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zápis
z pracovního zasedání sekce pro trestní právo a obhajobu, 
které se konalo dne 3. června 2003 
v budově České advokátní komory v Praze

Přitomni: 
JUDr. Jaroslav Bobek, JUDr.  Karel  Brückler, JUDr. Jiří  Císař, JUDr. Antonín  Fürst, JUDr. Václav  Choděra, JUDr. Vladimír Ježek, JUDr. Jan Kocina, JUDr. Daniela Kovářová, JUDr. Josef Lžičař, JUDr. Václav Mandák, CSc., JUDr. Milan Paláček, JUDr. Petr Zavřel.

Omluveni:
doc. JUDr.  Jiří Pipek, CSc.,  doc. JUDr. Pavel Vantuch, CSc., JUDr. Pavel Zelený.

Hosté:
prof.   JUDr.   Dagmar   Císařová,    prof. JUDr. Jan Musil, CSc., JUDr. Bohumil Repík, CSc., doc. JUDr. Pavel Šámal, Ph. D.,  JUDr. Jiří Teryngel, doc. JUDr. Helena Válková,  JUDr. Vondruška.

Zasedání řídil JUDr. Václav Mandák, CSc.

Jednání zahájila a přítomné přivítala JUDr. Daniela Kovářová pověřená řízením sekce pro trestní právo a obhajobu. Seznámila přítomné s programem zasedání a  časovým rozvrhem projednávání jednotlivých témat.  Poté předala slovo  JUDr. Václavu Mandákovi, CSc., který poté  zasedání   řídil.

Dopolední rozprava byla věnována  zkušenostem obhajoby s aplikací tzv. velké novely trestního řádu provedené zákonem č. 265/2001 Sb., jakož i návrhům de lege ferenda na její zlepšení.  Novela byla diskutována postupně podle jednotlivých ustanovení.

Ustanovení § 2 odst. 5 tr. řádu – rozsah dokazování

Diskutující se shodli na tom, že praxe je v tomto směru velmi různorodá. Jednotlivé orgány činné v trestním řízení toto ustanovení aplikují různě.

JUDr. Ježek – uvedl, že druhostupňové senáty jsou při dokazování pečlivější, vyžadují větší rozsah dokazování jednotlivých skutečností potřebných pro jejich rozhodnutí než je tomu u prvostupňových soudů.  Jinak v podstatě  k tomuto problému nemá zásadních připomínek.
JUDr. Císař - uvedl, že klíčem k tomuto problému je ustanovení § 160 ost. 1 tr. řádu – zahájení trestního stíhání. Lze jednoznačně konstatovat, že trestní stíhání je po formální stránce velmi bídné. Někdy se proto stává, že státní zástupce pak  trestní stíhání zastavuje s ohledem na ustanovení § 2 odst. 5, a to z důvodů, že by  v řízení před  soudem nedokázal vinu obžalovaného. 

Ustanovení § 8 odst. 4 tr. řádu – zbavování mlčenlivost

JUDr. Mandák, CSc. – uvedl, že jde o poměrně závažný problém.  Množí se dotazy advokátů týkající se problematiky zbavování mlčenlivosti advokáta ve vztahu ke klientům. K poslednímu dotazu k tomuto problému zaujala Komora stanovisko. Šlo o případ, kdy mělo dojít ze strany policejního orgánu ke zbavení mlčenlivosti advokáta svým klientem tím způsobem, že advokátu bylo předloženo neurčité prohlášení klienta, kterým jej zbavuje mlčenlivosti, a to bez potřebných náležitostí. Komora k této věci zaujala stanovisko v tom smyslu, že jde o vztah mezi klientem a advokátem. Pokud klient zbavuje advokáta mlčenlivosti v určité věci, musí být tento úkon adresován přímo advokátu, musí být učiněn jasně a srozumitelně a musí také obsahovat jednoznačně vyjádřený údaj jaké věci se zproštění týká a rozsah zproštění. 
prof.  JUDr. Císařová  a JUDr. Ježek – uvedli, že souhlasí s názorem dr. Mandáka. 
JUDr. Kovářová – navrhla, aby JUDr. Mandák, CSc.  k tomuto tématu napsal článek a publikoval jej v Bulletinu Advokacie.
JUDr. Paláček – informoval přítomné o připravované novele § 8 odst. 3 trestního řádu – viz příloha.                        

JUDr.  Repík, CSc.  – se ve svém vystoupení zabýval problematikou poskytování informací o trestním řízení podle § 8a tr. ř. V této souvislosti připomenul několik rozsudků Evropského soudu. Ty uznávají právo na soukromý život osob zúčastněných na trestním řízení.  Podle jeho názoru by se ustanovení § 8a mělo novelizovat obdobně jako ustanovení § 200 tr. řádu.

Ustanovení § 27 (zvukový záznam), § 55 protokol a § 55a použití zvláštních prostředků při protokolaci.

JUDr. Mandák, CSc. – uvedl, že k problematice zvukového záznamu pořízeného o průběhu řízení před soudem vedl  diskusi s doc. JUDr. Šámalem, Ph. D., který ve svém komentáři k trestnímu zákonu uvádí, že medium, na kterém je pořízen tento záznam  není součásti spisu a proto není možné do něj nahlížet – přehrávat si jeho obsah.  JUDr. Mandák, CSc. uvedl, že  v praxi mohou nastat situace, kdy obhájce potřebuje znát přesné formulace pronesené v průběhu soudního jednání a porovnat je s jejich přepisem. Podle výše uvedeného názoru by to nebylo možné. Taková interpretace by nutila obhájce si s sebou nosit záznamová zařízení a průběh soudního jednání si zaznamenávat.  Poté vyzval ostatní účastníky, aby k tomuto problému vyjádřili své názory.
JUDr. Ježek – uvedl, že podle jeho názoru je toto zaznamenávání na zvuková media velmi dobrá věc. Umožňuje to předsedovi senátu, aby se více soustředil na samotné jednání, sledoval pozorně jeho průběh a vystoupení jednotlivých stran. Negativním rysem je však skutečnost, že mnohdy přepis tohoto záznamu neodpovídá skutečnému průběhu jednání. Obhájce nemůže vždy dobře porovnávat přepis zvukového záznamu s tím, jak si skutečný průběh jednání sám pamatuje. Toto řešení (porovnávání přepisu podle paměťových stop) je vhodné jen u kratších (jednodenních) jednání. Nehodí se však pro déle trvající procesy. Tam již  nemá obhájce možnost pro velké množství informací z jednání porovnávat zápis s tím, co si z průběhu jednání pamatuje.
JUDr. Mandák, CSc. – uvedl, že jedním z možných řešení by bylo pořizování doslovného přepisu, jak je tomu např. v případě odposlechu. Nepovažuje za vhodné, aby advokát neměl možnost skutečný průběh jednání zachycený na zvukovém nosiči porovnat se záznamem, a aby se v těchto případech musel spokojit s prohlášením předsedy senátu, že věc přezkoumal a že záznam je správný. Dále uvedl, že v praxi jsou případy, kdy soud bez problému obhájci zvukový nosič (disketu) poskytne, což považuje také za přijatelné řešení.
JUDr. Lžičař – projevil názor, že advokát by si měl  průběh soudního jednání sám nahrávat a poté svůj záznam porovnávat s úředním přepisem.
JUDr. Zavřel – uvedl, že se v praxi  několikrát setkal s tím, že vyslovil pochybnosti o správném znění písemného záznamu, předseda senátu věc bez problémů přezkoumal a poté nařídil jeho opravu. Takže může uvést, že má v tomto směru dobré zkušenosti. Samozřejmě je důležité, aby advokát v těchto případech podal námitky (§ 55 odst. 1 písm. f). Uznává však, že je to problémem u déle trvajících procesů.
JUDr. Bobek, JUDr. Fürst  – shodli se na tom, že jde o velmi složitou otázku. Při námitce podle § 55/1f se soudce musí věcí zabývat. Problém však nastane v případě, že soudce odmítne zvukové medium přehrát.
JUDr. Kovářová – uvedla, že se jí v praxi stal případ, kdy po dvoudenním procesu jí soudkyně sdělila, že záznamové zařízení mělo poruchu a není k dispozici žádný zvukový záznam z jednání.
JUDr. Císař – uvedl, že i on sám má zkušenosti, že při přepisu jsou problémy. Stačí, když je změněno jedno slovo např. zbije – zabije. Ve zvukovém záznamu nemusí být znění dobře zachyceno, např. v důsledku šumu v místnosti a pak nastávají problémy se správným zněním.
JUDr. Vondruška – upozornil na skutečnost, že podle přechodných ustanovení zákona č. 265/2001 Sb., bude tento způsob protokolace od 1. 1. 2004 jediným způsobem protokolace, což jistě v praxi přinese značné problémy.
JUDr. Kocina – uvedl, že strana by měla mít možnost ověřit správnost zápisu. On sám má zkušenosti, že mnohdy  soudní úředníci  přepisují doslova celý zvukový záznam, což samozřejmě celé řízení podstatným způsobem prodlužuje.
JUDr. Císař –   se domnívá, že by bylo nejlepší, aby advokát dostal  protokol  ihned po skončení jednání. Nic nebrání tomu, aby zvukový nosič se záznamem jednání dostal advokát ihned po skončení jednání.
JUDr. Brückler – uvedl, že se zúčastnil přípravných legislativních prací, takže ví, co vedlo k této úpravě. Při novelizaci se posuzovalo to, zda přepis nebude větší ztrátou času než klasické diktování protokolu. Dospělo se k názoru, že tento postup – zvukový záznam a jeho následný přepis - bude efektivnější než je tomu při klasické protokolaci. 

K § 28 odst. 2 tr. řádu – překlady

JUDr. Mandák, CSc. –  uvedl, že v tomto ustanovení jsou sice uvedeny písemnosti, jejichž překlady se obviněnému zajistí, domnívá se však, že by obviněný měl dostávat překlady i jiných písemností, např. odvolání, či jiného meritorního opravného prostředku protistrany – státního zástupce. Účastníci s tímto názorem  souhlasili.

Ustanovení § 33 odst. 2 tr. řádu – nárok obviněného na bezplatnou obhajobu

JUDr. Mandák, CSc. –  úvodem uvedl, že jde opět o složitý problém. Zákon sice umožňuje obviněnému bezplatnou obhajobu, a to i v bagatelních věcech, jestliže nemá dostatek prostředků, v praxi to však znamená složité dokazování, musí předložit mnoho dokumentů atd.
JUDr. Paláček – seznámil přítomné s návrhem novely tohoto ustanovení – viz příloha.
JUDr. Ježek – uvedl. že odst. 2 mu připadá jako obecné ustanovení. 
JUDr. Mandák, CSc. – k problému ještě uvedl, že obviněný má možnost jít za advokátem a požádat jej o zastupování, protože nemá dostatek fin. prostředků, ten může  zastupování odmítnout. Pak může obviněný jít na Komoru a ta mu obhájce přidělí nebo také může jít na soud a ten mu obhájce ustanoví.

Vybraná ustanovení  oddílu pátého - obhájce § 37 a § 37a  tr. řádu – vyloučení obhájce

JUDr. Mandák, CSc. –  úvodem uvedl, že obhájce musí být velmi opatrný, když hrozí kolize, jde zejména o případy, kdy zastupuje v jedné věci více obviněných.  Někdy skutečnost, že zájmy jednotlivých obviněných jsou ve střetu, vyjde najevo až u hlavního líčení. V praxi se vyskytují také případy, kdy obviněný prohlásí, že ztratil k obhájci důvěru atd. I když to může být obstrukční jednání, domnívá se, že obhájce v takovém případě nemůže dál obviněného hájit, jak to nakonec vyplývá také ze zákona o advokacii. Dále upozornil na případy, kdy se zvolený obhájce opakovaně nedostaví k úkonům trestního řízení a může být rozhodnuto, a to  i bez návrhu, o jeho  vyloučení.  Uvedl dále, že se domnívá, že by bylo vhodné toto ustanovení novelizovat,  a to  vložením slova  “zaviněně”. K odůvodnění tohoto legislativního kroku uvedl, že by v praxi měl sice soud zkoumat, zda se obhájce nedostavil v důsledku překážek vis maior, či jde z jeho strany o obstrukční jednání. Tato legislativní úprava by takovéto přezkoumání zaručila vždy a zabránilo by se eventuálnímu formálnímu výkladu.
JUDr. Ježek – uvedl, že má praktickou zkušenost s jednou věcí, ve které  soud  po dobu asi jeden a půl roku nebyl schopen  zahájit hlavní líčení, protože vždy některý z obhájců chyběl. Měl vždy sice omluvenku od lékaře, ale přesto bylo zjevné, že jde o obstrukční jednání.
JUDr. Mandák, CSc. – upozornil také na případy, kdy ustanovený obhájce nevykonává svou činnost. Může to být ze dvou důvodů, buď je to proto, že je dlouhodobě nemocen – to je nutné řešit podle zákona o advokacii zvolením zástupce a ten je pak substitutem. Dalším důvodem však může být skutečnost, že tento obhájce není dostatečně pečlivý anebo není dostatečně odborně způsobilý, proto nevykonává žádné úkony – je pasívní.  Je otázkou, zda by v těchto případech neměl soud tuto skutečnost zkoumat a popř. zasáhnout, zejména v případech ustanoveného obhájce.
JUDr. Ježek – uvedl, že v praxi je dosti stížností na nekvalifikovanou práci obhájců. Zákon o advokacii nemá v tomto směru podrobnou úpravu jak tyto případy nekvalifikovanosti řešit. V tomto směru by možná bylo vhodné zákon novelizovat.
JUDr. Repík, CSc. – upozornil na to, že se tímto problémem zabývá také judikatura Evropského soudu. Zde se však rozlišuje   způsob obhajoby a nečinnost obhájce. Co se týče způsobu obhajoby, tedy vztahu obviněný – obhájce, do toho judikatura nezasahuje. Zabývá se pouze případy, kdy zvolený obhájce nejedná a jednat měl, protože to vyžaduje zájem obviněného. V těchto případech, pokud navíc hrozí obviněnému trest odnětí svobody, musí vnitrostátní soud zakročit, tj. např. požádat Komoru o nového obhájce atd.
doc. JUDr. Válková  - uvedla, že tento problém je velmi významný v případě trestního stíhání mladistvých delikventů.

JUDr. Mandák, CSc. – po přestávce jednání uvedl, že rozprava je velmi bohatá, proto dochází k mírnému časovému skluzu v projednávání plánovaných témat.  S ohledem na tyto skutečnosti by se mohla  v měsíci  září 2003 uskutečnit další setkání členů sekce.

Rekognice

JUDr. Mandák, CSc. – uvedl tento problém s tím, že jde o velmi důležitý neopakovatelný úkon trestního řízení, ve kterém se velmi často chybuje. Bohužel jeho provádění neznají dobře ani obhájci. S ohledem na jeho důležitost by mělo dojít k novele zákona v tom smyslu,  aby vždy byl o tomto úkonu proveden obrazový záznam. Nyní zákon hovoří, že se tento obrazový záznam vyhotoví “zpravidla”.
JUDr.  Brückler – k tomuto problému uvedl, že orgány činné v trestním řízení neumí tento úkon dobře provádět. On sám má s ním velké zkušenosti, protože v souvislosti s vyšetřováním události 17. listopadu 1989 prováděli 450 rekognicí. Po těchto zkušenostech zastává názor, že   lze provádět i hromadné rekognice.
prof. JUDr. Musil, CSc. – uvedl, že jde o velmi významný úkon.   Velmi často se při  provádění tohoto úkonu chybuje. Dochází také k různým manipulacím při jeho provádění, např. osoby stojící v řadě ztotožňovaných osob nemají podobné oblečení,  jako pachatel apod. Problémem je také, že soudci, kteří se tohoto úkonů účastní, nemají s ním žádné nebo jen minimální zkušenosti. Jde mnohdy o civilní soudce, kteří tuto problematiku neovládají prakticky a mnohdy ani teoreticky.
JUDr. Ježek – má s prováděním tohoto úkonu negativní zkušenosti. V praxi se málokdy podaří sehnat osoby, které jsou přibližně stejné jako obviněný. Sám měl jednou zájem se zúčastnit výběru osob pro rekognici ve věznici. Bylo mu řečeno, že ve věznici mají stanovený postup (směrnicí), takže vychovatel, který měl osoby vybírat to nemohl nijak ovlivnit, protože mohl vybírat jen z osob, které měl momentálně k dispozici.  
JUDr. Vavruška – uvedl, že státní zastupitelství mají stanovený postup k provádění tohoto úkonu. Jsou nabádáni, aby  nepodceňovali formální náležitosti výslechu před provedením rekognice. Klade se velký  důraz na to, aby ve výslechu nedocházelo k rozporům a zejména, aby svědek dobře popsal markanty pachatele nebo věci, která má být identifikovaná. Jsou-li zde rozpory nebo pochybnosti, neměl by být tento důkaz předložen.

Ustanovení § 65 tr. řádu – nahlížení do spisu

JUDr. Mandák, CSc. – Podle tohoto ustanovení vyšetřovatel nemůže obhájci odmítnout nahlédnout do spisu u těch úkonů, kde má právo být obhájce přítomen, např. výslech obviněného,  svědků atd. Nejde sice o nové ustanovení, je však  důležité  zjistit jaké mají přítomní zkušenosti  s jeho aplikací v praxi. 
JUDr. Choděra – V praxi jsou problémy s nahlížením do spisu v případech, kdy některé důkazy provádí dožádané oddělení PČR. To neumožní nahlížení do spisu, protože věc se vrací zpět dožadujícímu oddělení PČR.
JUDr. Repík, CSc. – v této souvislosti upozornil na případy nahlížení do spisu v případech, kdy je osoba brána do vazby. Podle čl. 5 odst. 4 nemusí být dovoleno obhájci nahlížet do celého spisu při rozhodování o vzetí do vazby v prvém stupni. U rozhodování ve druhém stupni – tedy rozhodování o stížnosti, ale i při rozhodování o propuštění z vazby nebo o prodloužení vazby – musí být obhájci dovoleno nahlížení.
JUDr. Mandák, CSc. – obhájci musí být umožněno nahlédnutí do podkladů  o vzetí do vazby – a též do  návrhu státního zástupce na vzetí do vazby.  
JUDr. Vavruška – uvedl, že státní zastupitelství nečiní nahlížení do spisu žádné problémy. Také Nejvyšší státní zastupitelství nezaznamenalo v tomto směru nějaké problémy v praxi.
JUDr. Fürst – uvedl, že v převážné většině je odmítnuto nahlížení do spisu, aby obhájce zjistil      jaké  podklady  vedly  k rozhodnutí  o zahájení trestního stíhání (§ 160 odst. 1 tr.ř.).
JUDr. Císař – poukázal na ustanovení § 77 a § 67 tr. ř. – podle jeho názoru je nutné zjistit, zda obviněný je stíhán důvodně, nejen zda zde existují důvody vazby. Podle jeho názoru je na soudci, aby umožnil nahlédnutí do spisu.
JUDr. Fürst – upozornil na to, že spis, který jde  k soudu, neobsahuje všechny podklady, které byly opatřeny v trestním řízení. Soud proto ne vždy kvalifikovaně může v takové věci rozhodnout.
 JUDr. Císař – poznamenal, že by měla být zakotvena povinnost soudu, aby přečetl všechny podkladové materiály. Rozhodováno by mělo být ve veřejném zasedání. Jen tak může být obhájce s důvody vazby vždy seznámen.

Ustanovení § 67 - důvody vazby a 68 tr. řádu

JUDr. Mandák, CSc. – upozornil na problém související s ustanovením § 68 odst. 3 písm. e) pokračování v trestné činnosti chápe praxe poněkud šířeji,  než to on sám dříve chápal (tedy jen  pokračování po zahájení trestního stíhání).
JUDr. Repík, CSc. – k věci uvedl svůj názor spočívající v tom, že státní zástupce by neměl rozhodovat o tom, že se obviněný ponechává ve vazbě. O této skutečnosti by měl rozhodovat soud. Není k tomu sice  žádná judikatura, ale rozhodování státního zástupce v této věci odporuje Listině i Úmluvě. Čl. 5 odst. 4 a čl. 8 Úmluvy obsahuje, že se vyžaduje zákonný důvod a rozhodnutí soudu. Tedy o každém okamžiku ponechání ve vazbě musí rozhodovat soud. Výjimkou je případ, kdy se obviněný vzdá práva na stížnost, ale i tehdy to odporuje. Je zde judikát ES, že se tohoto práva není možné vzdát.   Musí být rozhodnutí soudu. Domnívá se, že to není v pořádku,  rozhoduje-li státní zastupitelství.
JUDr. Ježek – uvedl, že v praxi je nejasná lhůta státního zástupce pro rozhodování. Je problémem výklad, kdy tato lhůta začíná a kdy končí. V zákoně není napsáno, že se rozhodnutí doručuje a chybí zde lhůta k doručování. Problémem je také, že státní zástupce může své rozhodnutí antidatovat.
JUDr. Vavruška – uvedl, že státní zastupitelství tento problém zná. V zákoně je lhůta 5 dnů pro rozhodnutí – v praxi je tato lhůta nepřekročitelná. V praxi by neměl nastat případ, kdy v této lhůtě 5 dnů nebylo obviněnému doručeno rozhodnutí. Tuto lhůtu Nejvyšší státní zastupitelství stanovilo nejen pro vyhotovení rozhodnutí, ale i pro jeho doručení. Technické prostředky umožňují toto rozhodnutí doručit, např. faxem, i do věznice. atd.
JUDr. Mandák, CSc. – uvedl, že podle jeho názoru by se toto ustanovení mělo novelizovat tak, aby lhůta byla v zákoně jednoznačně stanovena. Lhůta totiž činí 30 dnů + 5 dnů na rozhodnutí. Mělo by se rozhodovat i doručovat ve lhůtě 30 dnů.
JUDr. Brückler – uvedl, že v době kdy se návrh na tuto zákonnou úpravu tvořil byla kolem tohoto problému velká diskuze a v rámci ní bylo řečeno, že k tomuto problému existuje judikát ES, který uvádí, že rozhodování státního zastupitelství je možné, a to v případě, je-li jeho přezkum zajišťován  soudem.
JUDr. Repík, CSc. – uvedl, že ustanovení § 69 odst. 4 a 5 není v pořádku. K ustanovení § 74 odst. 2 uvedl, že v těchto  případech – tj. po vyhlášení odsuzujícího rozsudku - nemá vazba zákonný základ a je v rozporu s Úmluvou., a to bez ohledu, na to,  zda je rozsudek pravomocný.
Dále uvedl, že advokáti nevyužívají možnosti předložit ES nezákonnosti ve vazbách. Stížností z ČR se týkají pouze délky vazby, ne již jejich nezákonnosti. O vazbě musí být rozhodnuto  urychleně - ES respektuje délku rozhodnutí   o vazbě 20 dnů. Je-li to 30 dnů již to nerespektuje. V rozporu je také, že se rozhoduje v neveřejném zasedání.
JUDr. Paláček – seznámil přítomné s novelou trestního řádu, kde se vkládá nové  ustanovení § 71a   obligatorní vazba – viz. příloha. Poté bylo jednání přerušeno přestávkou na oběd.

Po zahájení odpolední části jednání uvedl JUDr. Teryngel, že by bylo vhodné uveřejnit článek týkající se chybně poskytnuté právní služby advokátem. JUDr. Mandák, CSc. navrhl, aby tento článek napsal JUDr. Teryngel, ten s tím souhlasil.

Odpolední rozprava byla věnována projednávání části  diskusního materiálu,  JUDr. Mandáka, CSc.: Meze trestní obhajoby – nástin základních otázek. Práce doc. JUDr. Vantucha, CSc.: Paušální náklady trestního řízení jako limitující faktor pro využití návrhů na obnovu řízení  diskutována nebyla pro nedostatek času. 

Závěr provedl JUDr. Mandák, CSc. a  poté JUDr. Kovářová, která poděkovala všem za účast a aktivitu a vyslovila přesvědčení, že v měsíci září se sekce opět sejde, zejména za tím účelem, aby pokračovala v diskusi o aplikaci velké novely trestního řádu.

Přílohy:  
	dle textu – návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, který byl Ministerstvem spravedlnosti rozeslán dne 15. května 2003 do připomínkového řízení.
	Připomínky a zkušenosti z velké novely trestního řádu zpracované doc. JUDr. P. Vantuchem.


Jednáno od 9,00 hod. do 16,00 hod. s polední přestávkou.

						Zapsal:
						JUDr. Milan Paláček

