
(platí od 1. 54. 2017 do 30. 94. 2017)

141/1961 Sb.

ZÁKON

o trestním řízení soudním (trestní řád)

 

ve znění zákona č. 57/1965 Sb., v úplném znění zákona č. 109/1965 Sb., zákona č. 58/1969 Sb., zákona č. 149/1969

Sb.,

v úplném znění zákona č. 32/1970 Sb., zákona č. 48/1973 Sb., v úplném znění zákona č. 148/1973 Sb., zákona č.

29/1978 Sb.,

zákona č. 43/1980 Sb., zákona č. 159/1989 Sb., zákona č. 178/1990 Sb., zákona č. 303/1990 Sb., zákona č. 558/1991

Sb.,

v úplném znění zákona č. 158/1992 Sb., zákona č. 25/1993 Sb., zákona č. 115/1993 Sb., zákona č. 292/1993 Sb.,

v úplném znění zákona č. 69/1994 Sb., zákona č. 154/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 214/1994 Sb.,

nálezu Ústavního soudu č. 8/1995 Sb., zákona č. 152/1995 Sb., zákona 150/1997 Sb., zákona 209/1997 Sb., zákona

148/1998 Sb.,

zákona 166/1998 Sb., zákona 191/1999 Sb., zákona 29/2000 Sb., zákona 227/2000 Sb., zákona 30/2000 Sb.,

nálezu Ústavního soudu 77/2001 Sb., zákona 144/2001 Sb., zákona 265/2001 Sb., nálezu Ústavního soudu č.

424/2001 Sb.

v úplném znění zákona č. 43/2002 Sb., ve znění zákona č. 200/2002 Sb., zákona č. 226/2002 Sb., zákona č. 320/2002

Sb.,

zákona č. 218/2003 Sb., zákona č. 279/2003 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č.

283/2004 Sb.,

zákona č. 539/2004 Sb., zákona č. 587/2004 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 45/2005 Sb., nálezu Ústavního soudu č.

239/2005 Sb.,

zákona č. 394/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 79/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 113/2006

Sb.,

zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 253/2006 Sb., zákona č. 321/2006 Sb., zákona č.

170/2007 Sb., zákona č. 179/2007 Sb., zákona č. 345/2007 Sb.,

nálezu Ústavního soudu č. 90/2008 Sb., zákona č. 121/2008 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 135/2008 Sb.,

zákona č. 177/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb.,

zákona č. 301/2008 Sb., zákona č.384/2008 Sb., zákona č. 457/2008 Sb., zákona č. 480/2008 Sb., zákona č. 7/2009

Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 52/2009 Sb.,

zákona č. 218/2009 Sb., zákona č. 272/2009 Sb., zákona č. 306/2009 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 163/2010 Sb.,

zákona č. 197/2010 Sb.,

nálezu Ústavního soudu č. 219/2010 Sb., zákona č. 150/2011 Sb., zákona č. 181/2011 Sb., zákona č. 207/2011 Sb.,

zákona č. 330/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb.,

zákona č. 348/2011 Sb., zákona č. 357/2011 Sb., zákona č. 459/2011 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 43/2012 Sb.,

zákona č. 193/2012 Sb., zákona č. 273/2012 Sb.,

zákona č. 390/2012 Sb., zákona č. 45/2013 Sb., zákona č. 105/2013 Sb., zákona č. 141/2014 Sb., zákona č. 77/2015

Sb., zákona č. 86/2015 Sb., zákona č. 150/2016 Sb.

zákona č. 163/2016 Sb. a zákona č. 243/2016 Sb., zákona č. 264/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č.

301/2016 Sb., zákona č. 455/2016 Sb., zákona č. 55/2017 Sb., zákona č. 56/2017 Sb.,.

zákona č. 57/2017 Sb. a zákona č. 59/2017 Sb.

 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)
 

§ 33

 

Práva obviněného

 

(1) Obviněný má 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  (§  165).  Jeli  ve  vazbě  nebo  ve  výkonu  trestu  odnětí  svobody, může  s  obhájcem mluvit  bez  přítomnosti  třetí

osoby. Uvedená práva příslušejí obviněnému i tehdy, jeli jeho svéprávnost omezena.

(2) Osvědčilli 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.  Vyplýváli  ze

shromážděných důkazů, že obviněný nemá dostatek prostředků na náhradu nákladů obhajoby, může,  jeli  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.

(3)  Návrh  na  rozhodnutí  podle  odstavce  2  jsou  oprávněny  podat  kromě  obviněného  a  jeho  obhájce  i  osoby

uvedené v § 37 odst. 1. Proti rozhodnutí podle odstavce 2 je přípustná stížnost, jež má odkladný účinek.

(4) Pokud byl pravomocným rozhodnutím podle odstavce 2 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, pominouli důvody pro rozhodnutí podle odstavce 2, ustanovení zruší předseda senátu

a v přípravném řízení soudce. Ustanovení § 38 odst. 2, § 39 odst. 2, § 40 a 40a se použijí obdobně.

(5) Všechny orgány činné v  trestním řízení  jsou povinny vždy obviněného o  jeho právech poučit a poskytnout

mu plnou možnost jejich uplatnění. Obviněného, který byl zadržen či zatčen, je třeba poučit též o právu na naléhavou

lékařskou pomoc, o maximální lhůtě, po kterou může být omezen na svobodě, než bude odevzdán soudu, a o právu

nechat vyrozumět konzulární úřad a rodinného příslušníka nebo jinou fyzickou osobu, u nichž uvede údaje potřebné

k vyrozumění, v případě, že bude vzat do vazby.

 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)
 

§ 69

 

Příkaz k zatčení
 

(1) Jestliže je dán některý z důvodů vazby (§ 67) a obviněného nelze předvolat, předvést nebo zadržet a zajistit

tak jeho přítomnost u výslechu, vydá v přípravném řízení soudce na návrh státního zástupce a v řízení před soudem

předseda senátu příkaz, aby byl obviněný zatčen.

(2)  Příkaz  k  zatčení  musí  vedle  údajů  zajišťujících,  že  obviněný  nebude  zaměněn  s  jinou  osobou,  obsahovat

stručný popis skutku, pro nějž je obviněný stíhán, označení trestného činu, který se v tomto skutku spatřuje, a přesný

popis důvodů, pro které se příkaz k zatčení vydává.

(3) Zatčení provedou na podkladě příkazu policejní orgány, které jsou též povinny, jeli toho k provedení příkazu

třeba, vypátrat pobyt obviněného.

(4) Zatčená osoba má právo zvolit  si  obhájce, mluvit  s ním bez přítomnosti  třetí  osoby a  radit  se s ním  již  v

průběhu  zatčení.  Zatčená  osoba má  dále  právo  na  své  náklady  komunikovat  prostřednictvím  písemných  sdělení

nebo telefonu s osobou, kterou sama určí, jeli to technicky možné a pokud to okolnosti umožňují, zejména neohrozí

li to dosažení účelu trestního řízení nebo nebráníli tomu zájem na ochraně oběti; tato komunikace podléhá kontrole.

Zatčený cizinec má právo, aby byl o  jeho zatčení vyrozuměn konzulární úřad státu,  jehož  je občanem, a právo na

komunikaci  s  tímto  konzulárním  úřadem.  Nemáli  zatčený  cizinec  dostatek  finančních  prostředků,  komunikace  s

konzulárním úřadem se mu umožní bezplatně. O těchto právech je třeba zatčenou osobu poučit a poskytnout jí plnou

možnost jejich uplatnění.

(5(4) Policejní orgán, který obviněného na základě příkazu zatkl, je povinen ho neodkladně, nejpozději však do

24  hodin,  dodat  soudu,  jehož  soudce  příkaz  vydal,  nebo  na  místo  umožňující  tomuto  soudu  provést  výslech

prostřednictvím videokonferenčního zařízení; neníli to výjimečně možné vzhledem k nepředvídatelným okolnostem,

musí být obviněný dodán nejpozději 24 hodin od zatčení jinému věcně příslušnému soudu. Nestaneli se tak, musí

být obviněný propuštěn na svobodu.

(65) Soudce soudu, který příkaz k zatčení vydal, musí obviněného neprodleně vyslechnout, rozhodnout o vazbě

a toto rozhodnutí oznámit obviněnému do 24 hodin od doby, kdy byl obviněný dodán na místo výslechu. Provádíli

výslech obviněného výjimečně jiný věcně příslušný soudce, jemuž byl obviněný dodán vzhledem k nepředvídatelným

okolnostem,  informuje  o  jeho  výsledku  soudce  soudu,  který  příkaz  k  zatčení  vydal.  Tento  soudce  po  získání

informace  o  výslechu  rozhodne  o  vazbě  a  své  rozhodnutí  oznámí  prostřednictvím  soudce  provádějícího  výslech

obviněnému.  Neníli  obviněnému  rozhodnutí  o  vazbě  oznámeno  do  24  hodin  od  doby,  kdy  byl  dodán  na  místo

výslechu,  musí  být  propuštěn  na  svobodu.  Obviněný  má  právo  požadovat,  aby  obhájce  byl  přítomen  při  jeho

výslechu, pokud je v uvedené lhůtě dosažitelný.

(76) Obviněného, který byl vzat do vazby, dodají do místa výkonu vazby policejní orgány.

 



(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)
 

§ 76

 

Zadržení osoby podezřelé

 

(1) Osobu podezřelou ze spáchání trestného činu může, jeli dán některým z důvodů vazby (§ 67), policejní orgán

v naléhavých případech zadržet,  i když dosud proti ní nebylo zahájeno  trestní stíhání  (§ 160 odst. 1). K zadržení  je

třeba předchozího souhlasu státního zástupce. Bez takového souhlasu lze zadržení provést, jen jestliže věc nesnese

odkladu a souhlasu předem nelze dosáhnout,  zejména bylali  osoba přistižena při  trestném činu nebo zastižena na

útěku.

(2) Osobní svobodu osoby, která byla přistižena při  trestném činu nebo bezprostředně poté, smí omezit kdokoli,

pokud  je  to nutné ke zjištění  její  totožnosti,  k  zamezení útěku nebo k zajištění důkazů. Je však povinen  tuto osobu

předat ihned policejnímu orgánu; příslušníka ozbrojených sil může též předat nejbližšímu útvaru ozbrojených sil nebo

správci  posádky.  Nelzeli  takovou  osobu  ihned  předat,  je  třeba  některému  z  uvedených  orgánů  omezení  osobní

svobody bez odkladu oznámit.

(3)  Policejní  orgán,  který  provedl  zadržení,  zadrženou  osobu  vyslechne  a  o  výslechu  sepíše  protokol,  v  němž

označí místo, čas a bližší okolnosti zadržení a uvede osobní údaje zadržené osoby, jakož i podstatné důvody zadržení.

(4) Policejní orgán, který zadržení provedl nebo kterému byla podle odstavce 2 odevzdána osoba přistižená při

trestném činu,  ji propustí bezodkladně na svobodu v případě, že bude podezření rozptýleno nebo důvody zadržení z

jiné příčiny odpadnou. Nepropustíli zadrženou osobu na svobodu, předá státnímu zástupci protokol o jejím výslechu s

vyhotovením usnesení o zahájení  trestního stíhání a další důkazní materiál  tak, aby státní zástupce popřípadě mohl

podat  návrh  na  vzetí  do  vazby.  Návrh  musí  policejní  orgán  podat  bez  odkladu,  aby  osoba  zadržená  podle  tohoto

zákona mohla být odevzdána soudu nejpozději do 48 hodin od tohoto zadržení; jinak musí být propuštěna na svobodu.

(5) Ustanovení § 33 odst. 1, 5 a 6, § 91, 92, 93 a 95 je třeba přiměřeně dbát i tehdy, jestliže je zadržená osoba

vyslýchána v době, kdy ještě proti ní nebylo zahájeno trestní stíhání (§ 160).

(6) Zadržený podezřelý máZadržená osoba má právo zvolit si obhájce, hovořit s ním bez přítomnosti třetí osoby

a  radit se s ním  již v průběhu zadržení; má  též právo požadovat, aby obhájce byl přítomen při jehojejím  výslechu

podle odstavce 3, ledaže je obhájce ve lhůtě uvedené v odstavci 4 nedosažitelný4nedosažitelný. O těchto právech je

třeba podezřelého poučit a poskytnout mu plnou možnost jejich uplatnění.

 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)
 

§ 76b

 

Práva zadržené osoby

 

Zadržená  osoba má  právo  zvolit  si  obhájce,  mluvit  s  ním  bez  přítomnosti  třetí  osoby  a  radit  se  s  ním  již  v

průběhu zadržení. Zadržená osoba má dále právo na své náklady komunikovat prostřednictvím písemných sdělení

nebo telefonu s osobou, kterou sama určí, jeli to technicky možné a pokud to okolnosti umožňují, zejména neohrozí

li to dosažení účelu trestního řízení nebo nebráníli tomu zájem na ochraně oběti; tato komunikace podléhá kontrole.

Zadržený cizinec má právo, aby byl o jeho zadržení vyrozuměn konzulární úřad státu, jehož je občanem, a právo na

komunikaci  s  tímto  konzulárním  úřadem. Nemáli  zadržený  cizinec  dostatek  finančních  prostředků,  komunikace  s

konzulárním úřadem se mu umožní bezplatně. O  těchto právech  je  třeba zadrženou osobu poučit  a poskytnout  jí

plnou možnost jejich uplatnění.

 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)
 

Oddíl třetí

 

Zahájení hlavního líčení

 

§ 202

 



Přítomnost při hlavním líčení
 

(1) Hlavní  líčení se koná za stálé přítomnosti všech členů senátu, zapisovatele a státního zástupce. Přítomnost

obžalovaného  nebo  jiných  osob může  být  zajištěna  i  prostřednictvím  videokonferenčního  zařízení;  §  111a  se  užije

obdobně.

(2) V nepřítomnosti obžalovaného může se hlavní  líčení provést,  jen když soud má za to, že  lze věc spolehlivě

rozhodnout a účelu trestního řízení dosáhnout i bez přítomnosti obžalovaného, a přitom

a)  obžaloba byla obžalovanému řádně doručena a obžalovaný byl k hlavnímu líčení včas a řádně předvolán, a

b)  o skutku, který je předmětem obžaloby, byl obžalovaný už některým orgánem činným v trestním řízení vyslechnut

a  bylo  dodrženo  ustanovení  o  zahájení  trestního  stíhání  (§  160)  a  obviněný  byl  upozorněn  na  možnost

prostudovat spis a učinit návrhy na doplnění vyšetřování (§166 odst. 1);).

na to a na jiné následky nedostavení (§ 66 a 90) musí být obžalovaný v předvolání upozorněn.

 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)
 

§ 466a467

 

Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie
 11)

.

 

§ 467

 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)
 

§ 470

zrušen zákonem č. 253/2006 Sb.

 

§ 471

 

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1962.

 

_______________________________________________________________

 

 

1)      § 58 odst. 5 zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti.

1a)     Zákon č. 412/2005 Sb.

1b)    Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.

2)      Vyhláška Ministerstva spravedlnosti České republiky č.270/1990 Sb., o odměnách advokátů a komerčních

právníků za poskytování právní pomoci ve znění pozdějších předpisů.

3)      Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

3a)     § 11 odst. 1 a § 15 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů.

4)            Zákon  č.  325/1999  Sb.,  o  azylu  a  o  změně  zákona  č.  283/1991  Sb.,  o  Policii  České  republiky,  ve  znění

pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů.

5)      § 15a zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve

znění zákona č. 217/2002 Sb., zákona č. 161/2006 Sb. a zákona č. 428/2005 Sb.

9)            č.  121/2008  Sb.,  o  vyšších  soudních  úřednících  a  vyšších  úřednících  státního  zastupitelství  a  o  změně

souvisejících zákonů.

10)     Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky,

ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylucestovních dokladech), ve znění pozdějších předpisů.



5)      § 15a zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve
znění zákona č. 217/2002 Sb., zákona č. 161/2006 Sb. a zákona č. 428/2005 Sb.

9)            č.  121/2008  Sb.,  o  vyšších  soudních  úřednících  a  vyšších  úřednících  státního  zastupitelství  a  o  změně
souvisejících zákonů.

10)     Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky,
ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), ve znění pozdějších předpisů.

11)      Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/64/EU ze dne 20. října 2010 o právu na tlumočení a překlad v
trestním řízení.

Směrnice  Evropského  parlamentu  a  Rady  2012/13/EU  ze  dne  22.  května  2012  o  právu  na  informace  v  trestním
řízení.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/48/EU ze dne 22. října 2013 o právu na přístup k obhájci v trestním
řízení  a  řízení  týkajícím  se  evropského  zatýkacího  rozkazu  a  o  právu  na  informování  třetí  strany  a  právu  na
komunikaci s třetími osobami a konzulárními úřady v případě zbavení osobní svobody.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/343 ze dne 9. března 2016, kterou se posilují některé aspekty
presumpce neviny a právo být přítomen při trestním řízení před soudem.


