bude proti obviněnému dále vedeno standardní 
přípravné řízení, má vést k tomu, že takové důkazy budou v řízení před soudem nepoužitelné, jak 
dovozuje Šámal, kterého (Šámal, P. a kol. Trestní řád. Komentář. I. díl. 6. Vydání. Praha : C.H. Beck, 
2008, s. 1360) Vantuch cituje. Vantuch takový výklad považuje za přinejmenším sporný, když 
dovozuje, že pokud by protokoly o výsleších svědků pořízené v rozšířeném vyšetřování postupem 
podle ust. § 169 odst. 1 vzhledem k uvedenému pochybení orgánů činných v přípravném řízení 
měly být procesně nepoužitelné, i když půjde o důkazy ve prospěch obviněného, nesměl by být 
žádný další postup k tíži obviněného. In Vantuch, P. Obhajoba obviněného. 3. doplněné a 
přepravované vydání. Praha C. H. Beck, 2010, s. 228. 

http://business.center.cz/business/pravo/zakony/trestni_rad/cast2h10.aspx#par164
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posuzování, zda byly provedeny v souladu se zákonem, se nepřihlíží k podmínkám, za 

nichž lze podle ust. § 164 odst. 1 TŘ vyslýchat svědky. 

Rozšířené vyšetřování má také oproti standardnímu vyšetřování rozšířeny 

pořádkové lhůty, když ust. § 170 TŘ stanoví, že policejní orgán je povinen skončit 

vyšetřování nejpozději do šesti měsíců od zahájení trestního stíhání.  

Pro rozšířené vyšetřování platí, že není-li zvláštní úprava obsažena v některém 

ze tří zvláštních ustanovení upravených v ust. §168 – ust. §170 TŘ, postupuje se i 

v rozšířeném vyšetřování stejně jako ve standardním vyšetřování. 

Primární rozdíl oproti standardnímu vyšetřování je ten, že v rozšířeném 

vyšetřování může policejní orgán bez omezení vyslýchat svědky do protokolu o 

svědecké výpovědi. 

Důležitou úlohu hraje účast obhájce v rozšířeném vyšetřování z toho důvodu, 

že účastní-li se obhájce úkonů v rozšířeném vyšetřování, je obviněný průběžně 

informován o důkazech provedených v této formě přípravného řízení. Jak uvádí 

Vantuch
72

, již účast obhájce při výslechu svědků přispívá k tomu, že vyslýchající 

důsledně zjišťuje i protokoluje nejen skutečnosti v neprospěch obviněného, nýbrž také 

v jeho prospěch. Pokud jakékoli skutečnosti zpochybňující či vyvracející obvinění 

policejní orgán nechtěně či záměrně neprotokoluje, obhájce zabezpečí jejich 

protokolaci. Bez účasti obhájce při úkonech v rozšířeném vyšetřování mohou protokoly 

o vyšetřovacích úkonech poskytovat mírně či dokonce zásadně odlišný jednostranný 

obraz o skutečnostech důležitých pro rozhodnutí, potvrzujících obvinění. U vazebně 

stíhaných obviněných, proti nimž je vedeno rozšířené vyšetřování, je účast obhájce při 

jednotlivých vyšetřovacích úkonech důležitou složkou výkonu práva na obhajobu. U 

obviněných, kteří nejsou trestně stíháni, nicméně také zůstává vhodné, aby se úkonů 

účastnil obhájce. Jak dále uvádí Vantuch
73

, nemá-li obviněný v přípravném řízení 

obhájce, potom nemůže s touto pomocí počítat. Může však požádat policejní orgán, aby 

mu umožnil zúčastnit se výslechu svědka a aby mu byla v souladu s ust. § 164 odst. 4) 

                                                                       
72

 Vantuch, P. Obhajoba obviněného. 3. doplněné a přepravované vydání. Praha C. H. Beck, 2010, s. 
238 
73

  Vantuch, P. Obhajoba obviněného. 3. doplněné a přepravované vydání. Praha C. H. Beck, 2010, 
s. 239   
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dána možnost klást mu otázky. Avšak zdaleka ne vždy je obviněný schopen počínat si 

tak, jak by postupoval obhájce, zvlášť ne v případě, že je přesvědčen o svědkově 

nepravdivé výpovědi, již chce zpochybnit kladenými otázkami. Zásadní však je to, že 

obviněnému nemusí policejní orgán účast při výslechu svědka umožnit. Obhájci však 

nemůže účast při vyšetřovacích úkonech odepřít. Jak uvádí Vantuch na jiném místě, 

obhajoba může vyhledat svědka, a to i osobu, která dosud nebyla v přípravném řízení 

vyslechnuta jako svědek, ani nepodávala vysvětlení, o němž byl pořizován úřední 

záznam. Toto oprávnění může obhajoba využívat již v průběhu rozšířeného vyšetřování 

(§ 168 až § 170 TrŘ), kdy může vyhledat svědka a navrhnout policejnímu orgánu 

(státnímu zástupci), aby provedl jeho výslech.  

Obhájce je již od zahájení trestního stíhání oprávněn být přítomen při 

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

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

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

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

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

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

opatření, která znemožňují obhájci zjistit skutečnou totožnost svědka. Účast obhájce na 

vyšetřovacím úkonu je jeho právem, nikoli povinností. Pokud nicméně nebude obhájce 

o vyšetřovacím úkonu vyrozuměn, přestože před provedením tohoto úkonu požádal 

policejní orgán o vyrozumívání a úkonech a tento důkaz bude proveden, bude se jednat 

o nepoužitelný důkaz pro další trestní řízení.  

 Ústavní soud uvedl, že zákonná podmínka čtení protokolu o výpovědi svědka 

v hlavním líčení podle ust. § 211 odst. 3) TŘ, kterou je, že obviněný nebo obhájce měl 

možnost se tohoto výslechu zúčastnit“, bude vzdor postupu advokáta spočívajícího 

v tom, že uvedené možnosti nevyužije, splněna, jen jestliže poté, co se z účasti na 

výslechu svědka obhájce omluví, aniž požádá o odklad takového úkonu, vyšetřovatel 

(nyní policejní orgán) vyzve také samotného podle ust. § 165 odst. 1) TŘ), zda nechce 

on sám výslechu svědka být přítomen (ÚS 121/2001 USn.) 

http://business.center.cz/business/pravo/zakony/trestni_rad/cast1h3.aspx#par55
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Zvlášť s ohledem na stigmatizaci a důsledky zejména pro obviněného považuji 

za důležité na tomto místě uvést úvahu, kterou předkládá Vantuch, a sice, že i když 

policejní orgán nebo státní zástupce v průběhu vyšetřování dospějí k tomu, že trestní 

stíhání není důvodné, dochází k samotnému zastavení trestního stíhání spíše ojediněle. 

Vantuch uvádí, že státní zástupce si velmi důkladně rozmyslí, než i v skutkově zcela 

jasných věcech rozhodne o zastavení trestního stíhání nebo o postoupení věci, aby 

zbytečně si tak nezapříčinil povinnost postupovat Nejvyššímu státnímu zastupitelství 

spisy, dokumenty, materiály a zprávy a případně i provedení prověrky z Nejvyššího 

státního zastupitelství.   
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1.8.Zkrácené přípravné řízení 

 

Zkrácené přípravné řízení zavedla s účinností od 1.1.2002 novela Trestního řádu, 

zák. 265/2001 Sb. Jak uvádí ve svém odborném článku kriticky Ježek
74

, v tomto řízení 

jsou za účelem zrychlení a zlevnění trestního procesu omezena práva obhajoby. 

Předpoklady pro konání zkráceného přípravného řízení jsou uvedeny v ust. § 179a TŘ. 

Zkrácené přípravné řízení se koná o trestných činech, o nichž přísluší konat řízení v 

prvním stupni okresnímu soudu a na které zákon stanoví trest odnětí svobody, jehož 

horní hranice nepřevyšuje pět let, jestliže 

a. podezřelý byl přistižen při činu nebo bezprostředně poté, nebo 

b.  v průběhu prověřování trestního oznámení nebo jiného podnětu k trestnímu 

stíhání byly zjištěny skutečnosti, jinak odůvodňující zahájení trestního stíhání a lze 

očekávat, že podezřelého bude možné ve lhůtě uvedené v ust. § 179b odst. 4 postavit 

před soud. Jak uvádí Šámal
75

, zkrácené přípravné řízení bylo zavedeno pro urychlené 

projednání nejméně závažných trestných činů se sazbou trestu odnětí svobody do pěti 

let, jestliže jde o skutkově jasné případy. Jeho podstatou je rychlé a neformální 

                                                                       
74

 „Jedním z největších průlomů, provedených novelou do dosavadní koncepce trestního řízení, je 

zavedení tzv. zkráceného přípravného řízení, na něž v soudní fázi navazuje tzv. zjednodušené řízení. 

Ačkoliv se jedná o text rozsahem nevelký, což je možná ke škodě věci, jde o závažnou změnu již 

„zažitého“ procesu, který snad nejvýrazněji demonstruje snahu autorů, akceptovanou 

zákonodárcem, o zrychlení a zlevnění trestního procesu. Takto je ostatně i argumentováno v 

důvodové zprávě, kde se poukazuje jednak na nárůst kriminality, zahlcenost soudů, a tím i 

prodlužování průměrné délky trestního řízení, přičemž se neopomíjí podotknout, že délka trestního  

řízení je v podstatě přímo úměrná jeho nákladnosti, respektive výdajům státního rozpočtu na tento 

účel….“ A Ježek dále pokračuje: „Obvykle platí, že čím je procesní systém „komplikovanější“, tím 

méně skýtá prostoru pro svévoli, a tím nepřímo i pro nespravedlivé rozhodnutí. Nezřejmějším 

příkladem může být procesní stupňovitost soudní soustavy – jistě nejlevnější by byla soustava 

jednostupňová (a také nejrychlejší) – takovou ale civilizovaný svět za spravedlivou neuznává. Nelze 

rovněž zapomínat, že za spravedlivý proces (a spravedlivé rozhodnutí) je třeba pokládat nejen 

zjištění a potrestání pachatele, ale i osvobození pachatele, k jehož odsouzení nebyl dostatek 

(relevantních) důkazů. Nepotrestání pachatele tedy ještě vůbec není známkou vady soudního 

systému, anebo procesu.“ In Ježek, V., Zkrácené přípravné řízení a zjednodušené řízení před 

soudem. Bulletin advokacie 11-12/2001, s. 78 – 93. 
75

 Šámal, P. a kol. Trestní řád I. §1 až 156. Komentář. 7. Vydání. Praha : C. H. Beck, 2013, s. 26 
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objasnění skutku, když je tímto vyloučeno duplicitní dokazování před a po podání 

obžaloby. 

Zkrácené přípravné řízení nelze podle ust. § 179f odst. 1) TŘ konat nebo v něm 

pokračovat, jestliže je dán důvod vazby a nejsou splněny podmínky pro předání 

zadrženého podezřelého spolu s návrhem na potrestání soudu, nebo  jsou dány důvody pro 

konání společného řízení o dvou nebo více trestných činech, a alespoň o jednom z nich je 

třeba konat vyšetřování. 

Zkrácené přípravné řízení se zahajuje sepsáním záznamu o zahájení úkonů 

trestního řízení (ust. §158 odst. 3), případně provedením neodkladných a 

neopakovatelných úkonů, hrozí-li nebezpečí z prodlení. Ke sdělení podezření dochází 

formou opatření, nikoli usnesení. Pokud si podezřelý zvolil obhájce, musí mu být 

sdělení podezření doručeno. Podstatné je, že podezřelý má stejná obhajovací práva jako 

obviněný. Na postup při výslechu podezřelého se pak přiměřeně užijí ustanovení o 

výslechu obviněného. 

Zkrácené přípravné řízení musí být skončeno nejpozději do dvou týdnů ode dne, 

kdy policejní orgán sdělil podezřelému, ze spáchání jakého skutku je podezřelý a jaký 

trestný čin je v tomto skutku spatřován (§ 179b odst. 3). 

Zkrácené přípravné řízení se tedy koná u trestných činů nejmenší typové 

závažnosti. Jak si všímá Jelínek
76

, samotný pojem zkráceného přípravného řízení je na 

rozdíl od pojmu standardní přípravné řízení a rozšířeného přípravné řízení upraven 

v trestním řádu.  

Jak uvádí Jelínek
77

, dokazování ve zkráceném přípravném řízení probíhá tak, že 

orgány činné v trestním řízení postupují v rámci postupu před zahájením trestního 

stíhání (ust. §158 a násl.), což vyplývá z ustanovení § 179b odst. 1) podle kterého orgán 

konající zkrácené přípravné řízení provádí úkony podle hlavy deváté trestního řádu. Na 

tomtéž místě Jelínek
78

 upozorňuje, že aktivita obhájce se v zásadě nebude lišit od jeho 

činnosti u ostatních forem přípravného řízení, bude však ovlivněna časovým limitem 
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 Jelínek, J. a kol.: Trestní právo procesní. 3. Vydání. Praha: Leges 2013, s.501 
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 Jelínek, J. a kol.: Trestní právo procesní. 3. Vydání. Praha: Leges 2013, s.554. 
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 Jelínek, J. a kol.: Trestní právo procesní. 3. Vydání. Praha: Leges 2013, s.558 
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zkráceného přípravného řízení. V důsledku toho, doplňuje Jelínek
79

, mohou být na 

obhajobu kladeny větší nároky, zejména usiluje-li obhájce o dosažení zahájení trestního 

stíhání a vyšetřování ve standardní formě přípravného řízení. 

Ve zkráceném přípravném řízení došlo novelou zák. 274/2008 Sb., kterým se 

mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Policii České republiky, 

k důležité změně, na kterou upozorňuje například Tuzar
80

 a Fryšták
81

, když původní 

znění ust. § 179b odst.  4) znělo tak, že „Zkrácené přípravné řízení musí být skončeno 

nejpozději do dvou týdnů ode dne, kdy policejní orgán obdržel trestní oznámení nebo 

jiný podnět k trestnímu stíhání“. Současné znění, které nastalo se zde uvedenou změnou 

se však jasně odlišuje, když aktuální znění stanoví, že: Zkrácené přípravné řízení musí 

být skončeno nejpozději do dvou týdnů ode dne, kdy policejní orgán sdělil 

podezřelému, ze spáchání jakého skutku je podezřelý a jaký trestný čin je v tomto 

skutku spatřován (§ 179b odst. 3). Jak uvádí shodně Tuzar
82

 i Fryšták
83

, důvodová 

zpráva v tomto ohledu zcela mlčí a nepodává vysvětlení. Tuzar
84

 dále uvádí: „Její 

důsledky (novely zák. 274/2008 Sb.) se projevily záhy. Zatímco do té doby bylo zkrácené 

přípravné řízení konáno pouze u, v nichž bylo možno pachatele v krátké době od 

spáchání činu postavit před soud, po této změně se začalo používat zkrácené přípravné 

řízení prakticky ve všech případech, na které je stanovena podle právní kvalifikace 

sazba odnětí svobody do tří let. Mohu dokumentovat na číslech od Okresního soudu u 

kterého působím. V roce 2010 zde bylo podáno 773 návrhů na potrestání, kterým 

předcházelo zkrácené přípravné řízení, ale pouze 250 obžalob, kterým předcházelo 

klasické přípravné řízení.“ Tuzar
85

 si v této souvislosti klade otázku, „… proč 

například policejní orgán následně koná zkrácené přípravné řízení v poměrně složité 

trestní věci, ve které byly vyžádány již tři znalecké posudky? Fryšták
86

 argumenty pro 
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 Jelínek, J. a kol.: Trestní právo procesní. 3. Vydání. Praha: Leges 2013, s.558 
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  Tuzar, V. Trestní právo. Ročník 2011, č. 4., s. 13 - 14 
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  Fryšták, M. Trestněprávní revue. Ročník 2012, č. 10, s. 235 – 237. 
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  Tuzar, tamtéž. 
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odpověď na tuto otázku spatřuje např. v tom, že na rozdíl od standardního vyšetřování, 

na jehož konci je třeba obviněného a obhájce dle ust. § 166 odst. 3 TrŘ seznámit 

s výsledky vyšetřování a umožnit jim prostudovat vyšetřovací spis, včetně možnosti 

podání návrhů na doplnění dokazování, zkrácené přípravné řízení končí dle ust. § 179c 

odst. 1 TrŘ podáním stručné zprávy o jeho výsledku, ve které se uvede, jaký trestný čin 

je spatřován ve skutku, pro který je sděleno podezření, a jaké důkazy, lež lze provést 

před soudem, podezření odůvodňují. 

Vyšetřování se ve zkráceném přípravném řízení se tedy vůbec nekoná a zkrácené 

trestní stíhání se zahajuje až podáním návrhu na potrestání, nikoli usnesením o zahájení 

trestního stíhání.  

Zkrácené přípravné řízení končí tak, že nerozhodne-li policejní orgán o odložení 

věci podle ust. §159a odst. 1 – 4, sepíše stručnou zprávu o jeho výsledku a tuto předloží 

státnímu zástupci. Státní zástupce, kterému byla tato zpráva předložena poté, buď podá 

návrh na potrestání, podmíněně odloží podání návrhu na potrestání, věc odloží, případně 

odevzdá orgánu příslušnému vést přestupkové řízení, případně věc vrátí policejnímu 

orgánu k doplnění, případně, nerozhodne-li dle výše uvedených možností, předá věc 

policejnímu orgánu k zahájení trestního stíhání podle ust. §160 TŘ s tím, že skutek má 

být posouzen podle jiného ustanovení trestního zákoníku a zkrácené přípravné řízení 

nelze konat. 
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ČÁST II. – ZÁKLADNÍ ZÁSADY 

 

2.1. Základní zásady přípravného řízení 

 Jak uvádí Musil
87

, přípravné řízení je součástí trestního řízení a jeho právní 

reglementace je obsažena v trestním řádu. Protože již v tomto stadiu trestního řízení 

dochází k citelným zásahům do občanských práv a svobod, musí být jeho úprava dosti 

podrobná a již v této etapě musí být uplatněny různé kontrolní mechanismy a procesní 

garance ochrany lidských práv.  

Základní zásady trestního řízení tvoří vnitřně jednotný systém (celek), a proto 

je třeba je používat ve vzájemné souvislosti
88

. Za základní zásady přípravného řízení 

považuji takové zásady trestního řízení, které mohou v přípravném řízení přímo či 

nepřímo založit práva a povinnosti některému ze subjektu trestního řízení.  Za základní 

zásady
89

 trestního řízení obecně pak považuje trestněprávní teorie
90

 určité právní 

principy, vůdčí právní ideje, jimiž je ovládáno trestní řízení. Význam základních zásad 

trestního řízení se projevuje v jejich funkcích, jimiž jsou funkce poznávací, 

interpretační, aplikační, zákonodárná. O těchto funkcích základních zásad považuji za 

nadbytečné na tomto místě pojednávat, když právní teorie tyto podrobně rozebírá 

například zde
91

. 

 Základní zásady trestního řízení jsou pozitivně vyjádřeny jednak v samotných 

trestních předpisech zákonné síly a kromě těchto jsou pak zakotveny v mezinárodních 
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 Musil, J., Kratochvíl, V. Šámal, P. a kol. Kurs trestního práva. Trestní právo procesní. 3. 
přepracované a doplněné vydání. Praha: C.H. Beck, 2007, s. 533 a 534. 
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 Šámal, P., Novotný, F., Růžička, M., Vondruška, F., Novotná, J. Přípravné řízení trestní. Praha: C.H. 
Beck, 2003, s. 45. 
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 Na tomto místě je třeba zmínit, že v souvislosti s budoucí rekodifikací Trestního řádu se uvažuje 
nad tím, že by základní zásady trestního řízení neměly být pozitivisticky vyjádřeny v trestním řádu a 
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smlouvách, které jsou pro Českou republiku právně závazné, např. Mezinárodní pakt o 

občanských a politických právech, Úmluva o ochraně lidských práv a svobod (zejména 

její pro obhajobu velmi důležitý čl. 6, právo na spravedlivý, kontradiktorní proces), 

Všeobecná deklarace lidských práv (presumpce neviny) a mají tak nadzákonnou sílu, 

některé základní zásady trestního řízení představují pravidla ústavněprávní úrovně, 

neboť jsou obsaženy Ústavě či Listině základních práv a svobod a neobjevují se pak 

v Trestním řádu (ne bis in idem, zásada retroaktivity). Většina základních zásad se pak 

nachází přímo v jednotlivých ustanoveních Trestního řádu, dále jsou tyto základní 

zásady modifikovány jednotlivými ustanoveními Zákona o soudnictví ve věcech 

mládeže.  

 Úkolem obhájce je zajistit plné dodržování těchto zássad ze strany orgánů 

činných v trestním řízení. 

 Právní teorie přistupuje k dělení základních zásad trestního řízení do několika 

skupin.  V české teorii trestního práva převažuje dělení základních zásad podle jejich 

obsahu. Z tohoto hlediska se základní zásady člení na: 

 

I. ZÁKLADNÍ ZÁSADY
92

 UVEDENÉ V TRESTNÍM ŘÁDU: 

a) OBECNÉ ZÁSADY  

1. zásada stíhání jen ze zákonných důvodů (zásada řádného zákonného procesu)– 

„nullus processus criminalis sine lege“ je, jak uvádí Císařová
93

, protějškem a procesním 

doplňkem zásady nulum crimen sine lege. Tato zásada obsahuje princip přiměřenosti a 

zdrženlivosti. Pozitivně je vyjádřena v ust. § 2 odst. 1 TŘ takto: „ Nikdo nemůže být 

stíhán jinak než ze zákonných důvodů a způsobem, který stanoví tento zákon.“ Tato 

                                                                       
92

  Základní zásady trestního řízení jsou pravidelně charakterizovány jako vůdčí právní ideje, které 
jsou v důsledku své povahy základem, na kterém je vybudována organizace trestního řízení a 
úprava činnosti jeho orgánů. Tím je dán i jejich význam, neboť na nich spočívá celé trestní právo 
procesní. In: Šámal, P. Základní zásady trestního řízení v demokratickém systému. CODEX Bohemia, 
s.r.o., 1999, s. 44 
93  Císařová, D., Fenyk, J., Gřivna, T. a kol. Trestní právo procesní. 5. Vyd. Praha: ASPI, 2008, s. 66 
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zásada se plně uplatní v přípravném řízení.  Šámal
94

 upozorňuje na to, že je nadřazena 

zásadě materiální pravdy (resp. cíli trestního procesu) uvedené v ust. § 2 odst. 5 TŘ, 

když skutkové zjištění nesmí být nikdy nadřazeno zásadě řádného zákonného důkazu. 

Šámal dále uvádí jednotlivé případy uplatnění této zásady. Je to zejména ust. § 89 odst. 

3) TŘ, podle kterého platí, že důkaz získaný nezákonným donucením, nesmí být použit 

v řízení s výjimkou případu, kdy se použije jako důkaz proti osobě, která takového 

donucení nebo hrozby donucení použila, dále například získání výpovědi obviněného 

předstíráním klamavých otázek, provedení domovní prohlídky bez povolení a další. 

Všechny tyto důkazy jsou z důvodu procesních pochybení dále nepoužitelné. Mezi 

relativně neúčinné důkazy pak řadí Šámal
95

 například výslech svědka provedený i přes 

zákaz v ust. § 99 TŘ. Role obhajoby je v tomto případně jasná. Pokud je obhájce 

přítomen při provádění úkonu, který je v rozporu s požadavky na jeho zákonnost, může 

podle výslovné dikce ust. § 165 odst. 2) věta třetí TŘ, kdykoli v průběhu úkonu proti 

způsobu jeho provádění vznášet námitky. Pokud obhájce takovému provádění úkonu 

přítomen není, nezbude mu, než v přípravním řízení proti takovému úkonu podat 

stížnost, případně podnět k přezkumu. Ačkoli orgány činné v trestním řízení se snaží  

zjistit skutkový stav tak, aby o něm nebyly důvodné pochybnosti (dříve materiální 

pravdu), je důležitou rolí obhajoby dozírat na zákonnost trestního řízení, tak aby nikdy 

snaha o vynuceném doznání obviněného, případně o zjištění skutkového stavu, o němž 

nejsou důvodné pochybnosti, nepřevážila nad zásadou zákonnosti řízení
96

. 

2. zásada spolupráce se zájmovými sdruženími občanů – tato zásada je pozitivně 

vyjádřena v ust. §2 odst. 7 TŘ takto: „Všechny orgány činné v trestním řízení 

spolupracují se zájmovými sdruženími občanů a využívají jejich výchovného působení.“ 

Smyslem spolupráce orgánů činných v trestním řízení se zájmovými sdruženími je 

zejména posílení výchovného působení trestního řízení, předcházení a zamezování 

trestné činnosti (ust. §3 odst. 1 TŘ). Pro praktický výkon obhajoby v přípravném řízení 

je tato zásada využitelná z důvodu existence institutu záruky zájmového sdružení 
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 Šámal, P. a kol. Trestní řád I. §1 až 156. Komentář. 7. Vydání. Praha : C. H. Beck, 2013, s. 21 
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 Šámal, P. a kol. Tamtéž. 
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občanů za obviněného, kterému hrozí vazba nebo který je ve vazbě, když ust. § 6 odst. 2 

TŘ stanoví, že zájmové sdružení občanů může také navrhnout, aby vazba u obviněného 

byla nahrazena jeho zárukou a dále podávat za odsouzeného žádost o udělení milosti a o 

zahlazení odsouzení. Pokud je povaha obvinění takového charakteru, že umožňuje 

tohoto institutu využít, měl by se obhájce po poradě s obviněným pokusit se zájmovým 

sdružením vyjednávat o převzetí této záruky. Na praktické obtíže při vyjednání souhlasu 

zájmového sdružení občanů nicméně upozorňuje Vantuch
97

. 

3.  zásada zajištění práva na obhajobu – tato zásada je pozitivně vyjádřena v § 2 odst. 

11 TŘ tak, že „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.“ Tato zásada se uplatní jak v přípravném řízení, tak v řízení před 

soudem. Stěžejním úkolem obhajoby je dbát na dodržování této zásady. Obhájci k tomu 

přísluší celá řada institutů. V prvé řadě obhájce je již od zahájení trestního stíhání 

oprávněn být přítomen při vyšetřovacích úkonech, jejichž výsledek může být použit 

jako důkaz v řízení před soudem, ledaže nelze provedení úkonu odložit a vyrozumění o 

něm zajistit. V případě, že orgán činný v trestním řízení obhájce nevyrozumí o takovém 

úkonu, nelze důkaz použít. Obhájce může obviněnému i jiným vyslýchaným klást 

otázky, avšak teprve tehdy, až orgán výslech skončí a udělí mu k tomu slovo. Obhájce 

také může vznášet námitky proti způsobu provádění úkonu. Námitky proti způsobu 

provádění úkonu může obhájce vznášet kdykoliv v jeho průběhu, policejní orgán má 

povinnost takovéto námitky protokolovat. Obhájci dále náleží řada institutů, kterými 

může napadat jednotlivé úkony policejního orgánu. Právem obhajoby je činit návrhy a 
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návrh záruky projednat, přijmout a předložit soudu. Nejčastěji se však v zájmovém sdružení občanů 
nepodaří vůbec dospět k nabídnutí záruky za vazbu. I v případě, kdy konkrétní zájmové sdružení o 
záruce za zadrženého obviněného rozhoduje, nebývá jednotný ohlas na iniciativu obhájce. Část 
členů zájmového sdružení je pro nabídnutí záruky, druhá část je však krátce po zahájení trestního 
stíhání proti takové nabídce.“ In: Vantuch, P. Obhajoba obviněného. 3. doplněné a přepravované 
vydání. Praha C. H. Beck, 2010, s. 149.  
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podávat žádosti a opravné prostředky. Tato stěžejní zásada bude podrobně rozebrána 

v kapitole 2.2. Právo na obhajobu a jeho jednotlivé složky. 

4. Právo na použití mateřského jazyka  

Ustanovení § 2 odst. 14 TŘ stanoví, že orgány činné v trestním řízení vedou řízení a 

vyhotovují svá rozhodnutí v českém jazyce. Toto právo bývá chápáno jako jedna ze 

složek organizace soudnictví. Každý, kdo prohlásí, že neovládá český jazyk, je 

oprávněn používat před orgány činnými v trestním řízení svého mateřského jazyka nebo 

jazyka, o kterém uvede, že ho ovládá. Toto právo má nejen obviněný, ale i svědci, 

poškozený, zúčastněná osoba a další. Toto právo je upraveno také v čl. 6 odst. 3 

Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a kromě toho také v čl. 14 odst. 3 

Mezinárodního paktu o občanských a politických právech. Vzhledem k tomu, že je 

v těchto dvou výše uvedených mezinárodních smlouvách toto právo (právo na 

bezplatnou pomoc tlumočníka) systematicky řazeno jakou součást minimální realizace 

práv na obhajobu, řadí jej Jelínek a Uhlířová
98

 mezi práva, která tvoří obsah práva 

obhajobu. V aktuálním znění trestního řádu je toto právo blíže upraveno v ust. § 28, 

které stanoví, že je-li třeba přetlumočit obsah písemnosti, výpovědi nebo jiného 

procesního úkonu nebo využije-li obviněný právo uvedené v ust. § 2 odst. 14, přibere se 

tlumočník; totéž platí, jde-li o ustanovení tlumočníka osobě, s níž se nelze dorozumět 

jinak než některým z komunikačních systémů neslyšících a hluchoslepých osob. 

Tlumočník může být zároveň zapisovatelem. Neuvede-li obviněný jazyk, který ovládá, 

nebo uvede-li jazyk či dialekt, který není jazykem jeho národnosti nebo úředním 

jazykem státu, jehož je občanem, a pro takový jazyk nebo dialekt není zapsána žádná 

osoba v seznamu tlumočníků, ustanoví orgán činný v trestním řízení tlumočníka pro 

jazyk jeho národnosti nebo úřední jazyk státu, jehož je občanem. Jde-li o osobu bez 

státního občanství, rozumí se jím stát, kde má trvalý pobyt, nebo stát jeho původu. 

Realizace tohoto práva obhajobou je nabíledni. Pokud by bylo vedeno řízení v jazyce, 

kterému by obviněný nerozuměl, zcela by ztratil možnost se účelně bránit. 

 

b) ZÁSADY ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ  

                                                                       
98

 Jelínek, J., Uhlířová, M.: Obhájce v trestním řízení. 1. Vydání. Praha: Leges 2011, s. 47 
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1. zásada oficiality je projevem monopolu státu na trestní stíhání
99

, pozitivně je vyjádřena 

v ust. §2 odst. 4) TŘ tak, že nestanoví-li zákon něco jiného, postupují orgány činné 

v trestním řízení z úřední povinnosti. Z této zásady vyplývá nejen právo, ale i povinnost 

orgánů činných v trestním řízení provést určitý procesní úkon, jsou-li dány zákonné 

podmínky pro jeho provedení bez ohledu na stanovisko a postavení dotčených osob. 

Zásada oficiality se plně uplatní zejména v přípravném řízení. Jak uvádí Šámal
100

, tato 

zásada je prolomena především tím, že se soud může zabývat věcí teprve po podání 

obžaloby, a podnětem odvolacího řízení je podání opravného prostředku. Z této zásady 

existuje několik dalších výjimek, které dále vyjmenovává Šámal
101

. Například, o 

svědečném rozhoduje orgán činný v přípravném řízení, jen pokud svědek svůj nárok 

uplatní nejpozději do 3 dnů po svém výslechu nebo po tom, co mu bylo sděleno, že 

k výslechu nedojde, o znalečném se rozhoduje usnesením pouze na návrh znalce, o výši 

a náhradě hotových výdajů obhájce se rozhoduje vždy pouze na návrh, soudce 

v přípravném řízení rozhoduje o některých zásazích do základních práv a svobod jen na 

návrh státního zástupce, o návrhu náhradu škody rozhoduje soud pouze tehdy, je-li tu 

včas a řádně, případně i v přípravném řízení uplatněný návrh poškozeného. 

i. Zásada rychlosti řízení – pozitivně je vyjádřena v ust. § 2 odst. 4 TŘ: „(Orgány činné 

v trestním řízení) trestní věci musí projednávat urychleně bez zbytečných průtahů; s 

největším urychlením projednávají zejména vazební věci a věci, ve kterých byl zajištěn 

majetek, je-li to zapotřebí vzhledem k hodnotě a povaze zajištěného majetku.“ Tato 

zásada se plně uplatní i v přípravném řízení, je také jednou z podmínek vyjádřených 

v ust. § 6 odst. 1 Evropské Úmluvy o ochraně lidských práv
102

, vyskytuje se také 

v Listině (čl. 38 odst. 1) a v ZSVM (ust. §3 odst. 6 ZSVM). Ustanovení § 41 odst. 1) 

                                                                       
99

 Šámal, P. a kol. Trestní řád I. §1 až 156. Komentář. 7. Vydání. Praha : C. H. Beck, 2013, s. 26 
100

 Šámal, P. a kol. Trestní řád I. Tamtéž 
101

 Šámal, P. a kol. Trestní řád I. Tamtéž  
102

 S odkazem na Evropskou úmluvu o ochraně lidských práv je třeba zmínit, že ESLP se zásadou 
rychlosti řízení zabýval například ve svém rozsudku ve věci Neumeister, A-8, 1968, dále ve věci De 
Weer, A-35, 1980). Přiměřená lhůta počíná v trestním řízení běžet především od zbavení osobní 
svobody podle čl. 5 odst. 3 EÚLP. Z ust. Čl. 6 odst. 1 EÚLP však vyplývá, že v případě obvinění 
v k uvalení vazby, tj. na okamžik sdělení obvinění. Rozhodujícím je časový úsek, kdy osoba byla 
dotčena ve svých právech v důsledku podezření, jež na ni bylo uvaleno (cit. Neumeister). Lhůta 
končí dnem právní moci konečného rozhodnutí ve věci. Šámal, P., Novotný, F., Růžička, M., 
Vondruška, F., Novotná, J. Přípravné řízení trestní. Praha: C.H. Beck, 2003, s. 57. 
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stanoví, že obhájce je povinen …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. Rolí obhájce není pouze 

obviněného viny zbavit nebo ji snížit, ale také tak učinit co možná nejrychleji. 

Obzvláště významnou je tato skutečnost ve vazebních věcech. Jak uvádí Šámal
103

, 

specifickým prostředkem ochrany před nečinností soudů a průtahy v řízení je úprava 

stížnosti na průtahy v řízení, na niž navazuje institut návrhu na určení lhůty k provedení 

procesního úkonu dle ust. §174a zák. 6/2002 Sb. V přípravném řízení přichází v úvahu 

zejména podání návrhu na provedení procesního úkonu, a není-li tento proveden ve 

lhůtě přiměřené povaze úkonu a stavu trestního řízení, měla by následovat žádost o 

přezkum postupu policejního orgánu a státního zástupce dle ust. §157a odst. 1 TŘ. Tato 

zásada je zdůrazněna v ZSVM, jako jedna ze základních zásada trestního řízení proti 

mladistvým. 

2. Zásada přiměřenosti (zdrženlivosti) – Pozitivně je vyjádřena v ust. § 2 odst.  4 TŘ 

takto: „(Orgány činné v trestním řízení) trestní věci projednávají s plným šetřením práv 

a svobod zaručených Listinou základních práv a svobod a mezinárodními smlouvami o 

lidských právech a základních svobodách, jimiž je Česká republika vázána; při 

provádění úkonů trestního řízení lze do těchto práv osob, jichž se takové úkony 

dotýkají, zasahovat jen v odůvodněných případech na základě zákona a v nezbytné míře 

pro zajištění účelu trestního řízení. Jak uvádí Šámal
104

, řádný proces ve smyslu „fair 

trial“ se projevuje především v tom, jak je zacházeno s osobou, proti níž se řízení vede 

(podezřelý, obviněný, obžalovaný a odsouzený), ale i s dalšími osobami na řízení 

zúčastněnými (poškození, svědci). Zásada přiměřenosti také určuje, že čím větší je 

zásah do osobnostních práv, tím větší je pro orgány činné v trestním řízení povinnost 

odůvodnění takového opatření.
105

 Tato zásada platí pro orgány činné v trestním řízení a 

uplatňuje se především při zajišťování osob a věcí důležitých pro trestní řízení. 

Pochopitelně, plně se tato zásada ve formě požadavků na řádné odůvodnění rozhodnutí 

                                                                       
103

  Šámal, P. a kol. Trestní řád I. §1 až 156. Komentář. 7. Vydání. Praha : C. H. Beck, 2013, s. 29 
104

 Šámal, P. a kol. Trestní řád I. §1 až 156. Komentář. 7. Vydání. Praha : C. H. Beck, 2013, s. 30 
105

 In Šámal, P., Novotný, F., Růžička, M., Vondruška, F., Novotná, J. Přípravné řízení trestní. Praha: 
C.H. Beck, 2003, s. 58. 
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projeví u rozhodnutí o vazbě, jakožto nejzávažnějším zajišťovacím institutu. Úkolem 

obhájce ve vazebních věcech by mělo být, aby vazba, jakožto fakultativní ale 

nejzávažnější zajišťovací institut byl užit pouze v případech ultima ratio, nelze-li účelu 

trestního řízení dosáhnout jinak. V praxi to bude znamenat zejména to, že se obhájce 

bude snažit nahradit vazbu v případech, kdy to bude přicházet v úvahu zárukou, slibem 

obviněného, nebo dohledem probačního úředníka podle ust. § 73, případně peněžitou 

zárukou podle ust. § 73a a omezením vzetí do vazby mladistvého podle ust. §46 odst. 1 

ZSM, případně nahrazení vazby mladistvého jeho umístěním v péči důvěryhodné osoby 

podle ust. § 50 ZSM.  Dalším výrazem zásady přiměřenosti je ust. § 88 TŘ, stanovící 

přípustnost odposlechu a záznamu tel. zařízení, když zde uvedené ustanovení vymezuje 

podmínky pro užití odposlechu.  

3. zásada legality – je vyjádřena v ustanovení §2 odst. 3 TŘ, podle něhož je státní 

zástupce povinen stíhat všechny trestné činy, o nichž se dozví, pokud zákon nebo 

vyhlášená mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak. 

Zásada legality má četné výjimky, které odborná literatura
106

 dělí na případy, kdy státní 

zástupce stíhat nesmí, kdy státní zástupce stíhat nemusí a dočasné odložení trestního 

stíhání. Tato zásada se pochopitelně plně uplatní i v přípravném řízení, včetně jejího 

oposita – zásady oportunity trestního stíhání, jejíž případy jsou uvedeny níže, jako ty, 

kdy státní zástupce stíhat nemusí.  

 Státní zástupce nesmí trestně stíhat v případě ust. § 10 TŘ
107

, státní zástupce 

dále nesmí trestně stíhat v případě uvedeném v ust. § 11 TŘ
108

, zvláštní případy 

                                                                       
106

 Šámal, P. a kol. Trestní řád I. §1 až 156. Komentář. 7. Vydání. Praha : C. H. Beck, 2013, s.25 
107

 „Z pravomoci orgánů činných v trestním řízení podle tohoto zákona jsou vyňaty osoby požívající 
výsad a imunit podle zákona nebo mezinárodního práva.  Vznikne-li pochybnost o tom, zda nebo 
do jaké míry je někdo vyňat z pravomoci orgánů činných v trestním řízení podle tohoto zákona, 
rozhodne o tom na návrh dotčené osoby, státního zástupce nebo soudu Nejvyšší soud.“ 
108

 Trestní stíhání nelze zahájit, a bylo-li již zahájeno, nelze v něm pokračovat a musí být zastaveno 
a) nařídí-li to prezident republiky, uživ svého práva udílet milost nebo amnestii, 
b) je-li trestní stíhání promlčeno, 
c) jde-li o osobu, která je vyňata z pravomoci orgánů činných v trestním řízení (§ 10), nebo o osobu, 
k jejímuž stíhání je podle zákona třeba souhlasu, jestliže takový souhlas nebyl oprávněným 
orgánem dán, 
d) jde-li o osobu, která pro nedostatek věku není trestně odpovědná, 
e) proti tomu, kdo zemřel nebo byl prohlášen za mrtvého, 
f) proti tomu, proti němuž dřívější stíhání pro týž skutek skončilo pravomocným rozsudkem soudu 

http://business.center.cz/business/pravo/zakony/trestni_rad/cast1h1.aspx#par10
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nepřípustnosti trestního stíhání jsou pak uvedeny v ust. §11a
109

. Pro trestné činy 

uvedené v ust. §163 a 163a je nutný souhlas poškozeného. Dále je relevantní 

hmotněprávní ustanovení v odst. §9 odst. 2 TrZ, které stanoví zúžení jurisdikce státu 

vzhledem k některým mezinárodním smlouvám. Trestní řád dále obsahuje případy, kdy 

státní zástupce nemusí, ale může stíhat. Tyto jsou uvedeny v ust. § 159a odst. 3), tj. je-li 

trestní stíhání neúčelné vzhledem k okolnostem uvedeným v ust. § 172 odst. 2 písm. a) 

nebo b), může státní zástupce před zahájením trestního stíhání věc odložit. Dále, podle 

ust. § 172 odst. odst. 2) platí, že po zahájení trestního stíhání může státní zástupce 

trestní stíhání z důvodů zde uvedených zastavit, dále podle ust. § 179c) odst. 2) písm. 

g), h) obsahuje odložení věci při schválení narovnání ve zkráceném přípravném řízení a 

podmíněné odložení podání návrhu na potrestání v tomto řízení. V ust. § 307 a 308 je 

pak upraveno podmíněné zastavení trestního stíhání a v ust. § 309 – 311 je pak upraven 

institut narovnání. Význam případů oportunity zastavení trestního stíhání je pro 

obviněného značný. Ačkoli se rozhodnutí o podmíněném zastavení trestního zapisují do 

rejstříku trestů, stále zde není odsuzující rozsudek, což je pro obviněného vždy 

výhodnější. Podmíněné zastavení trestního stíhání a stejně i narovnání může schválit 

v přípravném řízení státní zástupce a v řízení před soudem soud. Je na obhajobě, aby 

dostatečnou procesní aktivitou navrhla státnímu zástupci již v přípravném řízení, buď 

podmíněné zastavení trestního stíhání, nebo schválení narovnání. Jsou-li pro to 

podmínky, měl by obhájce obviněného vždy o zde uvedených možnostech poučit a 

                                                                                                                                                                                     
nebo bylo rozhodnutím soudu nebo jiného oprávněného orgánu pravomocně zastaveno, jestliže 
rozhodnutí nebylo v předepsaném řízení zrušeno, 
g) proti tomu, proti němuž dřívější stíhání pro týž skutek skončilo pravomocným rozhodnutím o 
schválení narovnání, jestliže rozhodnutí nebylo v předepsaném řízení zrušeno, 
h) proti tomu, proti němuž dřívější stíhání pro týž skutek skončilo pravomocným rozhodnutím o 
postoupení věci s podezřením, že skutek je přestupkem, jiným správním deliktem nebo kárným 
proviněním, jestliže rozhodnutí nebylo v předepsaném řízení zrušeno, 
i) je-li trestní stíhání podmíněno souhlasem poškozeného a souhlas nebyl dán nebo byl vzat zpět, 
nebo 
j) stanoví-li tak vyhlášená mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána. 
109

 Trestní stíhání proti téže osobě a pro týž skutek nelze zahájit, pokud státní zástupce ve 
zkráceném přípravném řízení 
a) rozhodl o schválení narovnání a věc odložil, nebo 
b) rozhodl o podmíněném odložení podání návrhu na potrestání a podezřelý se osvědčil, nebo se 
má za to, že se osvědčil. 
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pokud bude obviněný souhlasit, měl by obhájce postup dle zde uvedeného co nejdříve 

orgánům činným v trestním řízení navrhnout. 

4. zásada obžalovací – tato zásada je vyjádřena v ust. § 2 odst. 8 TŘ. takto: „Trestní 

stíhání před soudy je možné jen na základě obžaloby, návrhu na potrestání nebo návrhu 

na schválení dohody o prohlášení viny a přijetí trestu (dále jen "dohoda o vině a trestu"), 

které podává státní zástupce.“  Jak uvádí Jelínek
110

 i Šámal
111

, její podstatou je 

rozdělení procesních funkcí mezi různé procesní subjekty, mezi obžalobu, obhajobu a 

soud. Jak doplňuje Šámal
112

, právě tím, že rozděluje procesní funkce mezi jednotlivé 

subjekty má význam i pro přípravné řízení. Pro obhajobu je její význam spíše v tom, že 

vymezuje procesní postavení stran. Jak uvádí Šámal
113

, procesní postavení stran před 

soudem je v zásadě rovné, poněvadž mají stejná práva podávat návrhy, vyjadřovat se 

k návrhům a tvrzením druhé strany, nabízet důkazy prokazující jejich tvrzení, klást 

vyslýchaným osobám otázky, vyjadřovat se k prováděným důkazům a přednést 

závěrečnou řeč, v které zaujímají konečné stanovisko k výsledkům celého trestního 

řízení. V obecné rovině tedy tato zásada souvisí i se zásadou kontradiktornosti procesu. 

Je však faktem, že obviněný je stále ještě spíše objektem trestního řízení, důkazním 

prostředkem, než stranou, a jeho postavení je tímto ztížena. 

c) ZÁSADA VEŘEJNOSTI – tato zásada je pozitivně vyjádřena v ust. § 2 odst. 10 TŘ, 

podle kterého se trestní věci před soudem projednávají veřejně tak, aby se občané mohli 

projednávání účastnit a jednání sledovat. Při hlavním líčení a veřejném zasedání smí být 

veřejnost vyloučena jen v případech výslovně stanovených v trestním řádu. 

Ústavněprávní základ této zásady se nachází v ust. § 96 odst. 2 Ústavy (když toto 

ustanovení stanoví, že jednání před soudem je ústní a veřejné; výjimky stanoví zákon). 

Tato zásada se typicky v přípravném řízení, které je neveřejné, neuplatní přímo, ale jak 

uvádí Šámal
114

, „i zde však působí zásada veřejnosti, byť zprostředkovaně, neboť o 
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případné vině obviněného a trestu se později zásadně rozhoduje ve veřejném hlavním 

líčení“. 

d) ZÁSADY DOKAZOVÁNÍ 

1. zásada vyhledávací – Tato zásada, podle které orgány činné v trestním řízení jsou 

povinny zajišťovat právně relevantní skutečnosti a vyhledávat o nich důkazy i bez 

návrhu stran tak aby byl zjištěn skutkový stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti 

(zásada materiální pravdy), když ani doznání obviněného této povinnosti orgány činné 

v trestním řízení nezbavuje, má úzký vztah k zásadě oficiality, když odborná 

literatura
115

 uvádí, že zásada vyhledávací zásadu oficiality konkretizuje. Zásada 

vyhledávací se uplatní především v přípravném řízení, oproti řízení před soudem, kde je 

zvýrazněna zásada obžalovací, která ukládá státnímu zástupci povinnost prokazovat 

vinu obžalovaného. Zásada vyhledávací, která zakládá orgánům činným v trestním 

řízení výše uvedené povinnosti, pak zároveň zakládá právo obhajoby již od počátku 

přípravného řízení, vyhledávat a navrhovat důkazy, které vinu obviněného buď snižují, 

nebo jí obviněného zbavují. Jelikož se tato zásada plně uplatní v přípravném řízení a má 

pro obhajobu značný význam, je vhodné o ní pojednat podrobněji.  Jak uvádí 

Vantuch
116

, novelizací trestního řádu provedenou zákonem č. 265/2001 Sb. byla do 

ustanovení § 89 odst. 2) TŘ doplněna věta druhá, zde uvedené ustanovení má proto 

následující znění: „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 znění obsahuje ust. §89 odst. 

2 teprve od novelizace Trestního řádu provedenou novelizací zák. 265/2001 Sb. 

Vantuch uvádí, že procesní dokazování lze rozdělit do celkem pěti fází. Jedná se o 

vyhledávání, opatření, provádění a procesní zajištění důkazů, prověrka důkazů a 

zhodnocení důkazů. Obhajoba může důkaz vyhledat, opatřit, provést prověrku a může 
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bezesporu důkaz hodnotit, nicméně pouze za podmínek stanovených v ustanovení § 215 

odst. 2 TŘ může obviněný nebo jeho obhájce v hlavním líčení se souhlasem předsedy 

senátu (samosoudce) provést důkaz, zejména výslech svědka nebo znalce. 

Vyhledáváním důkazů jsou postupy advokáta, který v trestním řízení obhajuje 

obviněného (nebo zastupuje poškozeného či zúčastněnou osobu), a to jak 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. 

Procesně zajistit takový důkaz provedený obhajobou, tedy zachytit je v protokolu, může 

jen soud. Pro obhajobu je zásadní, že obhájce i obviněný jsou oprávněni pátrat, jaké 

listiny mohou potvrdit nebo vyvrátit dokazovanou skutečnost a kde se nacházejí, nebo 

na kterých osobách nebo věcech jsou stopy po trestném činu. Přesto se obhájce, předtím 

než určitý důkaz navrhne, musí seznámit s tím, jestli je tento ve prospěch nebo 

neprospěch obviněného.
117

 Pokud by nedošlo k předchozímu „prověření“ takového 

důkazu a obhájce by přímo důkaz navrhl a tento by byl proveden, nicméně by byl 

v neprospěch obviněného, mohlo by se jednat o kárné provinění. 

2. zásada bezprostřednosti a ústnosti. 

i. Zásada ústnosti spočívá v tom, že soud rozhoduje na základě ústního přednesu stran. 

Tato zásada je přímo vyjádřena v ust. §2 odst. 11 TŘ takto: Jednání před soudy je ústní; 

důkaz výpověďmi svědků, znalců a obviněného se provádí zpravidla tak, že se tyto 

osoby vyslýchají. Jak uvádí Jelínek
118

 tato zásada se uplatní v přípravném řízení pouze 

omezeně, především se užije v řízení před soudem.  

3. Zásada bezprostřednosti spočívá v tom, že soud při rozhodování v hlavním líčení, 

jakož i ve veřejném, vazebním a neveřejném zasedání smí přihlédnout jen k těm 

důkazům, které byly při tomto jednání provedeny. Jak uvádí Šámal
119

, v důsledku 

tohoto pravidla je třeba, aby se hlavní líčení, veřejné, vazební i neveřejné zasedání 

konala za stálé přítomnosti všech členů senátu. Každý soudce se tedy musí zúčastnit 

jednání od začátku až do konce. K dodržení tohoto pravidla v hlavním líčení slouží 
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institut náhradního soudce a přísedícího, který je přítomen po celou dobu konání 

hlavního líčení pro případ, že v jeho průběhu nastane okolnost, která soudci nebo 

přísedícímu zabrání v účasti na další fázi hlavního líčení. 

4. zásada presumpce neviny je pozitivně vyjádřena v ust. § 3 odst. 5 TŘ a dále v čl. 14 

odst. 2) Mezinárodního paktu o občanských a politických právech a čl. 6 odst. 2 

Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a svobod. Podle jejího systematického 

zařazení v trestním řádu lze usuzovat na to, že se jedná o nejdůležitější zásadu českého 

trestního řízení. Tato zásada se použije v celém trestním řízení.  

Jak uvádí dále Šámal
120

, zásada presumpce neviny zároveň stanoví orgánům 

činným v trestním řízení povinnost postupovat proti obviněnému nestranně a nezaujatě 

bez ohledu na to, jaké informace v trestním řízení získaly. Šámal na jiném místě
121

 

uvádí, že z judikatury ESLP vyplývá, že presumpce neviny je porušena, jestliže 

rozhodnutí soudu nebo vyjádření veřejného činitele ohledně osoby obviněné z trestného 

činu odráží názor, že tato osoba je vinna ještě předtím, než byla její vina prokázána 

zákonným způsobem. 

Z presumpce neviny pak vyplývají 3 důležitá pravidla: 

 In dubio pro reo: zůstanou-li po vyčerpání všech dosažitelných důkazů o některé 

skutkové otázce významné pro rozhodnutí důvodné pochybnosti, které nelze rozptýlit 

provedením a zkoumáním dalších dostupných důkazů, je nutno rozhodnout ve prospěch 

obviněného. 

 Obviněnému musí být vina prokázána. Obviněný není proto povinen v průběhu celého 

trestního řízení, tedy ani v přípravném řízení, dokazovat žádnou skutečnost, není 

povinen vypovídat, pokud vypovídá, není povinen uvádět pravdu
122

. Obviněný může 

být v průběhu trestního řízení zcela pasivní, nemusí uvádět ani navrhovat nic, a ani 
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k tomu nesmí být nijak nucen. Pokud se obviněný rozhodne vypovídat, nemusí 

vypovídat pravdu, jediným jeho korektivem je křivé obvinění, kterého se může v rámci 

své výpovědi dopustit. 

 Nedokázaná vina má tentýž význam jako dokázaná nevina.  

 Od zásady presumpce neviny v její podobě, že nedokázaná vina je jako 

dokázaná nevina, je odvozeno to, že v případě, že bude obviněný zproštěn, má nárok na 

odškodnění za majetkovou škodu vzniklou v souvislosti s trestním stíháním, nehledě na 

to byl-li vzat do vazby. Obdobně, byl-li vzat obviněný do vazby a později byl zproštěn, 

má nárok na odškodnění za vazbu, dále má nárok na ušlý zisk a v případě, že jeho 

zdravotní stav vazbou utrpí, má dále nárok na náhradu za škodu na zdraví. Důležitými 

vodítky pro určení konkrétní částky pro náhradu škody za nematkovou újmu 

způsobenou vazbou, může být rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 30 Cdo 1796/2011 ze 

dne 15.3.2012. Pro určení výše náhrady škody na zdraví způsobené vazbou, může pak 

být vodítkem rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 28 Cdo 3545/2010, ze dne 

29. 11. 2011. Osobě, proti které se trestní řízení vedlo, má také nárok žádat o 

odškodnění za zrušený odsuzující rozsudek.  

 Jak upozorňuje Jelínek
123

 zásada presumpce neviny, resp. toto ústavní právo 

se dostává do konfliktu s jiným ústavním právem a to právem na informace. Tento 

konflikt má dvě roviny. V rámci řízení ve věcech mladistvých je zásada presumpce 

neviny spojena s rozšířenou ochranou soukromí mladistvého a ústí v úpravu obsaženou 

v ust. § 52 ZSVM
124

. Druhá rovina je v řízení proti dospělým obviněným, kde platí 

úprava zejména ust. § 8d odst. 1 TŘ, který stanoví, že při poskytování informací o své 

činnosti veřejnosti orgány činné v trestním řízení dbají na to, aby neohrozily objasnění 

skutečností důležitých pro trestní řízení, nezveřejnily o osobách zúčastněných na 

trestním řízení údaje, které přímo nesouvisejí s trestnou činností, a aby neporušily 

zásadu, že dokud pravomocným odsuzujícím rozsudkem není vina vyslovena, nelze na 
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toho, proti němuž se vede trestní řízení, hledět, jako by byl vinen (ust. § 2 odst. 2). V 

přípravném řízení nesmějí zveřejnit informace umožňující zjištění totožnosti osoby, 

proti které se vede trestní řízení, poškozeného, zúčastněné osoby a svědka. 

5. zásada volného hodnocení důkazů – tato zásada je pozitivně uvedena v ust.  § 2 odst. 

6 TŘ. Podle této zásady platí, že orgány činné v trestním řízení hodnotí důkazy podle 

svého vnitřního přesvědčení založeného na pečlivém uvážení všech okolností případu 

jednotlivě i v jejich souhrnu. Základem této zásady je to, že žádný z důkazů nemá při 

hodnocení „vyšší právní sílu“ nebo hodnotu, a záleží pouze na vnitřním přesvědčení 

orgánů činných v trestním řízení, jak budou jednotlivé důkazy samostatně a v souhrnu 

hodnotit. Volné hodnocení provedených důkazů je prvním předpokladem pro realizaci 

zásady zjištění skutkového stavu, o němž nejsou důvodné pochybnosti. Role obhajoby 

je zde velmi důležitá, jelikož právě vyhledávání vhodných důkazů a předkládání těchto 

důkazů k provedení orgánům činným v trestním řízení může obhajoba zajistit to, že spis 

bude na konci přípravného řízení obsahovat nikoli pouze nebo především důkazy, které 

prokazují vinu obviněného, ale i důkazy, které vinu obviněného snižují, nebo jej viny 

zbavují. Aby důkazy mohly být pro trestní řízení použité, musí být především obstarány 

a provedeny v souladu se zákonem. Absolutně neúčinné důkazy mohou sloužit pouze 

proti tomu, kdo takový důkaz provedl nebo obstaral. Jak uvádí Šámal
125

, vlastní 

hodnocení pravdivosti a věrohodnosti důkazů pak představuje vlastní syntetickou část 

hodnocení. Na základě analýzy poznatků o prameni důkazů, o závažnosti skutečností 

vyplývajících z důkazů, o jejich souvislosti a návaznosti na jiné skutečnosti a důkazy o 

jejich souladu s poznatky praxe a vědy se získává obraz o skutečnosti, která je 

předmětem dokazování. Je nutné doplnit, že pokud si obhájce není jist tím, jestli je 

důkaz ve prospěch obviněného, neměl by takový důkaz předkládat, jelikož pokud by 

v řízení vyšlo najevo, že takový důkaz je v neprospěch obviněného, jednalo by se o 

vážné pochybení obhájce. 
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e) Zásada materiální pravdy, resp. zásada náležitého zjištění skutkového stavu – Tato 

zásada je pozitivně vyjádřena v ust. § 2 odst. 5 takto: Orgány činné v trestním řízení 

postupují v souladu se svými právy a povinnostmi uvedenými v tomto zákoně a za 

součinnosti stran tak, aby byl zjištěn skutkový stav věci, o němž nejsou důvodné 

pochybnosti, a to v rozsahu, který je nezbytný pro jejich rozhodnutí. Jak uvádí Šámal na 

více místech, tato zásada nahradila novelou trestního řádu zák. č. 292/1993 Sb. tzv. 

zásadu objektivní pravdy. K další podstatné novelizaci tohoto ustanovení došlo 

zákonem č. 265/2001 Sb., který zejména v návaznosti na zásadní změnu zásady 

vyhledávací upravil i vymezení zásady zjištění skutkového stavu bez důvodných 

pochybností tak, že „orgány činné v trestním řízení postupují v souladu se svými právy 

a povinnostmi uvedenými v tomto zákoně a za součinnosti stran tak, aby byl zjištěn 

skutkový stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti a to v rozsahu, který je 

nezbytný pro jejich rozhodnutí.“  Tato zásada se plně uplatní i v přípravném řízení. Jak 

dále analyzuje Šámal
126

, uvedená zásada neznamená, že by orgány činné v trestním 

řízení měly snížit požadavky kladené na důkaz a na zjištění skutkového základu 

právních rozhodnutí. Na druhé straně by se však orgány činné v trestním řízení neměly 

vzdát kritického postoje, který odmítá předstírat jistotu tam, kde ve skutečnosti není, 

nespokojuje se s pouhým tvrzením a postuláty a usiluje o takové pojetí, které vyhovuje 

právní praxi a zdůrazňuje zákonnost a ochranu občanské svobody a lidské osobnosti. Na 

jiném místě Šámal podává podnětnou analýzu gnoseologických problémů při vnímání, 

poznání a interpretaci pravdy
127

. Cílem obhajoby by tedy mělo být předložení všech 

důkazů, které mohou u soudu vzbudit důvodné pochybnosti o skutkovém ději a mohou 

tak vést při úvaze soudu obviněného viny zbavovat, nebo ji snižovat. Za důvodnou 

pochybnost lze považovat takovou pochybnost, která by způsobila, že soudce (či jiný 

orgán činný v trestním řízení) po pečlivém, objektivním a nestranném zhodnocení všech 

dostupných důkazů by byl tak nerozhodný, že by nemohl říci, že uvedená skutečnost 
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naplňující znak trestného činu se stala, a že by nemohl říci, že získal ustálené 

přesvědčení o vině obžalovaného (obviněného).
128

 

 

II. ZÁKLADNÍ ZÁSADY ŘÍZENÍ VE VĚCECH MLADISTVÝCH 

 

1. Zásada zvláštního přístupu k projednávání trestních věcí mladistvých – tato zásada 

je vyjádřena v ust. §3 odst. 4 ZSVM takto: „V řízení podle tohoto zákona je třeba 

postupovat s přihlédnutím k věku, zdravotnímu stavu, rozumové a mravní vyspělosti 

osoby, proti níž se vede, aby její další vývoj byl co nejméně ohrožen a aby 

projednávané činy a jejich příčiny i okolnosti, které je umožnily, byly náležitě 

objasněny a za jejich spáchání byla vyvozena odpovědnost podle tohoto zákona. Řízení 

je přitom třeba vést tak, aby působilo k předcházení dalším protiprávním činům.“ Tato 

zásada se projeví jak v přípravném řízení, tak v řízení před soudem. Obhájce 

mladistvého by měl v pré řadě dbát na to, že při provádění úkonů řízení ve věcech 

mladistvých se musí jednat s osobami na úkonu zúčastněnými tak, jak to vyžaduje 

význam a výchovný účel řízení; vždy je nutno šetřit jejich osobnosti. Při jednání s 

mladistvými se musí s přihlédnutím k jejich věku a duševní vyspělosti postupovat tak, 

aby nedošlo k narušení jejich psychické a sociální rovnováhy a jejich další vývoj byl co 

nejméně ohrožen. Tato zásada je projevem individualizace v přístupu k dospívajícím 

promítnuté do způsobu vedení trestního řízení.
129

 

2. Zásada spolupráce s orgánem sociálně – právní ochrany dětí, resp. se zájmovými 

sdruženími občanů a osobami realizujícími probační programy - tato zásada je 

vyjádřena v ust. §3 odst. 4 ZSVM takto: „Orgány činné podle tohoto zákona přitom 

spolupracují s příslušným orgánem sociálně-právní ochrany dětí.“ Pozitivně je tato 

zásada dále vyjádřena v ust. §36 ZSVM, které stanoví, že v řízení proti mladistvým je 

třeba dbát toho, aby vyšetřování, projednávání i rozhodování jejich trestních věcí bylo 
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svěřováno osobám, jejichž znalost otázek souvisících s výchovou mládeže zaručí 

splnění výchovného účelu řízení. Orgány činné podle tohoto zákona postupují ve 

spolupráci s příslušným orgánem sociálně-právní ochrany dětí a s Probační a mediační 

službou.  

3. Zásada ochrany soukromí a osobnosti mladistvého – tato zásada, která vychází ze 

zásady presumpce neviny je pozitivně vyjádřena v ust. § 3 odst. 5 ZSVM takto: „V 

řízení podle tohoto zákona je třeba chránit osobní údaje osoby, proti níž se řízení vede, a 

její soukromí, aby každá taková osoba byla chráněna před škodlivými vlivy, a při 

dodržení zásady, že je považována za nevinnou, dokud její vina nebyla prokázána 

zákonným způsobem.“ Užije se jak v přípravném řízení, tak v řízení před soudem. 

i. Zásada rychlosti řízení – tato zásada je vyjádřena v ust. § 3 odst. 6 ZSVM takto: 

„Každé dítě mladší patnácti let nebo mladistvý, nestanoví-li tento zákon jinak, má právo 

na to, aby jeho čin byl projednán bez zbytečného odkladu a v přiměřené lhůtě soudem 

pro mládež.“ Tato zásada se užije jak v přípravném řízení, tak v řízení před soudem. Jak 

uvádí Šámal
130

, specifickým prostředkem ochrany před nečinností soudů a průtahy 

v řízení je úprava stížnosti na průtahy v řízení, na niž navazuje institut návrhu na určení 

lhůty k provedení procesního úkonu dle ust. §174a zák. 6/2002 Sb. V přípravném řízení 

přichází v úvahu zejména podání návrhu na provedení procesního úkonu, a není-li tento 

proveden ve lhůtě přiměřené povaze úkonu a stavu trestního řízení, měla by následovat 

žádost o přezkum postupu policejního orgánu a státního zástupce dle ust. §157a odst. 1 

TŘ. 

4. Zásada uspokojení zájmů poškozeného – Tato zásada je vyjádřena v ust. § 2 odst. 7 

tak, že řízení podle tohoto zákona musí směřovat k tomu, aby poškozený dosáhl 

náhrady škody způsobené protiprávním činem, nebo se mu dostalo jiného přiměřeného 

zadostiučinění. 
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2.2.Právo na obhajobu a jeho jednotlivé složky 

Zásada zajištění práva na obhajobu je v trestním řádu vyjádřena v ustanovení § 2 

odst. 13 TŘ, podle něhož 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. Vantuch (obdobně jak Šámal, viz výše) doplňuje, že řádný 

zákonný proces se projevuje především v tom, jak je zacházeno s osobou, proti níže se 

trestní řízení vede.
131

 Právo na obhajobu se proto nevyčerpává pouze u obviněného, 

obžalovaného, odsouzeného, ale náleží také podezřelému, když ve zkráceném 

přípravném řízení má podle ust. § 179b odst. 2 TŘ podezřelý stejná práva jako 

obviněný.  

Ze zásady práva na obhajobu tedy vyplývá nejen právo osoby, proti které se 

trestní řízení vede, hájit se sám, ale také právo na to zvolit si obhájce a v případech 

nutné obhajoby musí být obviněnému obhájce ustanoven za podmínek nutné obhajoby. 

Vzhledem k důležitosti zachování zásady práva obviněného na obhajobu a jeho 

složek není s podivem, že pozitivní vyjádření této zásady nalezneme jak 

v mezinárodních úmluvách, zejména Mezinárodním paktu o občanských a politických 

právech v čl. 14 odst. 3, kde jsou uvedena tak v dalších normách nadzákonné síly. Tak 

ustanovení § 14 odst. 3 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech 

stanoví, že: 

„Každý, kdo je obviněn z trestného činu, má mít tyto minimální záruky: 

a) má být neprodleně a podrobně informován v jazyce, jemuž rozumí, o povaze a 

důvodu obvinění proti němu; 

b) má mít dostatek času a možností pro přípravu své obhajoby a aby se mohl spojit s 

obhájcem podle své vlastní volby; 

c) má být souzen bez zbytečného odkladu; 

d) má být souzen za své přítomnosti a obhajovat se osobně nebo prostřednictvím 
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obhájce, kterého si sám zvolí; má být poučen o svých právech a má mu být poskytnuta 

právní pomoc v každém případě, kdy toho zájmy spravedlnosti vyžadují, a aniž by v 

takovém případě sám platil náklady, jestliže nemá dostatečné prostředky k úhradě;¨e) 

má mu být dána možnost, aby provedl výslech nebo dal provést výslech svědků proti 

sobě a aby měl možnost účasti a výslechu svědků svědčících v jeho prospěch za stejných 

podmínek jako u svědků svědčících proti němu; 

f) má se mu dostat pomoci tlumočníka, jestliže nerozumí jazyku nebo nemluví jazykem, 

jehož se užívá u soudu; 

g) nesmí být nucen svědčit proti sobě nebo přiznat vinu.“ 

Dalším důležitým pramenem práva, kterého se lze v trestním řízení přímo 

dovolávat, je Evropská úmluva o lidských právech
132

 čl. 6 odst. 3 Evropské úmluvy o 

ochraně lidských práv, který stanoví: 

„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;“ 
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Na tomto místě je třeba ještě připomenout, že výše rozepsané právo na obhajobu 

je složkou širšího práva, a to práva na spravedlivý proces. K tomuto blíže Jelínek, 

Uhlířová
133

 uvádí, že právo na spravedlivé soudní řízení je v souladu s ústavní koncepcí, 

vyjádřenou v Listině základních práv a svobod, zajišťováno v trestním řízení procesními 

zárukami odpovídajícími evropským standardům lidských a občanských práv, které jsou 

stvrzeny ústavně a jsou též ústavně chráněny, přičemž platí, že ústavní záruky a záruky 

obsažené ve smluvních katalozích lidských práv jsou komplementární a působí ve 

vzájemné harmonii. K nim patří následující: 

a) trestně stíhat nebo zbavit svobody lze jen z důvodů a způsobem, který stanoví zákon 

(čl. 8 odst. 2 Listiny, čl. 5 odst. 1 Úmluvy); 

b) zákaz mučení či krutého, nelidského nebo ponižujícího zacházení (čl. 7 odst. 2 

Listiny, čl. 3 Úmluvy); 

c) zákaz diskriminace při užívání a uplatňování práv (čl. 3 odst. 1 a 3 Listiny, čl. 14 

Úmluvy); 

d) právo na seznámení s důvody obvinění (čl. 6 odst. 3 Úmluvy); 

e) právo na předvedení před soudce a právo na vyslechnutí soudcem (čl. 8 odst. 3, 4 a 

čl. 5 odst. 3 Úmluvy); 

f) právo obviněného odepřít výpověď (čl. 40 odst. 4 a čl. 6. Úmluvy); 

g) právo na presumpci neviny (čl. 40 odst. 2, čl. 6 odst. 2 Úmluvy); 

h) právo na rozhodování o vině a trestu jen soudem, a to na podkladě obžaloby (čl. 80 

a čl. 90 Ústavy); 

i) právo na veřejné projednání své věci, bez průtahů, za osobní přítomnosti a 

s možností vyjádřit se ke všem důkazům (čl. 96 odst. 2 Ústavy, čl. 40 odst. 2 Listiny, 

čl. 6 Úmluvy); 

j) právo na veřejné projednání své věci, bez průtahů, za osobní přítomnosti a 

s možností vyjádřit se ke všem důkazům (čl. 96 odst. 2 Ústavy, čl. 40 odst. 2 Listiny, 

čl. 6 Úmluvy); 
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k) právo na veřejné vyhlášení rozsudku (čl. 96 odst. 2 Ústavy, čl. 40 odst. 2 Listiny, čl. 

6 Úmluvy); 

l) zákaz tzv. kabinetní justice, vyjádřený zásadou zákonného obsazení soudu a práva 

zákonného soudce (čl. 38 odst. 2 Listiny, čl. 6 Úmluvy); 

m) rovnost práv stran řízení, v kontradiktorním řízení rovnost zbraní (čl. 96 odst. 1 

Ústavy, čl. 37 odst. 3 LPS;) 

n) zákaz opětovného stíhání (ne bis in idem) pro tentýž skutek, za který již byl dotyčný 

pravomocně odsouzen nebo žaloby zproštěn (čl. 40 odst. 2 Listiny); 

o) zákaz zpětné účinnosti zákona (čl. 40 odst. 6 Listiny, čl. 7 Úmluvy); 

p) právo na tlumočníka (čl. 37 odst. 4 Listiny); 

V Trestním řádu jsou jednotlivé složky práva na obhajobu koncentrovány 

zejména v ust. § 33 TŘ. Jeho přesné znění bylo citováno na jiném místě této práce. 

Právní teorie poskytuje různé definice práva na obhajobu (zásady zajištění práva 

na obhajobu
134

). Tak Jelínek a Uhlířová
135

 podávají definici tohoto práva tak, že: 

„Právem na obhajobu rozumíme souhrn všech práv, které jsou obviněnému dány 

k obhajobě.“ dále k těmto jednotlivým složkám přímo poskytují analýzu jejich obsahu.  

1) Právo hájit se sám a prostředky podle vlastního rozhodnutí (obhajoba 

materiální) 

- Právo obviněného osobně se účastnit projednání věci před soudem 

- Právo vyjádřit se ke všem skutečnostem, které jsou obviněnému kladeny za vinu a 

k důkazům o nich, není však povinen vypovídat – právo na obhajobu vyžaduje nejen 

právo na mlčení ale také právo na uvedení nepravdivé obhajoby; 

- Právo uvádět okolnosti a důkazy sloužící k obhajobě obviněného 

- Právo činit návrhy a podávat žádosti; 

- Právo vyhledat důkaz, předložit důkaz, navrhnout provedení důkazu a za podmínek 

stanovených v trestním řádu samostatně důkazy provádět; 

- Právo podávat opravné prostředky; 
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2) Právo mít obhájce a radit se s ním o způsobu obhajoby (obhajoba formální)
136

 

- Právo na ustanovení obhájce (v rámci nepodmíněné nutné obhajoby jej musí mít 

obviněný, i když si jej nepřeje); 

- Právo účasti obhájce u procesních úkonů; 

3) Právo vyžadovat od orgánů činných v trestním řízení postupovat tak, aby byl 

zjištěn stav, o kterém nejsou důvodné pochybnosti, a to v rozsahu nezbytném 

pro rozhodnutí.  

 Má též právo, aby byly objasňovány se stejnou pečlivostí také skutečnosti 

svědčící v jeho prospěch a prováděny v tomto směru důkazy, a to i bez návrhu stran. 

Toto právo obviněného je zároveň povinností orgánů činných v trestním řízení.
137

 

Povinností orgánů činných v trestním řízení ve vztahu k obviněnému je celá 

řada. Prvotní povinností je obviněného poučit o rozsahu práv, která může uplatnit. Další 

široká skupina povinností orgánům činných v trestním řízení vyplývá ze základních 

zásad trestního řízení. 

Není – li v trestním řízení zásada na obhajobu dodržována, může to mít celou 

řadu závažných procesních následků, o kterých blíže pojednávají Jelínek a Uhlířová
138

. 

Právo na obhajobu zaujímá významné místo v judikatuře Ústavního soudu. Jak 

uvádí Jelínek a Uhlířová, „Jak vyplývá z obou výše citovaných nálezů Ústavního 

soudu
139

, právo na obhajobu je jednou z nejdůležitějších zásad pro osobu, proti které je 

vedeno trestní řízení, a orgány činné v trestním řízení jsou povinny tuto zásadu 

naplňovat, o právech tu kterou osobu, proti níže se trestní řízení vede vždy poučovat a 

právo na obhajobu jí garantovat. Orgány činné v trestním řízení pak nejsou při 
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naplňování této zásady pouhými pasivními subjekty, ale mají povinnost uchopovat tuto 

zásadu aktivně. Role orgánů činných v trestním řízení se dále dle postulátů, které 

vyslovil Ústavní soud ve výše zmíněných nálezech, nesmí omezovat na pouhý 

pozitivistický výklad aplikovaných norem na konkrétní případ, ale tyto normy musí být 

orgány činnými v trestním řízení vykládány vždy v souladu s uvedenou zásadou práva 

na obhajobu… a Jelínek s Uhlířovou dále pokračují… Jestliže Ústavní soud věnuje 

zásadě zajištění práva na obhajobu tak intenzivní pozornost ve své judikaturní činnosti, 

musí mít zásada zajištění práva obviněného na obhajobu zvláštní význam pro trestní 

řízení. Účelem této zásady, zavazující všechny orgány činné v trestním řízení a platné ve 

všech stadiích trestního řízení, je zaručit plnou ochranu zákonných zájmů osoby, proti 

níž se řízení vede, tak, aby byly náležitě a včas objasněny skutečnosti, které tuto osobu 

viny zbavují, nebo ji alespoň zmírňují. 

Domnívám se, že s uplatněním práva na obhajobu souvisí i uplatnění principu 

kontradiktorního procesu
140

, tedy takového vedením trestního procesu ve všech jeho 

                                                                       
140

 Zajímavou úvahu nad aktuálním stavem „kontradiktorního“ trestního procesu, která jde však 
nad rámec mojí práce, protože se zaměřuje na trestní řízení před soudem, nabízí Vlk V., Truneček, 
J., Trestní řízení sporné – zatím iluze. Bulletin advokacie, str. 24 – 26. Nejdříve uvádějí, že: „Od 
účinnosti novelizace trestního řádu zákonem č. 292/1993 Sb. tak již orgány činné v trestním řízení 
nezjišťují objektivní pravdu, ale skutkový stav, o němž nejsou důvodné pochybnosti, bylo rovněž 
posíleno postavení státního zástupce, který je u soudu nikoli proto, aby snad hájil objektivní pravdu, 
ale aby usvědčoval obžalovaného. Došlo i k podstatnému rozšíření role obhajoby, která je dnes 
oprávněna zajišťovat důkazy a obstarávat a předkládat je soudu. Přesto je však dle našeho názoru 
současný stav jen zdánlivě kontradiktorním procesem.“ Autoři tohoto článku akcentují několik 
skutečností, které podle nich dokazují, že nelze v žádném případě hovořit o kontradiktorním 
procesu. Jsou jimi např. tyto: 1) „Státní zástupce podává obžalobu, která již je kompletním žalobním 
návrhem. Obhajoba však možnost podání významem srovnatelného s vyjádřením žalovaného v 
civilním řízení nemá. Ani oprávnění obhajoby činit ve smyslu ust. § 41 odst. 2 tr. řádu návrhy a 
adresovat soudu jakákoli písemná podání nemůže právo žalobní, respektive obžalobní odpovědi 
plně nahradit.“ 2) Má-li být obhajoba skutečnou obhajobou, musí mít i obhájce právo po přednesení 
obžaloby státním zástupcem přednést ústně nebo písemně verzi obhajoby v obdobném rozsahu. Lze 
jistě namítnout, že v rámci trestního procesu po přednesení obžaloby a vyjádření poškozeného 
obvykle následuje výslech obviněného, respektive obžalovaného, který by měl z hlediska skutkového 
být prezentací „verze obhajoby“ tak, jak o ní často hovoří rozsudky českých soudů. Ovšem tak tomu 
rozhodně není. V okamžiku, kdy obžalovaný stojí před soudem a ve věci vypovídá, nelze hovořit o 
rovnosti zbraní. 3) Další z možností, jak přiblížit náš trestní proces procesu skutečně spornému by 
zároveň přispěla k jeho urychlení. Míněna je možnost, aby strany sporu, tedy obžaloba a obhajoba, 
uznaly některé skutkové okolnosti či prokazované skutečnosti za nesporné. 4) Charakteristickým 
znakem kontradiktorního procesu je také možnost dispozice žalobce s řízením. Ve stávající úpravě 
trestního řízení tuto možnost zdánlivě poskytuje ustanovení § 182 trestního řádu, které umožňuje 
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fázích, při které bude uplatněna rovnost zbraní. Byť se jedná o otázku, která se téměř 

výlučně týká řízení před soudem, považuji za vhodné se u této na chvíli zastavit. 

Domnívám se, že princip rovnosti zbraní lze formálně zachovat, s přihlédnutím ke všem 

jeho současným nedostatkům, na které je upozorněno, resp. osobě, proti které se trestní 

řízení vede
141

 zajistit její zachování, pokud se osobě, proti které se trestní řízení vede, 

poskytne právo na formální obhajobu. Tento můj závěr vyplývá z toho, že v trestním 

řízení (zejména ve fázi řízení před soudem) proti obviněnému stojí orgány činné 

v trestním řízení v čele se státním zástupcem
142

, když státnímu zástupci trestní řád 

jednak přiznává postavení strany (ust. §12 odst. 6 TŘ) trestního řízení a zároveň mu 

stanoví povinnost v trestním řízení, v části řízení před soudem, dokazovat vinu 

obžalovaného (ust. § 2 odst. 5 TŘ). Státní zástupce – profesionální právník v oblasti 

trestního práva a obviněný, v drtivé většině osoba bez právního vzdělání a bez 

zkušeností z trestního procesu, nadto jako „objekt dokazování“ a často pod psychickým 

tlakem. Při takovémto „rozložení zbraní“ lze o jejich rovnosti, stejně jako případném 

trestním řízení sporném v jeho čisté podobě úspěšně pochybovat.  

  

                                                                                                                                                                                     
státnímu zástupci vzít obžalobu až do vyhlášení rozsudku zpět. Takové dispozici s řízením však v 
praxi brání řada závažných překážek.  
Svůj článek pak výše zmínění obhájci uzavírají takto: Ačkoliv i v současné době stále platí závěr, že 
reálný kontradiktorní proces je v České republice pouhým snem, lze zároveň konstatovat, že 
realizaci tohoto snu jsme se za uplynulých 20 let o podstatný kus přiblížili a právě navrhovaná 
možnost kvalifikovaného vyjádření obžalovaného k obžalobě by spolu s posílením postavení obou 
stran umožněním dohody alespoň o dílčích otázkách mohly de lege ferenda představovat další 
kroky v tomto směru. 
141

 Osobou, proti které se trestní řízení vede, se rozumí obviněný (ust. §32, ust. § 160), obžalovaný 
(ust. §12 odst. 8), odsouzený (ust. §12 odst. 9), osoba podezřelá ze spáchání trestného činu (ust. 
§76 odst. 1, ust. § 179b, ust.  §314b). 
142

 Má-li soud zjistit objektivní pravdu, musí být zabezpečeno náležité zjištění všech okolností, které 
jsou rozhodující pro správné rozhodnutí soudu, ať již jde o okolnosti, které poskytují podklady pro 
rozhodnutí ve prospěch nebo neprospěch obviněného. To umožňuje již sama forma našeho 
trestního procesu. V praxi je však často chápána funkce obžaloby právě tak jako činnost orgánů 
vyšetřování, jednostranně. (Objevují se často snahy o usvědčení obviněného, nikoli o zjištění 
objektivní pravdy) In Císařová, D., Juttner, A. Obhajoba v československém trestním řízení. Orbis – 
Praha 1965, s. 7. 
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ČÁST III. - Obhájce 

 

3.1. Osoba obhájce  

Trestní řád v prvé řadě v ust. § 35 odst. 1) stanoví, že obhájcem v trestním 

řízení může být jen advokát. Monopol na trestní obhajobu získala advokacie účinností 

zákona č. 178/1990 Sb.  

Jak uvádí Jelínek a Uhlířová: Na základě směrnice Rady č.77/249/EHS ze dne 

22.3.1997, o usnadnění účinného pohybu služeb advokátů, a směrnice Evropského 

parlamentu a Rady č. 98/5/ES ze dne 16.2.1998, o usnadnění trvalého výkonu povolání 

advokáta v jiném členském státě než v tom, ve kterém byla získána kvalifikace, musel 

být harmonizován i český právní řád a evropským advokátům muselo být umožněno 

poskytovat své služby i na území České republiky, aniž by byly stanoveny restrikce 

výkonu jejich povolání. Hostujícím evropským advokátem je dle ust. § 35 AZ evropský 

advokát, který poskytuje právní služby na celém území České republiky dočasně nebo 

příležitostně. Poskytuje-li hostující evropský advokát právní služby spočívající 

v zastupování v řízení před soudy nebo jinými orgány, včetně obhajoby v trestním 

řízení, je povinen ustanovit advokáta jako svého zmocněnce pro doručování písemností. 

Hostující evropský advokát je povinen oznámit soudu nebo jinému orgánu adresu sídla 

zmocněnce pro doručování při prvním úkonu, který vůči němu učiní“; soud nebo jiný 

orgán pak zasílá písemnosti včetně rozhodnutí, na adresu sídla zmocněnce pro 

doručování. 

Usazeným evropským advokátem je dle ust. § 35l odst. 1 zák. o adv. evropský 

advokát, který je zapsán do seznamu evropských advokátů vedeném Českou advokátní 

komorou. Usazený evropský advokát je oprávněn poskytovat právní služby na území 

České republiky soustavně. Ustanovení §35o AZ přitom stanoví, že evropský advokát 

hostující i evropský advokát usazený je oprávněn poskytovat právní služby spočívající 

v zastupování v řízení před soudy nebo jinými orgány, včetně obhajoby v trestním 

řízení, a to i v těch případech, kdy zvláštní právní předpisy stanoví, že účastník řízení 
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musí být zastoupen advokátem nebo že zástupcem účastníkem řízení může být jen 

advokát. Z uvedeného ustanovení jednoznačně vyplývá, že obhájcem v trestním řízení, a 

to i v případech tzv. nutné obhajoby, může být i evropský advokát. 

Zákon o advokacii pouze stanoví, že pokud poskytuje evropský advokát právní 

služby spočívající v zastupování v řízení před soudy nebo jinými orgány, včetně 

obhajoby v trestním řízení, a stanoví-li zvláštní předpis, že účastník musí být v tomto 

řízení zastoupen advokátem nebo že zástupcem účastníka může být jen advokát, je 

evropský advokát povinen ustanovit advokáta po dohodě s klientem jako svého 

konzultanta v otázkách procesního práva, které budou v řízení řešeny. 

Pro jednotlivé úkony trestního řízení s výjimkou řízení před krajským soudem 

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

obhájce dát zastoupit advokátním koncipientem. Jak uvádí Jelínek a Uhlířová
143

, vždy je 

třeba přihlédnout k obsahu dohody o plné moci mezi obhájcem a obviněným. Pokud si 

klient výslovně žádá účast advokáta při všech úkonech, není advokát oprávněn nechat 

se substitučně zastoupit, s výjimkou případů, kdy onemocní, příp. dojde ke kolizi 

jednání, které soud neodročí.  

Jak uvádí přesná dikce ust. § 35 odst. 1) Trestního řádu, advokát je oprávněn 

nechat se zastoupit koncipientem pro jednotlivé úkony trestního řízení. Odborná 

literatura dovozuje
144

, že advokát není oprávněn nechat se zastoupit koncipientem pro 

celé trestní řízení, když uvádí argumenty, že výkon obhajoby nelze považovat za 

synonymum pojmu zastoupení ustanoveného obhájce advokátním koncipientem. 

Obhajobou přitom nelze rozumět jen sumu jednotlivých procesních úkonů, ale řadu 

dalších činností advokáta, včetně přípravy strategie obhajoby, posouzení možné obrany, 

případné důkazní aktivity v trestním řízení a posouzení hloubky a rozsahu informací, 

které pro řádné uplatnění všech práv obviněného advokát jako ustanovený obhájce bude 

potřebovat. 

                                                                       
143

 Jelínek, J., Uhlířová, M.:  Obhájce v trestním řízení. 1. Vydání. Praha: Leges 2011, s. 46 - 48 
144

 Jelínek, J., Uhlířová, M.: Obhájce v trestním řízení. 1. Vydání. Praha: Leges 2011, s. 89 
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 Při rozboru tohoto ustanovení je třeba nejdříve upozornit na to, že ust. § 44 

ZSVM stanoví, že obhájcem mladistvého nemůže být ten, kdo současně zastupuje 

osobu, jejíž zájmy si odporují se zájmy mladistvého, a ten, kdo byl mladistvému jako 

obhájce za takovou osobu zvolen. 

 Obhájcem v trestním řízení může být tedy pouze advokát. Jak upozorňuje 

Mandák
145

, v praxi se však opakovaně objevují případy, kdy bývalý advokát zatajil 

orgánům činným v trestním řízení, že je vyškrtnut ze seznamu advokátů a vystupoval 

jako obhájce. To pak mělo za následek, že řízení bylo zmatečné a muselo proběhnout 

znovu za účasti řádného obhájce. Na roveň vyškrtnutí ze seznamu obhájců je dán v dané 

souvislosti i případ, kdy advokát má výkon advokacie pozastaven. Vyloučen z výkonu 

obhajoby je ovšem i kdokoliv, kdo není advokátem, např. firemní právník či jiné 

kuriózní případy
146

 apod.  

Advokátem je ten, kdo je zapsán v seznamu advokátů vedeném Českou 

advokátní komorou, která zapíše do seznamu advokátů každého, kdo splňuje podmínky 

stanovené v ust. § 5 odst. 1, 2 AZ. 

Jak uvádí Vantuch
147

, trestní řád počítá především s možností, že obviněný si 

sám zvolí obhájce, a to tak, že mu udělí plnou moc ke svému zastupování. Této 

možnosti dává také trestní řád přednost před ustanovením obhájce.  

Zastoupení obviněného obecně vzniká buď na základě plné moci, jmenování 

soudem nebo rozhodnutím Komory. Obhájce není povinen převzít zastoupení, pokud je 

zde některá z okolností, kterou předpokládá ust. §19 AZ. Obhájce je při zastupování 

klienta vázán jeho pokyny, je povinen postupovat v souladu s právními normami a 

                                                                       
145

 Mandák, V. K otázce vyloučení obhájce. Trestněprávní revue, 2001, č. 2, s. 65. 
146

 Mandák na tomtéž místě uvádí: Z praxe je znám případ, kdy v okrese Jeseník se opakovaně 
vydával za advokáta a dokonce působil i při hlavním líčení jako obhájce důchodce, který ani 
právníkem nebyl. Jeho trestní stíhání pro trestný čin neoprávněného podnikání však bylo 
zastaveno, když znalci – psychiatři došli k závěru o jeho nepříčetnosti. Mandák, V. K otázce 
vyloučení obhájce. Trestněprávní revue, 2001, č. 2, s. 65. 
147

 Vantuch, P. Obhajoba obviněného. 3. doplněné a přepravované vydání. Praha C. H. Beck, 2010, 
s. 42 
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stavovskými předpisy. Jak uvádí Vantuch
148

: „V praxi se může stát, že obviněný 

opakovaně dává pokyny, které obhájce nemůže splnit, protože by porušil zákon, nebo by 

jednal v rozporu se stavovským předpisem. Pokud by obviněný na splnění takových 

pokynů trval, je obhájce oprávněn odstoupit od smlouvy o poskytování právních služeb 

vzhledem k narušení důvěry mezi ním a klientem dle ust. § 20 AZ. Pokud byl obhájce 

ustanoven soudem, je oprávněn požádat o zrušení ustanovení, a pokud je určen 

Komorou, požádat ji o určení jiného advokáta.“a dále „Obhájce nesmí k obhajobě 

užívat jiné prostředky než ty, které mu dává trestní řád a další právní normy. Přitom 

však nemůže uvádět nic, co by bylo v neprospěch obviněného. Musí se také vyvarovat 

kladení takových otázek svědkům a znalcům, na něž může reálně dostat odpověď, která 

by mohla přitížit obviněnému
149

.“ 

Obviněný je v zásadě nezastupitelný při některých úkonech (výpověď, 

rekognice). Naopak v některých případech je rozsah práv přiznaných trestním řádem 

obhájci širší, než rozsah přiznaný obviněnému. Je zajímavé tento fakt, že obhájci jsou 

přiznána některá práva, která nejsou přiznána obviněnému, porovnat s požadavkem 

ESLP na výkon práva materiální obhajoby. Tak Repík
150

 sice na jednom místě uvádí, že 

v judikatuře (ESLP
151

) nebyla řešena otázka, zda se obviněný může zúčastnit 

vyšetřovacích úkonů, jichž se jinak může zúčastnit jen obhájce, nikoli však obviněný. 

Na tomtéž místě nicméně Repík
152

 citujíce francouzskou publikaci o trestním právu 

evropském
153

 uvádí, že: „Prvním a základním právem obviněného je právo obhajovat se 

sám. Protože obviněný je tu sám sobě obhájcem, musí mít zásadně všechna práva, která 

se jinak přiznávají jen obhájci, zejména právo nahlížet do spisu, zúčastnit se jednání 

soudu, být vyrozuměn o všech jednáních a úkonech, jichž má právo se zúčastnit, atd.“ 

                                                                       
148

 Vantuch, P. Obhajoba obviněného. 3. doplněné a přepravované vydání. Praha C. H. Beck, 2010, 
s. 44 
149

 Vantuch, P. Obhajoba obviněného. 3. doplněné a přepravované vydání. Praha C. H. Beck, 2010, 
s. 45. Vantuch na tomtéž místě uvádí, že pokud si obhájce není jistý odpovědí na otázku, kterou 
svědkovi, znalci či obviněnému klade, neměl by takovou otázku pokládat. 
150

 Repík, B., EVROPSKÁ ÚMLUVA O LIDSKÝCH PRÁVECH A TRESTNÍ PRÁVO, ORAC, 2002, s. 162 
151

 Poznámka autora 
152

 Repík, B., EVROPSKÁ ÚMLUVA O LIDSKÝCH PRÁVECH A TRESTNÍ PRÁVO, ORAC, 2002, s. 162 
153

 Pradel J.: Droit pénal européen, Dalloz, Paříž, 1999, s. 374, cit. podle Repík, B., EVROPSKÁ 
ÚMLUVA O LIDSKÝCH PRÁVECH A TRESTNÍ PRÁVO, ORAC, 2002, s. 162 
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Teprve promítnutí rozhodnutí Nejvyššího soudu č. 54/2001 Sb. rozh. – část 

trestní do ust. §165 odst. 2 Trestního řádu, který stanoví, že obhájce je již od zahájení 

trestního stíhání oprávněn být přítomen při vyšetřovacích úkonech, jejichž výsledek 

může být použit jako důkaz v řízení před soudem, ledaže nelze provedení úkonu odložit 

a vyrozumění o něm zajistit, postavilo na jisto otázku, zda-li má orgán činný 

v přípravném řízení povinnost vyrozumět obhájce o místě a času úkonu, kterého se má 

právo účastnit. Je třeba na tomto místě dodat, že toto právo, být přítomen při 

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

soudem, nepřísluší obviněnému. Ačkoli Vantuch
154

 uvádí, že orgány činné v trestním 

řízení vesměs účast obviněného při vyšetřovacích úkonech, zejména výsleších svědků, 

připouští a to i s možností klást svědkům otázky. 

  

                                                                       
154

 Vantuch, P. Obhajoba obviněného. 3. doplněné a přepravované vydání. Praha C. H. Beck, 2010, 
s. 55 
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3.2. Práva a povinnosti obhájce 

 Obhájce je v prvé řadě povinen chránit a prosazovat práva a oprávněné zájmy 

obviněného a řídit se jeho pokyny, přičemž jedná čestně a svědomitě a důsledně využívá 

všechny zákonné prostředky a uplatňuje v zájmu obviněného vše, co podle svého 

přesvědčení pokládá za prospěšné, jak stanoví  ust. § 16 AZ. Obhájce nesmí při 

obhajobě postupovat v rozporu se zákonem (např. ovlivňovat svědky). Projevy advokáta 

(obhájce při výkonu obhajoby), jsou střízlivé, věcné a nikoli vědomě nepravdivé
155

.  Jak 

uvádí Šámal
156

, obhájce musí provádět obhajobu účinně tak, aby se nedostal do rozporu 

se svými povinnostmi, vychází z materiálu, který byl v trestní věci opatřen a sám se 

snaží opatřit důkazy svědčící ve prospěch obviněného. 

 Platí, že je pouze na obviněném, kolik obhájců si zvolí. Nelze však, aby vedle 

obhájce ustanoveného vykonával obhajobu obhájce zvolený. V případě, že bude mít 

obviněný obhájců více, platí, že jsou jeho jménem oprávnění vykonávat obhajobu 

všichni, jednotlivé návrhy mohou podávat buď společně, nebo každý zvlášť. Jak uvádí 

Vantuch
157

, právo na obhajobu se v tom konkrétním případě vyčerpá teprve poté, co 

dostanou všichni obhájci možnost uplatnit obhajobu. Obhájci jsou oprávněni mluvit 

s obviněným, který je ve vazbě, v rozsahu stanoveném v ust. § 33 odst. 1, buď každý 

zvlášť, či všichni společně. Jsou oprávněni účastnit se všech úkonů, kterých se může 

účastnit obviněný. Kromě obviněného jsou obhájci oprávněni mluvit také se zadrženým 

podezřelým ve zkráceném přípravním řízení, stejně jako s odsouzeným ve výkonu 

trestu. Institut hlavního obhájce v českém trestním právu není. Problém s případným 

doručováním řeší ust. § 37 odst. 3) TŘ. 

V trestním řízení pak nemůže být podle ust. § 35 odst. 3) Trestního zákoníku 

advokát, který v něm vypovídá jako svědek, podává znalecký posudek nebo je činný 

jako tlumočník. 

                                                                       
155

  Čl. 4 odst. 3  pravidel profesionální etiky a pravidla soutěže advokátů. Česká advokátní komora. 
2. Vydání. Praha 2000. s. 4.  
156

 Šámal, P. a kol. Trestní řád. Komentář. I. díl. 6. Vydání. Praha : C.H. Beck 2008,  s. 268. 
157

 Vantuch, P. Obhajoba obviněného. 3. doplněné a přepravované vydání. Praha C. H. Beck, 2010, 
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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.  

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

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

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

oprávněn mluvit v rozsahu stanoveném v ust. § 33 odst. 1. 

Obhájce je v řízení před soudem oprávněn zúčastnit se všech úkonů, kterých se 

může zúčastnit obviněný, opačně však tato zásada neplatí. 

Obhájce má také právo ve všech stádiích trestního řízení vyžádat si předem 

kopii nebo průpis protokolu o každém úkonu trestního řízení. Orgány činné v trestním 

řízení jsou povinny mu vyhovět; odmítnout mohou jen tehdy, když to není z 

technických důvodů možné. Náklady s tím spojené je povinen vůči státu uhradit. 

Právo obhájce nahlížet do spisů není absolutním právem. Toto právo je třeba 

odlišit v prvé řadě od práva prostudovat na konci vyšetřování spisový materiál a od 

bezvýjimečné povinnosti orgánů činných v trestním řízení na konci vyšetřování tuto 

možnost obviněnému poskytnout. Obviněný pak může této možnosti prostudovat trestní 

spis využít buď sám, nebo prostřednictvím obhájce. Případně jí nemusí využít vůbec. 

Právo nahlížet do spisů, které Repík
158

 považuje za prvek kontradiktorního 

procesu, je stěžejním právem pro obhajobu. Jak vyjádřil ESLP v rozsudku Brandstetter 

v. Rakousko: „Právo na kontradiktorní trestní proces implikuje jak pro obžalobu, tak 

pro obhajobu možnost seznámit se s důkazy a argumenty předloženými druhou stranou 

a vyjádřit se k nim. Vnitrostátní zákonodárství může vyhovět tomuto požadavku různým 

způsobem, ale zvolená metoda musí zaručovat, aby strana byla seznámena s tím, že 

                                                                       
158

 Repík, B., EVROPSKÁ ÚMLUVA O LIDSKÝCH PRÁVECH A TRESTNÍ PRÁVO, ORAC, 2002, s. 148 

http://business.center.cz/business/pravo/zakony/trestni_rad/cast1h2.aspx#par33


  

75 
 

druhá strana předložila vyjádření, a aby měla reálnou možnost komentovat toto 

vyjádření.“ 

Toto právo je upraveno v ust. §65 odst. 1 TŘ, který stanoví, že obviněný, 

poškozený a zúčastněná osoba, jejich obhájci a zmocněnci mají právo nahlížet do spisů, 

s výjimkou protokolu o hlasování a osobních údajů svědka podle ust. § 55 odst. 2) TŘ, 

činit si z nich výpisky a poznámky a pořizovat si na své náklady kopie spisů a jejich 

částí.  

 V přípravném řízení může státní zástupce nebo policejní orgán právo 

nahlédnout do spisů a spolu s ním 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, a při sjednávání dohody o vině a trestu. 

Jak uvádí Vantuch
159

, policejní orgány vesměs žádost obhájce o nahlédnutí do 

spisu povolují. Nicméně tomu tak není vždy. Pokud policejní orgán nahlédnutí do 

trestního spisu odmítne, musí takové odmítnutí v souladu s nálezem Ústavního soudu 

IV. ÚS 472/2000  náležitě zdůvodnit. Ústavní soud dále ve svém rozhodnutí I. ÚS 

54/2005 nalezl, že ačkoli trestní řád nespecifikuje, do jakého spisového materiálu může 

být nahlíženo, je třeba vycházet z toho, že se jedná o všechny části písemného 

spisového materiálu, včetně odposlechů záznamů telefonického hovoru, které byly 

pořízeny dle ust. § 88 TŘ. 

Repík k právu nahlížet do spisu uvádí, že… „Komise k tomu uvedla, že 

v každém trestním řízení (…) stíhající strana disponuje k odůvodnění obžaloby 

možnostmi, které vyplývají z její pravomoci vyšetřovat za pomoci justičního a 

policejního aparátu vybaveného rozsáhlými technickými prostředky a donucovací mocí. 

K dosažení rovnosti mezi obžalobou a obhajobou v maximální možné míře je nutné, aby 

                                                                       
159

 Vantuch, P. Obhajoba obviněného. 3. doplněné a přepravované vydání. Praha C. H. Beck, 2010, 
s. 56 
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možnosti, které jsou obviněnému zaručeny, zahrnovaly možnost seznámit se s výsledky 

vyšetřování prováděného v celém průběhu řízení…“ 

Obhájci by měl být také poskytnut dostatek času pro přípravu obhajoby. Toto 

právo, poskytnutí dostatku času na přípravu obhajoby, náleží obviněnému již od sdělení 

obvinění a jeho první realizací je to, že bude neprodleně seznámen s důvody 

obvinění.
160

 ESLP konstatoval v rozhodnutí Twalib v. Řecko závažné porušení článku 6 

odst. 3) písm. b) Úmluvy v postupu soudu prvního stupně, který při absenci obhájce 

obviněného požádal obhájce spoluobviněného, aby převzal též obhajobu obviněného, a 

učinil krátkou přestávku, aby obhájce mohl nahlédnout do spisu. Šlo přitom o závažný 

trestný čin obchodu s drogami, za který byl obviněnému uložen doživotní trest odnětí 

svobody. 

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

způsobilost k právním úkonům omezena, může obhájce za obviněného činit návrhy, 

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

ustanovení tohoto zákona vyšetřovacích úkonů také proti vůli obviněného.  

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

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

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

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

  

                                                                       
160

 Repík uvádí, že k seznámení obviněného s povahou a důvodem obvinění musí dojít neprodleně. 
In Repík, B., EVROPSKÁ ÚMLUVA O LIDSKÝCH PRÁVECH A TRESTNÍ PRÁVO, NAKLADATELSTVÍ ORAC, 
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3.2.1. Mlčenlivost obhájce 

Obhájce musí v trestním řízení působit výhradně ve prospěch obviněného. O 

všech skutečnostech, které se při poskytování právních služeb dozvěděl, je povinen 

zachovávat mlčenlivost. Této mlčenlivosti může obhájce zprostit pouze klient a po jeho 

smrti či zániku pouze jeho právní nástupce. Nemá-li klient právního nástupce, nemůže 

advokáta zprostit mlčenlivosti nikdo. Má-li klient více právních nástupců, ke zproštění 

advokáta povinnosti mlčenlivosti je potřebný souhlasný projev všech právních nástupců 

klienta. Zbavení mlčenlivosti obhájce musí být provedeno písemnou formou a musí být 

adresováno advokátovi; v řízení před soudem tak lze učinit i ústně do protokolu. I poté 

je však obhájce vázán mlčenlivostí, pokud by bylo zřejmé, že jej klient nebo jeho právní 

nástupce zprostil pod tlakem nebo v tísni. (ust. § 21 odst. 1,2 AZ). Povinnost 

mlčenlivosti se však nevztahuje na případy, jde-li o zákonem uloženou povinnost 

překazit spáchání trestného činu (ust. § 21 odst. 7 AZ), tudíž advokát (stejně jako 

advokátní koncipient či jiný zaměstnanec advokáta) může svým jednáním naplnit 

skutkovou podstatu nepřekážení trestného činu dle ust. § 367 TZ, pokud se 

hodnověrným způsobem dozví, že jiná osoba připravuje nebo páchá některý z trestných 

činů taxativně vyjmenovaných v tomto ustanovení, a spáchání a dokončení tohoto 

trestného činu nepřekazí, i když tak mohl udělat bez značných nesnází a bez toho, aby 

sebe nebo osobu blízkou uvedl v nebezpečí smrti, ublížení na zdraví, jiné závažné újmy 

nebo trestního stíhání pro sebe.  

Význam ochrany advokátního tajemství zdůrazňuje trvale i Ústavní soud, když 

např. v nálezu sp. zn. II. ÚS 2894/08 konstatoval, že „Výkon profese advokáta vychází 

z důvěrného vztahu mezi advokátem a klientem a z důvěry klienta v mlčenlivost 

advokáta. Nejedná se o výsadu advokáta, která by měla založit vynětí z obecně platného 

a závazného právního řádu, ale jde o povinnost uloženou advokátovi v zájmu jeho 

klientů a pro jejich ochranu. Advokátní tajemství a jeho dodržování advokátem pak 

požívá příslušné ochrany, a to zejména v situacích, kdy tato povinnost advokáta může 

být ohrožena.  Povinnost mlčenlivosti advokáta ve vztahu ke klientovi se stává stále 

aktuálnější otázkou v souvislosti s rostoucími zásahy policejních orgánů proti 
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advokátům. Jak uvádí Vychopeň
161

, narůstají především případy zabavování počítačů 

v advokátních kancelářích i nelegální odposlechy advokátů, přičemž obojí zasahuje do 

práv klientů.  

Problematikou mlčenlivosti advokáta a jejím konfliktu s právem na obhajobu 

se aktuálně zabývají například Teryngel a Schramhauser
162

, kteří v rámci jejich práce
163

 

předkládají tři modelové případy, kdy se může dostat povinnost mlčenlivosti do 

konfliktu s právem advokáta na vlastní obhajobu. První, situace je taková, kdy bude 

advokát stíhán pro trestný čin, jehož se měl dopustit ať již se svým klientem, nebo sám, 

avšak absentuje zde souvislost s poskytováním právních služeb. Teryngel
164

 popisuje 

případ, kdy např. advokát společně s klientem budou stíháni za přečin ublížení na 

zdraví, kterého se mohli dopustit na dovolené způsobením dopravní nehody. V takovém 

případě nebude mít advokát důvod pro odepření výpovědi, a ve věci musí vypovídat, 

jelikož zde není důvod pro zachování mlčenlivosti, advokát totiž bude sám účastníkem 

dopravní nehody, při které dojde k ublížení na zdraví. Druhou modelovou situaci, 

kterou nabízí Teryngel
165

 je, kdy by se stíhaný advokát při své výpovědi mohl dotknout 

i skutečností, ohledně nichž má povinnost mlčenlivosti. Tato situace může podle 

Teryngela
166

 nastat např. tehdy, kdy klient požádá advokáta o právní služby při realizaci 

složité obchodní transakce a pro tyto účely mu svěří řadu důvěrných informací, které 

budou v souladu s ust. §21 odst. 1) Zákona o advokacii podléhat mlčenlivosti advokáta. 

Postupem orgánů činných v trestním řízení dle ust. § 158 a násl. TŘ dojde 

k vyhodnocení této obchodní transakce jako naplňující skutkovou podstatu konkrétního 

trestného činu a dle ust. § 160 tr. řádu následnému zahájení trestního stíhání advokáta i 

jeho klienta pro trestný čin, jehož se měli společným jednáním dopustit. Trestní stíhání 

obou pro jejich společný skutek pak bude realizováno ve společném řízení dle ust. § 20 
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 Zpráva o činnosti a hospodaření ČAK. Bulletin advokacie 11/2013, str. 7. 
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 Teryngel J., Schramhauser, J. Obviněný advokát, obviněný klient a povinnost mlčenlivosti. 
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TŘ. Třetí modelovou situací pak může být taková, kde by se stíhaný advokát mohl při 

své výpovědi dotknout skutečností, ohledně nichž má povinnost mlčenlivosti, avšak 

oproti situaci uvedené výše, budou advokát a jeho klient stíháni každý pro jiný skutek. 

Teryngel
167

 nabízí situaci, kdy klient využívá při svém podnikání dlouhodobě služeb ze 

svých výnosných podnikatelských metod. Advokát je analyzuje a dojde k závěru, že se 

jimi jejich klient zřejmě dopouští závažného trestného činu, na což jej i řádně upozorní. 

Klient poté od této činnosti upustí, nicméně advokát, pod vidinou tučného výdělku a na 

základně „know-how“ získaného od svého klienta při konzultacích, začne tuto činnost 

sám vykonávat. Jeho aktivity se však stanou předmětem zájmu policejního orgánu, 

který jejich dalším prověřováním dojde k závěru o spáchání trestného činu jednak 

advokátem (pro skutek spáchaný jím), a jednak jeho klientem (pro skutek odlišný). Dle 

ustanovení §160 odst. 4 TŘ pak bude následovat zahájení trestního stíhání jak advokáta, 

tak jeho klienta. Oba budou stíháni ve společném řízení dle ust. § 20 t.ř., nicméně klient 

se rozhodne nevypovídat, ale svého advokáta nezprostí mlčenlivost. Obviněný advokát 

oproti tomu usoudí, že ve svém zájmu vypovídat bude a rozhodne se v obou případech 

popsat orgánům činným v trestním řízení detailně vše, včetně důvěrných informací 

sdělených mu v souvislosti s poskytováním právních služeb. 

Při řešení výše uvedených situací, které budou vzhledem k rostoucímu počtu 

advokátů nastávat častěji, domnívá se Teryngel, je třeba vyjít z několika východisek. 

V prvé řadě nelze obviněného advokáta zbavit práva na vlastní obhajobu spočívající 

právě i v možnosti vyjádřit se ke všem skutečnostem, které se mu kladou za vinu. Zde 

uvedené však nemůže znamenat, že lze povinnost mlčenlivosti obviněného advokáta 

zcela pomíjet, resp. z její existence v daném případě nevyvozovat žádné důsledky či 

omezení. 

Teryngel
168

 v prvé řadě uzavírá, že obviněného advokáta lze vyslýchat ke 

skutečnostem, které jsou předmětem povinné mlčenlivosti, toliko ve vztahu ke skutku, 

který je předmětem jeho obvinění. 
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 Tamtéž. 
168

  Teryngel J., Schramhauser, J. tamtéž. 
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K jiným okolnostem jej vyslýchat nelze, a pokud se tak přece stane, údaje jím 

uvedené jsou jako důkaz v dalším řízení nepoužitelné vzhledem k nezákonnému 

způsobu získání takového důkazu. 

Kárný postih za porušení mlčenlivosti v prvém případě je vyloučen pouze 

v případě, že následek, který výpovědí odvrátil, je závažnější než ten, který porušením 

mlčenlivosti způsobil, ve druhém případě je kárný postih obligatorní. Teryngel
169

 zde 

uvedený závěr konstruuje na existenci skutečnosti vylučující protiprávnost, a to krajní 

nouze, když advokát, který je vyslýchán ke skutečnostem, které jsou předmětem jeho 

obvinění, jedná v krajní nouzi, sdělí-li skutečnosti, které jsou předmětem advokátního 

tajemství, v případě, že následek, který hrozí takto vypovídajícímu advokátovi, je 

závažnější než následek hrozící obviněnému, který v rámci advokátního tajemství 

informace obviněnému sdělil. 

Vantuch
170

 k povinnosti mlčenlivosti obhájce ve vztahu ke skutečnostem, které 

se dozvěděl v rámci poskytování právních služeb osobě, proti které se vede trestní 

řízení, uvádí
171

, že pokud obhájce obhajuje obviněného, od něhož se nedozví, spáchal – 

li čin, z něhož je obviněn, potom nemůže zvolit jednoznačnou taktiku obhajoby. 

V takových případech pak obhájce musí zvažovat obě možnosti, tzn., že buď obhajuje 

pachatele trestného činu, nebo nevinnou osobu. Z obou těchto možností pak musí 

vycházet při obhajobě. Leckdy to souvisí s tím, že obhájce neinformuje obviněného o 

své povinnosti mlčenlivosti, a proto se obviněný, zejména na počátku trestního stíhání, 

vyhýbá uvádění skutečností, které jsou v jeho neprospěch.  

Někdy se stává, že obhájce věrohodně zjistí skutečný stav věci až v průběhu  

přípravného řízení, nebo dokonce až v řízení před soudem. Čím později však obhájce 

zjistí, že obviněný trestný čin spáchal, či nikoliv, tím déle musí při obhajobě zvažovat 

alternativní možnosti obhajoby. V praxi se totiž ukazuje, že mnohý obviněný se 
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zejména na počátku trestního stíhání snaží ukázat obhájci v lepším světle, než jaká je 

skutečnost, a proto je před ním obdobně obezřetný, jako před orgány činnými v trestním 

řízení. Tento postoj je nejenom projevením nedůvěry vůči obhájci, nýbrž také 

nepochopením jeho procesního postavení. V takových případech se obhájce až 

v průběhu či po skončení dokazování v přípravném řízení, dokonce někdy až v řízení 

před soudem, dozvídá skutečný stav věci, což si pak vyžaduje zásadní změnu taktiky 

obhajoby. Vzhledem k výše uvedenému má Vantuch
172

 za to, že je třeba, aby obhájce 

poučil obviněného o své povinnosti mlčenlivosti a obviněný neměl obavu jej informovat 

o všech aspektech věci. Je tedy zjevné, že Vantuch
 173

 považuje za důležité, aby obhájce 

znal maximum okolností ohledně skutku, z nějž je jeho klient obviněn. 

Jak bylo uvedeno výše, advokát je zproštěn mlčenlivosti pouze v případě, kdy 

tak učiní obviněný úkonem adresovaným advokátovi. V řízení před soudem může 

obviněný zprostit obhájce mlčenlivosti také prohlášením do protokolu. Advokát je však 

povinen zachovávat mlčenlivost i dále, je-li z okolností případu zřejmé, že ho klient 

nebo jeho právní nástupce této povinnosti zprostil pod nátlakem nebo v tísni. 

Advokát však nemá povinnost mlčenlivosti ve vztahu k osobě, kterou pověřuje 

provedením jednotlivých úkonů právních služeb, pokud je tato osoba povinna sama tuto 

povinnost zachovávat (ust. § 21 odst. 3 ZA), což je celkem logické. Proto nemá advokát 

povinnost mlčenlivosti ani k advokátovi v substituci, ani k advokátnímu koncipientovi, 

ani vůči jiným zaměstnancům, které pověřuje jednotlivými úkony. „V takových 

případech by bylo dodržování povinnosti mlčenlivosti protismyslné a advokát je naopak 

povinen zastupujícího se záležitostí klienta podrobně seznámit a na zastoupení jej 

připravit.“
174

 Povinností mlčenlivosti není advokát vázán v řízeních před soudem nebo 

jiným orgánem v rozsahu nezbytném při řízeních popsaných v ust. § 21 odst. 4 zákona o 

advokacii. Povinností mlčenlivosti advokáta nejsou dotčeny jeho povinnosti jako 
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daňového subjektu stanovené zvláštními předpisy o správě daní a poplatků, avšak je 

povinen zachovávat mlčenlivost o povaze věci, ke které právní služby poskytl nebo 

poskytuje. Povinnosti mlčenlivosti se advokát nemůže dovolávat v kárném řízení, jakož 

i vůči advokátovi, který byl pověřen předsedou kontrolní rady provedením přípravných 

úkonů k prověření, zda došlo ke kárnému provinění (§33 odst. 3). Povinnosti 

mlčenlivosti se advokát nemůže dovolávat při plnění povinností podle zákona o 

některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu 

dle ust. § 216 a §217 TrZ, jakož i vůči zástupci Komory při provádění úkonů podle ust. 

§ 21 odst. 10 Zákona o advokacii. 

Vantuch
175

 dále uvádí, že pokud dojde k tomu, že je obhájce předvolán 

v trestní věci jako svědek, musí se k výslechu dostavit, i když je vázán mlčenlivostí. Na 

počátku výslechu musí soud nebo v přípravném řízení policejní orgán obhájci 

předvolanému jako svědek přesně sdělit k čemu má vypovídat, a ten pak v případech, 

kdy je předmět výslechu kryt s jeho povinností mlčenlivosti, musí výpověď odmítnout. 

Zákazu výslechu musí dbát orgán činný v trestním řízení z úřední povinnosti, a pokud 

obhájce předvolávaný jako svědek není zproštěn povinnosti mlčenlivosti, nesmí 

vypovídat, ani kdyby vypovídat chtěl. Pokud by takový důkaz v rozporu se zákazem 

výpovědi byl proveden, byl by procesně nepoužitelný. Pokud však vypovídá obhájce 

v trestním řízení jako svědek, je jeho další působení jako obhájce v tomto trestním 

řízení vyloučeno. 

Pokud je advokát (obhájce) předvolán k podání vysvětlení, je povinen se 

k tomuto úkonu dostavit, i když je vázán mlčenlivostí vůči klientovi, jemuž poskytuje 

právní služby. Poté, co mu policejní orgán sdělí, k čemu by měl podat vysvětlení, 

advokát výpověď odmítne, protože podle ust. § 21 Zákona o advokacii je povinen 

zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti 

s poskytováním právních služeb. Výjimkou je pouze případ, kdy by byl mlčenlivosti 

zproštěn, aniž by bylo z okolností případu zřejmé, že ho klient nebo jeho právní 
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nástupce této povinnosti zprostil pod nátlakem nebo v tísni. Vantuch
176

 dále uvádí, že 

advokát, který byl svědkem jakéhokoli trestného činu, by zásadně neměl převzít 

obhajobu obviněného a naopak by mu měl doporučit obhajobu jiným advokátem, i když 

v tomto případě nejde o obligatorní odmítnutí obhajoby. Pokud se i za této situace 

rozhodne advokát obhajobu převzít, měl by informovat obviněného, že pokud bude 

v trestním řízení na základě předvolání orgánu činného v TŘ vypovídat jako svědek, 

potom od okamžiku, kdy podá svědeckou výpověď, jej již nebude moci obhajovat a 

bude vyloučen z obhajování. 
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3.3. Nutná obhajoba 

Již výše v této práci jsem upozornil na to, že zákonem č. 459/2011 Sb. došlo 

k novele Trestního řádu, a to tak, že byl institut nutné obhajoby omezen do té míry, že 

se obviněný může obhájce v zákonem předpokládaných případech výslovně vzdát. 

Dlužno ovšem dodat, že před novelizací zmiňovala odborná literatura českou úpravu 

nutné obhajoby jako široce koncipovanou
177

. Principem nutné obhajoby je to, že 

obhajoba obhájcem je považována za natolik důležitou, že rozhodnutí o ní se 

neponechává na úvaze obviněného. Jak uvádí Vantuch
178

, nutná obhajoba je ze zákona 

nezbytná především tehdy, když obviněný nemůže svoji obhajobu vzhledem k určitým 

objektivním okolnostem sám náležitě vykonávat.  

Jak uvádí Jelínek a Uhlířová
179

, nutná obhajoba je stanovena především v těch 

případech, kdy obviněný nemůže svou obhajobu vzhledem k určitým objektivním 

okolnostem sám náležitě obstarávat (je-li ve vazbě, ve výkonu trestu odnětí svobody, ve 

výkonu ochranného opatření spojeného se zbavením osobní svobody nebo na 

pozorování ve zdravotnickém ústavu,  je-li zbaven způsobilosti k právním úkonům nebo 

je-li jeho způsobilost k právním úkonům omezena, jde-li o řízení proti uprchlému). 

Mladistvý musí mít obhájce od okamžiku, kdy jsou proti němu použita opatření podle 

tohoto zákona nebo provedeny úkony podle trestního řádu, včetně úkonů neodkladných 

a neopakovatelných, ledaže nelze provedení úkonu odložit a vyrozumění obhájce o něm 

zajistit.  

Jak uvádí Jelínek a Uhlířová
180

, osoby, které jsou ve vazbě, ve výkonu trestu 

odnětí svobody nebo na pozorování ve zdravotnickém ústavu, mají omezenu osobní 

svobodu. Jsou proto znevýhodněni oproti jiným obviněným, kteří jsou stíháni na 

svobodě. Obhájce je v tomto případě garantem alespoň částečného vyvážení nastalé 
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nerovnosti. Důležitá je role obhájce ve vazebních věcech, kde je zřejmé, že pouze jeho 

důslednou činností bude vyváženo nevýhodné postavení obviněného. 

Obviněný musí mít obhájce také tehdy, považuje-li to soud a v přípravném řízení 

státní zástupce za nutné, zejména proto, že vzhledem k tělesným nebo duševním vadám 

obviněného mají pochybnosti o jeho způsobilosti náležitě se hájit. Koná-li se řízení o 

trestném činu, na který zákon stanoví trest odnětí svobody, jehož horní hranice 

převyšuje pět let, musí mít obviněný obhájce už v přípravném řízení. 

Obviněný musí mít obhájce též 

a) v hlavním líčení konaném ve zjednodušeném řízení proti zadrženému, 

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

uložení nebo změně ochranného léčení, s výjimkou ochranného léčení 

protialkoholního, 

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

po vydání z cizího státu, 

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

unie, 

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

f)  v řízení o uznání a výkonu cizozemského rozhodnutí, kterým byl uložen 

nepodmíněný trest odnětí svobody nebo byl přeměněn podmíněný trest nebo jiný 

trest na nepodmíněný trest odnětí svobody, nebo kterým bylo uložené ochranné 

opatření spojené se zbavením osobní svobody.  

Ve vykonávacím řízení, v němž soud rozhoduje ve veřejném zasedání, musí 

mít odsouzený obhájce v případech, je-li zbaven způsobilosti k právním úkonům nebo 

je-li jeho způsobilost k právním úkonům omezena, je-li ve vazbě, nebo 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, 
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a) jde-li o případy uvedené v ust. § 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. 

Nutno dodat, že každý má právo na svobodnou volbu obhájce, a teprve tehdy 

nebude-li obhájce obviněnému ustanoven, přichází na řadu jeho ustanovení. Jak uvádí 

Jelínek a Uhlířová
181

, volba obhájce má přednost před jeho ustanovením. 

Jak bylo uvedeno výše, novelou trestního řádu, zák. č. 459/2011 Sb.  došlo 

k tomu, že bylo zavedeno několik důvodů, kdy se může obviněný vzdát obhájce také 

tehdy, jsou – li dány důvody nutné obhajoby. V prvé řadě se může vzdát obviněný 

obhájce tehdy, je-li dán důvod nutné obhajoby v tom, že se proti obviněnému koná 

trestní řízení o trestném činu, na který zákon stanoví trest odnětí svobody, jehož horní 

hranice převyšuje pět let. Druhou z možností, kdy se může obviněný (odsouzený) vzdát 

obhájce v případech nutné obhajoby, je ten případ, kdy v řízení o stížnosti pro porušení 

zákona, v řízení o dovolání a v řízení o návrhu na povolení obnovy musí mít odsouzený 

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

hranice převyšuje pět let, nejde-li o trestný čin, za který lze uložit výjimečný trest. 

Obviněný se může obhájce vzdát i v případě nutné obhajoby v hlavním líčení konaném 

proti zadrženému. 

Po dobu, kdy obviněný nemá obhájce, ač ho podle zákona musí mít, lze ve věci 

provádět jen úkony, jejichž provedení nelze odložit. Pokud obviněný má mít z důvodu 

nutné obhajoby obhájce, a orgán činný v trestním řízení by přesto prováděl úkony 

v tomto řízení, jednalo by se o podstatnou, závažnou vadu trestního řízení. Výslech 

obviněného, který by nebyl neodkladným úkonem v době, kdy obviněný dosud nemá 
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obhájce, ačkoli jde o případ nutné obhajoby, nemůže obviněný svým prohlášením, že 

souhlasí s výslechem bez účasti obhájce, zhojit vadu takto prováděného důkazu.
182

 

Vzdání se obhájce může obviněný učinit pouze výslovným písemným 

prohlášením nebo ústně do protokolu u orgánu činného v trestním řízení, který vede 

řízení; prohlášení musí být učiněno za přítomnosti obhájce a po předchozí poradě s ním. 

Prohlášení o vzdání se obhájce může obviněný vzít kdykoliv zpět. Spolu se 

zpětvzetím prohlášení musí obviněný předložit plnou moc obhájce, kterého si zvolil, 

nebo požádat o jeho ustanovení; pokud tak neučiní, má se za to, že si obhájce nezvolil a 

obhájce se mu neprodleně ustanoví. Vzal-li obviněný své prohlášení o vzdání se obhájce 

zpět, nemůže se obhájce znovu vzdát. Dále platí, že úkony provedené od doručení 

prohlášení o vzdání se obhájce orgánu činnému v trestním řízení do jeho zpětvzetí není 

třeba opakovat jen z důvodu, že obviněný neměl v této době obhájce. 

Dlužno dodat, že v souladu s dikcí ust. §35 odst. 2 zák. 418/2011 Sb. platí, že 

pro obviněnou právnickou osobu se nepoužijí ustanovení trestního řádu o nutné 

obhajobě. 
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3.4. Vyloučení obhájce 

Vyloučení advokáta z výkonu obhajoby je nejtvrdším zásahem do ústavně 

zaručeného práva svobodné volby obhájce.
183

 O vyloučení obhájce proto rozhoduje jak 

ve stádiu přípravného řízení, tak v řízení před soudem, soud. Obhájcem podle ust. § 35 

odst. 2) TŘ nemůže být advokát, proti kterému je nebo bylo vedeno trestní stíhání, a v 

důsledku toho v řízení, ve kterém by měl vykonávat obhajobu, má postavení 

obviněného, svědka nebo zúčastněné osoby. Podle ust. §35 odst. 3 platí, že v trestním 

řízení nemůže být obhájcem advokát, který v něm vypovídá jako svědek, podává 

znalecký posudek nebo je činný jako tlumočník. 

Toto ustanovení bylo zařazeno do Trestního řádu novelou zák. č. 265/2001 Sb. 

Podle ust. 35 odst. 2) TŘ dále platí, že v trestním řízení nemůže být obhájcem 

advokát, který v něm vypovídá jako svědek, podává znalecký posudek nebo je činný 

jako tlumočník. 

  Z obhajoby je vyloučen advokát 

a) z důvodu uvedeného v ust. § 35 odst. 2 TŘ. Jedná se o vyloučení z obhajoby 

z důvodu, že proti obhájci je nebo bylo vedeno trestní stíhání a v důsledku toho v řízení, 

ve kterém měl vykonávat obhajobu, má postavení obviněného, svědka nebo zúčastněné 

osoby. 

Vždy platí, že předseda senátu obviněnému a obhájci umožní, aby se k věci 

vyjádřili a v rozhodnutí k tomuto vyjádření přihlédne. 

b) z důvodu uvedeného v ust. § 35 odst. 3 TŘ – vyloučení advokáta z obhajoby 

v případě, že v trestním řízení vypovídal jako svědek, podává znalecký posudek, nebo je 

činný jako tlumočník. 

Jak uvádí Vantuch
184

: „Je-li advokát předvolán jako svědek, může se odvolat na 

státem uloženou povinnost mlčenlivosti ve smyslu ust. §21 AZ a v takovém případě se 

pak uplatní zákaz výslechu ve smyslu ust. §99 odst. 2. Jestliže vzhledem k těmto 

                                                                       
183

 Jelínek, J., Uhlířová, M.:  Obhájce v trestním řízení. 1. Vydání. Praha: Leges 2011, s. 104 
184

 Vantuch, P. Obhajoba obviněného. 3. doplněné a přepravované vydání. Praha C. H. Beck, 2010, 
s. 65 
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okolnostem nepřichází výslech advokáta jako svědka v úvahu, obhájci nelze ve výkonu 

obhajoby bránit.“ 
185

 

c) jestliže se opakovaně nedostaví k úkonům trestního řízení, při nichž je jeho účast 

nezbytná
186

, ani nezajistí účast svého zástupce, ačkoliv byl řádně a včas o takových 

úkonech vyrozuměn.
187

  

Jak uvádí Repík, ustanovený obhájce může zemřít, onemocnět, být trvale 

zaneprázdněn nebo se vyhýbat svým povinnostem. Jestliže nelze činit stát odpovědným 

za každou nečinnost ustanoveného obhájce vzhledem k nezávislosti advokacie na státu, 

článek 6 odst. 3) písm. c) Úmluvy ukládá příslušným národním orgánům zakročit, je-li 

nečinnost obhájce ex offo zřejmá nebo byly-li o ní dostatečně informovány. 

d) vykonává obhajobu dvou nebo více spoluobviněných, jejichž zájmy si v trestním 

řízení odporují. Obhájce, který byl z tohoto důvodu vyloučen, nemůže v téže věci 

dále vykonávat obhajobu žádného z obviněných (ust. §37a odst. 2) 

                                                                       
185

 Genezí tohoto ustanovení se zabývají také Jelínek a Uhlířová. Ti uvádějí, že teprve účinností 
novely 265/2001 Sb., bylo změněno zde uvedené ustanovení Trestního řádu z předchozího znění, 
které stanovilo, že v hlavním líčení a ve veřejném zasedání nemůže být obhájcem ten, kdo je 
k němu předvolán jako svědek, znalec nebo tlumočník. Vzhledem k dikci a doslovnému výkladu tak 
docházelo k tomu, že byl orgány činnými v trestním řízení předvoláván k podání svědecké výpovědi 
obhájce, který již na základě této právní skutečnosti nemohl dále vykonávat obhajobu. Jelínek a 
Uhlířová k tomu uvádějí: „V praxi tak mohlo dojít ke zneužití uvedeného ustanovení, pokud orgány 
činné v trestním řízení měly zájem vyloučit určitou osobu z obhajoby.“ Vzhledem k výše 
uvedenému bylo poté toto ustanovení novelizováno do současné podoby. Jelínek a Uhlířová však 
uvádějí, že vyloučení obhájce tehdy, je-li znalcem nebo tlumočníkem, lze stále považovat za 
problematické. Obě tyto funkce jsou zastupitelné a z hlediska zajištění práva na svobodnou volbu 
obhájce by bylo žádoucí dát přednost funkci obhájce před výkonem funkce znalecké či tlumočnické. 
186

 Účast obhájce je nezbytná:  
I) V hlavním líčení v případě nutné obhajoby, kdy hlavní líčení nelze konat bez přítomnosti obhájce 
a obviněný se obhájce v případech, kdy to připouští zákon, nevzdal.  
II) Ve veřejném zasedání konaném o odvolání, kdy obžalovaný podle ust. § 263 TŘ musí mít obhájce 
ve všech případech, kdy ho musí mít v hlavním líčení, tedy v případě nutné obhajoby (ust. § 36).  
III) Při veřejném zasedání konaném o dovolání musí mít obviněný obhájce v případech uvedených 
v ust. § 36a odst. 2 písm. a) až c), pokud se jej podle ust. § 36b nevzdá. 
187

 Této problematiky se také částečně týká otázka substitučního zastoupení obhájce jiným 
advokátem, případně koncipientem a vliv případného souhlasu či nesouhlasu obviněného 
s takovým substitučním zastoupením na důsledky pro trestní řízení. Obecně platí, že žádost 
obviněného o odložení úkonu proto, že se ho nemůže ve stanoveném termínu účastnit jím zvolený 
obhájce, nýbrž jen jeho zástupce, jehož účast si obviněný nepřeje, není pro orgán činný v trestním 
řízení důvodem k odložení úkonu. Toto se pochopitelně netýká úkonů, u kterých je účast obhájce 
nutná.  
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Jak uvádí Mandák
188

: „Ne vždy je rozpor mezi spoluobviněnými patrný již při 

převzetí obhajoby. Ten se může někdy projevit až na základě později vzniklých 

skutečností. Je proto povinností advokáta, aby od počátku převzetí společné obhajoby 

pečlivě zkoumal, zda není mezi spoluobviněnými rozpor zájmů.“ Jak doplňuje 

Vantuch
189

, sami obvinění mají tendenci význam takových rozporů snižovat, aniž si 

uvědomí jejich nepříznivé důsledky, zejména i to, že rozpor zájmů je obligatorním 

důvodem k tomu, aby obhájce skončil obhajobu obou (všech) společně obhajovaných 

osob, nikoli jen některé z nich.  

Mandák
190

 upozorňuje na to, že dojde-li ke zjištění takové situace až v pozdější 

fázi řízení (například až řízení před soudem), je to pro všechny zúčastněné značně 

nepříznivé – musí dojít např. k odročení hlavního líčení, aby byla umožněna volba či 

ustanovení nových obhájců pro každého spoluobviněného či pro volbu nových obhájců, 

a to za situace, kdy podle povahy věci může jít o značně rozsáhlý spis. Řízení se tak 

protahuje, obhajoba se prodražuje apod. 

  

                                                                       
188

 Mandák, V. K otázce vyloučení obhájce. Trestněprávní revue, 2001, č. 2, s. 64.   
189

 Vantuch, P. Obhajoba obviněného. 3. doplněné a přepravované vydání. Praha C. H. Beck, 2010, 
s. 73 
190

 Mandák, V. K otázce vyloučení obhájce. Trestněprávní revue, 2001, č. 2, s. 65.   
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3.5. Specifika obhajoby právnických osob 

Dne 1.1.2012 nabyl účinnosti zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti 

právnických osob a řízení proti nim. Tímto zákonem byla do českého právního řádu 

jako jednoho z posledních zemí Evropské unie zavedena pravá trestní odpovědnost 

právnických osob
191

. Z pohledu základních zásad trestního práva je zavedení trestní 

odpovědnosti kontroverzním tématem, když sama trestní odpovědnost entity, která 

nemá sama o sobě vůli, rozum, motiv, pohnutku, záměr, ale také necítí bolest, ostatně 

sama o sobě nemá žádné pocity,„nabourává“ základní zásady trestního práva, na 

kterých stojí české trestní právo. Český právní řád byl obdobně jako ostatní právní řády 

kontinentální Evropy založen na premise římského práva „societas delinquere non 

potest“.  

Dlužno však na tomto místě dodat, že zavedení trestní odpovědnosti právnických 

osob se jevilo jako nutné z důvodu vzrůstajících negativních společenských dopadů z 

následků jednání právnických osob, které v mnohých případech představují velmi 

závažný vliv na společnost a často přesahují nebezpečností jednání fyzických osob. 

Blíže k tomu uvádí například Šámal
192

: „Právnické osoby (obchodní společnosti, 

družstva, spolky, podniky atd.) vystupují velmi často jako instituce, prostřednictvím 

nichž je stále častěji páchána velmi závažná trestná činnost, neboť rozvoj složité 

                                                                       
191

 Jelínek a Herczeg tak uvádí, že v rámci kontinentálního právního okruhu můžeme rozlišovat tři 
možné koncepce deliktní odpovědnosti právnických osob, pokud jde o prostředky veřejného práva. 
Pravá trestní odpovědnost právnických osob. Úprava trestní odpovědnosti je obsažena buď 
v trestním zákoně, anebo ve zvláštních zákonech o trestní odpovědnosti právnických osob. 
Právnickým osobám jsou ukládány sankce v trestním řízení. Koncept pravé trestní odpovědnosti 
právnické osoby na rozdíl od nepravé trestní odpovědnosti právnických osob znamená také, že 
právnickou osobu lze uznat vinnou i v případě, že se nepodaří prokázat, která konkrétní fyzická 
osoby spáchala trestný čin, i když je zcela zjevné, že k spáchání trestného činu došlo v rámci 
právnické osoby. Nepravá trestní odpovědnost právnických osob. Tato úprava umožňuje 
právnickým osobám uložit trestněprávní sankce, přesněji řečeno quasitrestní sankce, i když trestní 
odpovědnost právnických osob výslovně v trestním zákoně nebo v jiném zákoně upravena není. 
Jiný způsob regulace protiprávní činnosti právnických osob, který splňuje kritéria, aby právnickým 
osobám byly ukládány „účinné, přiměřené a odstrašující sankce“ ve smyslu mezinárodních závazků 
a doporučení. Takovým způsobem může být administrativněsprávní trestání právnických osob. In: 
Jelínek, J., Herczeg, J.: Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob. Komentář s judikaturou. 2. 
Vydání. Praha: Leges 2013, s. 16. 
192

 Šámal, P. K trestněprávní odpovědnosti právnických osob. In: Bulletin advokacie č. 11, ročník 
2011, s. 20. 
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struktury společnosti a její ekonomiky poskytují mnohem více příležitostí než v minulosti 

k páchání společensky škodlivé, svou povahou čistě kriminální činnosti. Postih fyzických 

osob jednajících za právnické osoby se v této situaci ukazuje jako nedostatečně účinný, 

neboť se buď vůbec ve složité struktuře právnických osob (často nadnárodního 

charakteru) nedaří zjistit individuálně odpovědnou osobu, a pokud se to i podaří, naráží 

uplatnění její trestní odpovědnosti na důkazní obtíže, které často vedou k zastavení 

trestního stíhání či zproštění obžaloby. Je-li pak už některá fyzická osoba odsouzena, 

neplní její postih z hlediska další trestné činnosti páchané v rámci právnické osoby 

dostatečně zastrašovací a preventivní funkci, poněvadž se zpravidla nedotkne vlastní 

činnosti právnické osoby, jejích materiálních zdrojů a personálních předpokladů pro 

pokračování v kriminální činnosti, jak se to typicky ukazuje např. u trestných činů 

spočívajících v zásazích do životního prostředí, v korupčním jednání nebo v 

organizovaném zločinu. Některé právnické osoby dokonce uložené trestní sankce 

odsouzeným fyzickým osobám i různým způsobem kompenzují. Trestním postihem 

právnických osob se tak sleduje účinnější ochrana společenských zájmů, neboť hrozba a 

výkon trestních sankcí, které mohou být zpravidla podstatně přísnější než u fyzických 

osob, mohou náležitě ovlivnit chování právnické osoby v daném společenském a 

ekonomickém prostředí, když v případě odsouzení postihují právnickou osobu v jejím 

samotném ekonomickém základu a navíc působí i svým společensky odsuzujícím 

dopadem na pověst právnické osoby v očích veřejnosti, čímž se vytváří atmosféra 

nepříznivá pro další páchání trestných činů. 

Analýzu problematiky důsledků přijetí tohoto zákona pro dosavadní základní 

zásady trestního práva hmotného, když zásady zákona o trestní odpovědnosti 

právnických osob v podstatě znamenají contradictio in adiecto pro chápání individuální 

trestní odpovědnosti pachatele - fyzické osoby, a to například i zavedením zcela nových 

zásad, zásady souběžné, nezávislé trestní odpovědnosti fyzických a právnických osob a 

zásadu přechodu trestní odpovědnosti na právního nástupce právnické osoby, 
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ponechávám povolanějším
193

 a rovnou přikročím k analýze pozitivního práva, 

konkrétních ustanovení, které upravují práva a povinnosti právnické osoby, proti které 

se vede trestní řízení a osob, které jejím jménem nebo v jejím zastoupení v přípravném 

řízení činí úkony a postavení advokáta, buď jako obhájce právnické osoby, nebo jako 

právního zástupce zmocněnce. 

Relevantní pro tuto práci jsou zejména ustanovení o procesních právech a 

povinnostech, upravené ve zvláštní části zákona č. 418/2011 Sb. o trestní odpovědnosti 

právnických osob a řízení proti nim. V této části zákona jsou upraveny zejména: vztah 

k řízení o správním deliktu, místní příslušnost, vyrozumění o zahájení a skončení 

trestního stíhání, společné řízení proti právnické a fyzické osobě, postup v případě 

zrušení, zániku a přeměny právnické osoby před zahájením trestního stíhání a v jeho 

průběhu, dále zajišťovací opatření, která lze proti právnické osobě užít, dále úprava práv 

a povinností osoby, která činí za právnickou osobu v trestním řízení jednotlivé úkony, 

postavení obhájce právnické osoby, předvolání, předvedení a pořádková pokuta 

právnické osobě, výslech a závěrečná řeč v hlavním líčení a veřejném zasedání a další. 

Vztah procesních ustanovení zák. 418/20011 Sb. a trestního řádu je vztahem 

speciality zákona o trestní odpovědnosti právnických osob k trestnímu řádu a vztahem 

subsidiarity trestního řádu k zákonu o trestní odpovědnosti právnických osob, když 

trestní řád se použije v případech, kdy konkrétní procesní postup není upraven v zákoně 

o trestní odpovědnosti právnických osob (ZTOPO). Toto řešení však vyvolává řadu 

praktických otázek, které budou rozvedeny níže.  

V prvé řadě platí, že zahájení trestního stíhání proti právnické osobě brání tomu, 

aby o témže skutku proti téže právnické osobě probíhalo řízení o správním deliktu; to 

nevylučuje uložení nucené správy nebo jiného nápravného opatření podle jiného 

právního předpisu. Dále platí, že trestní stíhání proti právnické osobě nelze zahájit, a 

bylo-li již zahájeno, nelze v něm pokračovat a musí být zastaveno, jestliže dřívější 

řízení pro týž skutek proti téže právnické osobě skončilo pravomocným rozhodnutím o 

správním deliktu a toto rozhodnutí nebylo zrušeno.  

                                                                       
193

 Např. Jelínek, J., Herczeg, J.: Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob. Komentář 
s judikaturou. 2. Vydání. Praha: Leges 2013, s. 30 a násl. 
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V žádném případě neplatí, že je-li vedeno trestní stíhání proti fyzické osobě 

uvedené pro určitý skutek, není možno zahájit trestní stíhání proti právnické osobě pro 

obdobný skutek, který se skutkem fyzické osoby souvisí a je-li vedeno trestní stíhání 

proti právnické osobě, nevylučuje to možnost zahájit proti některé z fyzických osob 

trestní stíhání. Tento fakt vychází jednak z principu přičitatelnosti a jednak ze 

samotného faktu, že fyzická a právnická osoba jsou ex definitione dvě osoby a je 

jediným z průvodních znaků pravé trestní odpovědnosti právnické osoby. Zásada ne bis 

in idem tím není dotčena. Pozitivně je pak tato zásada rozvedena a normována v ust. § 

31 ZTOPO, který přímo stanoví, že proti obviněné právnické a fyzické osobě se koná 

společné řízení, jestliže trestné činy spolu souvisejí, pokud tomu nebrání důležité 

důvody. Společné řízení pak koná krajský soud, je-li příslušný konat řízení alespoň o 

jednom z trestných činů obviněná právnická osoba i fyzická osoba. Jsou-li pachateli 

nejtěžšího trestného činu nebo nejtěžších trestných činů obviněná právnická osoba i 

fyzická osoba, koná společné řízení soud, který je příslušný konat řízení proti obviněné 

fyzické osobě.  

Trestní stíhání proti právnické osobě lze samo o sobě zahájit buď postupem dle 

ust. § 160 odst. 1 TŘ, nebo dle ust. § 314b odst. 1 TŘ. Jak upozorňuje odborná 

literatura
194

, z principu není možné zahájit trestní stíhání dle ust. § 303 odst. 1 TŘ proti 

právnické osobě, jako proti uprchlé. 

Právnická osoba, proti které bylo zahájeno trestní stíhání, je povinna neprodleně 

písemně oznámit v přípravném řízení státnímu zástupci, že budou prováděny úkony 

směřující k jejímu zrušení, zániku nebo přeměně, a to před provedením těchto úkonů, 

jinak jsou tyto úkony neplatné. 

Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob dále stanoví, že právnická osoba, 

proti které bylo zahájeno trestní stíhání, nemůže být do doby jeho pravomocného 

skončení zrušena a nemůže dojít k její přeměně, ani k jejímu zániku, s výjimkou 

případu, kdy by důsledky byly nepřiměřené povaze spáchaného
195

 trestného činu; 
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 Např. Jelínek, J., Herczeg, J.: Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob. Komentář 
s judikaturou. 2. Vydání. Praha: Leges 2013, s. 177 . 
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v takovém případě trestní odpovědnost právnické osoby, proti níž bylo zahájeno trestní 

stíhání, přechází na právního nástupce této osoby. Byla-li právnická osoba založena na 

dobu určitou nebo k dosažení určitého účelu a v době od zahájení jejího trestního stíhání 

uplynula doba, na níže je založena, nebo se naplnil účel, pro který byla založena, hledí 

se na ni od toho okamžiku, jako by byla založena na dobu neurčitou. 

V přípravném řízení o tom, zda právnická osoba může být zrušena a zda smí dojít 

k její přeměně, popřípadě jejímu zániku, rozhoduje vždy soud. Proti tomuto rozhodnutí 

lze podat stížnost, která má odkladný účinek. 

Nicméně platí, že pokud v přípravném řízení státní zástupce nepodá příslušnému 

soudu návrh na vyslovení neplatnosti úkonů směřujících ke zrušení, zániku nebo 

přeměně právnické osoby, neplatnosti rozhodnutí o schválení přeměny právnické osoby 

nebo neplatnosti projektu přeměny za podmínek stanovených jiným právním předpisem, 

hledí se na tyto úkony jako na platné. 

Před rozhodnutím o tom, zda právnická osoba může být zrušena a zda smít dojít 

k její přeměně, popřípadě k jejímu zániku může soudce a v řízení před soudem předseda 

senátu právnické osobě uložit, aby ve stanovené lhůtě složila na určený účet jím 

stanovenou částku odpovídající výši předpokládaného peněžité trestu nebo aby poskytla 

jinou záruku. Na trvání těchto opatření a na nakládání se složenou částkou platí obdobně 

ust. § 73a odst. 5 věta první a ust. § 73a odst. 6 až 9 trestního řádu. Proti tomuto 

rozhodnutí lze podat stížnost, která však nemá odkladný účinek. 

Zajišťovací opatření upravuje ZTOPO v ust. § 33, když stanoví, že hrozí-li 

důvodná obava, že obviněná právnická osoba bude postupovat způsobem uvedeným 

v ust. § 67 písm. c) TŘ, tj. že bude opakovat trestnou činnost, pro niž je stíhána, dokoná 

trestný čin, o který se pokusila, nebo vykoná trestný čin, který připravoval nebo kterým 

hrozila, může již v přípravném řízení soudce na návrh státního zástupce a v řízení před 

soudem předseda senátu dočasné pozastavit výkon jednoho nebo více předmětů činnosti 

                                                                                                                                                                                     
spáchaném trestném činu, dokud zde není pravomocné rozhodnutí soudu, když spáchaný je 
hmotně právní pojem. Opačný závěr by dle mého názoru znamenal popření principu presumpce 
neviny. Nicméně zde citované ust. § 32 odst. 2 ZTOPO tento pojem užívá, ačkoli je z tohoto 
ustanovení zjevné, že upravuje situaci, kdy není trestní řízení skončeno. Vhodnější by dle mého 
názoru bylo dle lege ferenda uvést tuto formulaci: „byly nepřiměřené povaze trestného činu, ze 
kterého je obviněna“. 
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nebo uložit omezení nakládání s majetkem této právnické osoby; přitom přihlédne i 

k důsledkům, které může mít uložení zajišťovacího opatření na třetí osoby. 

Jak uvádí Jelínek a Herczeg
196

 zákon bere na více místech zřetel na práva 

poškozeného a třetí osoby. Podrobněji se touto otázkou budu zabývat níže. 

Předseda senátu a v přípravném řízení soudce na návrh státního zástupce může 

obviněné právnické osobě uložit omezení s nakládáním s jejím majetkem, je-li stíhána 

pro trestný čin, za který je třeba vzhledem k povaze a závažnosti činu a poměrům 

právnické osoby očekávat uložení peněžitého trestu, a je-li obava, že výkon trestu bude 

zmařen nebo ztížen. 

Zákon dále upravuje postup orgánů činných v trestním řízení, jak mají postupovat 

v případě, že dojde k užití zde uvedeného zajišťovacího opatření. 

Jak uvádí Komentář, právnické osoby jsou umělé, fiktivní organizační útvary. 

Proto vůči nim nepřichází v úvahu použít těch omezení, která lze při splnění zákonných 

podmínek použít proti fyzické osobě. Právnickou osobu nelze zadržet (§75, §76 TŘ), 

obviněnou právnickou osobu nelze vzít do vazby (§67 a násl. TŘ), nelze ohledně ní 

vydat příkaz k zatčení (§69 TŘ), nelze ji podrobit osobní prohlídce, nelze jí ani zakázat 

vycestovat do zahraničí. Proti právnické osobě nelze užít zajišťovací instituty jako proti 

fyzické osobě. Toto zajišťovací opatření, ust. § 33 odst. 1) tak obsahuje úpravu opatření, 

která lze uložit pro docílení účelu, pro který se ukládá opatření fyzické osobě dle ust. 

§67 a násl.). 

Právnická osoba nemůže sama jednat, projevit vůli. Proto za ni v trestním řízení 

činí úkony ten, kdo je k tomu oprávněn v řízení před soudem podle o.s.ř. Tato osoba 

musí prokázat své oprávnění k činění úkonů za právnickou osobu. 

Právnická osoba si také může zvolit zmocněnce. Zmocnění se prokazuje písemnou 

plnou mocí. Plnou moc lze udělit i ústně do protokolu. V řízení může mít obviněná 

právnická osoba současně pouze jednoho zmocněnce. 

Zákon dále stanoví, že takovým zmocněncem nemůže být osoba, která je 

obviněným, poškozeným nebo svědkem v téže věci. Pokud je v průběhu řízení zjištěna 

                                                                       
196

 Např. Jelínek, J., Herczeg, J.: Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob. Komentář 
s judikaturou. 2. Vydání. Praha: Leges 2013, s. 199 a násl. 
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tato skutečnost, předseda senátu a v přípravném řízení státní zástupce vyzve právnickou 

osobu, aby určila k provádění úkonů v dalším řízení jinou osobu; k určení takové osoby 

jí stanoví lhůtu zpravidla v délce 7 dnů. 

Není-li zmocněnec určen ve lhůtě, která byla stanovena dle předchozího odstavce, 

nebo právnická osoba nemá osobu způsobilou činit úkony v řízení, popřípadě právnické 

osobě nebo jejímu zmocněnci prokazatelně nelze doručovat písemnosti, v přípravném 

řízení soudce ustanoví právnické osobě opatrovníka. Osobu lze ustanovit opatrovníkem 

jen s jejím souhlasem. Opatrovníkem nelze ustanovit osobu, o níž lze mít důvodně za to, 

že má takový zájem na výsledku řízení, který odůvodňuje obavu, že nebude řádně hájit 

zájmy právnické osoby.  

Zmocněnec, osoba, která byla ustanovena opatrovníkem nebo osoba, která je 

oprávněna jednat jménem právnické osoby má pak stejná práva v trestním řízení.  

Ust. § 21 o.s.ř., které se použije k vymezení fyzické osoby, která je oprávněna 

jménem právnické osoby v trestním řízení jednat, uvádí, že za právnickou osobu jedná:  

a) její statutární orgán; tvoří-li statutární orgán více fyzických osob, jedná za 

právnickou osobu jeho předseda, popřípadě jeho člen, který tím byl pověřen, nebo 

b) její zaměstnanec (člen), který tím byl statutárním orgánem pověřen, nebo 

c) vedoucí jejího odštěpného závodu nebo vedoucí jiné její organizační složky, o 

níž zákon stanoví, že se zapisuje do obchodního rejstříku, jde-li o věci týkající se tohoto 

závodu (složky), nebo 

d) její prokurista, může-li podle udělené prokury jednat samostatně. 

(2) Ustanovení odstavce 1 se nepoužije, stanoví-li tento nebo zvláštní zákon, že za 

právnickou osobu jednají jiné osoby.
197

 

(3) Byla-li u právnické osoby zavedena nucená správa, jedná za ni nucený 

správce, který má podle zákona postavení jejího statutárního orgánu, popřípadě 

zaměstnanci právnické osoby, které tím nucený správce pověřil; jinak se postupuje 

podle odstavců 1 a 2. 

                                                                       
197

 Například § 72, § 131 odst. 2, § 131a, § 182 odst. 2, § 183 odst. 1 a § 199 obchodního zákoníku. 
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(4) Za právnickou osobu nemůže jednat ten, jehož zájmy jsou v rozporu se zájmy 

právnické osoby. 

(5) Každý, kdo jedná za právnickou osobu, musí své oprávnění prokázat. V téže 

věci může za právnickou osobu současně jednat jen jediná osoba. 

Vzhledem k výše uvedenému se však nabízí celá řada praktických otázek. 

Například, bude-li stíhán statutární orgán právnické osoby společně s právnickou 

osobou, a za právnickou osobu bude jednat její zmocněnec, například její zaměstnanec, 

jaký bude vztah zmocněnce resp. jeho advokáta a statutárního orgánu a jejího advokáta? 

Bude-li obviněn jak například nucený správce, případně likvidátor, jako osoba uvedená 

v ust. §21 odst. 4 o.s.ř. orgán, tak právnická osoba, kdy nastává nejzažší okamžik střetu 

zájmů, který předpokládaný v ust. §21 odst. 4 o.s.ř.? Nabízí se však další otázky. Bude 

například účinné doznání, které by v trestním řízení učinil za právnickou osobu její 

zaměstnanec v rozporu s pokynem statutárního orgánu? Jak bude třeba posuzovat kolize 

mezi zmocněncem, který bude předvolán jako svědek a nakonec bude sám obviněn? 

Bude například možno nechat předvést za šetření základních lidských práv nechat 

předvést opatrovníka? Bude možno, aby právnická osoba, statutární orgán a zmocněnec 

měli stejného obhájce? 

Praktické otázky obhajoby právnické osoby si klade Vidrna
198

: Činit úkony v 

řízení nemůže osoba, která je obviněným, poškozeným nebo svědkem v téže věci. Možná 

kolize zájmů je zjevná a bude zde nepochybně platit i v případě, že proti fyzické a 

právnické osobě z nějakého důvodu nebude konáno společné řízení. Jestliže tedy bude  

nejprve vedeno trestní řízení proti fyzické osobě a teprve dodatečně trestní řízení proti 

osobě právnické, rozhodující bude celková faktická pozice fyzické osoby a nikoliv to, že 

se z hlediska určité spisové značky jedná formálně o jinou věc. Opačný závěr by totiž 

mohl vést k absurdní situaci, spočívající třeba i v tom, že v jedné věci obviněná fyzická 

osoba bude pod hrozbou sankcí nucena k tomu, aby pak v trestní věci proti právnické 

                                                                       
198

 Vidrna, J. Některé procesní otázky trestního stíhání právnických osob. www.epravo.cz: 
http://www.epravo.cz/top/clanky/nektere-procesni-otazky-trestni-odpovednosti-pravnickych-
osob-91549.html 
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http://www.epravo.cz/top/clanky/nektere-procesni-otazky-trestni-odpovednosti-pravnickych-osob-91549.html
http://www.epravo.cz/top/clanky/nektere-procesni-otazky-trestni-odpovednosti-pravnickych-osob-91549.html
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osobě vypovídala jako svědek. Ostatně, ze stejného důvodu bude také zřejmě vyloučeno, 

aby v téže věci hájil fyzickou i právnickou osobu stejný advokát. Zájmy obou těchto 

subjektů se budou lišit už proto, že snaha vyvinit osobu právnickou zřejmě nutně povede 

i k její snaze „distancovat se“ jakýmkoliv způsobem od deliktního jednání fyzické osoby.  

V této fázi se už ale naskýtá několik otázek, jejichž zodpovězení má význam 

například i z hlediska možnosti aplikace odklonů v trestním řízení. Jedná se zde o to, 

jaký vlastně bude faktický vztah stíhané právnické osoby a konající osoby, což souvisí s 

tím, zda a jak bude mít právnická osoba možnost tuto fyzickou osobu v jejím jednání 

ovlivňovat a řídit. Jak již bylo řečeno, úkony konající osoby jsou přímo úkony stíhané 

právnické osoby, v praxi ale patrně nelze předpokládat, že zde bude ponechán prostor 

naprostému samovývoji. Zejména pokud  konající osobou bude například řadový 

zaměstnanec právnické osoby, nelze asi očekávat, že se nechají její statutární orgány 

jeho jednáním výrazně překvapovat.  

Jaká je ještě při tom všem možná role advokáta jako obhájce v trestním řízení? Již 

byla zmíněna otázka možného střetu zájmů, který zřejmě vylučuje i v případě 

odděleného trestního řízení zastupování stíhané fyzické osoby a stíhané právnické osoby 

jedním advokátem. Zákon sice říká, že v případě právnické osoby neplatí ustanovení 

trestního řádu o nutné obhajobě, ale přesto lze všem stíhaným právnickým osobám 

zastupování advokátem v každém případě doporučit. Jednak mohou být následky 

odsouzení právnické osoby až fatální pro ni samotnou i pro její zaměstnance, jednak lze  

pochybovat o tom, že by orgány činné v trestním řízení nebyly schopny za současného 

stavu jisté právní nejistoty možných excesů.  

Současně však zde vystupuje ještě jedna možná postava advokáta, tentokrát na 

straně konající osoby. Právo na obhajobu je právem ústavním, přičemž konající osoba 

nepochybně nepřestane být občanem s jeho ústavními právy pouze proto, že orgán činný 

v trestním řízení musí mít možnost v tomto zvláštním případě s kým komunikovat. To v 

praxi znamená, že i osoba konající úkony za stíhanou právnickou osobu může mít svého 

vlastního advokáta (minimálně jí ho přece nelze zakázat - druhá otázka je, kdo ho bude 

platit), otázka její nutné obhajoby zde už, díky nedávné novelizaci, naštěstí nehrozí.   
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Jestliže ale bude mít stíhaná právnická osoba svého vlastního advokáta, smyslem 

jeho udělené plné moci bude, aby v příslušném trestním řízení činil v zastoupení této 

právnické osoby všechny ty úkony, které situace právě vyžaduje. Kdyby tyto úkony z 

jakéhokoliv důvodu činit nemohl, jeho existence by zde postrádala smysl. Vedle toho zde 

ovšem existuje a funguje konající fyzická osoba, jejíž úkony jsou oproti tomu 

bezprostředními úkony stíhané právnické osoby.  

V tomto případě tedy vzniká poměrně zvláštní množina několika subjektů s jejich 

procesními právy i povinnostmi a znovu se tak objevuje již shora zmíněná otázka, kdo 

bude mít jaké kompetence. Nelze samozřejmě vyloučit, že se dostanou do vzájemného 

názorového rozporu advokát právnické osoby a konající osoba, případně i advokát 

právnické osoby a advokát konající osoby. Takový rozpor může vyvstat například v 

případě posouzení potřeby aplikace opravného prostředku, jeho argumentace, apod. V 

tom případě by tato otázka rychle přestala být otázkou čistě teoretickou.  

Komentář zatím k těmto otázkám, celkem pochopitelně vzhledem k absenci 

judikatury, nabízí pouze relativně obecné odpovědi, když uvádí, že právnická osoba se 

může dát v trestním řízení zastupovat zmocněncem, jehož si zvolí. Zmocněnci, jehož si 

právnická osoba zvolila, udělí písemně nebo ústně do protokolu procesní plnou moc 

nebo plnou moc jen pro určité úkony. Komentář dále uvádí, že, osoba jednající jménem 

právnické osoby, její zmocněnec nebo opatrovník, mají v trestním řízení procesní práva 

obviněného (zejména ust. § 33 TŘ), ale také jsou zatíženi určitými povinnostmi, které 

má obviněný jako osoba podle trestního řádu. 

Nehledě na existenci zmocněnce, osoby oprávněné jednat jménem právnické 

osoby dle ust. 21 odst. 4 o.s.ř. či opatrovníka, má právo právnická osoba na to zvolit si 

obhájce, nicméně s tím, že ustanovení o nutné obhajobě se právnické osoby netýkají, 

jak však uvádí Komentář, není tím dotčeno právo obviněné právnické osoby na 

obhajobu bezplatnou nebo za sníženou odměnu.  

Jak již bylo zmíněno výše, osoba, která za právnickou osobu činí úkony dle ust. § 

34 ZTOPO, může být, pokud se bez dostatečné omluvy nedostaví, předvedena, pokud 

byla řádně předvolána. 
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Pokud osoba, která činí za právnickou osobu úkony podle ust. § 34 odst. 1) nebo 

2) nebo 4), přes předchozí napomenutí ruší řízení nebo se k soudu, státnímu zástupci 

nebo policejnímu orgánu chová urážlivě, nebo pokud bez dostatečné omluvy 

neuposlechne příkazu nebo nevyhoví výzvě, které jí byly dány podle trestního řádu 

nebo podle ZTOPO, může být právnické osobě, kterou zastupuje, v přípravném řízení 

státním zástupcem uložena pořádková pokuta až do výše 500 000 Kč. Dopustí-li se 

jednání uvedeného ve větě první opatrovník, lze mu uložit pořádkovou pokutu do 

50 000 Kč. 
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Závěr 

 

Cílem mé práce bylo zkoumat postavení obhájce v přípravném řízení. Nejdříve 

jsem analyzoval vývoj institutu přípravného řízení v Trestním řádu, zák. 141/1961 Sb. 

od počátku jeho existence a to zejména s ohledem na postavení obhájce v přípravném 

řízení. Dále jsem se věnoval jednotlivým složkám práva na obhajobu. Teprve nyní, na 

konci práce, musím podotknout, že mi její zpracování ukázalo, nakolik je tato oblast 

široká, kolik otázek je třeba zodpovědět a z kolika úhlů je třeba problematiku nazírat.   

Ačkoli jsou v mé práci kapitoly, které by si rozsahem analyzované problematiky 

vyžádaly zpracování v samostatné práci, přesto se domnívám, že jsem se věnoval 

poměrně podrobně osobě obhájce, jeho právům a povinnostem v přípravném řízení, 

stejně tak postavení obviněného v přípravném řízení a jeho právům a povinnostem, 

vývoji přípravného řízení do jeho současné podoby, jednotlivým novelizacím trestního 

řádu v oblasti obhajoby v přípravném řízení, díle že jsem reflektoval význam a dosah 

základních zásad trestního řízení pro obhajobu, zabýval se problematikou mlčenlivosti 

obhájce a v neposlední řadě jsem také načrtl základní otázky v oblasti obhajoby 

právnických osob. 

Domnívám, že se mi podařilo můj v úvodu této práce vytyčený úkol v nezbytné 

míře splnit a že moje práce nabídla alespoň v některých svých částech možnost 

k zamyšlení nad postavením obhajoby v přípravném řízení i poučenému čtenáři. 
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Resumé v českém jazyce 

 

Předmětem rigorózní práce Postavení obhájce v přípravném řízení je zkoumání 

postavení obhajoby, a to jak materiální obhajoby, vykonávané samotným obviněným, 

tak zejména formální obhajoby, vykonávané obhájcem s tím, že výše uvedené je 

zkoumáno v přípravném řízení a společně s ním. 

 Text nejprve ve své první části pojednává o vývoji právní úpravy přípravného 

řízení od r. 1962 do současnosti. V této části jsou podrobně rozebírány jednotlivé 

novely Zákona o trestním řízení soudním, zák. č. 141/1961 Sb., Trestního řádu, zejména 

pak novela nazývaná jako „malá rekodifikace“, která byla provedena zákonem 

265/2001 Sb. Již v této první části textu je kladem důraz na pozici obhajoby. Poté co je 

proveden výklad o vývoji institutu přípravného řízení, je podána aktuální definice 

přípravného řízení de lege lata a je rozveden celkový průběh přípravného řízení. Dále je 

také pojednáno o účelu přípravného řízení. Poté se práce věnuje rozboru jednotlivých 

forem přípravného řízení. 

Rigorózní práce dále předkládá stručný nástin (model) průběhu přípravného 

řízení, a snaží se nabídnout elementární vymezení základních institutů přípravného 

řízení a to právě nejdříve popisem fáze trestního řízení prověřování a poté fáze trestního 

řízení vyšetřování, tedy úseku, který obvykle následuje pro prověřování, není-li samotné 

přípravné řízení zahájeno jinak. 

Nejprve je v rámci výše uvedeného pojednáno o standardním vyšetřování, dále 

jsou zmíněny odchylky rozšířeného vyšetřování a nakonec je definováno zkrácené 

přípravné řízení jako institut typově a chronologicky nejmladší, nicméně zásadní pro 

aktuální podobu českého trestního procesu.  

Druhá část práce se nejprve věnuje rozboru základních zásad trestního řízení a 

z těchto zásad, vzhledem k hlavnímu předmětu práce, je pak blíže zkoumána zásada 

práva na obhajobu a jednotlivých složek práva na obhajobu.  

Ve třetí, závěrečné, části pak práce pokračuje popisem požadavků na obhájce, 

jeho práv a povinností a institutu nutné obhajoby a v posledku pak nejzásadnějším 

zásahem do práva obviněného na svobodnou volbu obhájce – vyloučením obhájce. 
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V práci je na různých místech pojednáno také například o advokátním tarifu a 

o jednotlivých motivech všech novel trestního řádu. Často je polemizováno se 

zákonodárcem, autor se snažil předkládat k diskutabilním bodům současné či historické 

právní úpravy rozdílné názory odborníků a citovat k těmto judikaturu jak českých 

soudů, tak Evropského soudu pro lidská práva, případně svůj názor. Práce se snaží 

především co nejvíce zaměřit na české právní prostředí, na českou úpravu a na českou 

odbornou literaturu, když má sloužit právě zejména orientaci v českém právním 

prostředí.   
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Summary in the English language 

 

The subject matter of this doctoral graduate thesis entitled “The Position of the 

Defence Counsel in Pre-trial Proceedings”, is an examination of the position of the 

defence, both the material defence as performed by the accused himself, as well as the 

formal defence performed by the counsel for the defence, providing that this matter is 

examined as performed in the pre-trial proceedings and jointly with them. 

In the first part, the text initially deals with the development of the legal 

provisions for the pre-trial proceedings from the year 1962 until present. This part 

analyzes the individual amendments of the Rules of Criminal Procedure, Law no. 

141/1961 Coll., mainly the amendment entitled “Small Re-coding” implemented by Act 

265/2001 Coll. Early on in the text, emphasis is put on the position of the defence. After 

an exposition of the development of the preliminary proceedings institute, the thesis 

provides an updated definition of the preliminary proceedings de lege lata, and it 

elaborates on the overall course of the preliminary proceedings. In addition, the thesis 

analyses the purpose of the preliminary proceedings. In conclusion, the work dedicates 

itself to an analysis of individual forms of the preliminary proceedings. 

This doctoral graduate thesis further provides a brief outline (model) of the 

course of the pre-trial proceedings, and tries to offer elementary definitions of the 

fundamental institutes of the pre-trial proceedings by providing firstly a description of 

the “examination” stage of the criminal proceedings, and secondly a description of the 

“investigation” stage of the criminal proceedings, which is the part of criminal 

proceedings usually following the examination stage, unless the criminal proceedings 

are initiated in a different manner. 

First, the thesis deals with standard investigating procedures,followed by 

references to variances from extended investigation, and finally, defines the abbreviated 

preliminary proceedings as of the typologically and chronologically youngest institute 
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which is, however, fundamental for the current updated form of the Czech Civil Law 

proceedings.  

The second part of the thesis is dedicated to an analysis of the basic principles 

of the criminal proceedings, which principles are used to examine closely the right of 

defence and separate components of the right of defence in relation to the subject matter 

of the thesis.  

The third, closing part of the thesis, continues with a description of the 

requirements for defence counsel, including his rights and obligations and the institute 

of compulsory defence, and lastly, the most significant intervention into the right of the 

accused to have a free selection of defence counsel, including  exclusion of the defence 

counsel. 

In various places, the thesis deals with the attorneys-at-law rates and with 

individual reasons for all the amendments of the Rules of Criminal Procedure. There are 

frequent polemics with the legislator, the author trying to bring contemporary or 

historical legal provisions and different viewpoints of specialists to the issues discussed, 

and to quote judicature of both Czech courts and the European Court for Human Rights, 

or his own viewpoint, as the case may be. As it is oriented mainly towards the Czech 

legal environment, the thesis attempts to concentrate on the Czech legal environment 

and legal provisions, as well as on Czech professional literature as much as possible. 
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Abstrakt v českém jazyce 

Práce „Postavení obhájce v přípravném řízení“ zkoumá postavení obhajoby 

v přípravném řízení, tj. v předsoudní fázi trestního řízení. Text nejprve pojednává o 

významnějších novelách trestního řádu a o vývoji přípravného řízení, účelu přípravného 

řízení a jeho jednotlivých formách. Následně práce podává stručný nástin (model) 

průběhu přípravného řízení, nabízí elementární vymezení základních 

institutů přípravného řízení. Druhá část práce se nejprve věnuje rozboru základních 

zásad trestního řízení a z těchto zásad je pak nejpodrobněji zkoumána zásada práva na 

obhajobu a její jednotlivé složky. 

Ve třetí části pak práce pokračuje popisem požadavků na obhájce, popisem 

jeho práv a povinností, institutu nutné obhajoby a v posledku pak nejzásadnějším 

zásahem do práva obviněného na svobodnou volbu obhájce – vyloučením obhájce. 

V této části práce je také pojednáno podrobněji mlčenlivosti obhájce a jsou analyzována 

specifika obhajoby právnických osob. V práci je na různých místech pojednáno také 

například o advokátním tarifu. Často je polemizováno se zákonodárcem, autor se snažil 

předkládat k diskutabilním bodům současné či historické právní úpravy rozdílné názory 

odborníků a citovat k těmto judikaturu jak českých soudů, tak Evropského soudu pro 

lidská práva. 
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Abstrakt v anglickém jazyce (abstract in english) 

The study “The Position of the Defence Counsel in Pre-trial Proceedings” 

examines the status of the defence attorney in the preliminary procedure, i.e. in the pre-

trial phase of criminal proceedings. First, the text deals with more significant 

amendments to the Criminal Procedure Code and with the development, purpose and 

various forms of the preliminary procedure. In the following part, the study provides a 

brief outline (model) of the course of the preliminary procedure and offers elementary 

definitions of fundamental institutes of this procedure. The second part of the study 

focuses at first on an analysis of fundamental principles of criminal procedure. Out of 

those principles, most detailed attention is paid to the right to the defence counsel and to 

the attributes of such right. 

The third part of the study describes the various requirements imposed on the 

defence attorney, the defence attorney's rights and obligations, the institute of legitimate 

defence and discusses finally the most fundamental interference into the accused’s right 

to free election of a defence attorney – expulsion of the defence attorney. This part of 

the study also provides a more detailed analysis of the client's - defence attorney's 

privilege and discusses the specific features of the defence of a legal entity. The study 

also deals at various instances with the advocacy tariff. In his frequent polemics with 

the law, the author endeavoured to present varying opinions of legal experts on the 

disputable points of the current or historical legislation and quoted in this respect the 

case law of Czech courts and of the European Court of Human Rights. 
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