
PĚT RAD aneb Kdy je nutné mít
v trestním řízení obhájce

V případě, že je proti ně-
komu vedeno trestní
řízení, je obvykle na

jeho rozhodnutí, zda si zvolí
svého obhájce. V některých
případech však musí mít ob-
viněný obhájce obligatorně ze
zákona. Jedná se o případy tzv.
nutné obhajoby. Obhájcem v
trestním řízení může být jen
advokát, přičemž se nemůže
jednat o advokáta, proti kte-
rému je nebo bylo vedeno
trestní stíhání, a v důsledku
toho v řízení, ve kterém by měl
vykonávat obhajobu, má po-
stavení obviněného, svědka
nebo zúčastněné osoby. V
trestním řízení rovněž nemů-
že být obhájcem advokát, kte-
rý v něm vypovídá jako svě-
dek, podává znalecký posudek
nebo je činný jako tlumočník.
V dnešních pěti radách si tedy
rozebereme, za jakých pod-
mínek je obviněný povinen
mít obhájce.

Rada první
Trestní řád uvádí situace,
ve kterých musí mít obvi-
něný obhájce už v příprav-
ném řízení.

Obviněný musí mít obhájce
už v přípravném řízení, je-li
ve vazbě, ve výkonu trestu
odnětí svobody, ve výkonu
ochranného opatření spoje-
ného se zbavením osobní svo-
body nebo na pozorování

ve zdravotnickém ústavu, je-li
zbaven způsobilosti k práv-
ním úkonům nebo je-li jeho
způsobilost k právním úko-
nům omezena, jde-li o řízení
proti uprchlému, při sjedná-
vání dohody o vině a trestu,
koná-li se řízení o trestném
činu, na který zákon stanoví
trest odnětí svobody, jehož
horní hranice převyšuje pět
let.

Obviněný musí mít v pří-
pravném řízení obhájce také
tehdy, považuje-li to státní zá-
stupce za nutné, zejména pro-
to, že vzhledem k tělesným
nebo duševním vadám obvi-
něného mají pochybnosti o je-
ho způsobilosti náležitě se há-
jit. Obviněný musí mít obháj-
ce dále v hlavním líčení kona-
ném ve zjednodušeném řízení
proti zadrženému a v řízení,
v němž se rozhoduje o uložení
nebo změně zabezpečovací
detence nebo o uložení nebo
změně ochranného léčení,
s výjimkou ochranného léčení
protialkoholního.

Rada druhá
Mladistvý obviněný musí
mít obhájce od okamžiku,
kdy jsou proti němu prove-
deny úkony podle trestního
řádu.

Mladistvý obviněný musí
mít obhájce od okamžiku, kdy
jsou proti němu použita opat-
ření podle zákona o soudnic-
tví ve věcech mládeže nebo
provedeny úkony podle trest-
ního řádu, včetně úkonů ne-
odkladných a neopakovatel-
ných, ledaže nelze provedení
úkonu odložit a vyrozumění
obhájce o něm zajistit, ve vy-
konávacím řízení, rozhoduje-
-li soud pro mládež ve veřej-
ném zasedání a v řízení o stíž-
nosti pro porušení zákona,
v řízení o dovolání a v řízení
o návrhu na povolení obnovy
řízení, rozhoduje-li soud pro
mládež ve veřejném zasedání,
a to do dovršení osmnácti let
věku.

Rada třetí
Obhájce může obviněnému
za stanovenýchpodmínek
zvolit i jeho rodinný pří-
slušník.

Neužije-li obviněný práva
zvolit si obhájce a nezvolí-li
mu ho ani jeho zákonný zá-
stupce, může mu ho zvolit je-
ho příbuzný v pokolení pří-
mém, jeho sourozenec, osvo-
jitel, osvojenec, manžel, part-
ner, druh, jakož i zúčastněná
osoba. Je-li obviněný zbaven
způsobilosti k právním úko-
nům nebo je-li jeho způsobi-
lost k právním úkonům ome-
zena, mohou tak učinit tyto
osoby i proti jeho vůli. Jestliže
obviněný nemá obhájce v pří-
padě, kdy ho musí mít, určí se
mu lhůta ke zvolení obhájce.
Pokud v této lhůtě nebude ob-
hájce zvolen, bude mu obhájce
na dobu, po kterou trvají dů-
vody nutné obhajoby, nepro-
dleně ustanoven. Obviněný si
může místo obhájce, který mu
byl ustanoven nebo osobou
k tomu oprávněnou zvolen,
zvolit obhájce jiného.

Rada čtvrtá
V případě nutné obhajoby
pro trestný čin, na který zá-
kon stanoví trest odnětí
svobody, jehož horní hrani-
ce převyšuje pět let, je ob-
viněný oprávněn se obhájce
vzdát.

Je-li dán důvod nutné ob-
hajoby, protože se jedná
o trestný čin, na který zákon
stanoví trest odnětí svobody,
jehož horní hranice převyšuje
pět let, může se obviněný
obhájce vzdát, nejde-li o trest-
ný čin, za který lze uložit výji-
mečný trest. Obviněný se mů-
že obhájce vzdát i v případech,
kdy je nutná účast obhájce
v hlavním líčení konaném ve
zjednodušeném řízení proti
zadrženému. Vzdání se ob-
hájce 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 ob-
hájce a po předchozí poradě
s ním.

Rada pátá
Jestliže to odůvodňují ma-
jetkové poměry obviněné-
ho, je možné mu přiznat ná-
rok na bezplatnou obhajo-
bu nebo za sníženou odmě-
nu.

Osvědčil-li obviněný, že ne-
má dostatek prostředků, aby
si hradil náklady obhajoby,
rozhodne předseda senátu
a v přípravném řízení soudce,
že má nárok na obhajobu bez-
platnou nebo za sníženou od-
měnu. Vyplývá-li ze shromáž-
děných důkazů, že obviněný
nemá dostatek prostředků na
náhradu nákladů obhajoby,
může, je-li to třeba k ochraně
práv obviněného, rozhodnout
předseda senátu a v příprav-
ném řízení na návrh státního
zástupce soudce o nároku na
obhajobu bezplatnou nebo za
sníženou odměnu i bez návr-
hu obviněného.

V tomto článku jsme čerpali z níže uve-
dených právních předpisů:

Zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád
Zákon č. 218/2006Sb., o soudnictví ve

věcechmládeže

Rubrika 5 rad zdarma je společným
projektemDeníku a internetové

právní poradnyPrávní linka –
www.pravnilinka.cz.

Nepřehlédněte
Deník se po krátké pauze vrací
k oblíbené rubrice Pět rad.
V pondělí se v právní poradně
dozvíte, jak postupovat
v konkrétních situacích a čeho
se naopak vyvarovat.
NEPŘEHLÉDNĚTE:
Příští téma: Trestný čin může
spáchat i právnická osoba

NOVÝ SERIÁL
DENÍKU
PRÁVNÍ
PORADNA

Každý z nás čas od času řeší
nějakou právní otázku,
častokrát si však ani neuvě-
domujeme, že konkrétní
záležitost v sobě skrývá
mnohem více právních pro-
blémů a její řešení není tak
jednoduché, jak se mohlo
zpočátku zdát.

Pět lidí se zranilo při srážce
autobusu s dodávkou
DALIBOR OTÁHAL

Krnov – Více než dvouhodi-
nové omezení provozu na sil-
nici z Krnova směrem na Měs-
to Albrechtice způsobila váž-
ná dopravní nehoda dodávky
a autobusu, v němž v tu chvíli
jelo 26 cestujících. Při srážce
vozů se zranilo pět lidí. K ha-
várii došlo v pátek dopoledne
v obci Krásné Loučky.

„Na místo vyjely celkem
čtyři posádky, a to ze stano-
višť v Krnově, Bruntále a Měs-
tě Albrechticích. Zdravotníci
poskytovali pomoc třem že-
nám a dvěma mužům, a to ve
věkovém rozpětí osmačtyři-
cet až devětasedmdesát let,“
informoval mluvčí Zdravot-
nické záchranné služby Mo-
ravskoslezského kraje Lukáš
Humpl.

Všichni zranění byli na-
štěstí mimo přímé ohrožení
života, při vědomí a se zá-
chranáři komunikovali. Je-
den z mužů však zůstal zaklí-

něn v automobilu a bylo nutné
ho vyprostit. Lidé utrpěli
vesměs středně těžká zranění,
a to v oblasti hrudníku, v jed-
nom případě páteře, u jedné z
žen zjistili záchranáři zranění
horní a dolní končetiny. Zra-

něné záchranáři dopravili do
krnovské nemocnice.

Na místo vyrazila i jednot-
ka dobrovolných a profesio-
nálních hasičů z Krnova.
„Hasiči po příjezdu zajistili
místo nehody, vyprostili řidi-
če z havarované dodávky a
zlikvidovali úniky provoz-
ních kapalin z havarovaných
vozidel,“ uvedl mluvčí Hasič-
ského záchranného sboru Mo-
ravskoslezského kraje Marek
Gašparín.

Provoz na silnici byl plně
obnoven až po necelých třech
hodinách, poté co hasiči od-
táhli havarovanou dodávku a
byl odtažen i nabouraný auto-
bus.

SRÁŽKAautobusu s dodávkou zablokovala na více než dvě a půl ho-
diny silnici za KrnovemvKrásných Loučkách. Pět lidí se při nehodě
zranilo. Foto: Hasičský záchranný sborMSK

Opilý důchodce to rozjel ve velkém stylu
Karviná – Řádění, za které by
se nemusela stydět ani ne-
jedna rokenrolová hvězda di-
voké pověsti, předvedl svým
sousedům jedenasedmdesá-
tiletý důchodce z Karviné. Ten
se již během dopoledne opil
tak, že když přišel domů, za-
lomil při odemykání klíč v
zámku dveří svého bytu. Sou-
sedy pak „žádal“ o pomoc vel-
mi svérázným způsobem.

Oděn pouze do kalhot bušil na
dveře sousedních bytů a za do-
provodu vulgárních nadávek
na ně močil. „Hlídka měst-
ské policie, která dorazila na
místo, se snažila opilce zklid-
nit. Ten si však nedal říct a
ve svém řádění pokračoval.
Strážníci jej proto převezli na
protialkoholní záchytnou sta-
nici, kde mu bylo naměřeno
2,2 promile alkoholu v de-

chu,“ popsal dále zástupce ře-
ditele Městské policie Kar-
viná Václav Ožana.

Po vystřízlivění a propuš-
tění ze záchytky muže čeka-
la pokuta. A nebyly to jedi-
né náklady, které musí po
svém řádění uhradit. Druž-
stevníci domu nechali jeho
znečištění uklidit firmou a ta-
ké tyto náklady mu vyúčtu-
jí. (rich)

Opilec naboural a ujížděl dál
Karviná – Těsně před jed-
nou hodinou po půlnoci pro-
cházela hlídka městské poli-
cie po náměstí Budovatelů v
Karviné-Novém Městě, když
uslyšela hluk bortícího se ple-
chu a řinčení skla. Vzápětí
spatřila vozidlo, které pro-
jíždělo po ulici a narazilo do
druhého, parkujícího vozu.
„Viník nehody však neza-

stavil. Naopak přidal a z mís-
ta ujížděl. Hlídka nasedla do
svého vozidla a pronásledo-
vala jej až k ubytovně Před-
voj, kde jej zastavila. Poško-
zená čelní maska a blatník ho-
vořily za vše. Řidič vozu (30
let), ze kterého byl zřetelně cí-
tit alkohol, byl zjevně pod je-
ho vlivem. Špatně artikulo-
val, zmateně reagoval a dis-

plej na alkotesteru posléze
ukázal hodnotu 2,37 promile.
Řidič opilec nakonec přiznal,
že před jízdou vypil několik
piv,“ řekl zástupce ředitele
Městské policie Karviná Vác-
lav Ožana.

Na místě srážky zůstalo vo-
zidlo s poškozenou zadní čás-
tí. Případ poté převzala k do-
řešení policie. (rich)

V Orlové došlo v pátek ke smrtelné nehodě
Orlová – Smrtí devětapade-
sátiletého muže skončila sráž-
ka chodce s automobilem v pá-
tek večer v Orlové.

„Po půl osmé bylo operač-
ní středisko zdravotnické zá-
chranné služby informováno
o tom, že v Orlové došlo ke sra-
žení člověka automobilem a
vážnému zranění. Na udané
místo ihned vyjela posádka
rychlé lékařské pomoci,“ po-

tvrdil tiskový mluvčí zá-
chranářů Lukáš Humpl.

První pomoc v podobě sr-
deční masáže poskytli zra-
něnému hned na místě stráž-
níci městské policie. Záchra-
náři pak po příjezdu našli mu-
že ještě při životě, ale v bez-
vědomí a bezdeší. „Záchra-
náři převzali po strážnících
vedení resuscitace a pokra-
čovali ve snaze obnovit sr-

deční činnost postiženého za
pomoci přístrojové techniky a
léků,“ objasnil Humpl.

Muž však při srážce utrpěl
především rozsáhlé poranění
v oblasti hrudníku a ani přes
několik desítek minut trva-
jící resuscitaci se ho zdra-
votníkům nepodařilo za-
chránit. Lékař tak musel na-
konec konstatovat jeho smrt.

(zor)
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