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Tisková zpráva
Dne 29. září 2010 vyhlásí Ústavní soud důležitý nález týkající 

se práva obhajoby na přístup k odposlechům

Ve středu 29. září 2010 v 9.00 hod., v jednací síni č. 152, vyhlásí třetí senát 
Ústavního soudu nález ve věci  sp. zn.  III. ÚS 3221/09. Stěžovatelé  Martin 
Franek a Jan Pohl se svou ústavní stížností domáhají, aby jim policie umož-
nila seznámit se s obsahem odposlechů telefonních hovorů, které byly při 
vyšetřování jejich trestní věci uskutečněny.

Dosavadní policejní  praxe umožňuje přístup k odposlechům pouze státnímu 
zástupci, obhajoba je odkázána jen na ty jejich části, které jako tzv. zájmové 
odposlechy vybere policie. V praxi to vede k tomu, že k soudu putují jen ty 
záznamy,  které  svědčí  v  neprospěch  obviněných,  ostatní  jsou  archivovány 
v policejním spisu a obhajoba k nim nemá přístup, přestože v mnoha přípa-
dech by s jejich pomocí mohla výsledek trestního řízení zvrátit.

„Jestliže Ústavní soud naší stížnosti vyhoví, bude to znamenat převrat v zave-
dené praxi, kdy policie svévolně vybírá z odposlechů jen to, co svědčí její versi, 
a vše ostatní zavře do tresoru a obhajobě to k disposici nedá,“ říká advokát 
Robert Cholenský, právní zástupce stěžovatelů.

Stěžovatelé Martin Franek a Jan Pohl byli spolu s dalšími osmi osobami vloni 
v červnu obviněni z organisace série koncertů hudby stylu White Power. V tom 
policie spatřuje trestný čin podpory a propagace hnutí směřujících k potlačení 
práv a svobod člověka podle § 260 trestního zákona, za což oběma obviněným 
hrozí až osm let vězení.

„Mí klienti jsou přesvědčeni, že záznamy o odposleších obsahují jednoznačné 
důkazy o jejich nevině,“ pokračuje advokát Cholenský, a upřesňuje, že Martin 
Franek se nesčíselněkrát telefonicky domlouval s dalšími organisátory na tom, 
že akce musí proběhnout v souladu se zákonem a na koncertech nebudou tole-
rovány žádné excesy ze strany účinkujících ani posluchačů. „Tyto odposlechy 
však policie jako zájmové nevyhodnotila a k soudu se proto nedostaly,“ konsta-
tuje Cholenský.

Plný text ústavní stížnosti je v příloze této tiskové zprávy.

V Brně dne 24. září 2010


