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(2) Obhájce má vůči státu nárok na náhradu nezbytných
hotových výdajů, které mu vznikly přibráním tlumočníka
k tlumočení rozmluvy mezi ním a obviněným, která je v přímé
souvislosti se soudním jednáním nebo procesními úkony.
Obhájce, který byl obviněnému ustanoven, má vůči státu
nárok na odměnu a náhradu hotových výdajů podle zvláštního
předpisu.2) Nárok je třeba uplatnit do jednoho roku ode dne,
kdy se obhájce dozvěděl, že povinnost obhajovat skončila,
jinak nárok zaniká; tento nárok obhájce, je-li plátcem daně z
přidané hodnoty, se zvyšuje o částku odpovídající této dani,
kterou je obhájce povinen z odměny za zastupování a z náhrad
hotových výdajů odvést podle zvláštního právního předpisu. 3)
Ustanovení věty třetí se použije i v případě, kdy obhájce je
společníkem právnické osoby zřízené podle zvláštních
právních předpisů upravujících výkon advokacie3a) a plátcem
daně je tato právnická osoba.
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Členské státy nesou náklady na tlumočení a překlad vzniklé
při uplatňování článků 2 a 3 bez ohledu na výsledek řízení.
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(1) Byl-li obžalovaný pravomocně uznán vinným, je povinen
nahradit státu
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Členské státy nesou náklady na tlumočení a překlad vzniklé
při uplatňování článků 2 a 3 bez ohledu na výsledek řízení.

a) náklady spojené s výkonem vazby,
b) odměnu a hotové výdaje uhrazené ustanovenému obhájci
státem, pokud nemá nárok na obhajobu bezplatnou nebo
pokud nejde o hotové výdaje podle § 151 odst. 2 první věty,
c) náklady spojené s využitím elektronického kontrolního
systému při podmíněném propuštění z výkonu trestu odnětí
svobody a při nahrazení vazby,
d) náklady spojené s výkonem trestu odnětí svobody a s
výkonem trestu domácího vězení a
e) paušální částkou ostatní náklady, jež nese stát.
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