9. ZÁVĚR
Závěrem mé práce bych chtěla provést stručné závěrečné zamyšlení. Podle mého
názoru je nepochybné, že obhájci náleží nezastupitelné místo v trestním řízení.
Právo na obhajobu a zajištění právní pomoci v trestním řízení je nezbytným
prvkem demokratického trestního řízení, jejichž prosazování má být zajištěno
osobou obhájce, který v řízení zajišťuje ochranu oprávněných zájmů obviněného
a snaží se všemi zákonnými prostředky prokázat jeho nevinu, popř. jeho vinu
zmírnit. K tomu má přispět i skutečnost, že obhájcem je osoba právně erudovaná,
s teoretickými a praktickými znalostmi a zkušenostmi.
Obhájce by měl být v rámci trestního řízení chápán jako osoba stojící na straně
obviněného, ale zároveň jako osoba, která může přispět k řádnému objasnění
věci. Jsem ráda, že záměr nového trestního řádu počítá s větší aktivitou pro
obhájce. Doposud byla aktivita obhájců vnímána spíše rušivě, ačkoli by tomu
tak, s ohledem na princip kontradiktornosti, být nemělo. V novém trestním řádu
by jejich aktivita měla být dokonce nutností a povinností, a to zejména ve stadiu
řízení před soudem, které by mělo ještě více posílit svůj význam na úkor
přípravného řízení.
Výkon obhajoby sebou přináší velkou míru zodpovědnosti, neboť obhájce
nevystupuje v trestním řízení sám za sebe, ale hájí práva obviněného člověka,
kterému musí s využitím všech zákonných prostředků poskytnout kvalifikovanou
poradu a pomoc. V praxi jsem se však na druhé straně setkala i s případy, ve
kterých obviněný pomoc, zejména ustanoveného obhájce, odmítá a je
přesvědčen, že si lépe pomůže sám a k ustanovenému obhájci nemá důvěru a
považuje jeho práci za zbytečnou. Naštěstí jsem většinou byla svědkem pravého
opaku, kdy obviněný skutečně ocenil, že jeho zájmy a práva hájí zkušený a znalý
obhájce.
Obhajoba je podle mého názoru velice zajímavá a důležitá část výkonu činnosti
advokáta, ačkoli ne každý advokát se výkonem obhajoby zabývá, a to
pravděpodobně z důvodů časových, finančních, odborných, morálních apod.
Obhájce by měl mít vždy na paměti, že obhajobou by měl v prvé řadě přispět ke
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správnému objasnění a rozhodnutí věci tak, aby obviněnému nebyl přičítán čin,
který nespáchal, nebo jeho spáchání mu nebylo dostatečně prokázáno a
v případě, že jej spáchal, aby nebyl potrestán přísněji, než odpovídá jeho vině.
Obhajoba je významnou součástí spravedlivého procesu, k jehož naplnění spěje
každý moderní, demokratický stát. Podle toho by k tomu měl obhájce také
přistupovat, aby dostál svému postavení v rámci trestního řízení.
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