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Úvod 

 

 Profese advokáta má své nezastupitelné místo v demokratickém právním systému. 

Advokát, jako nedílná součást justice, stojí vždy na straně svého klienta, chrání a 

prosazuje jeho práva a oprávněné zájmy. Jeho pomoc se s neustálým rozšiřováním 

právního řádu, které zvyšuje jeho nepřehlednost, stává čím dál tím nepostradatelnější.  

 Při výkonu své profese jsou advokáti vázáni řadou zákonem stanovených 

povinností.  Jednou z nich je povinnost zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o 

kterých se od klienta dozví. Mnohými je oprávněně považována za základní atribut 

výkonu advokacie, jehož respektování ze strany státu je v demokratické společnosti 

nezbytné.  

 Institut povinnosti mlčenlivosti advokáta má zejména v oblasti veřejného práva 

velký význam. Především v trestním řízení jsou totiž zájmy trestně stíhaného klienta 

protichůdné oproti zájmům státu a právní pomoc je tak směřována proti státu. Samotné 

trestní stíhání se vyznačuje podstatným zásahem státu do soukromí klienta, jeho osobní 

svobody a dalších základních práv a svobod garantovaných listinou. Advokát je pak 

jednou ze záruk zákonnosti takového stíhání. Aby zůstalo trestní řízení vedené státními 

orgány objektivní, musí stát umožnit, aby vztah mezi advokátem a jeho klientem zůstal 

oboustranně důvěrný. A právě státem přikázaná (a zároveň respektovaná) povinnost 

mlčenlivosti umožnuje klientovi sdělit bez obav potřebné informace advokátovi, aby byla 

důsledně uplatněna všechna jeho práva. 

 Téma této diplomové práce se proto zaměřuje na problematiku povinnosti 

mlčenlivosti advokáta v trestním řízení, protože právě v něm lze pozorovat nejvýraznější 

střet dvou legitimních zájmů, kde na jedné straně stojí zájem státu na potrestání pachatele 

a na straně druhé zachování práv obviněné osoby. 

 Přestože není o legitimitě principu povinnosti mlčenlivosti advokáta v právním 

řádu pochyb, můžeme v posledních letech sledovat zvýšený tlak státu na jeho podstatu. 

 Může mít povahu systémového tlaku, projevující se legislativními změnami, který 

můžeme v současné době pozorovat například v oblasti daňového práva. V souvislostí 

s novelou daňového řádu, vyvolanou transpozicí směrnice Rady EU nazývanou jako 

DAC5, byl navržen vznik aktivní oznamovací povinnosti advokáta v případech, kdy sám 

pojme podezření, že na základě rozhodnutí klienta nedojde nebo nedošlo ke splnění 
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daňové povinnosti ve výši přesahující hodnotu 500 000 Kč. Tento návrh byl v 

přímém rozporu s rolí advokáta jako právního pomocníka, protože vyžadoval 

oznamování skutečností, na jejichž konzultaci byl klientem najat. Návrh nakonec nebyl 

přijat, nicméně z dalších legislativních prací je zřejmé, že bohužel není posledním tohoto 

typu.  

 Systémový tlak se může konkrétně v trestním řízení projevovat i méně viditelně, 

zejména prostřednictvím interních pokynů orgánů činných v trestním řízení, 

souvisejících postupů či výkladu zákonů ve vztahu k advokátům. Nejmarkantněji 

můžeme jeho projev sledovat na provádění domovních prohlídek a prohlídek jiných 

prostor, sloužících k výkonu advokacie podle ust. § 85b tr. řádu. Ze statistiky vedené 

Českou advokátní komorou vyplývá, že jejich počet v posledních letech výrazně vzrostl. 

Mezi lety 2012 a 2013 byl jejich nárůst více jako pětinásobný a tento trend pokračoval i 

dalších letech.  Až v roce 2017 došlo k opětovnému snížení počtu prohlídek, který ale 

nicméně stále nedosahuje původní úrovně.1  

 Jejich nárůst, jak by se mohlo na první pohled zdát, ale není zapříčiněn zvýšením 

trestné činnosti páchané advokáty, ale samotným přístupem orgánů činných v trestním 

řízení. Zatímco dříve byly prohlídky podle ust. § 85b tr. řádu realizovány pouze 

v případech, kdy se advokát skutečně podílel na páchání trestné činnosti, nově jsou 

nařizovány také na základě důvodného podezření o výskytu listin, prokazujících trestnou 

činnost klienta, v prostorách, ve kterých advokát vykonává advokacii. V 

samotných příkazech k provedení prohlídky jsou její důvody vymezovány velmi vágním 

způsobem, např. „...jelikož podezřelému poskytoval právní služby...“ nebo „... jeho účast 

na trestné činnosti nelze vyloučit...“ Jejich realizací dochází ke výraznému omezení 

výkonu advokacie, neboť ve většině případů dochází k zajištění klientských listin i 

výpočetní techniky pro účely dalšího řízení před soudem, a to na dobu delší než rok. 

Skutečnost, že především výpočetní technika, jako hlavní pracovní nástroj advokáta, je 

do rozhodnutí soudu zablokována, může být pro advokáta až likvidační. A stejné platí 

také pro reputační ohrožení a obavy ostatních klientů advokáta o zachování důvěrnosti 

všech jemu sdělených informací.  

 Na základě nárůstu takových prohlídek a související rozhodovací praxí soudů 

stoupl také zájem o toto téma napříč celou justicí. Odborná literatura se tomuto tématu 

 
1 Podle statistiky ČAK bylo provedeno prohlídek v roce 2012 – 5; 2013 – 27; 2014 – 25; 2015 – 17; 2016 

– 21; 2017 – 9; 2018 – 8.   
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pravidelně věnuje, často se o něm hovoří na odborných konferencích a panelových 

diskuzích. Pořádají se mezioborové semináře především mezi zástupci České advokátní 

komory a státním zastupitelstvím. 

 Ustanovení § 85b tr. řádu je zároveň orgány činnými v trestním řízení považováno 

za kontroverzní, jelikož má vůči nim restriktivní charakter. V běžném režimu provádění 

domovní prohlídky nebo prohlídky jiných prostor mají volné pole působnosti a sami volí 

svůj postup při seznamování se s rozhodnými skutečnostmi. Na místě prohlídky prostor 

sloužících k výkonu advokacie se nemohou bez přítomnosti zástupce Komory a jeho 

souhlasu seznámit se skutečnostmi podléhajícím povinnosti mlčenlivosti. Právě jeho 

postavení, které je odlišné od postavení orgánu činného v trestním řízení, budí v jejich 

očích nejistotu a nedůvěru. Vzhledem ke skutečnosti, že provádění prohlídek prostor 

sloužící k výkonu advokacie je v současnosti nejmarkantnějším ohrožením povinnosti 

mlčenlivosti advokáta, zabývá se touto specifickou formou zajištění věci důležité pro 

trestní řízení podstatná část předkládané práce. 

 Tlak na institut advokátní mlčenlivosti může být vyvíjen ale i v individuální 

rovině. Může spočívat v nezákonném postupu orgánů činných v trestním řízení a následné 

nemožnosti úplného zhojení jeho negativních následků. Příkladem může být založení 

přepisů odposlechů mezi obviněným a jeho obhájcem do trestního spisu orgány činnými 

v trestním, ke kterému v praxi došlo. Přestože byly ze spisu později odstraněny, 

skutečnosti z nich zjištěné se v řízení dále využily. Část práce je proto věnována 

problematice odposlechů telekomunikačního provozu podle ust. § 88a tr. řádu a tzv. 

prostorových odposlechů podle ust. § 158d tr. řádu mezi advokátem a jeho klientem. 

 K dalším individuálním tlakům, kterým se práce podrobněji věnuje, je účelové 

využívání ust. § 35 odst. 2 písm. a) tr. řádu, podle něhož nemůže být obhájcem v trestním 

řízení ten advokát, který v něm má postavení svědka, obviněného nebo zúčastněné osoby, 

jehož následkem může být vyloučení konkrétního obhájce z obhajoby klienta. Stejné je 

to u projevu zproštění mlčenlivosti advokáta, adresovanému nikoliv přímo advokátovi, 

ale třetí osobě, kterého často využívají orgány činné v trestním řízení. Tento chybný 

postup je často volen ve snaze účelově obejít zákonné omezení ediční povinnosti 

advokáta podle ust. § 78 odst. 2 tr. řádu, či zákazu výslechu podle ust. § 99 odst. 2 tr. 

řádu, tím způsobem, že před započetím samotného úkonu předloží policejní orgán 

advokátovi zproštění povinnosti mlčenlivosti klientem, které si v mezidobí od jeho 

klienta opatřil, s vidinou využití momentu překvapení. Z dostupné odborné literatury a 
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rozhodovací praxe soudů je navíc zřejmé, že tento způsob nátlaku je využíván již desítky 

let.2 

 Hlavním cílem, k němuž práce směřuje, je podrobně popsat smysl a účel institutu 

povinnosti mlčenlivosti advokáta a jeho postavení v právním řádu. Pozornost se v práci 

zaměřuje zejména na oblast trestního práva, a proto je rovněž zevrubně analyzována 

aplikace a ochrana tohoto institutu v trestním řízení. Dílčím cílem práce je výstižné 

objasnění smyslu uvedených ustanovení trestního řádu z pohledu praxe. Za tímto účelem 

práce poměrně hojně čerpá z judikatury, ale také z dalších podkladů zachycujících 

konkrétní trestní kauzy, aby tyto poznatky byly následně konfrontovány se zákonnou 

úpravou. 

 Tento postup byl zvolen zejména se záměrem upozornit na sporné otázky, o 

kterých se v současné době hovoří mezi odbornou veřejností, a tyto následně vyhodnotit 

a formulovat předložením návrhů de lege ferenda k jejich vyřešení. Použitými 

výzkumnými metodami při vypracování této práce jsou zejména popis a analýza 

vybraných relevantních předpisů a judikatury, doplněné syntézou získaných poznatků.  

 Úvodní část práce vymezuje ústavní zakotvení povinnosti mlčenlivosti advokáta 

jako součásti práva na právní pomoc garantovaného Listinou, provádí výklad stěžejních 

pojmů jako právní služba a výkon advokacie. Její součástí je také rozbor působnosti 

České advokátní komory jako profesní stavovské organizace dohlížející na řádný výkon 

advokacie  

 Navazující druhá kapitola se již podrobně zabývá obecnou úpravou povinnosti 

mlčenlivosti advokáta, stanovenou zákonem č. 85/1996 Sb. o advokacii a stavovskými 

předpisy Komory. Pominuta není ani poměrně bohatá kárná praxe v této oblasti.  

 Dále už se práce zaměřuje výlučně na oblast trestního práva, protože zejména 

v trestním řízení může být povinnost mlčenlivosti advokáta ohrožena postupem orgánů 

činných v trestním řízení. Kapitola čtvrtá proto pojednává o její obecné ochraně 

v trestním řízení, spočívající v zákonných výjimkách z obecné povinnosti osob 

poskytovat součinnost orgánům činným v trestním řízení a jejích kvalifikovanějších 

 
2 Např. Mandák, V. Je projev zproštění povinnosti mlčenlivosti advokáta, adresovaný klientem třetí osobě, 

účinný?. Bulletin advokacie č. 10/1998 či Vantuch, P. Mlčenlivost obhájce, zproštění mlčenlivosti a jeho 

oznamovací povinnost. Bulletin advokacie č. 4/2013. 
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forem v podobě podání vysvětlení podle ust. § 158 odst. 3 tr. řádu a svědecké výpovědi 

podle ust. § 97 tr. řádu.  

 Zákonné ochraně důvěrných informací, které si advokát se svým klientem 

v trestním řízení navzájem sděluje, se věnuje kapitola pátá.  

 Ve zbytku práce je v kapitole šesté, sedmé a osmé podrobně popsána problematika 

provádění prohlídek prostor sloužících k výkonu advokacie podle ust. § 85b tr. řádu 

včetně aplikační praxe a navazující judikatury obecných soudů i soudu Ústavního. 

Rozebrány jsou důvody nařízení prohlídky, výklad pojmu prostor sloužících k výkonu 

advokacie a dalších procesních otázek týkajících se součinnosti zástupce Komory a 

navazujícího řízení o nahrazení jeho souhlasu.  

  



 6 

1. Právo na právní pomoc 

 

1.1. Ústavní zakotvení 

 

Listina základních práv a svobod ve svém ustanovení čl. 37 odst. 2 zakotvuje 

právo každého na právní pomoc v řízení před soudy, jinými státními orgány či orgány 

veřejné správy, a to od počátku řízení, které může být jak soudní, tak správní. Právní 

pomocí se rozumí zastoupení profesionálem3 znalým práva či jiné využití jeho služeb. 

Tento profesionál musí být nezávislý právě na orgánech veřejné moci či na jiných 

osobách, které by na něj mohli působit takovým způsobem, aby jednal proti zájmům toho, 

komu poskytuje právní pomoc.4 

Právní pomoc je ve formě právních služeb realizována nejčastěji advokáty za 

podmínek stanovených zákonem č. 85/1996 Sb., o advokacii. Jak uvádí Baňouch: 

„advokáti jsou nepominutelnou součástí systému vlády práva (…) mají postavení 

druhého odborného já (…) a toto odborné alter ego musí mít zaručenou možnost získat 

od klienta všechny údaje, které jsou pro věc relevantní.“5 Advokát poskytující právní 

služby je povinen v souladu s ust. § 16 odst. 1 ZA chránit a prosazovat práva a oprávněné 

zájmy klienta a řídit se jeho pokyny. Musí tak v mezích zákona, podzákonných norem a 

stavovských předpisů činit ve prospěch klienta vše, co považuje za prospěšné, účinné a 

potřebné. Tím, že je limitován pokyny klienta a právními předpisy, musí vždy dbát na to, 

aby ve snaze poskytnout klientovi právní pomoc, nepřekročil obecně závazný právní 

předpis anebo podzákonný či stavovský předpis, jež mají bez dalšího před pokyny klienta 

přednost.6 

Pokud klient požaduje po advokátovi, aby jeho zájmy prosazoval v rozporu 

v právními a stavovskými předpisy, advokát je povinen tento pokyn odmítnout a poučit 

klienta o jeho závadnosti. Pokud přesto klient trvá na splnění protiprávního pokynu, je 

 
3 Profesionálem je podle ust. § 5 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ten, kdo se veřejně nebo 

ve styku s jinou osobou přihlásí k odbornému výkonu jako příslušník určitého povolání nebo stavu, dává 

tím najevo, že je schopen jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním nebo stavem spojena. 

Jedná-li bez této odborné péče, jde to k jeho tíži. 
4 Baňouch, H.. Čl.37 (Zajištění procesní rovnosti, meze povinnosti vypovídat). In: Wagnerová, E., Šimíček, 

V., Langášek, T, Pospíšil, I., aj. Listina základních práv a svobod: Komentář [Systém ASPI].  Wolters 

Kluwer [cit. 2019-11-6].  ASPI_ID KO2_1993CZ. Dostupné v Systému ASPI. ISSN: 2336-517X. 
5 Tamtéž. 
6 Čáp, P. § 16. In Svejkovský, J., Vychopeň, M., Krym, L., Pejchal, A. a kol. Zákon o advokacii: komentář. 

1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 106. 
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advokát oprávněn z důvodu narušení nezbytné důvěry podle ust. § 20 odst. 2 ZA7 

vypovědět bez sankce smlouvu o poskytování právních služeb či požádat soud o zrušení 

svého ustanovení či Komoru o zrušení určení.8 

V opačném případě má advokát povinnost uplatňovat v mezích právních předpisů 

ve prospěch klienta všechny zákonné prostředky, které jsou dané situaci potřebné, a 

prosazovat tak jeho oprávněné zájmy. Při řešení konkrétních klientských věcí ovšem 

mohou nastat situace, kdy dochází k rozporům mezi požadavky klienta a prostředky 

zvolenými advokátem, ačkoliv tyto pokyny nejsou v rozporu s právním nebo stavovským 

předpisem. K těmto situacím, jež jsou zapříčiněny především neznalostí platného práva 

ze strany klientů a z toho vyplývajícím nelegitimním očekáváním, dochází v praxi velmi 

často.  

Pokud má advokát poskytující právní služby za to, že z taktických či jiných 

důvodů není požadovaný krok pro klienta prospěšný, je obzvláště důležité, aby klientovi 

kvalifikovaně a srozumitelně vysvětlil důvody, pro které nepovažuje takový úkon za 

vhodný, a jaké následky to pro jeho věc může mít. Pokud klient nadále trvá na splnění 

svého pokynu, měl by ho advokát prokazatelně poučit o následcích a vyžadovat od něj 

potvrzující písemné stanovisko. Rozpor mezi pohledem advokáta a klienta může 

dosáhnout v některých situacích takové intenzity vedoucí k narušení nezbytné důvěry 

v jejich vztahu, kdy je advokát podle výše uvedeného ust. § 20 odst. 2 ZA oprávněn 

vypovědět smlouvu o poskytování právních služeb.9 

O právu na právní pomoc by dotčená osoba měla být vždy poučena, jelikož se 

jeho zajištěním realizuje materiální rovnost účastníků. Nevědomost osoby o možnosti 

využít právo na právní pomoc by mohla jako condicio sine qua non způsobit 

nezhojitelnou procesní vadu řízení pro rozpor s čl. 37 odst. 2 Listiny. Poučení o právu na 

 
7 Srov. § 20 odst. 2 ZA – Advokát je oprávněn smlouvu o poskytování právních služeb vypovědět, 

popřípadě požádat o zrušení ustanovení nebo požádat Komoru o určení jiného advokáta, dojde-li k narušení 

nezbytné důvěry mezi ním a klientem nebo neposkytuje-li klient potřebnou součinnost. Advokát je 

oprávněn takto postupovat také tehdy, pokud klient přes poučení advokátem o tom, že jeho pokyny jsou v 

rozporu s právním nebo stavovským předpisem, trvá na tom, aby advokát přesto postupoval podle těchto 

pokynů. 
8 Čáp, P. § 16. In Svejkovský, J., Vychopeň, M., Krym, L., Pejchal, A. a kol. Zákon o advokacii: komentář. 

1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 106. 
9 Tamtéž. 
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právní pomoc nelze obejít ani doktrinální zásadou „neznalost zákona neomlouvá“, neboť 

by došlo k vyprázdnění tohoto základního práva a k jeho odepření.10 

Protože toto právo je zaručeno každému bez dalšího, musí být právní pomoc 

dostupná i tomu, kdo si ji není schopen opatřit smluvně za pomoci vlastních prostředků. 

Jednotlivé právní předpisy pak upravují podmínky poskytnutí právních služeb těmto 

osobám za sníženou odměnu či bezplatně.11 

Právo na právní pomoc je ústavně zaručeným právem, a proto jej nelze vykládat 

prostřednictvím podústavního práva, ale naopak, jak ostatně apelují autoři komentáře 

Listiny, má při výkladu ústavní právo přednost: „Ústavní úroveň definuje a podústavní 

úroveň provádí a tam, kde podústavní právo mlčí, uplatní se přímo aplikovatelné základní 

právo. Jinak by se mlčením podústavního normotvůrce dosáhlo eliminace ústavní normy, 

což odporuje logice výstavby právního řádu a hierarchii právních norem. Takový postup 

je navíc v právním státě nepřípustný, neboť činí z ústavních norem prázdné deklarace, 

duchaplné, humanisticky formulované ornamenty, bez skutečného dopadu na lidské 

životy.12 

 

1.1.1. Právo na právní pomoc v trestních věcech 

 

Z práva na právní pomoc deklarovaným v ust. čl. 37 odst. 2 Listiny se odvozuje 

právo na obhajobu dle čl. 40 odst. 3 Listiny, které obviněnému zaručuje, aby mu byl 

poskytnut čas a možnost k přípravě obhajoby a aby se mohl hájit sám nebo 

prostřednictvím obhájce. Toto právo náleží nejen obviněnému (§ 32, § 160 tr. řádu) nebo 

obžalovanému (§ 12 odst. 8 tr. řádu), ale také odsouzenému (§ 12 odst. 9 tr. řádu)13 či 

osobě podezřelé ze spáchání trestného činu (§ 76 odst. 1, § 179b, § 314b tr. řádu). Vedle 

úpravy v české právním řádu je právo na obhajobu též upraveno ve všech základních 

mezinárodních dokumentech o lidských právech a svobodách, především v Listině 

 
10 Baňouch, H. Čl.37 (Zajištění procesní rovnosti, meze povinnosti vypovídat). In: Wagnerová, E., Šimíček, 

V., Langášek, T, Pospíšil, I., aj. Listina základních práv a svobod: Komentář [Systém ASPI].  Wolters 

Kluwer [cit. 2019-11-6].  ASPI_ID KO2_1993CZ. Dostupné v Systému ASPI. ISSN: 2336-517X. 
11 Mimo občanský soudní řád a trestní řád je poskytování právní pomoci bezplatně či za sníženou odměnu 

také podrobně upraveno v ust. § 18 odst. 2, § 18a až 18d, § 23 odst. 2 až 4, § 55a ZA. Viz Česká advokátní 

komora. Bezplatné právní poradenství [online]. 26. 6. 2018 [cit. 2019-08-15]. Dostupné z: 

https://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=2617.   
12 Baňouch, H.. Čl.37 (Zajištění procesní rovnosti, meze povinnosti vypovídat). In: Wagnerová, E., 

Šimíček, V., Langášek, T, Pospíšil, I., aj. Listina základních práv a svobod: Komentář [Systém ASPI].  

Wolters Kluwer [cit. 2019-11-6].  ASPI_ID KO2_1993CZ. Dostupné v Systému ASPI. ISSN: 2336-517X. 
13 Nález Ústavního soudu ze dne 31. 3. 2004, sp. zn. I. ÚS 669/03. 

https://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=2617
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základních práv EU14, Mezinárodním paktu o občanských a politických právech15 a 

Evropské úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod.16 

Obhájcem v trestním řízení může být pouze advokát, který se s výjimkou řízení 

před krajským soudem jako soudem prvního stupně, před vrchním soudem a Nejvyšším 

soudem může nechat zastoupit advokátním koncipientem (§ 35 odst. 1 tr. řádu). 

Jeho úkolem je poskytovat kvalifikovanou právní pomoc osobám, které ji 

potřebují, a vyrovnávat tak nerovné postavení mezi obviněným, jenž bude ve většině 

případů právním laikem, a právně zdatným státním zástupcem, za nímž stojí odborný 

státní aparát. Z hlediska zajištění práva na spravedlivý proces je poslání obhájce široké a 

neomezuje se zdaleka jen na meritum věci, neboť vedle shromažďování důkazů a 

přípravy na jednání zahrnuje rovněž psychickou podporu obviněného či kontrolu 

podmínek zbavení osobní svobody (rozsudek ESLP ze dne 13. 10. 2009, č. stížnosti 

7377/2003, ve věci Dayanan proti Turecku). 

O právu na právní pomoc v trestním řízení by měla být dotyčná osoba náležitě 

poučena, a to nejen osoba stíhaná (§ 2 odst. 13, § 33 odst. 5 tr. řádu), ale také poškozený 

(§ 46 tr. řádu). 

Právo na obhajobu nemůže být za žádných okolností odepřeno. Osoba, proti níž 

se řízení vede, má mít vždy možnost si obhájce zvolit, a pokud si jej nezvolí, ačkoliv ho 

podle zákona mít musí, bude mu ustanoven soudem. Zákon stanoví, ve kterých případech 

má obviněný právo na bezplatnou pomoc obhájce (čl. 40 odst. 3 věta druhá Listiny). Podle 

názoru Ústavního soudu jsou advokáti poskytující právní služby v trestních věcech 

„důležitými aktéry systému vlády práva, který je v důsledku vysoce ekonomicky přínosný. 

Státní garanci hrazení nákladů ustanoveného obhájce, jenž v určitých případech musí v 

zájmu fair procesu zastupovat obviněného, je totiž nutno z ústavního hlediska chápat jako 

vytvoření nezbytných materiálních podmínek realizace práva na právní pomoc.“17 

 
14 Čl. 47 věta třetí – Každému musí být umožněno poradit se, být obhajován a být zastupován. Čl. 48 odst. 2 

–  Každému obviněnému je zaručeno respektování práv na obhajobu. 
15 Čl. 14 odst. 3 písm. d) Každý má být souzen za své přítomnosti a obhajovat se osobně nebo 

prostřednictvím obhájce, kterého si sám zvolí; má být poučen o svých právech a má mu být poskytnuta 

právní pomoc v každém případě, kdy toho zájmy spravedlnosti vyžadují, a aniž by v takovém případě sám 

platil náklady, jestliže nemá dostatečné prostředky k úhradě. 
16 Čl. 6 odst. 3 – Každý, kdo je obviněn z trestného činu má tato minimální práva: … b) mít přiměřený čas 

a možnosti k přípravě své obhajoby; c) obhajovat se osobně nebo za pomoci obhájce podle vlastního 

výběru. 
17 Nález Ústavního soudu ze dne 26. 4. 2005, sp. zn. IV. ÚS 167/05. 
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Přestože není výslovně v trestním řádu zakotveno právo svědka na právní 

zastoupení, toto právo nepochybně má. Jelikož je právo na právní pomoc upraveno na 

ústavní úrovni, není pro jeho uplatnění potřebná výslovná právní úprava, což potvrzuje 

Ústavní soud ve svém nálezu ze dne 8. 3. 2005, sp. zn. I. ÚS 734/04, kdy „nedostatek 

výslovné právní úpravy v trestním řádu není důvodem odmítnutí práva na právní pomoc, 

neboť je garantováno v právních předpisech vyšší právní síly takovým způsobem, že zde 

není dán žádný prostor pro jeho vyloučení obecnou úpravou. Takové právo totiž jak podle 

jazykového výkladu, tak vzhledem k podstatě a smyslu práva (tedy podle teleologického 

výkladu), přísluší každému občanu bez ohledu na jeho postavení v řízení a či na charakter 

a řízení před soudy, jinými státními orgány či orgány veřejné správy. Lze připustit, že by 

obecná úprava mohla toto právo omezit, pokud by jeho absolutní výkon vedl k eliminaci 

jiných práv garantovaným ústavním pořádkem, avšak samotný fakt, že toto právo není 

v obecné úpravě ve vztahu ke svědkovi výslovně upraveno, nemůže vést k závěru, že 

svědek nemá právo na právní pomoc. Za situace, kdy právní úprava neobsahuje výslovný 

postup řešení určité problematiky, ale tuto situaci je možno řešit výkladem práva, je na 

místě samostatný postup orgánů činných v trestním řízení, nikoliv pasivní vyžadování 

pravidel a předpisů.“18 

 

1.1.2. Povinnost mlčenlivosti advokáta jako součást právní pomoci 

 

Povinnost mlčenlivosti advokáta je základním předpokladem pro poskytování 

právní pomoci, a tím i nezbytnou podmínkou fungování demokratické společnosti19, a to 

ve všech věcech, ve kterých advokát právní pomoc poskytuje. 

Nerespektování povinnosti mlčenlivosti v trestním řízení by vedlo k porušení 

zákazu sebeobviňování20, kdy by k sebeobviňování byl obviněný nucen prostřednictvím 

svého alter ega – obhájce, advokáta. Navíc speciálně v trestním řízení předpokládá 

uplatnění práva na právní pomoc, tedy na přípravu obhajoby a na obhajobu za pomoci 

 
18 Případně také ve starším nálezu Ústavního soudu ze dne 5. 6. 1996, sp. zn. II. ÚS 98/9, kdy se podle 

Ústavního soudu opírá právo na právní pomoc při podání vysvětlení dle § 12 zák. č. 283/1991 Sb., o Policii 

ČR, o čl. 37 odst. 2 Listiny a znamená povinnost policie zastoupení advokátem umožnit. 
19 Nález Ústavního soudu ze dne 28. 8. 2009, sp. zn. II. ÚS 2894/08. 
20 Ust. čl. 37 odst. 1 Listiny, které stanoví, že každý má právo odepřít výpověď, jestliže by jí způsobil 

nebezpečí trestního stíhání sobě nebo osobě blízké a ve vztahu speciality k tomuto ustanovení také ust. 

čl. 40 odst. 4 Listiny, jenž přiznává obviněnému právo odepřít výpověď; tohoto práva nesmí být žádným 

způsobem zbaven. Speciálním je proto, že se týká obviněného, ne kohokoliv, tedy osoby obviněného, která 

ze zákona (§ 33 odst. 1 tr. řádu) povinnost vypovídat nemá, na rozdíl např. od svědků, jichž především se 

čl. 37 odst. 1 Listiny dotýká. Více např. v nálezu Ústavního soudu ze dne 22. 2. 2006, sp. zn. I. ÚS 671/05. 
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obhájce, otevřenou a zcela důvěrnou komunikaci mezi obviněným a jeho obhájcem. Více 

o této problematice pojednává kapitola pátá této práce. 

Možnost každého získat potřebnou kvalifikovanou a účinnou odbornou právní 

pomoc je vedle nestranného a nezávislého soudnictví atributem demokratického právního 

státu. 

 

1.2. Poskytování právních služeb advokáty 

 

Pojem právní služby, subjekty, které je mohou poskytovat, a podmínky, za kterých 

je mohou poskytovat, vymezuje zákon o advokacii. 

 

1.2.1. Advokát a výkon advokacie 

 

Podle ust. § 4 ZA je advokátem ten, kdo je zapsán v seznamu advokátů vedeným 

Českou advokátní komorou. K zápisu do seznamu advokátů dojde splněním zákonem 

stanovených podmínek, které jsou odlišné podle původu žadatele21 nebo povahy právních 

služeb22, které bude po úspěšném zápisu poskytovat. Na všechny výše uvedené však 

dopadají práva a povinnosti advokáta uložené zákonem o advokacii ve stejném rozsahu. 

Advokacie je činnost vykonávaná advokátem jako svobodné povolání. Pojem 

výkon advokacie obsažený v ust. § 1 odst. 1 ZA je pak legislativní zkratkou, pod kterou 

zákonodárce podřadil jak poskytování právních služeb advokáty, tak i podmínky, za 

kterých mohou být poskytovány.23 Pozastavením výkonu advokacie zůstává advokát 

zapsaný v seznamu advokátů, nicméně není oprávněn poskytovat právní služby, ale smí 

pouze používat označení advokát. Stále se však při výkonu ostatních činností musí řídit 

zákonem o advokacii a stavovskými předpisy. 

 

1.2.2. Advokátní koncipient 

 

 
21 Jím je tzv. český advokát podle ust. § 4 ZA, advokát pocházející z členských států EU a EHP zákonem 

označovaný jako evropský usazený advokát podle ust. § 35l ZA, a tzv. zahraniční advokát podle ust. § 5a 

ZA. 
22 Tzv. evropský hostující advokát podle § 35f ZA, který je oprávněn poskytovat právní služby na území 

ČR pouze dočasně nebo příležitostně a který je zapisován do zvláštního seznamu vedeném Komorou. 
23 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 31. 5. 2004, sp. zn. 5 As 34/2003. 
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 Advokátní koncipient je obdobně jako advokát ten, kdo je zapsán v seznamu 

advokátních koncipientů vedeném Českou advokátní komorou24, k němuž dojde při 

splnění podmínek stanovených zákonem.25 Advokátní koncipient na rozdíl od advokáta 

neposkytuje právní služby přímo, ale pro jednotlivé úkony právní pomoci je pověřován 

advokátem.26 Zákon o advokacii pak ve vztahu k advokátním koncipientům nehovoří o 

výkonu advokacie, nýbrž o výkonu právní praxe, kterou vykonává u advokáta, usazeného 

evropského advokáta, společnosti nebo zahraniční společnosti a jejímž cílem je získat 

pod vedením a dohledem školitele praktické znalosti a osvojit si zkušenosti potřebné k 

výkonu advokacie.27 Materiálně se však jedná o výkon advokacie, protože se některá 

práva a povinnosti vyplývající ze zákona o advokacii přenáší na advokátního koncipienta 

nepřímo prostřednictvím pracovního poměru vůči advokátovi a některá přímo.28 Celkem 

jasně vystihuje vztah advokáta a advokátního koncipienta představenstvo České 

advokátní komory ve svém stanovisku, v němž uvádí že z „konstruovaného vztahu 

advokáta a advokátního koncipienta jakožto pracovníka advokátní kanceláře 

v pracovním poměru vyplývá, že přímým poskytovatelem právních služeb je vždy advokát 

– ať už na základě plné moci, ustanovení soudem nebo určení Českou advokátní komorou. 

Jen on je v přímém právním vztahu ke klientovi, i když advokátního koncipienta může 

pověřit provedením jednotlivých úkonů právní pomoci (to však jen na základě zvláštního 

pověření pro ten který úkon) pokud to nevylučuje zvláštní předpis.“29 

 

1.2.3. Právní služba a výkon advokacie 

 

Vymezením právních služeb a jejich poskytováním se ve smyslu § 1 odst. 2 ZA 

rozumí zastupování v řízení před soudy a jinými orgány, obhajoba v trestních věcech, 

udělování právních porad, sepisování listin, zpracování právních rozborů a další formy 

právní pomoci, jsou-li vykonávány soustavně a za úplatu. O poskytování právních služeb 

hovoříme rovněž v případě činnosti opatrovníka ustanoveného pro řízení podle zvláštních 

 
24 Ust. § 36 ZA. 
25 Ust. § 37 odst. 1 písm. a) až e) ZA. 
26 Podrobně upraveno usnesením představenstva České advokátní komory č. 6/1998 Věstníku ze dne 8. 

prosince 1998, kterým se stanoví pravidla pro výkon substitučního oprávnění advokátních koncipientů a 

jiných zaměstnanců advokáta. 
27 Ust. § 38 odst. 1 ZA. 
28 Ust. § 39 ZA a dále § 16, § 17, § 17a, § 21 a § 29 se použijí pro advokátního koncipienta přiměřeně. 
29 Balík, S. Stanovisko představenstva České advokátní komory k výkladu dosahu ust. § 39 zák. č. 85/1996 

Sb. o advokacii. Bulletin advokacie č. 4/2003, s. 88. 
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předpisů, je-li vykonávána advokátem. Hlavními pojmovými znaky právní služby jsou 

úplatnost a soustavnost, které musí být splněny kumulativně, a následný výčet druhů 

služeb je vzhledem k neustálému vývoji oboru pouze demonstrativní. Svejkovský30 

shrnuje, že „jen advokát může upraveným způsobem poskytovat právní službu a podléhá 

kárné pravomoci orgánů Komory. Advokát může poskytovat i speciální právní službu, 

která je vymezena v dalších zákonech (...) např. patentový zástupce, daňový poradce.“ 

Mezi další činnosti, které sice advokát může vykonávat, ale při kterých neposkytuje 

právní služby ve smyslu zákona o advokacii, pak zahrnuje činnost rozhodce, mediátora a 

insolvenčního správce, a to z důvodu chybějící právní úpravy v ZA. 

Jak již bylo naznačeno výše, poskytování právních služeb je užším pojmem než 

výkon advokacie, neboť tato legislativní zkratka podle rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 

31. 5. 2004, č. j. 5 As 34/2003-54 „nezahrnuje pouze poskytování právních služeb, ale je 

nutné v rámci ní rozlišovat dva samostatné pojmy, jak je patrné i z dalších ustanovení 

zákona o advokacii – např. z ust. § 2 odst. 1, které hovoří o tom, kdo může poskytovat 

právní služby, či z ust. § 19 odst. 1, ve kterém jsou uvedeny důvody, pro které lze 

poskytnutí právních služeb odmítnout, apod. Skutečnost, že zákonodárce důsledně rozlišil 

v zákoně o advokacii pojem poskytování právních služeb a výkon advokacie vede 

k logickému závěru, že tam, kde použil pojem výkonu advokacie, měl na mysli veškeré 

úkony advokáta, které tento činí v souvislosti s výkonem nezávislého povolání advokáta, 

tedy i ty, k nimž je povinován či které učiní v souvislosti s poskytováním právní služby na 

základě uzavřené smlouvy, a to i poté, co je zastupování klienta ukončeno, přičemž je činí 

nikoliv jako občan, ale jako advokát pří výkonu svého povolání, tedy při výkonu 

advokacie.“ 

 

1.2.4. Působnost České advokátní komory 

 

Zákon o advokacii neupravuje jen podmínky, za nichž mohou být poskytovány 

právní služby, a jejich vlastní poskytování, ale také stanovuje působnost České advokátní 

komory, která je podle ust. § 40 odst. 2 samosprávnou stavovskou organizací sdružující 

všechny advokáty. Jejím úkolem je dohled nad dodržováním zvláštních povinností a 

 
30 Svejkovský J. In Svejkovský, J., Vychopeň, M., Krym, L., Pejchal, A. a kol. Zákon o advokacii. 

komentář. Praha: C. H. Beck, 2012 s.  22. 
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omezení při výkonu advokacie přesně vymezeným způsobem. Vydaná rozhodnutí, 

kterými rozhoduje o veřejných subjektivních právech a povinnostech, jsou 

přezkoumatelná soudem ve správním soudnictví. 

Výkon samosprávy, jenž je zajištěn povinným členstvím všech advokátů 

poskytujících své služby na území České republiky, není státem regulován a díky 

povinným pravidelným příspěvkům advokátů na činnost Komory, odvodům31 a dalším 

poplatkům32  je na něm také finančně nezávislý. Výjimku tvoří pouze pravomoc Ministra 

spravedlnosti jmenovat členy zkušební komise k advokátním zkouškám, vydávat 

vyhlášky upravující kárné řízení (kárný řád), advokátní zkoušky (advokátní zkušební 

řád), odměňování advokátů (advokátní tarif). Ministr spravedlnosti může být stejně jako 

předseda kontrolní rady kárným žalobcem v kárném řízení vedeném Komorou proti 

advokátovi a je oprávněn provádět kontrolu souladu vydaných stavovských předpisů se 

zákonem. 

Působením Komory jako stavovské organizace má být zajištěn „jednotný režim 

poskytování právních služeb a dohled nad jejich kvalitou, zabezpečením stavovské kázně 

a umožněno poskytování povinných služeb v oblasti ochrany práv. Úprava advokátní 

samosprávy vychází z nezbytnosti zabezpečit nezávislost advokáta při jeho povolání tak, 

aby se práva a zájmy jeho klientů nemohly dostat do střetu se zájmy těch osob nebo 

orgánů, na nichž by advokát byl nějakým způsobem závislý.“33 

Kromě samosprávné činnosti vykonává Komora podle ust. § 40 odst. 3 ZA 

veřejnou správu na úseku advokacie. Mezi hlavní správní činnosti patří vydávání 

individuálních správních aktů, osvědčení, vyjádření a sdělení, zastupování Komory před 

soudy a jinými orgány, určování advokátů podle ust. § 18 ZA, dohled nad prováděním 

prohlášení o pravosti podpisu, úschov peněžních prostředků a jiného majetku klienta a 

dalších činností.  Orgány Komory, které jsou nadány pravomocí k provádění konkrétní 

správní činnosti, postupují v řízení podle ZA a podle zák. č. 500/2004 Sb., správního 

řádu, přičemž jejich vztah je upraven v ust. § 55 odst. 1 ZA. 

 
31 Odvod do sociálního fondu, odvod do fondu vzdělávání advokátních koncipientů. 
32 Poplatek za zápis do seznamu advokátů, za složení advokátní zkoušky, za vydání knihy o prohlášeních 

o pravosti podpisu, vydání jiných dokumentů, výnos z pokut uložených v kárném řízení a dalších. 
33 Důvodová zpráva k návrhu poslanců Josefa Pavely a dalších na vydání zákona o advokacii [online]. 03-

1996 [cit. 2019-08-15]. Dostupné z: https://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=176. 

https://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=176
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Komora rovněž vede několik veřejných seznamů, jejichž výčet upravuje příslušný 

stavovský předpis34. Patří mezi ně seznam advokátů (podle ust. §4 ZA), seznam 

advokátních koncipientů (podle ust. § 36 ZA), seznam evropských advokátů (podle ust. 

§ 35l odst. 1 ZA), seznam sdružení, společností, a zahraničních společností (podle ust. § 

11 odst. 2 ZA) a seznam adres hostujících evropských advokátů pro doručování 

písemností Komory (podle ust. § 35j odst. 1 ZA). Seznamy jsou vedeny prostřednictvím 

záznamů na elektronických nosičích, výhradně v elektronické podobě. Každý do nich 

může nahlížet a pořizovat si z nich výpis a z těchto důvodů jsou zveřejněny na 

internetových stránkách Komory. 

 

  

 
34 Usnesení sněmu České advokátní komory č. 3/1999 Věstníku, kterým se schvaluje organizační řád České 

advokátní komory. 
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2. Právní úprava povinnosti mlčenlivosti advokáta 

 

Obecnou definici povinnosti mlčenlivosti neobsahuje žádný právní 

předpis právního řádu České republiky, ale lze ji generalizovat jako právní institut, jehož 

podstatou je uložení povinnosti fyzické osobě nezávisle na její vůli zachovávat 

v pracovním, úředním, obchodním a soukromém styku specifická pravidla jednání, která 

zajistí ochranu informací vztahujících se ke konkrétní fyzické či právnické osobě. 

S těmito informacemi taková osoba musí disponovat z titulu své funkce (např. 

zaměstnanci v pracovněprávních vztazích) či výkonu nezávislé profesní činnosti (např. 

advokát, notář). 

Specifikem mlčenlivosti je skutečnost, že povinnosti vyplývající z tohoto 

právního institutu jsou uloženy výlučně fyzické osobě. Jednotlivé zvláštní právní 

předpisy, které povinnost mlčenlivosti zakotvují, ukládají ve většině případů příslušným 

subjektům shodně povinnost ji zachovávat nejen během profesního styku, ale také 

v soukromém životě. Pokud hovoříme o profesním styku, máme na mysli pracovněprávní 

či služební poměr či výkon jiné činnosti, při které se dotčená osoba dozvídá zákonem 

kvalifikované informace, a povinnost tyto nevyzradit trvá i po ukončení poměru či 

výkonu činnosti. 

Povinnost mlčenlivosti neznamená pouze povinnost nesdělit chráněné informace 

nepovolané osobě, ale také nezneužít získané informace v neprospěch dotčené osoby či 

pro vlastní prospěch. 

Institut povinnosti mlčenlivosti nemůže být bezbřehý a neomezený, a proto jeho 

konkrétní podobu upravují zvláštní právní předpisy35 stanovující rozsah a druh vztahů, na 

které dopadá, osoby, které se těchto vztahů účastní, a podmínky, při jejichž splnění může 

dojít k omezení povinnosti mlčenlivosti.36 

Někteří autoři tyto omezující podmínky považují za průlom do povinnosti 

mlčenlivosti37, s čímž ale nelze souhlasit, neboť právě předmětná omezení formují 

povinnost mlčenlivosti daného subjektu do výsledné podoby. O průlomu do tohoto 

institutu můžeme hovořit v případě, kdy jiný právní předpis, který je odlišný od předpisu 

 
35 V případě státem uložené povinnosti mlčenlivosti podrobněji popsané v kapitole 3.1 této práce. 
36 Například souhlas osoby, jejíž informace jsou povinností mlčenlivosti chráněny, veřejný zájem, aj. 
37 Hřebíček, V. Prohlídky u advokátů (§ 85b trestního řádu). Praha: Leges, 2017, s. 39-47. 
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upravujícího povinnost mlčenlivosti konkrétního subjektu, připouští další výjimky. Ty 

mohou umožňovat cizím subjektům, které stojí mimo onen důvěryhodný vztah, se 

seznamovat se skutečnostmi, které podléhají mlčenlivosti38, mohou rozšiřovat situace, za 

kterých se subjekt, jemuž byla povinnost uložena, nemůže této dovolávat, či ukládat další 

povinnost ve formě aktivního oznamování určitých skutečností.39 Taková úprava je 

nesystémová a namísto jednotné a jednoznačné úpravy způsobuje nežádoucí roztříštění 

právního institutu do mnoha právních předpisů. Vzniklý negativní stav je jedním 

z faktorů způsobujícím hypertrofii práva, se kterou se podle odborné diskuze40 potýká 

právní řád České republiky již řadu let. Jejím vlivem se podstatně snižuje srozumitelnost 

práva pro jeho adresáty a tím i jeho účinnost, což ohrožuje samotný právní stát. 

K prolomení mlčenlivosti může dojít také nezákonným rozhodnutím orgánů 

veřejné moci či na základě excesu jednotlivých osob (vyzrazení, seznámení neoprávněné 

osoby s chráněnými informacemi apod.). 

Státem uložená povinnost mlčenlivosti advokáta patří mezi nejvýznamnější 

institut ze skupiny tzv. „profesních tajemství“ (vedle lékařského či duchovního), jelikož 

je na rozdíl od ostatních naprosto nezbytná pro výkon tohoto svobodného povolání. Jde 

zároveň o klíčovou povinnost, kterou je advokát při poskytování právních služeb vázán. 

 

2.1. Úprava podle zák. č. 85/1996 Sb., o advokacii  

 

Na základě ustanovení § 21 odst. 1 ZA je advokát povinen zachovávat mlčenlivost 

o všech skutečnostech, o kterých se dozvěděl v souvislosti s poskytováním právních 

služeb.  Z ustanovení je zjevné, že je třeba rozlišovat skutečnosti, které se advokát 

dozvěděl v souvislosti s poskytováním právních služeb, od skutečností, se kterými se 

seznámil jiným způsobem. 

 
38 Viz. např. ust. §85b odst. 7 tr. řádu. 
39 K tomu např. pozměňovací návrh k novele daňového řádu iniciovaný poslanci Pirátské strany, který 

advokátům ukládal povinnost poskytovat údaje pro tuzemskou správu daní u obchodních transakcí 

převyšujících půl milionu korun. Více informací dostupných např. na webových stránkách České advokátní 

komory: Pirátský návrh prolamující advokátní mlčenlivost neprošel!. In cak.cz [online]. cit. 2019-10-15. 

Dostupné z: https://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=18590. 
40 Například Válová, I. Robejšek a Baxa: Přijměme plán rušení zákonů, jinak se ochromí život. In ceska-

justice.cz [online]. 5. 6. 2016 [cit. 2019-10-15]. Dostupné z: https://www.ceska-

justice.cz/2016/06/robejsek-baxa-prijmeme-plan-ruseni-zakonu-jinak-se-ochromi-zivot/. 

https://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=18590
https://www.ceska-justice.cz/2016/06/robejsek-baxa-prijmeme-plan-ruseni-zakonu-jinak-se-ochromi-zivot/
https://www.ceska-justice.cz/2016/06/robejsek-baxa-prijmeme-plan-ruseni-zakonu-jinak-se-ochromi-zivot/
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Pod skutečnosti, které se advokát dozvěděl v souvislosti s poskytováním právních 

služeb můžeme podřadit nejen ty, jež mu klient sdělil, ale také ty, které advokát zjistí od 

třetích osob, ze spisů, z vlastní iniciativy, průběhu jednání apod. Opačně není advokát 

vázán povinností mlčenlivosti v případě veřejně přístupných skutečností, nebo těch, které 

získal od třetí osoby nezávislé na klientovi a zároveň také nezávislé na předmětu 

poskytování právních služeb. 

Skutečnosti, na které se vztahuje povinnost mlčelivosti mohou být zachyceny 

v písemné či elektronické podobě, nebo také jen v mysli advokáta. Může se jednat o 

hmotné předměty, které má advokát ve své dispozici či se do jeho dispozice dostaly 

v souvislosti s poskytováním právních služeb (dokumenty, výpočetní technika, flash 

disky či jiná média, razítka, peněžní prostředky apod.). Na skutečnosti, které se advokát 

dozvěděl při poskytování právní služby, před jejím poskytnutím či po jejím ukončení, se 

povinnost mlčenlivosti taktéž vztahuje.41 

Důvěryhodný vztah advokáta a klienta nemusí být formalizovaný, aby požíval 

ochrany zachování povinnosti mlčenlivosti advokáta, protože tento vztah vzniká 

okamžikem, kdy klient požádá o právní radu, byť i neformálně při nahodilém setkání.42 

A právě tento důvěryhodný vztah je hoden zvláštní právní ochrany. Institut 

povinnosti mlčenlivosti advokáta není oprávněním advokáta odmítnout výpověď, nýbrž 

povinností státních orgánů respektovat zákaz výslechu stanovený zákonem. Pro 

připomenutí se podle právní teorie „právní povinností rozumí nutnost vyplývající 

bezprostředně nebo zprostředkovaně pro právní subjekty z právních norem, chovat se 

určitým způsobem pod hrozbou sankce.“43 S tím koresponduje i rozhodovací praxe 

Ústavního soudu, který např. ve svém nálezu ze dne 21. 1. 1999, sp. zn. III. ÚS 486/98,  

k povinnosti mlčenlivosti advokáta uvedl, že „jde nikoliv o výsadu advokáta, která by 

měla založit exempci z obecně platného právního řádu, ale o povinnost uloženou 

advokátovi v zájmu jeho klientely a pro její ochranu a která v tomto smyslu a rozsahu 

požívá také příslušné ochrany.“ 

Povinnost mlčenlivosti advokáta se obdobně nevztahuje pouze na advokáta, ale 

také na osoby, které se s advokátem podílejí na výkonu advokacie. Jedná se o osoby z řad 

 
41 Uhlíř, D. In Kovářová, D. Zákon o advokacii a stavovské předpisy: komentář. Praha: Wolters Kluwer, 

2017, s. 317 – 318. 
42 Tamtéž. 
43 Gerloch, A. Teorie práva. 7. aktualizované vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2017, s. 151. 
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zaměstnanců, především o advokátní koncipienty (ve smyslu ust. § 39 ZA ve spojení 

s ust. § 21 ZA), jiné zaměstnance (administrativa, stážisté) či ostatní osoby spolupracující 

s advokátem např. na smluvním principu (ve smyslu ust. § 21 odst. 9 ZA). 

Povinnost mlčenlivosti advokáta trvá nejen během aktivního výkonu advokacie 

ale podle ust. § 21 odst. 8 ZA také po vyškrtnutí ze seznamu advokátů. Po vyškrtnutí ze 

seznamu advokátů má advokát povinnost listiny a elektronická zařízení obsahující 

skutečnosti podléhající mlčenlivosti zabezpečit tak, aby se s nimi nemohl nikdo seznámit, 

a to do doby, kdy bude podle zákona provedena jejich skartace či zničení. 

 

2.1.1. Zproštění povinnosti mlčenlivosti 

 

Povinnost mlčenlivosti advokáta je institut, který chrání důvěryhodný vztah mezi 

advokátem a jeho klientem či klienty. Povinnost vzniká v okamžiku, kdy klient požádá 

advokáta o právní radu, a zaniká zásadně výslovným zproštěním ze strany klienta. Jelikož 

pouze klientovi poskytuje povinnost mlčenlivosti advokáta ochranu, je právě on jejím 

výhradním disponentem. 

Podle ust. § 21 odst. 2 ZA může advokáta zprostit povinnosti mlčenlivosti pouze 

klient a po jeho smrti či zániku právní nástupce klienta44; má-li klient více právních 

nástupců, ke zproštění advokáta povinnosti mlčenlivosti je potřebný souhlasný projev 

všech právních nástupců klienta. Pokud advokát poskytuje právní služby současně v téže 

věci více klientům, je obdobně třeba souhlasný projev jich všech. Stejné platí i v případě, 

že advokát zastupuje společnost a jejího jediného společníka současně. Pokud poskytuje 

právní službu oběma, je třeba jejich společný souhlas. Jestliže advokát zastupuje při 

uzavírání smlouvy zájmy pouze jedné ze stran (a druhé je tato skutečnost zřejmá), postačí 

pouze její zproštění. Není rozhodující, který z klientů službu objednává či hradí, ale komu 

je služba poskytována. Klient může své rozhodnutí změnit nejpozději do doby, než 

advokát podá v předmětné věci svědeckou výpověď či jinak vydá informace, o kterých 

se od klienta dozvěděl v souvislosti s výkonem advokacie. 45 

Klient může advokáta zprostit mlčenlivosti nejen v celém rozsahu, ale také jen ve 

vztahu k určité věci či skutečnosti. 

 
44 V případě odúmrti není stát právním nástupcem. 
45 Uhlíř, D. In Kovářová, D. Zákon o advokacii a stavovské předpisy: komentář. Praha: Wolters Kluwer, 

2017, s. 324. 
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Zákon předvídá zproštění povinnosti mlčenlivosti advokáta klientem výhradně 

v písemné formě, adresované přímo advokátovi. Zákonný požadavek na adresný projev 

vůle směřovaný výhradně do rukou advokáta má za cíl ochránit klienta před neuváženým 

krokem, neboť nemusí znát všechny důsledky svého rozhodnutí. Mimo osobní předání 

by písemné podání mělo být advokátovi zasláno na adresu sídla jeho advokátní 

kanceláře46 či do jeho datové schránky.47  Jedinou výjimkou z tohoto pravidla je možnost 

klienta zprostit advokáta povinnosti mlčenlivosti výslovným ústním projevem vůle do 

protokolu v řízení před soudem, kde je soudce zárukou posouzení vážnosti vůle klienta. 

Zproštění povinnosti mlčenlivosti má být, jak uvádí Mandák, „vždy uvážlivým úkonem 

klienta v situaci, kdy může náležitě posoudit jeho případné nepříznivé důsledky. Dříve, 

než se rozhodne, musí mít možnost s advokátem otázku projednat a nechat se od něho 

všestranně poučit.“48 

Jelikož součástí důvěryhodného vztahu advokát – klient není advokátní 

koncipient, ale pouze se jej subsidiárně účastní jako zaměstnanec advokáta, nelze jej 

přímo mlčenlivosti zprostit. Představenstvo České advokátní komory k tomu uvádí, že: 

„zbavit povinnosti mlčenlivosti (...) ve smyslu § 39 zák. (o advokacii) o přiměřeném užití 

ustanovení § 21 o povinné mlčenlivosti, může klient nebo jeho právní nástupce vždy jen 

advokáta, i když skutečnosti, které jsou předmětem advokátního tajemství, se při výkonu 

služeb dozvěděl zaměstnanec nebo advokátní koncipient. Proto také projev klienta (jeho 

právního nástupce), jímž má být zbaven povinnosti mlčenlivosti advokátní koncipient, je 

třeba adresovat nikoliv jemu, ale advokátovi, která je výlučně oprávněn a povinen 

zaujmout v této otázce pro koncipienta závazné stanovisko, zejména zda se v konkrétním 

případě jedná o skutečnost, která tvoří předmět advokátního tajemství a dále i v otázce, 

zda není z okolností případu zřejmé, že klient nebo jeho právní nástupce advokáta zprostil 

povinné mlčenlivosti pod nátlakem nebo v tísni. V rozsahu zproštění povinné mlčenlivosti 

advokáta je této povinnosti zproštěn i advokátní koncipient. (...) Uvedený postup se 

uplatní nejen v případě, kdy pracovní poměr advokátního koncipienta k advokátovi trvá, 

ale i tehdy, je-li projev zproštění povinnosti mlčenlivosti učiněn až v době, kdy již tento 

 
46 Vantuch, P. Mlčenlivost obhájce, zproštění mlčenlivosti a jeho oznamovací povinnost. Bulletin advokacie 

č. 4/2013, s. 14. 
47 Na základě ust. § 31 odst. 3 zák. č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi 

dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, má každý advokát zřízenu datovou schránku. 
48 Mandák, V. Je projev zproštění povinnosti mlčenlivosti advokáta, adresovaný klientem třetí osobě, 

účinný?. Bulletin advokacie č. 10/1998, s. 48. 
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pracovní poměr zanikl (advokátní koncipient působí v jiné kanceláři nebo přestal působit 

v advokacii). Totéž platí i pro případy, kdy bývalý koncipient se v mezidobí stal 

advokátem.“49 

I přes zproštění je však advokát povinen zachovávat mlčenlivost, je-li z okolností 

případu zřejmé, že ho klient nebo jeho právní nástupce této povinnosti zprostil pod 

nátlakem nebo v tísni. Současně s tím má klient právo namítat neplatnost zproštění 

povinnosti mlčenlivosti ke kterému byl v tísni přinucen pod hrozbou fyzického či 

duševního násilí. 

Advokát nemá v souladu s ust. § 21 odst. 4 ZA povinnost mlčenlivosti ve vztahu 

k osobě, kterou pověřuje provedením jednotlivých úkonů právních služeb, pokud je tato 

osoba povinna sama tuto povinnost zachovávat. Touto osobou bude především advokátní 

koncipient, jehož je advokát školitel, jiný zaměstnanec advokátní kanceláře či jiný 

advokát, kterého pověřil zastoupením (substitucí). Povinnost mlčenlivosti advokáta se 

podle ust. § 21 odst. 9 písm. a) ZA rovněž nevztahuje na zaměstnance jeho vlastní 

advokátní kanceláře, či kanceláře, s níž trvale spolupracuje50, a na jiné osoby, které se s 

advokátem nebo advokátní kanceláří podílejí na poskytování právních služeb. Na 

všechny tyto osoby se rovněž vztahuje povinnost zachovávat mlčenlivost o všech 

skutečnostech, o nichž se dozvěděli při svém pracovním zařazení, a to v rozsahu činnosti, 

kterou pro advokáta vykonávají či v minulosti vykonali.  

Advokát může využívat služeb notářů a daňových poradců, kteří jsou na základě 

předpisů upravujících výkon jejich činnosti rovněž povinni mlčenlivost zachovávat. 

Z tohoto titulu není vůči nim advokát vlastní povinností mlčenlivosti vázán. U ostatních 

osob, s nimiž může advokát spolupracovat či objednávat jejich služby (znalci, tlumočníci, 

apod.), je již třeba souhlasu příslušného klienta s využitím jejich služeb v dané věci. 

V souvislosti s projevem zproštění povinnosti mlčenlivosti advokáta je také třeba 

poukázat na jeho neplatnou formu, jež se v praxi pravidelně vyskytuje. Tou je adresování 

projevu zproštění povinnosti mlčenlivosti třetí osobě, a nikoliv přímo advokátovi. Jedná 

se o dlouhodobý problém vyskytující se nejčastěji v trestním procesu, na který upozornil 

Mandák již v roce 1998, když uvedl, že zproštění jako „... jednostranný úkon jednoho 

z účastníků dvoustranného právního vztahu musí být tento projev vůle adresován 

 
49 Balík, S. Stanovisko představenstva České advokátní komory k výkladu dosahu ust. § 39 zák. č. 85/1996 

Sb., o advokacii. Bulletin advokacie č. 4/2013, s. 88 – 89. 
50 V souladu s ust. § 15e odst. 1 ZA. 
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druhému účastníkovi – nositeli povinnosti mlčenlivosti, tj. advokátovi. (...) Pokud 

zastoupený, ať už z jakýchkoliv důvodů učiní prohlášení o tom, že zprošťuje advokáta 

povinnosti mlčenlivosti jen vůči třetí osobě, aniž předem tento projev vůle adresoval 

přímo advokátovi, jde o právní úkon neplatný a tedy neúčinný. Advokát takovým projevem 

vůle není vázán a není oprávněn povinnost mlčenlivosti porušit do té doby, než klient 

učiní projev vůle o zproštění povinnosti mlčenlivosti vůči němu. (...) Není totiž vyloučeno, 

že na klienta mohl být nátlak činěn nebo že v tísni mohl jednat i na základě skutečností, 

které nastaly ještě před tím, než projev vůle zprostit advokáta povinnost mlčenlivosti 

učinil přímo vůči němu, aniž jej dříve učinil vůči třetí osobě.“51 

Vantuch uvádí jako konkrétní příklad situaci, kdy se obhájce dozví od policejního 

orgánu či státního zástupce, že jej obviněný do protokolu nebo přípisem adresovaným 

policejnímu orgánu zprostil povinnosti mlčenlivosti. Po obdržení takové informace je 

obhájce předvolán policejním orgánem k podání svědecké výpovědi ve věci 

obviněného.52 

K tomu dále dodává: „Pokud obviněný nezbavil obhájce mlčenlivosti písemným 

podáním zaslaným na adresu sídla jeho advokátní kanceláře, případně v řízení před 

soudem ústním prohlášením učiněným do protokolu, jde o postup v rozporu s § 21 odst. 

2 věta třetí ZA. Důsledkem je pak neplatné zproštění mlčenlivosti, které pro obhájce 

nezakládá povinnost vypovídat jako svědek, a proto v případě, že je vyzván k podání 

svědecké výpovědi, potom je sice povinen na základě předvolání dostavit se k výslechu, 

avšak při něm pak musí odmítnout vypovídat.“53 

 

2.2. Způsoby omezení povinnosti mlčenlivosti advokáta 

 

2.2.1. Omezení povinnosti mlčenlivosti advokáta při sporu s klientem a Komorou 

 

Na základě ust. § 21 odst. 4 ZA není advokát vázán povinností mlčenlivosti 

v rozsahu nezbytném pro řízení před soudem nebo jiným orgánem54, je-li předmětem 

 
51 Mandák, V. Je projev zproštění povinnosti mlčenlivosti advokáta, adresovaný klientem třetí osobě, 

účinný?. Bulletin advokacie č. 10/1998, s. 47 – 48. 
52 Vantuch, P. Mlčenlivost obhájce, zproštění mlčenlivosti a jeho oznamovací povinnost. In bulletin-

advokacie.cz [online]. 17. 5. 2013 [2019-10-15]. Dostupné z: http://www.bulletin-

advokacie.cz/mlcenlivost-obhajce-zprosteni-mlcenlivosti-a-jeho-oznamovaci-povinnost 
53 Tamtéž. 
54 Komorou, jiným správním orgánem či např. rozhodcem. 

http://www.bulletin-advokacie.cz/mlcenlivost-obhajce-zprosteni-mlcenlivosti-a-jeho-oznamovaci-povinnost
http://www.bulletin-advokacie.cz/mlcenlivost-obhajce-zprosteni-mlcenlivosti-a-jeho-oznamovaci-povinnost
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řízení spor mezi ním a klientem nebo jeho právním nástupcem; povinností mlčenlivosti 

není advokát vázán též ve správním řízení podle ust. § 55 v řízení o žalobě proti 

rozhodnutí Komory55 anebo v řízení o kasační stížnosti proti rozhodnutí soudu o této 

žalobě podle zvláštního právního předpisu56, jakož i v řízení ve věcech uvedených v 

§ 55b57, a to v rozsahu nezbytném pro ochranu jeho práv nebo právem chráněných zájmů 

jako advokáta. Zákon o advokacii ve svém ust. § 21 odst. 9 písm. b) poskytuje ochranu 

důvěrným informacím, které jsou předmětem řízení, tím, že členům orgánů Komory, 

jejím zaměstnancům a jiným osobám, které se účastní řízení uvedených výše, ukládá 

povinnost mlčenlivosti v obdobném rozsahu jako samotným advokátům. 

Pokud by advokát v řízeních před orgánem byl vázán povinností mlčenlivosti, 

jeho možnosti, jak se účinně bránit, by byly podstatně omezené. Na svou obranu by 

nemohl uvádět žádné skutečnosti týkající se jeho vztahu s klientem a tím by bylo dotčeno 

jeho právo rovnosti v řízení garantované Listinou v čl. 37 odst. 2. V řízení pak advokát 

musí uvádět skutečnosti nezbytné pro řízení, což potvrzuje Nejvyšší správní soud ve svém 

rozsudku ze dne 6. 6. 2012, sp. zn. 6 Ads 30/2012 když uvádí, že „advokát musí být 

schopen rozlišit, které informace získané v souvislosti s poskytováním právních služeb 

jsou podstatné pro posouzení skutkového stavu rozhodujícím orgánem a které informace 

naopak nezbytné nejsou, a proto nemají být s ohledem na povinnost mlčenlivosti 

poskytnuty.“ Předmětem řízení musí zároveň být práva vzniklá při poskytování právních 

služeb. 

 

2.2.2. Omezení povinnosti mlčenlivosti advokáta ve vztahu ke správě daní a 

poplatků 

 

Podle ust. § 21 odst. 5 ZA nejsou povinností mlčenlivosti advokáta dotčeny jeho 

povinnosti jako daňového subjektu stanovené zvláštními předpisy o správě daní a 

poplatků58; i v tomto případě je však advokát povinen zachovávat mlčenlivost o povaze 

věci, ve které právní služby poskytl nebo poskytuje. Advokát je povinen jako daňový 

 
55 Zpravidla v řízení o existenčním postavení advokáta spočívajícím např. v pozastavení výkonu advokacie 

či vyškrtnutí ze seznamu advokátů představenstvem Komory. 
56 Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů. 
57 Zpravidla se jedná o řízení jejich předmětem je ochrana advokátů a advokátních koncipientů před 

nečinností Komory.  
58 Zákon č. 280/2009 Sb. daňový řád a případně zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví.  
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subjekt59 poskytnout správci daně své účetní záznamy či umožnit provést daňovou 

kontrolu. Advokát nesmí být podle ust. § 96 odst. 3 daňového řádu vyslechnut jako 

svědek, pokud by svou výpovědí porušil zákonem uloženou povinnost mlčenlivosti. 

Účetní záznamy musí podle ust. § 11 zák. o účetnictví advokát vést takovým způsobem, 

aby z účetního případu byl jednoznačně zřejmý jeho obsah, účastníci a peněžní částka. 

Stavovský předpis upravující některé podrobnosti o dokumentaci advokáta vedené při 

poskytování právních služeb60 v ustanovení čl. 3a doplňuje, že účetní a daňové doklady 

je advokát povinen vést bez zbytečné specifikace úkonů právních služeb poskytovaných 

klientům, z nichž by byl patrný obsah právní pomoci, tak, aby v případě daňové kontroly, 

prováděné u advokáta jako daňového subjektu, nemohlo dojít ke střetu mezi obsahem 

účetního nebo daňového dokladu se zákonem advokátovi uloženou povinností 

mlčelivosti. 

 

2.2.3. Omezení povinnosti mlčenlivosti advokáta v kárném řízení 

 

Povinnosti mlčenlivosti se advokát nemůže dovolávat v kárném řízení, jakož i 

vůči advokátovi, který byl pověřen předsedou kontrolní rady provedením přípravných 

úkonů k prověření, zda došlo ke kárnému provinění.61 Pokud by orgánům Komory nebylo 

umožněno se seznamovat s listinami, které obsahují skutečnosti, jež se advokát dozvěděl 

v souvislosti s poskytováním právních služeb, nebylo by prakticky možné vykonávat 

zákonný dohled nad výkonem advokacie. Aby byla zároveň poskytnuta ochrana 

důvěrným informacím, se kterými se během kárného řízení seznamují osoby na něm 

zúčastněné (členové orgánů Komory, její zaměstnanci, advokáti pověřeni předsedou 

kontrolní rady k provedení přípravných úkonů a k prověření, zda došlo ke kárnému 

provinění) mají uloženou povinnost mlčenlivosti (podle již zmiňovaného ust. § 21 odst. 

9 písm. b) ZA). 

 

2.2.4. Omezení povinnosti mlčenlivosti advokáta v souvislosti s legalizací výnosu 

z trestné činnosti 

 

 
59 Ve smyslu ust. § 20 daňového řádu. 
60 Usnesení představenstva České advokátní komory č. 9/1999 Věstníku ze dne 8. listopadu 1999, kterým 

se stanoví některé podrobnosti o dokumentaci advokáta vedené při poskytování právních služeb. 
61 Např. kontrola vedení knihy o prohlášeních o pravosti podpisu, kontrola provádění úschov peněžních 

prostředků či jiného majetku klienta advokáty. 
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Povinnosti mlčenlivosti se advokát nemůže dovolávat při plnění povinností podle 

zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti 

a financování terorismu (dále jen „zákon proti legalizaci“). Jelikož se jedná o velmi 

významný zásah do povinnosti mlčenlivosti advokáta, jsou povinnosti advokáta ve vztahu 

k některým opatřením proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu 

stanoveny ve zvláštním stavovském předpisu.62 Podle ust. § 46 odst. 5 ZA je Komora 

zmocněna k vydání tohoto předpisu, aby jím upravila postup kontrolní rady Komory při 

plnění úkolů Komory a postup advokátů při plnění povinností vyplývajících ze zákona 

proti legalizaci. 

Advokát je podle zákona proti legalizaci tzv. povinnou osobou, která má za úkol 

provádět identifikaci vlastního klienta63 oznámit podezřelý obchod64 či odložit splnění 

příkazu klienta65 při sledovaných činnostech. 

Povinnost oznámit podezřelý obchod se nevztahuje na skutečnosti, které se 

advokát dozvěděl při poskytování právních porad, obhajobě klienta anebo při zastupování 

před soudy. Pokud se advokát dozvěděl informace zakládající znaky podezřelého 

obchodu jiným způsobem, zejména při provádění advokátní úschovy, správy klientova 

majetku, zakládání obchodní společnosti, provádění koupě a prodeje majetku klienta, je 

povinen podezřelý obchod oznámit Komoře, která prostřednictvím pověřené osoby66 

přezkoumá, zda oznámení splňuje všechny náležitosti a předá věc ministerstvu financí.67 

Povinnosti mlčenlivosti se advokát rovněž nemůže dovolávat při poskytnutí 

informací správci daně při plnění povinností stanovených daňovým řádem advokátovi 

jako povinné osobě podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné 

činnosti a financování terorismu. 

 

2.2.5. Omezení povinnosti mlčenlivosti advokáta při povinnosti překazit trestný čin 

 

 
62 Usnesení představenstva ČAK č. 2/2008 Věstníku ze dne 11. září 2008, kterým se stanoví podrobnosti o 

povinnostech advokátů a postupu kontrolní rady České advokátní komory ve vztahu k zákonu o některých 

opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. 
63 Ust. § 8 a § 9 zákona proti legalizaci. 
64 Ust. § 16 zákona proti legalizaci. 
65 Ust. § 20 zákona proti legalizaci. 
66 Kterou je pověřený člen kontrolní rady. 
67 Uhlíř, D. In Kovářová, D. Zákon o advokacii a stavovské předpisy: komentář. Praha: Wolters Kluwer, 

2017, s. 328. 
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 Povinností mlčenlivosti není dotčena zákonem uložená povinnost překazit 

spáchání trestného činu. Pokud se advokát hodnověrným způsobem dozví, že jiný 

připravuje nebo páchá některý z trestných činů taxativně uvedených v ust. § 367 odst. 1 

trestního zákoníku, je bez ohledu na povinnost mlčenlivosti povinen překazit spáchání 

nebo dokončení takového trestného činu. Advokát musí bez ohledu na zájmy klienta 

spáchání činu zabránit sám nebo včasným oznámením státnímu zástupci nebo 

policejnímu orgánu. V případě spáchání dokonaného trestného činu nemá na základě ust. 

§ 368 odst. 3 tr. zákoníku advokát nebo jeho zaměstnanec, který se dozví o spáchání 

trestného činu v souvislosti s výkonem advokacie nebo právní praxe, oznamovací 

povinnost. 

 

2.3. Úprava povinnosti mlčenlivosti advokáta ve stavovských předpisech 

ČAK 

 

Povinnost mlčenlivosti advokáta není upravena pouze v samotném zákoně o 

advokacii, ale také se promítla do dalších stavovských předpisů68, zejména do Etického 

kodexu.69 Tento kodex je vedle zákona o advokacii dalším hmotněprávním předpisem, 

který upravuje podmínky pro vznik kárné odpovědnosti advokáta ve smyslu zákona. Má 

poskytovat ochranu proti excesům v chovaní jednotlivých advokátů vůči spotřebitelům 

právních služeb (ochrana spotřebitele), ale také samotné advokacii jako sdružení všech 

advokátů (ochrana stavu), jednotlivým advokátům ve vzájemných vztazích na trhu 

právních služeb (ochrana soutěžitele) a v neposlední řadě i třetím osobám, s nimiž 

přichází advokát do styku, kterým neposkytuje právní služby (ochrana veřejných 

zájmů).70 

Podle tohoto kodexu je povinností advokáta nepoužít na újmu klienta ani ve svůj 

vlastní prospěch nebo ve prospěch třetích osob informace, které od klienta nebo o 

klientovi získal v souvislosti s poskytováním právní služby71, což obdobně platí pro 

 
68 Jako podzákonných právních předpisů, které vydává Česká advokátní komora v postavení veřejnoprávní 

korporace a které zavazují její členy – advokáty (obdobně advokátní koncipienty). 
69 Usnesení představenstva České advokátní komory č. 1/1997 Věstníku ze dne 31. října 1997, kterým se 

stanoví pravidla profesionální etiky a pravidla soutěže advokátů České republiky (etický kodex), ve znění 

pozdějších předpisů. 
70 Čermák, K. Pravidla profesionální etiky advokátů a pravidla soutěže advokátů ČR – Komentář k obecné 

části. Bulletin advokacie zvl. č. 2/1996, s. 17 – 19. 
71 Čl. 6 odst. 4 etického kodexu. 



 27 

osoby, které jsou v pracovním poměru k advokátovi, tedy advokátní koncipienty či jiné 

zaměstnance. 

Kodex dále advokátům stanovuje povinnost řádně a včas poučit všechny osoby, 

které se podílejí na jeho činnosti spojené s poskytováním právních služeb, o rozsahu jejich 

zákonné povinnosti zachovávat mlčenlivost, a to i v souvislosti se svědeckou povinností 

takových osob. Těmito mohou kromě advokátních koncipientů a jiných zaměstnanců 

advokáta být i osoby, které se s advokátem podílejí na poskytovaní právních služeb, ať 

už na základě zákona, či na smluvní bázi (překladatelé, tlumočníci, znalci, daňoví 

poradci, patentoví zástupci, apod.).72 

Rovněž je v něm zakotvena povinnost advokáta při provádění domovní prohlídky 

nebo jiné prohlídky podle trestního řádu, při provádění daňové kontroly podle zákona o 

správě daní a poplatků a při provádění následné kontroly podle celního zákona, pokud je 

taková prohlídka nebo kontrola prováděna v prostorách, v nichž advokát vykonává 

advokacii nebo v nichž se mohou nacházet listiny nebo jiné nosiče informací, které 

obsahují skutečnosti, na něž se podle zákona vztahuje povinnost mlčenlivosti advokáta, 

upozornit orgán příslušný k provedení prohlídky nebo kontroly na svou zákonnou 

povinnost mlčenlivosti a s tím spojenou omezenou ediční povinnost. Advokát může 

umožnit příslušnému orgánu seznámení se s obsahem listin, o nichž se domnívá, že se na 

ně vztahuje povinnost mlčenlivosti advokáta, pouze se souhlasem zástupce Komory 

přítomného prohlídce nebo kontrole. Pokud zástupce Komory příslušnému orgánu 

souhlas k seznámení se s obsahem listiny neudělí, řídí se další postup příslušnými 

právními (např. trestní řád, daňový řád) a stavovskými předpisy.73 

Stavovským předpisem, na který odkazuje právě čl. 17a etického kodexu a kterým 

se řídí ustanovení výše uvedeného zástupce Komory a jeho postup při předmětných 

úkonech, je usnesení představenstva České advokátní komory č. 6/2006 Věstníku, ve 

znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví postup při určování zástupce České 

advokátní komory při provádění prohlídek a kontrol. Jelikož osoba zástupce České 

advokátní komory bezprostředně souvisí v předmětem této práce, bude podrobněji 

rozebrána v sedmé kapitole předkládané práce. 

 

 
72 Čl. 14 odst. 2 etického kodexu. 
73 Čl. 17a etického kodexu. 
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2.4. Povinnost mlčenlivosti advokáta v kárné praxi České advokátní 

komory 

 

Česká advokátní komora vykonává na základě zákonného zmocnění ust. § 40 odst. 

3 ZA kárnou pravomoc, která je součástí výkonu veřejné správy. Kárná odpovědnost za 

kárné provinění má veřejnoprávní povahu, jelikož advokát odpovídá za své jednání 

orgánům činným v kárném řízení, kteří plní funkci Komory jako samosprávného orgánu 

pro zbytkovou státní správu na úseku advokacie, a soudům. Kárná odpovědnost advokáta 

je vedle veřejnoprávní (trestní či správní) a soukromoprávní, dalším samostatným druhem 

odpovědnosti. 

Obecně je podle rozhodnutí kárné komise ČAK ze dne 26. 6. 1998 sp. zn. 

K 133/98 porušení povinnosti mlčenlivosti advokáta jedním z nejzávažnějších porušení 

povinností advokáta. Tuto povinnost je třeba bezpodmínečně dodržet i ve vztahu k jinému 

advokátovi.74 

Je kárným proviněním advokáta, pokud sdělí soudu, že klientovi vypovídá plnou 

moc proto, že ten jej nabádal k úkonům, které jsou v rozporu s posláním a úkoly 

advokacie, a tím porušuje zásadu mlčenlivosti a zásadu etiky povolání a dopouští se tak 

kárného provinění.75 

I v situaci, kdy se advokát cítí osobně ohrožen, je povinen zachovat mlčenlivost. 

Rovněž je povinen ji zachovávat i ohledně skutečností, které jsou zjistitelné jiným 

způsobem.76 

Pokud advokát, který nebyl zproštěn mlčenlivosti, vypovídá jako svědek 

v trestním řízení vedeném proti jeho bývalému klientovi a v jeho neprospěch uvede 

podstatu poskytnutých právních služeb, dopouští se závažného porušení povinnosti 

mlčenlivosti advokáta podle § 21 odst. 1 ZA.77 Stejně tak bez zproštění mlčenlivosti 

nesmí advokát vypovídat do protokolu Policie ČR v trestním řízení vedeném proti jeho 

klientovi o otázkách obhajoby klienta a o vztazích s klientem.78  

 
74 Rozhodnutí kárné komise ČAK ze dne 23. 6. 1996, sp. zn. K 33/96. 
75 Rozhodnutí odvolacího kárného senátu ze dne 14. 9. 1999, sp. zn. K 212/98. 
76 Rozhodnutí kárné komise ČAK ze dne 15. 1. 1999, sp. zn. K 249/98, podle nějž kárně obviněnému bylo 

vyhrožováno fyzickou likvidací, proto se obrátil na Policii ČR a jako důkaz předložil kupní smlouvu, kterou 

sám sepsal. Na situaci nic nemění fakt, že skutečnosti obsažené v předmětné smlouvě jsou dostupné 

v katastru nemovitostí. 
77 Rozhodnutí kárné komise ČAK ze dne 18. 10. 2002, sp. zn. K 11/2001. 
78 Rozhodnutí kárné komise ČAK ze dne 7. 6. 2016, sp. zn. K 45/2016. 
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Závažného porušení povinností se advokát dopustí, pokud předá klientovi spisový 

materiál v průhledných deskách prostřednictvím třetí osoby, která není vázána povinností 

mlčenlivosti.79 

Pokud advokát umožní jinému subjektu a jeho zaměstnancům, aby za něj 

vykonávali činnosti související s výkonem advokacie či vyřizovali jeho záležitosti, 

dopouští se též závažného porušení povinností advokáta.80 Advokát by měl na tuto situaci 

vždy myslet ve vztahu k zajišťování chodu kanceláře zejména vzhledem k 

administrativním, účetním a dalším službám zajišťovaných externími subjekty. 

 

 

 

 

 

  

 
79 Rozhodnutí kárné komise ČAK ze dne 21. 6. 2002, sp. zn. K 39/2000. 
80 Rozhodnutí odvolacího kárného senátu ČAK ze dne 17. 9. 2010, sp. zn. K 119/2007. 



 30 

3. Obecná úprava povinnosti mlčenlivosti v trestním právu 

 

3.1. Státem uložená a uznaná povinnost mlčenlivosti 

 

Úprava státem uložené a uznané povinnosti mlčenlivosti v trestních předpisech 

má zajišťovat ochranu určitých skutečností, informací, osobních údajů a poznatků, o 

kterých se osoba mající povinnost mlčenlivosti dozvěděla, před jejich zveřejněním. Jedná 

se o realizaci práva vyplývajícího z čl. 10 odst. 3 Listiny, které každému zaručuje ochranu 

před neoprávněným shromažďováním, zveřejňováním nebo jiným zneužíváním údajů o 

své osobě. 

Hmotněprávní vymezení pojmu v trestním právu nalezneme v ust. § 124 tr. 

zákoníku, kdy za státem uloženou nebo uznanou81 povinnost mlčenlivosti se považuje 

mlčenlivost, která je uložena nebo uznána jiným právním předpisem. Za státem uznanou 

povinnost mlčenlivosti se nepovažuje taková povinnost, jejíž rozsah není vymezen jiným 

právním předpisem, ale vyplývá z právního úkonu učiněného na základě jiného právního 

předpisu. 

Jiný právní předpis upravující povinnost mlčenlivosti musí být v souladu 

s principy uvedenými v čl. 2 odst. 2, 3 Listiny82 (státní moc lze uplatňovat jen v případech 

a mezích stanovených zákonem, a to způsobem, který zákon stanoví, a každý může činit, 

co není zákonem zakázáno, a nikdy nesmí být nucen činit, co zákon neukládá) a zásadou 

legality trestního práva podle ust. § 12 tr. zákoníku pouze zákon.83 

Podle autorů komentáře je státem uložená povinnost mlčenlivosti obsažena 

v desítkách právních předpisů upravujících právní vztahy v různorodých oblastech, v 

řadě mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána a které jsou součástí 

českého právního řádu. 

Úprava povinnosti mlčenlivosti advokáta, zakotvená v zákoně o advokacii 

(podrobněji rozebrána v předchozích kapitolách), bude vzhledem k systematice práva 

 
81 Např. zpovědní tajemství podle ust. § 7 odst. 1 písm. e) zák. č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských 

společnostech. Povinnost mlčenlivosti v zájmu zpovědního tajemství, pokud je historicky a tradičně 

součástí učení dané církve, může být uznána pouze jako součást registrované církve a náboženské 

společnosti existující nejméně 50 let. 
82 Tzv. zásada enumerativnosti veřejnoprávních pretenzí a zásada legální licence. 
83 Draštík, A. Trestní zákoník: komentář. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015, s. 46- 47. 
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vždy ve vztahu speciality k jiným právním předpisům. Skutečnost, že se advokát nemůže 

mlčenlivosti dovolávat, či její jiné omezení, pak musí být v těchto jiných právních 

předpisech výslovně uvedeno.84 

Vztah zvláštního právního předpisu zakotvující povinnost mlčenlivosti k jinému 

právnímu předpisu např. zcela opačně vyložil Nejvyšší soud ve svém rozhodnutí ze dne 

1. 4. 1998, sp. zn. 5 Tz 19/98, když uvedl že: „Povinnost na vyzvání předložit nebo vydat 

orgánům činným v trestním řízení věc důležitou pro trestní řízení má podle § 78 odst. 1 

tr. řádu každý, kdo ji má u sebe, tedy pokud má věc ve své moci (ve své dispozici) tak, že 

ji přímo on sám může předložit nebo vydat i advokát, byť ji převzal v souvislosti 

s poskytováním právních služeb, jestliže nejde o listinu, na kterou se vztahuje výjimka 

uvedená v § 78 odst. 2 tr. řádu. Takovou listinou ovšem není směnka, kterou měl advokát 

převzít od některého z účastníků směnečného právního vztahu na základě jeho smluvního 

zastoupení, protože zákon směnečný a šekový, zákon o cenných papírech ani jiný právní 

předpis nestanoví, že by obsah směnky podléhal povinnosti mlčenlivosti ve smyslu § 99 

odst. 2 tr. řádu.“ Je bezesporu zřejmé, že obsah směnky povinnosti mlčenlivosti advokáta 

nepodléhá, nicméně pokud byla směnka advokátovi svěřena do dispozice v souvislosti 

s poskytováním právních služeb, je povinen zatajit její existenci a tím i její obsah. 

Zvláštní právní předpis, který na směnku a její obsah vztáhne povinnost mlčenlivosti 

advokáta, je právě zákon o advokacii. V případě, že by směnka byla předmětem 

doličným, který by klient ukrýval u advokáta před policií, nemůže se advokát povinnosti 

mlčenlivosti dovolat a je povinen tuto vydat.85  

Ze strany odborné veřejnosti se také ozývají názory, že státem uložená 

mlčenlivost advokátů a dalších profesních skupin, z důvodu její ochrany před sílícími 

zásahy ze strany státu, by měla být jednotně a společně upravena v jediném zákoně, který 

by stanovil jasná pravidla jejího omezení či prolomení. K jejímu prolomení by mělo dojít 

pouze v případě ohrožení života, zdraví a v zájmu národní bezpečnosti.86 

 

 
84 Např. ust. § 85b odst. 7 tr. řádu je fakticky prolomena povinnost mlčenlivosti advokáta, jelikož soudce 

se seznamuje s obsahem listin, které byly zajištěny při prohlídce prostor a které podléhají povinnosti 

mlčenlivosti. 
85 Kovářová, D. Zákon o advokacii a stavovské předpisy: komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2017, s. 317. 
86 Toman, P. Mlčenlivost by měla být soustředěna v jednom zákoně. In ceska-justice.cz [online]. 19. 4. 2018 

[cit. 2019-10-15]. Dostupné z: https://www.ceska-justice.cz/blog/mlcenlivost-by-mela-byt-soustredena-

jednom-zakone/. 

https://www.ceska-justice.cz/blog/mlcenlivost-by-mela-byt-soustredena-jednom-zakone/
https://www.ceska-justice.cz/blog/mlcenlivost-by-mela-byt-soustredena-jednom-zakone/
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3.2. Ochrana povinnosti mlčenlivosti advokáta v trestním řízení 

 

Povinnost mlčenlivosti advokáta v trestním řízení je chráněna nejen samotným 

trestním řádem, ale také zvláštními právními předpisy, konkrétně zákonem o policii a 

zákonem o advokacii. Zákon o advokacii v ust. § 21 zakotvuje ochranu vztahu advokáta 

a jeho klienta, stanovuje její rozsah, oprávněné osoby, které se ji mohou dovolávat či 

stanovuje výjimky (podrobněji popsáno v kapitole 3). Co se týče zákona o policii, ten 

poskytuje ochranu stanovením výjimky z obecné povinnosti poskytnutí pomoci při plnění 

úkolů policie podle ust. § 18 ZOP87, dále v ust. § 24 odst. 4 ZOP zakotvením práva osoby 

omezené na svobodě zajistit si na vlastní náklady právní pomoc a mluvit s právním 

zástupcem bez přítomnosti třetí osoby a odmítnout podání vysvětlení na základě ust. § 61 

odst. 3 ZOP.88 Další část práce se pak dále bude věnovat pouze úpravě trestního řádu. 

Ustanovení trestního řádu, jež poskytují ochranu povinnosti mlčenlivosti 

advokáta nalezneme na různých místech trestního řádu a podle způsobu ochrany je 

můžeme rozdělit do dvou kategorií na ustanovení obecně ochraňující povinnost 

mlčenlivosti advokáta a zvláštní ustanovení ochraňující vztah obviněného a jeho obhájce. 

U první kategorie je obecná ochrana povinnosti mlčenlivosti advokáta zajištěna 

výjimkami z ust. § 8 tr. řádu, kdy advokát může odmítnout poskytnutí informací a 

podkladů orgánům činným v trestním řízení, pokud požadované skutečnosti souvisí 

s poskytováním právních služeb, dále je dán zákaz výslechu podle ust. § 99 odst. 2 tr. 

řádu advokáta jako svědka, jestliže by svou výpovědí porušil státem uloženou povinnost 

mlčenlivosti, a rovněž nemůže být advokát v souladu s ust. § 158 odst. 8 tr. řádu žádán o 

podání vysvětlení. Na advokáta se nevztahuje povinnost vydat věc důležitou pro trestní 

řízení podle ust. § 78 odst. 2 tr. řádu a ve zvláštním režimu ust. § 85b je také prováděna 

domovní prohlídka a prohlídka jiných prostor, ve kterých vykonává advokacii a jíž je 

v práci věnována zvláštní kapitola. 

 
87 Policista je v rozsahu potřebném pro splnění konkrétního úkolu oprávněn požadovat od orgánů a osob 

uvedených v § 14 věcnou a osobní pomoc, zejména potřebné podklady a informace včetně osobních údajů. 

Tyto orgány a osoby jsou povinny požadovanou pomoc poskytnout; nemusí tak učinit, brání-li jim v tom 

zákonná nebo státem uznaná povinnost mlčenlivosti anebo plnění jiné zákonné povinnosti. Fyzická osoba 

tak nemusí dále učinit, pokud by poskytnutím pomoci vystavila vážnému ohrožení sebe nebo osobu 

blízkou. 
88 Podání vysvětlení nesmí být od osoby požadováno, pokud by tím porušila zákonem stanovenou nebo 

státem uznanou povinnost mlčenlivosti, ledaže by byla této povinnosti příslušným orgánem nebo tím, v 

jehož zájmu tuto povinnost má, zproštěna. Osoba může vysvětlení odepřít pouze, pokud by jím sobě nebo 

osobě blízké způsobila nebezpečí trestního stíhání nebo nebezpečí postihu za přestupek. 
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U druhé kategorie je ochrana realizována právní úpravou odposlechu a záznamu 

telekomunikačního provozu v ust. § 88 odst. 1 tr. řádu, které uvádí, že provádění 

odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu mezi obhájcem a obviněným je 

nepřípustné a obdobná je ochrana v případě sledování osob a věcí upravena v ust. § 158d 

odst. 1 tr. řádu, pokud policejní orgán při sledování zjistí, že obviněný komunikuje se 

svým obhájcem. Dále se ochrana vztahuje na zachování důvěrnosti porad mezi obhájcem 

a jeho klientem, jenž je oprávněn se svým obhájcem, v případech předvídaných trestním 

řádem (viz dále), hovořit bez přítomnosti třetí osoby. Rovněž nelze pominout právo 

samotného obhájce na zachování důvěrnosti porady s vazebně stíhaným klientem 

upravené v ust. § 41 odst. 2 tr. řádu. 

  



 34 

4. Obecná ochrana povinnosti mlčenlivosti advokáta v trestním 

řízení 

 

Obecná ochrana povinnosti mlčenlivosti advokáta je v trestním řízení zajištěna 

výjimkami z ust. § 8 odst. 1 tr. řádu ukládající obecnou povinnost státních orgánů, 

právnických a fyzických osob vyhovět dožádání orgánů činných v trestním řízení při 

plnění jejich úkolů. Na tuto základní povinnost součinnosti, spočívající v poskytování 

informací a podkladů, pak navazují její kvalifikovanější formy v podobě podání 

vysvětlení (ust. § 158 odst. 3 tr. řádu) či svědecké výpovědi (ust. § 97 tr. řádu). Dožádání 

se týkají vždy konkrétní potřeby, která vyvstane v průběhu trestního řízení a kterou musí 

dotazovaná osoba bez dalšího splnit. Na splnění této povinnosti se neaplikují další 

instituty trestního řízení. 

 

4.1.    Výjimka z obecné povinnosti poskytovat informace 

 

Advokát je povinen podle ust. § 8 odst. 4 tr. řádu odmítnout povinnost poskytnutí 

informací a podkladů orgánům činným v trestním řízení, pokud požadované skutečnosti 

souvisí s poskytováním právních služeb. Pokud by tak neučinil a informace a podklady 

týkající se výkonu advokacie přesto poskytnul orgánům činným v trestním řízení, porušil 

by státem uloženou povinnost mlčenlivosti, což by v trestním řízení mělo za následek 

nepoužitelnost takto poskytnutých informací jako důkazů, neboť by byly získány 

nezákonným způsobem. Advokát by byl navíc odpovědný z titulu kárné odpovědnosti za 

závažné porušení povinnosti stanovené zákonem o advokacii.89 

Vzhledem k nejednotnosti a roztříštěnosti mimotrestní právní úpravy státem 

uložené povinnosti mlčenlivosti bylo do trestního řádu novelou90 zavedeno výkladové 

ustanovení § 8 odst. 5 upravující vztah jednotlivých speciálních úprav k trestnímu řádu 

tak, že nestanoví-li zvláštní zákon podmínky, za nichž lze pro účely trestního řízení 

sdělovat informace, které jsou podle takového zákona utajovány, nebo na něž se vztahuje 

povinnost mlčenlivosti, lze tyto informace pro trestní řízení vyžadovat po předchozím 

 
89 Ust. § 32 odst. 1 ZA. 
90 Na základě zákon č. 265/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním 

(trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších 

předpisů, a některé další zákony. 
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souhlasu soudce. K tomu uvádí nejvyšší státní zástupce ve svém stanovisku, že 

„ustanovení § 8 odst. 5 trestního řádu lze použít jen tam, kde ani trestní řád, ani zákon 

upravující zvláštní povinnost mlčenlivosti neobsahují žádnou úpravu konkrétně 

vymezující podmínky pro sdělování údajů chráněných touto povinností mlčenlivosti pro 

účely trestního řízení na základě dožádání orgánů činných v trestním řízení, v rámci 

procesní součinnosti s těmito orgány.“91  Tím není dotčena povinnost mlčenlivosti 

advokáta podle zákona o advokacii. Ve vztahu k trestnímu řádu tak má výsadní postavení, 

jelikož ji nelze prolomit rozhodnutím soudce podle výše uvedeného ustanovení.  

Druhá věta uvedeného ustanovení má jen deklaratorní povahu, jak ostatně uvádí 

autoři komentáře, zákon o advokacii „stanovuje jednoznačné a relativně velmi přísné 

podmínky pro zproštění povinnosti mlčenlivosti, jedná se o ustanovení de facto 

redundantní. Lze je však považovat za vyjádření zvýšené ochrany, kterou povinnost 

mlčenlivosti advokáta v trestním řízení požívá vzhledem ke své značné významnosti 

zejména pro vztah advokáta jakožto obhájce a obviněného jakožto jeho klienta.“92  

 

4.2.    Podání vysvětlení advokáta 

  

Podání vysvětlení je jedním z nástrojů policejního orgánu v přípravném řízení, 

jehož pomocí jsou zjišťovány informace důležité pro trestní řízení. Oproti obecné 

povinnosti součinnosti se odlišuje kvalifikovanějším postupem orgánů činných v trestním 

řízení a povinnostmi, které jsou uloženy osobě, od níž se vyžaduje vysvětlení. Podat 

vysvětlení nelze korespondenčním způsobem, osoba podávající vysvětlení je povinna se 

osobně dostavit na předem určené místo (nejčastěji služebna příslušného policejního 

útvaru), kde ji policejní orgánem vyslechne a o úkonu sepíše úřední záznam. Seifert 

k tomu dále uvádí, že jde „...o neformální postupy (úkony) policejního orgánu, jejichž 

výsledkem je jen sepsání úředního záznamu, které nelze považovat za vyšetřovací úkony, 

 
91 Stanovisko Nejvyššího státního zástupce ze dne 27. 12. 2004, poř. č. 11/2004, ke sjednocení výkladu 

zákonů a jiných právních předpisů k možnosti aplikace § 8 odst. 5 tr. řádu ve vztahu k soudním exekutorům 

a jejich zaměstnancům. In nsz.cz [online]. 27. 12. 2004 [2019-10-15]. Dostupné z: 

http://www.nsz.cz/images/stories/PDF/Stanoviska_Proces/2004/stanovisko%2011-2004.pdf. 
92 Provazník, J. In Draštík, A. a kol. Trestní řád: komentář. I. díl. (§ 1 až 179h). Praha: Wolters Kluwer, 

2017, s. 65. 

http://www.nsz.cz/images/stories/PDF/Stanoviska_Proces/2004/stanovisko%2011-2004.pdf
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byť jejich výsledky mohou být za splnění zákonných podmínek použity v dalším řízení jako 

důkaz.“93 

Policejní orgán je v souladu s ust. § 158 odst. 3 tr. řádu oprávněn vyžadovat 

vysvětlení od fyzických a právnických osob a státních orgánů sloužících k objasňování a 

prověřování skutečností důvodně nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin. Podle 

jmenovaného ustanovení nesmí být požadováno vysvětlení od toho, kdo by jím porušil 

státem výslovně uloženou nebo uznanou povinnost mlčenlivosti, ledaže by byl této 

povinnosti zproštěn příslušným orgánem nebo tím, v jehož zájmu tuto povinnost má (ust. 

§ 158 odst. 8 tr. řádu). 

Pokud je tedy advokát předvolán k podání vysvětlení, je povinen se k tomuto 

úkonu dostavit, i když je vázán mlčenlivostí vůči klientovi, jemuž poskytuje právní 

služby. Poté, co je mu policejním orgánem sděleno, k čemu by měl podat vysvětlení, 

advokát musí posoudit, zda předmětná věc souvisí s poskytováním právních služeb. 

Pokud bude předmět podání vysvětlení souviset s výkonem advokacie, je advokát 

povinen odmítnout podat vysvětlení, jelikož se s odkazem na ust. § 21 odst. 1 ZA bude 

jednat o skutečnosti, o kterých se dozvěděl v souvislosti s poskytováním právních služeb 

a o nichž je povinen zachovávat mlčenlivost.  

 

4.3.    Svědecká výpověď advokáta 

 

Podle ust. § 99 odst. 2 tr. řádu je dán zákaz výslechu advokáta jako svědka, jestliže 

by svou výpovědí porušil státem uloženou povinnost mlčenlivosti. Ustanovení § 97 tr. 

řádu ukládá povinnost každé osobě, která obdrží od policejního orgánu, státního zástupce 

nebo od soudu předvolání, dostavit se k příslušnému orgánu činném v trestním řízení a 

vypovídat do protokolu jako svědek o tom, co je jí známo o trestném činu a o pachateli 

nebo o okolnostech důležitých pro trestní řízení. Tato povinnost platí bez rozdílu i pro 

obhájce v trestním řízení či jiného advokáta, kteří jsou předvoláni k podání svědecké 

výpovědi. V případě, že by se advokát, řádně předvolaný jako svědek, nedostavil bez 

dostatečné omluvy k výslechu, může být předveden za podmínek ust. § 98 tr. řádu či 

 
93 Seifert, F. Podání vysvětlení – nástroj (ne)spravedlivého trestního procesu. Bulletin advokacie č. 4/2018, 

s. 68. 
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může být předán ke kárnému postihu Komoře podle ust. § 66 odst. 3 tr. řádu. O těchto 

skutečnostech musí být předem v řádně provedeném předvolání výslovně poučen.  

Vždy, když přichází v úvahu předvolání obhájce jako svědka v přípravném řízení, 

stejně jako k hlavnímu líčení nebo veřejnému zasedání, musí orgán činný v trestním 

řízení zjistit, není-li obhájce ve vztahu k okolnostem, ke kterým má vypovídat, vázán 

povinností mlčenlivosti dle § 21 ZA a zda není dán důvod zákazu výslechu podle ust. 

§ 99 odst. 2.94 

Vyslýchající je povinen na začátku výslechu výslovně poučit obhájce, kterého 

předvolal jako svědka, že jeho výslech je zakázán, pokud by se na jeho obsah vztahovala 

povinnost mlčenlivosti (podle ust. § 21 ZA). Povinnost poučení má vyslýchající policejní 

orgán nebo státní zástupce v přípravném řízení, stejně jako soud v průběhu hlavního 

líčení, či veřejného zasedání. Pokud obhájce po poučení na počátku výslechu sdělí 

vyslýchajícímu, že má povinnost mlčenlivosti, jíž ho obviněný, kterého zastupuje, 

nezprostil, vyslýchající to zaprotokoluje a již nesmí obhájce v postavení svědka 

vyslýchat. Totéž platí v případech, kdy se policejní orgán, státní zástupce nebo soud 

dotazují advokáta na skutečnosti, které mu sdělil jiný klient, i když jej neobhajuje. Je 

tomu tak proto, že obhájce nesmí být vyslýchán jako svědek o skutečnostech, jež mu byly 

sděleny jako obhájci, popř. jiným klientem jako advokátovi, při výkonu advokacie.95 Je 

povinností obhájce či advokáta výpověď odmítnout bez dalšího, pokud nejsou zproštěni 

klientem povinnosti mlčenlivosti. Zákazu výslechu musí dbát orgán činný v trestním 

řízení z úřední povinnosti, a pokud není obhájce předvolávaný jako svědek zproštěn 

povinnosti mlčenlivosti, nesmí vypovídat, ani kdyby vypovídat chtěl. Pokud by takový 

důkaz v rozporu se zákazem výpovědi byl proveden, byl by procesně nepoužitelný. 

Porušení zákazu výpovědi ze strany obhájce by bylo kárným proviněním.96 

Advokát nemůže v téže věci podávat jako svědek výpověď a zároveň působit jako 

obhájce obviněného, jelikož se jedná o vzájemně neslučitelná postavení. Svou výpovědí, 

by pravdivě jako svědek uváděl skutečnosti klientovi přitěžující, které se od něj při 

výkonu obhajoby dozvěděl, což je nepřijatelné. V případě, že započne taková výpověď 

obhájce, dojde k naplnění ust. § 37a odst. 1 písm. a) ve spojení s ust. § 35 odst. 3 tr. řádu 

 
94 Mandák, V. Může obviněný při výslechu svoji výpověď přečíst nebo ji učinit písemně? Trestněprávní 

revue č. 5/2002, s. 156 a násl. 
95 Vantuch, P. Obhajoba obviněného.  3. doplněné vydání. Praha: C. H. Beck, 2010, s. 43 – 44. 
96 Mandák, V. Může obviněný při výslechu svoji výpověď přečíst nebo ji učinit písemně? Trestněprávní 

revue č. 5/2002, s. 156 a násl. 
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a tím k jeho vyloučení jako obhájce z obhajování. Samotná skutečnost, že se obhájce 

dostaví k výslechu jako svědek v klientské věci, není důvodem pro jeho vyloučení 

z obhajoby, jak ostatně potvrzuje Ústavní soud ve svém nálezu ze dne 3. 4. 2008, sp. zn. 

II. ÚS 2445/07, když uvádí, že „Důvodem pro vyloučení obhájce z obhajování (…) je dán 

za podmínky, že v tomto řízení obhájce jako svědek vypovídá (…). Nepostačuje úmysl 

orgánů činných v trestním řízení někdy v budoucnu obhájce jako svědka vyslechnout ani 

samotné předvolání obhájce jako svědka k výslechu.“ 

Na advokáta, který v trestním řízení působí jako tlumočník nebo jako znalec 

podávající znalecký posudek, se vše výše uvedené taktéž vztahuje. 

 

4.4.    Svědecká výpověď advokáta v postavení obecného zmocněnce a 

 v dalším procesním postavení 

 

Advokát nemusí v trestním řízení vystupovat vždy pouze v roli obhájce. Své 

služby může poskytovat osobě poškozeného či osobě zúčastněné, ale už nikoliv jako 

obhájce, nýbrž jako tzv. zmocněnec. Poškozeným se v trestním řízení rozumí podle ust. 

§ 47 odst. 1 tr. řádu osoba, které byla trestným činem způsobena škoda nebo nemajetková 

újma, nebo na jejíž úkor se obviněný trestným činem bezdůvodné obohatil. Práva, která 

advokát jako zmocněnec poškozeného uplatňuje, nejsou tak široká jako práva obhájce, 

což vyplývá z postavení poškozeného v trestním řízení. Role poškozeného spočívá 

v podání svědectví a uplatnění nároku na náhradu škody nebo nemajetkové újmy 

způsobené trestným činem. Zúčastněná osoba je podle ust. § 42 odst. 1 tr. řádu ten, jehož 

věc nebo část majetku byla v trestním řízení zabrána nebo podle návrhu má být zabrána. 

Advokát vystupující jako zmocněnec zúčastněné osoby také pomáhá uplatňovat její práva 

v omezené míře oproti právům obviněného. Zúčastněná osoba má především právo se 

k věci vyjadřovat, být přítomna při hlavním líčení a veřejném zasedání a činit při nich 

návrhy, nahlížet do spisů či podávat v některých případech zákonem stanovených 

opravné prostředky. Zmocněncem nemusí být vždy pouze advokát, ale může jím být také 

jiná svéprávná fyzická osoba (včetně osoby právnické), pokud to zákon výslovně 

nevylučuje. 

Ustanovení upravující oba instituty výslovně nezakotvují ochranu skutečnostem, 

které se advokát dozvěděl v souvislosti se svým vystupováním v řízení jako zmocněnec. 

Obecně podle ust. § 50 odst. 2 tr. řádu platí, že zmocněncem při hlavním líčení a veřejném 
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zasedání nemůže být ten, kdo je k němu předvolán jako svědek, znalec nebo tlumočník. 

Zmocněnci tak nebrání vystupovat v hlavním líčení nebo ve veřejném zasedání 

skutečnost, že byl v přípravném řízení vyslechnut jako svědek a opačně, pokud je 

zmocněnci vypovězena plná moc, je možné, aby v hlavním líčení nebo ve veřejném 

zasedání vystoupil jako svědek. Uvedené nicméně neplatí v případě, že je zmocněncem 

právě advokát.  Při jeho případném výslechu jako svědka, během kterého by byl tázán na 

skutečnosti trestního řízení, je nejen vázán povinností mlčenlivosti advokáta podle ust. 

§ 21 odst. 1 ZA, a to i po skončení právního zastoupení, ale také je dán důvod zákazu 

výslechu podle ust. § 99 odst. 2 tr. řádu.  

Na advokáta, který v trestním řízení působí jako tlumočník nebo jako znalec 

podávající znalecký posudek, se vše výše uvedené taktéž vztahuje.  

 

4.5.    Svědecká výpověď advokáta v postavení obviněného 

 

Pokud je advokát v procesním postavení obviněného97 není vázán povinností 

mlčenlivosti, jak ostatně také argumentuje Nejvyšší soud ve svém usnesení ze dne 30. 10. 

2013, sp. zn. 3 Tdo 947/2013, kdy konkrétně uvádí: „Svědek nesmí být podle § 99 odst. 

2 tr. řádu vyslýchán tehdy, jestliže by svou výpovědí porušil státem uloženou nebo 

uznanou povinnost mlčenlivosti, ledaže byl této povinnosti příslušným orgánem nebo tím, 

v jehož zájmu tuto povinnost má, zproštěn. K zákazu výslechu musí orgán činný v trestním 

řízení přihlížet z úřední povinnosti, a proto svědek nesmí být vyslýchán, pokud nebyl 

zproštěn státem uložené nebo uznané povinnosti mlčenlivosti, a to i kdyby sám chtěl 

vypovídat. Zákaz výslechu z těchto důvodů však neplatí v případě výslechu obviněného, 

přičemž úpravu v § 99 odst. 2 nelze ani analogicky použít. V případě obviněného se totiž 

uplatní zásada, že povinnost mlčenlivosti nesmí být na újmu práva na obhajobu 

vyplývajícího z čl. 40 odst. 3 Listiny základních práv a svobod. V takovém případě je na 

úvaze obviněného, jakým způsobem ke své obhajobě přistoupí a zda výpověď odmítne či 

zda bude i o skutečnostech jinak chráněných povinností mlčenlivosti vypovídat.“ Když 

bude advokát vypovídat tak podle výše uvedeného rozhodnutí „pak bez ohledu na 

posouzení otázky, zda k řádnému zproštění povinnosti mlčenlivosti obviněného jako 

advokáta ze strany všech dotčených klientů došlo či nikoliv, je taková výpověď 

 
97 Kterému bylo doručeno usnesení o zahájení trestního stíhání podle ust. § 160 odst. 1 tr. řádu. 
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obviněného procesně použitelná.“ V tomto případě zároveň není advokát ani odpovědný 

zá kárné provinění ve smyslu ust. § 32 odst. 1 ZA, ke kterému by za normálních okolností 

došlo vlivem porušení povinnosti mlčenlivosti podle ust. § 21 odst. 1 ZA. 

 

4.6.    Povinnost vydat věc důležitou pro trestní řízení 

 

Advokátům je poskytnuta výjimka z obecné povinnosti vydat věc důležitou pro 

trestní řízení, kdy má jinak tuto povinnost ten, kdo má u sebe věc, která může sloužit 

k důkazním účelům, ji na vyzvání předložit soudu, státnímu zástupci nebo policejnímu 

orgánu; je-li nutno pro účely náležitého zjištění skutečností důležitých pro trestní řízení 

zajistit, je povinen takovou věc na vyzvání těchto orgánů vydat (ust. § 78 odst. 1 tr. řádu). 

Konkrétně podle druhého odstavce jmenovaného ustanovení se povinnost nevztahuje na 

listinu nebo na jiný hmotný nosič obsahující obrazový, zvukový nebo datový záznam, 

jejichž obsah se týká okolnosti, o které platí zákaz výslechu, ledaže došlo ke zproštění 

povinnosti zachovat věc v tajnosti nebo ke zproštění povinnosti mlčenlivosti.  

Výjimka z povinnosti vydat věc platí shodně i pro případ odnětí věci podle ust. 

§ 79 odst. 1 tr. řádu, přestože není ochrana výslovně stanovena, jak ostatně uvádí i 

Nejvyšší soud ve svém rozhodnutí ze dne 15. 12. 2000, sp. zn. 7 Tz 9/2000, podle kterého 

ust. § 78 odst. 2 tr. řádu zakotvující „povinnost vydat věc se nevztahuje na listinu (a 

logicky i na jiný nosič zpráv), jejíž obsah se týká okolnosti, o které platí zákaz výslechu, 

ledaže došlo ke zproštění povinnosti zachovat věc v tajnosti nebo ke zproštění povinnosti 

mlčenlivosti. Protože odejmout (§ 79odst. 1 tr. ř.) lze pouze věc, na kterou se vztahuje 

povinnost na vyzvání ji vydat (§ 78odst. 1 tr. ř.), musí se toto omezení vztahovat i na 

ustanovení o odejmutí věci.“ 

Autoři komentáře v souvislosti se speciálním postupem týkajícím se seznámení se 

s obsahem listin, který se uplatní v případě listin, resp. jiných nosičů, na které se vtahuje 

povinnost mlčenlivosti advokáta, pokud se nacházejí v obydlí nebo jiných prostorách, 

v nichž advokát vykonává advokacii (k tomu podrobněji v šesté kapitole) upozorňují na 

chybějící úpravu v případě, že takové listiny má advokát u sebe. Zatímco pro případ listin 

nacházejících se v obydlí nebo jiných prostorách je postup při seznamování se s obsahem 

listin nebo jiných nosičů za účelem odlišení těch, na které se povinnost mlčenlivosti 

vztahuje, od ostatních, podrobně upraven, obdobná úprava pro případ, kdy má advokát 
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listinu u sebe (např. v aktovce) a odmítne ji vydat s odkazem, že se na ni vztahuje 

povinnost mlčenlivosti, chybí. S ohledem na právní úpravu postupu při seznamování se 

s obsahem listin v ust. § 85b tr. řádu a příslušnou judikaturou nelze považovat za správný 

postup takový, kdy by advokátovi byly listiny odňaty a orgány činné v trestním řízení by 

se s jejich obsahem bez dalšího seznámily. Nepochybně by se jednalo o slepé místo 

zákona, které by orgánů činným v trestním řízení umožňovalo pouze vyčkávat, až advokát 

opustí prostor, ve kterém je vykonávána advokacie, aby mu následně odejmuli listiny, 

které bude mít u sebe. Je proto na místě pro tento případ analogicky užít úpravu provádění 

prohlídky prostor sloužících k výkonu advokacie podle ust. § 85b tr. řádu.98 

Závěrem této kapitoly lze shrnout, že není rozhodná role advokáta, v níž vystupuje 

v trestním řízení, ale samotné skutečnosti, které se advokát dozví při poskytování 

právních služeb ve smyslu zákona o advokacii, a tyto jsou pak obecně trestním řádem 

chráněny. 

  

 
98 Trešlová, L. In Draštík, A. a kol. Trestní řád: komentář. I. díl. (§ 1 až 179h). Praha: Wolters Kluwer, 

2017, s. 650. 
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5. Zvláštní ustanovení ochraňující vztah obviněného a jeho obhájce 

 

5.1. Ochrana důvěrného vztahu mezi advokátem a klientem 

 

Jak již bylo naznačeno v předchozích kapitolách, mezi advokátem a jeho klientem 

musí pro řádné poskytnutí právní služby existovat zvláštní vztah důvěry. V trestním řízení 

je důležitost tohoto vztahu ještě více umocněna, pokud se jedná o vztah advokáta 

vystupujícího jako obhájce ve smyslu ust. § 35 odst. 1 tr. řádu a klienta jako osoby, proti 

níž se trestní řízení vede. Touto osobou, která je subjektem práva na obhajobu, může být 

obviněný ve smyslu ust. § 32, § 160 tr. řádu, obžalovaný ve smyslu ust. § 12 odst. 8 tr. 

řádu, odsouzený ve smyslu § 12 odst. 9 tr. řádu, osoba podezřelá ze spáchání trestného 

činu ve smyslu ust. § 76 odst. 1, § 179b, § 314b. Toto rozlišení je dáno rozdílným 

postavením osoby, stádiem trestního řízení a právy, které jí trestní řád poskytuje.  

V trestním řízení se v souladu s ust. § 12 odst. 7 tr. řádu považuje za obviněného též 

obžalovaný a odsouzený, pokud z povahy věci nevyplývá něco jiného. 

Pro obviněného patří právo mít obhájce99 mezi jedno z nejvýznamnějších práv 

v trestním řízení. Lze totiž předpokládat, že osoba obviněného není znalá právních 

předpisů, a právě proto má již na ústavní úrovni garantováno právo mít obhájce, aby byla 

srozuměna se všemi svými právy v trestním řízení, účelně je využívala a zároveň, aby 

byla tato práva obhájcem chráněna. Jestliže si obviněný obhájce nezvolí, ačkoliv ho podle 

zákona mít musí, bude mu ustanoven soudem. Zákon stanoví, v kterých případech má 

obviněný právo na bezplatnou pomoc obhájce. Obhájce je na základě ust. § 41 odst. 1 tr. 

řádu povinen poskytovat obviněnému potřebnou právní pomoc, účelně využívat k hájení 

jeho zájmů prostředků a způsobů obhajoby uvedených v zákoně, zejména pečovat o to, 

aby byly v řízení náležitě a včas objasněny skutečnosti, které obviněného zbavují viny 

nebo jeho vinu zmírňují a tím přispívat ke správnému objasnění a rozhodnutí věci. Podle 

druhého odstavce téhož ustanovení je pak oprávněn již za přípravného řízení činit za 

obviněného návrhy, podávat za něho žádosti a opravné prostředky, nahlížet do spisů, 

účastnit se vyšetřovacích úkonů.  

 
99 Jako součást práva na obhajobu garantovaným čl. 40 odst. Listiny – Obviněný má právo, aby mu byl 

poskytnut čas a možnost k přípravě obhajoby a aby se mohl hájit sám nebo prostřednictvím obhájce. Jestliže 

si obhájce nezvolí, ačkoliv ho podle zákona mít musí, bude mu ustanoven soudem. Zákon stanoví, v kterých 

případech má obviněný právo na bezplatnou pomoc obhájce. 
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Obhájce je procesní alter ego obviněného a jelikož jedná jeho jménem, není 

v trestním řízení, až na výjimky,100 považován za samostatný subjekt, který má výlučná 

procesní práva a povinnosti.101 Při výkonu obhajoby musí být advokát, obdobně jako u 

poskytování jiných právních služeb, nestranný a nezávislý, a to nejen ve vztahu ke 

klientovi, ale i k samotnému trestnímu řízení.  

Obviněný má právo svěřit bez obav svému obhájci cokoliv, co souvisí s jeho 

obhajobou, a to včetně skutečností, které pro něj mohou být usvědčující či přitěžující.102 

Obsah vztahu obhájce a obviněného tak musí zůstat striktně důvěrný pouze mezi 

těmito dvěma. Důvod je zřejmý. Předmětem utajení musí zůstat nejen skutková sdělení, 

nýbrž i celý způsob taktiky obhajoby. Pokud by dojednaná taktika obhajoby a s ní další 

skutečnosti (skutkové či právní) sdělené vzájemně pouze mezi obviněným a jeho 

obhájcem vešly ve známost jinému subjektu (zejména orgánu činnému v trestním řízení), 

jednalo by se o zásadní zásah do práv obviněného, zejména do jeho práva na obhajobu.103 

Důvěrný vztah mezi advokátem a jeho klientem je základním pilířem výkonu 

advokacie, jedná se o specifický vztah, který je právě kvůli své zvláštnosti uznáván a 

chráněn státem. Součástí tohoto vztahu je důvěrná výměna informací mezi advokátem a 

jeho klientem, jejíž zachování v trestním řízení je důležitou součástí práva klienta na 

účinnou obhajobu. A právě důvěrným informacím, jež si advokát se svým klientem 

vzájemně sdělují, poskytuje veřejná moc prostřednictvím trestního řádu významnou 

ochranu, kterou můžeme rozdělit do dvou kategorií: 

 a) ochrana důvěrnosti komunikace mezi advokátem a jeho klientem, 

 b) ochrana důvěrnosti právních porad advokáta a klienta. 

 

5.2. Ochrana důvěrnosti komunikace mezi advokátem a klientem  

 

První z možností, jak lze narušit důvěrnost komunikace mezi advokátem a jeho 

klientem, je provedení odposlechu a záznamu jejich vzájemného telekomunikačního 

 
100 Vlastním jménem obhájce vystupuje v řízení např. tehdy, pokud uplatňuje nárok na odměnu a náhradu 

výdajů za obhajobu obviněného. 
101 Jelínek, J. a kol. Trestní právo procesní. 4. vydání. Praha: Leges, 2016, s. 243. 
102 Uhlíř, D. In Kovářová, D. Zákon o advokacii a stavovské předpisy: komentář. Praha: Wolters Kluwer, 

2017, s. 315. 
103 Jelínek, J., Uhlířová, M. Obhájce v trestním řízení. 1. vydání. Praha: Leges, 2011, s. 258. 
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spojení. Odposlech a záznam telekomunikačního104 provozu patří mezi zákonem 

aprobovaná předběžná opatření, konkrétně způsob zajištění tzv. „věcí důležitých pro 

trestní řízení.“ Ve smyslu ust. § 77b odst. 1 je věcí důležitou pro trestní řízení věc, která: 

a) může sloužit pro důkazní účely, b) je nástrojem trestné činnosti, c) je výnosem z trestné 

činnosti, nebo d) je náhradní hodnotou za věc uvedenou v písmenech b) a c). Odposlech 

a záznam telekomunikačního provozu pak patří do skupiny věcí, které můžou sloužit 

k důkazním účelům. Jejich zajištění pro důkazní účely má podle ust. § 77b odst. 3 tr. řádu 

přednost před jinými důvody zajištění věci. Důvod zajištění lze v průběhu trestního řízení 

změnit usnesením, proti němuž je přípustná stížnost. O změně důvodu zajištění není třeba 

rozhodovat v případě, kdy jsou splněny podmínky pro vyslovení propadnutí nebo zabrání 

věci, která je zajištěna k důkazním účelům.   

Možnost provádět odposlech a záznam telekomunikačního provozu a využívat 

z nich vzešlé poznatky k důkazním účelům je upravena v ust. § 88 tr. řádu. Podle prvního 

odstavce tohoto ustanovení lze nařídit odposlech a záznam telekomunikačního provozu 

jen v souvislosti s probíhajícím trestním řízením vedeném pro zločin105, na který zákon 

stanoví trest odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby nejméně 8 let a dále pak pro 

taxativně stanovené trestné činy bez ohledu na výši trestní sazby, např. pletichy v 

insolvenčním řízení podle ust. § 226 tr. zákoníku, zneužití pravomoci úřední osoby podle 

ust. § 329 tr. zákoníku či pro jiný úmyslný trestný čin, k jehož stíhání zavazuje vyhlášená 

mezinárodní smlouva.106 Pokud je vedeno trestní řízení pro skutek uvedený v ust. § 88 

odst. 1 tr. řádu, může vydat příkaz k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu 

předseda senátu a v přípravném řízení samosoudce na základě návrhu státního zástupce, 

ale pouze pokud lze důvodně předpokládat, že jím budou získány skutečnosti významné 

pro trestní řízení a nelze-li sledovaného účelu dosáhnout jinak nebo bylo-li by jinak jeho 

dosažení podstatně ztížené. Příkaz k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu 

musí být vydán zásadně v písemné formě a řádně odůvodněn.107 Obsahem příkazu 

k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu musí být jednoznačný identifikátor 

odposlouchávaného zařízení, označený uživatel tohoto zařízení (pokud je známý) a doba, 

 
104 Telekomunikačním provozem se rozumí komunikace s použitím telefonu, telefaxu, mobilního telefonu, 

vysílačky nebo jiného komunikátoru, včetně zpráv zasílaných elektronickou poštou ve smyslu zák. č. 

127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů. 
105 Ust. § 14 odst. 3 tr. zákoníku. 
106 Např. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 18/2006 Sb. m. s. o Mezinárodní úmluva o potlačování 

financování terorismu. 
107 Ust. § 88 odst. 2 tr. řádu. 
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po kterou bude odposlech a záznam telekomunikačního provozu prováděn, jež nesmí být 

delší než čtyři měsíce (zároveň ale může být prodloužena o další čtyři měsíce a to 

opakovaně).108 

Druhou z možností ohrožení důvěrného vztahu mezi advokátem a jeho klientem, 

je zaznamenávání jejich komunikace pomocí operativně pátracích prostředků. Užití 

operativně pátracích prostředků je jedním ze způsobů získávání důkazních prostředků 

v přípravném řízení podle ust. § 158 odst. 3 tr. řádu. Podle autorů komentáře trestního 

řádu se operativně pátracími prostředky „obecně rozumí souhrn opatření policejních 

orgánů uskutečňovaných podle trestního řádu a v souladu s dalšími právními předpisy, 

jejichž účelem je předcházení, odhalování a objasňování trestné činnosti, jakož i pátrání 

po skrývajících se pachatelích, pátrání po hledaných nezvěstných osobách a pátrání po 

věcných důkazech.“109 Trestní řád rozlišuje mezi třemi druhy operativně pátracích 

prostředků. Těmi jsou předstíraný převod (ust. § 158c), sledování osob a věcí (ust. 

§ 158d) a použití agenta (srov. ust. § 158e), kdy právě v případě provádění sledování osob 

a věcí podle ust. § 158d může být významně narušena důvěrná komunikace mezi 

advokátem a jeho klientem.  

Podle ust. § 158d odst. 1 se takovým sledováním osob a věcí rozumí získávání 

poznatků o osobách a věcech prováděné utajovaným způsobem technickými110 nebo 

jinými prostředky.111 Sledování můžeme podle předmětného ustanovení dále rozdělit na 

1) sledování, při kterém jsou pořizovány zvukové a obrazové záznamy nebo jiné záznamy 

provedené za pomoci technického zařízení, k jejichž provedení musí mít policejní orgán 

písemné povolení státního zástupce; 2) prosté sledování bez pořizování výše uvedených 

záznamů a sledování, k jejichž provedení nemusí mít policejní orgán příslušné povolení; 

3) sledování, jímž se zasahuje do nedotknutelnosti obydlí, listovního tajemství a tajemství 

jiných písemností a záznamů uchovávaných v soukromí, k jejichž provedení je potřeba 

písemného povolení soudce. V souladu s ust. § 158b odst. 2 tr. řádu nesmí používání 

operativně pátracích prostředků sledovat jiný zájem než získání skutečností důležitých 

pro trestní řízení. Tyto prostředky je možné použít jen tehdy, nelze-li sledovaného účelu 

 
108 Lata, J. In Draštík, A. a kol. Trestní řád: komentář. I. díl. (§ 1 až 179h). Praha: Wolters Kluwer, 2017, 

s. 803. 
109 Šámal, P., Růžička, M. § 158b. In Šámal, P. a kol. Trestní řád: komentář. Díl II. (§ 157 – 314s). 7. 

vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 1983. 
110 Všechny prostředky umožňující sledování osob a věcí na dálku, např. dalekohled, přístroj pro noční 

vidění či využívající rentgenového záření, prostorové odposlechy, apod. 
111 Zejména vlastní pozorování policejním orgánem. 
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dosáhnout jinak nebo bylo-li by jinak jeho dosažení podstatně ztížené. Práva a svobody 

osob lze omezit jen v míře nezbytně nutné. Trestní řád v tomto ustanovení zakotvuje 

zásadu přiměřenosti jejich užití. Obrazové a jiné záznamy získané při použití operativně 

pátracích prostředků způsobem odpovídajícím trestnímu řádu lze použít jako důkaz v 

trestním řízení ve smyslu ust. § 158b odst. 3 tr. řádu. Ustanovení § 88 tr. řádu o 

odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu je vůči ust. § 158d o sledování osob 

a věcí ve speciálním poměru.  

Pro oba výše uvedené případy shodně platí, že se jedná o specifické, ofenzivní 

důkazní prostředky, provedené zpravidla utajeným způsobem, pomocí kterých je možné 

získat skutečnosti důležité pro trestní řízení. Jejich užitím jsou orgány činné v trestní 

řízení s to zachytit komunikaci mezi advokátem a jeho klientem. Oba prostředky se od 

sebe liší pouze způsobem získávání informací, kdy podle ust. § 88 tr. řádu se zachytává 

telekomunikační provoz a oproti tomu se podle ust. § 158d využívá jiného technického 

prostředku či prostého sledování.  Mají sloužit převedším k odhalování nejzávažnějších 

druhů kriminality, na které klasické prostředky nedostačují. Jedná se sice o efektivní a 

účinné prostředky při odhalování závažných druhů trestné činnosti, ale zároveň se jejich 

užitím výrazně zasahuje do základních lidských práv.112  

Užitím obou prostředků se shodně zasahuje do práva na ochranu listovního 

tajemství upraveného v čl. 13 Listiny113, do práva na ochranu soukromí upraveného čl. 

10 odst. 1 a 2 Listiny a do práva na nedotknutelnost obydlí chráněného v čl. 12 Listiny a 

dále pak do oblasti nedotknutelnosti osoby a jejího soukromí podle čl. 7 odst. 1 Listiny. 

K omezení výše uvedených práv tak může dojít jen na základě zákona podle čl. 4 odst. 2 

Listiny (Meze základních práv a svobod mohou být za podmínek stanovených Listinou 

základních práv a svobod upraveny pouze zákonem) ve spojení s čl. 4 odst. 4 Listiny (Při 

používání ustanovení o mezích základních práv a svobod musí být šetřeno jejich podstaty 

a smyslu), s přivolením orgánu veřejné moci, tj. soudu či výjimečně státního zástupce 

(viz výše) a jen v případech, kdy je prolomení nezbytné, a pouze pokud nelze účelu 

sledovaného veřejným zájmem dosáhnout jiným způsobem. Omezení nesmějí být 

zneužívána k jiným účelům, než pro které byla stanovena.  

 
112 Jelínek, J. K chybějící úpravě tzv. prostorového odposlechu. Bulletin advokacie č. 7-8/2018, s. 13. 
113 Nikdo nesmí porušit listovní tajemství ani tajemství jiných písemností a záznamů, ať již uchovávaných 

v soukromí, nebo zasílaných poštou anebo jiným způsobem, s výjimkou případů, které stanoví zákon, a 

způsobem, jenž stanoví. Stejně se zaručuje tajemství zpráv podávaných telefonem, telegrafem nebo jiným 

podobným zařízením. 
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Nelze také opomenout mezinárodní ochranu před zásahem do práva na 

respektování rodinného a soukromého života, obydlí nebo korespondence garantované 

článkem 8 Úmluvy. 

V případě sledování komunikace mezi advokátem a klientem dochází k zásahu do 

dalších práv zaručených Listinou. Jedná se o právo na právní pomoc upravené v čl. 37 

odst. 2 Listiny, kdy každý má právo na právní pomoc v řízení před soudy, jinými státními 

orgány či orgány veřejné správy, a to od počátku řízení, a o právo na obhajobu podle 

čl. 40 odst. 3 kdy obviněný má právo, aby mu byl poskytnut čas a možnost k přípravě 

obhajoby a aby se mohl hájit sám nebo prostřednictvím obhájce.  

Nelze také opomenout právo každého odepřít výpověď, jestliže by jí způsobil 

nebezpečí trestního stíhání sobě nebo osobě blízké (čl. 37 odst. 1 Listiny) a obviněného 

bez dalších podmínek (čl. 40 odst. 4 Listiny). Z práva odepřít výpověď zrcadlově vychází 

povinnosti mlčenlivosti advokáta podle ust. § 21. odst. 1 ZA.114 Jak přesně shrnuje Gřivna 

„Má-li být právo na právní pomoc efektivní, a nikoliv pouze formální, je zapotřebí 

zabezpečit, aby informace mezi osobou, která potřebuje právní pomoc, a advokátem, 

který ji vykonává v souladu se zákonem, byly chráněny absolutně. Jestliže advokát zde 

plní úlohu „odborného“ já, pak prolomení této ochrany znamená v podstatě obejití práva 

nevypovídat.“115 

Informace, které advokát od klienta při jejich vzájemné komunikaci získá, jsou 

jednou ze skutečností, o kterých má podle ust. § 21 odst. 1 ZA povinnost zachovávat 

mlčenlivost. Jelikož je tato povinnost státem uložena, musí být také státem chráněna 

v příslušném právním předpisu. Ochranu důvěrné komunikace mezi obviněným a jeho 

obhájcem ve výše uvedených případech poskytuje přímo trestní řád. 

Ochrana důvěrnosti komunikace116 mezi obhájcem a obviněným při provádění 

odposlechu telekomunikačního provozu a jeho záznamu je zajištěna ust. § 88 odst. 1 tř. 

řádu, když uvádí, že provádění odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu mezi 

obhájcem a obviněným je nepřípustné. Zjistí-li policejní orgán při odposlechu a záznamu 

telekomunikačního provozu, že obviněný komunikuje se svým obhájcem, je povinen 

 
114 Gřivna, T. Právo na zachování důvěrné komunikace mezi advokátem a jeho klientem. Bulletin advokacie 

č. 6/2017, s. 62. 
115 Tamtéž. 
116 Za komunikaci je považován rozhovor obviněného s obhájcem, např. telefonický rozhovor, který však 

zde není odposloucháván podle ust. § 88 tr. řádu, ale kupříkladu jen za pomoci jednostranného poslechu 

telefonujícího obviněného, nebo naopak obhájce, anebo sledování komunikace pomocí písemných zpráv 

přenášených kurýrem apod. 
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záznam odposlechu bezodkladně zničit a informace, které se v této souvislosti dozvěděl, 

nijak nepoužít. Protokol o zničení záznamu založí do spisu.  

V případě sledování osob a věcí podle ust. § 158d tr. řádu platí obdobná pravidla 

jako pro odposlech a záznam telekomunikačního provozu podle ust. § 88 tr. řádu., tedy 

pokud policejní orgán při sledování zjistí, že obviněný komunikuje se svým obhájcem, je 

povinen záznam s obsahem této komunikace zničit a poznatky117, které se v této 

souvislosti dozvěděl, nijak nepoužít. 

V obou případech se ve spojení s ust. § 12 odst. 7 tr. řádu ochrana vztahuje též na 

komunikaci mezi obhájcem a obžalovaným a obhájcem a odsouzeným. 

Je nesporné, že ochrana, která je poskytována důvěrné komunikaci mezi obhájcem 

a klientem, je jednoznačně stanovena ve prospěch klienta, což také potvrzuje Ústavní 

soud ve svém nálezu ze dne 3. 1. 2017, sp. zn. III. ÚS 2847/14, ve kterém se vyjadřuje ke 

sledování osob podle ust. 158d tr. řádu118 s tím, že ochrana komunikace je „konkretizací 

ústavního práva na obhajobu ve smyslu čl. 40 odst. 3 Listiny, popř. práva na právní 

pomoc podle čl. 37 odst. 2 Listiny, jehož esenciální součástí je i právo každého radit se 

se svým obhájcem za podmínek, ve kterých současně nedochází k poskytování informací 

orgánům činným v trestním řízení. V takovém případě komunikace mezi obhájcem a 

klientem podléhá maximální možné ochraně, a to v zájmu klienta. Tím je určen směr 

vykladu významu těchto ustanovení, neboť jejich účelem je ochrana zájmu klienta, popř. 

respektovaní zásady „rovnosti zbraní“ ve vedeném trestním řízení. Tato ustanovení již 

však neposkytují ochranu takové komunikaci ku prospěchu advokáta, sledujícího zájmy 

rozporné s klientovými, nebo se klientových zájmů netýkajících. Tomu, že v určitých 

případech, kupříkladu je-li advokát podezřelý ze závažné trestné činnosti, může dojít k 

prolomení této ochrany v souvislosti s nasazením operativně pátracích prostředků.119  

V nálezu se také zabýval rozhodnými kritérii určující chráněnou komunikace, 

kterými jsou „oprávněné poskytování právních služeb a zájmy klienta. Jejich naplnění 

představuje materiální podmínky pro ústavnost omezení základních práv a svobod 

advokáta v podobě odposlechů. Ochrana advokáta je v těchto případech reflexem výše 

 
117 Poznatkem není jen samotná komunikace ale také např. místo setkání, způsob komunikace atd. 
118 A který lze taktéž analogicky aplikovat na případy provádění odposlechu a záznamu telekomunikačního 

provozu podle ust. 88 tr. řádu, případně také na ust. § 26 odst. 3 zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu 

odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo § 16c zákona 

č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění pozdějších předpisů. 
119 Například usnesení Ústavního soudu ze dne 12. 11. 2014, sp. zn. I. ÚS 1638/14, či usnesení Ústavního 

soudu ze dne 24. 3. 2014, sp. zn. III. ÚS 3988/13. 
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uvedeného práva na obhajobu a práva na právní pomoc. Nositelem těchto práv je však 

osoba, proti které je vedeno trestní řízení, a jejíž procesní práva v takovém řízení mohou 

být tímto postupem vážně porušena. Naopak advokát zde vystupuje jako nositel práva na 

soukromí a jeho jednotlivých aspektů podle čl. 7 odst. 1, čl. 10 odst. 3 a čl. 13 Listiny jako 

každá fyzická osoba, a dále práva na svobodný výkon povolání podle čl. 26 odst. 1 a 2 

Listiny, přičemž výkon tohoto povolání je zárukou práva na obhajobu.“120 

Až potud je úprava ochrana důvěrné komunikace mezi advokátem a jeho klientem 

advokáta bezrozporná, problém nastává, pokud se budeme snažit určit její počátek 

v trestním řízení. Jak již bylo několikrát v této práci uvedeno, právní předpis, který ukládá 

advokátům povinnost zachovávat mlčenlivost o všech informacích získaných při 

poskytování právních služeb, a který opačně poskytuje právo klientům požadovat jejich 

ochranu státem, je zákon o advokacii. Institut povinnosti mlčenlivosti je v něm 

komplexně upraven včetně výjimek a omezení (viz druhá kapitola této práce).  Jiné právní 

předpisy, vůči nimž bude zákon o advokacii vždy ve vztahu speciality, ji mohou už jen 

poskytovat zvláštní ochranu121  či mohou pouze mlčet pro užití obecné úpravy. 

Už ze systematiky českého právního řádu jasně vyplývá, že ochrana důvěrného 

vztahu advokáta a jeho klienta, včetně jejich vzájemné komunikace, má platit od 

okamžiku, kdy klient požádá o poskytnutí právní služby, a to až do jejího ukončení.  

Přesto Ústavní soud i obecné soudy ve svých rozhodnutích opakovaně vážou tento 

okamžik až na zahájení trestního stíhání proti klientovi advokáta.122 Soudy svůj závěr 

opírají o doktrinální výklad prezentovaný v jednom z komentářů k trestnímu řádu, a to 

zejména k ustanovením § 88123 a 158d tr. řádu124, se kterým se nelze ztotožnit hned 

z několika důvodů. 

 
120 Např. nález Ústavního soudu ze dne 3. 1. 2017, sp. zn. III. ÚS 2847/14. 
121 Např. zákaz výslechu advokáta podle ust. § 99 tr. řádu, viz kapitola 4. 3. 
122 Usnesení ze dne 12. 11. 2014, sp. zn. I. ÚS 1638/14.  
123 „…obhájce ve vztahu k obviněnému, kterého obhajuje, je ve smyslu předposlední věty nepřípustný“, 

(Šámal, P. § 88. In: Šámal, P. a kol. Trestní řád: komentář. Díl I. (§ 1 až § 179h). 6. dopl. a přeprac. vydání. 

Praha: C. H. Beck, 2008, s. 724.). 
124 „…věta druhá o komunikaci obviněného s obhájcem se týká jen případů, kdy již bylo zahájeno trestní 

stíhání vydáním usnesení podle § 160 odst. 1 (zpravidla sledovaná osoba byla obviněna), přičemž se musí 

jednat o komunikaci obviněného s jeho obhájcem (srov. § 35; dále srov. obdobnou úpravu v § 88 odst. 1 

předposlední větě). Pověřený policejní orgán provádějící sledování proto musí být neprodleně informován 

o tom, kdo je obhájcem obviněného.“ 

(Šámal, P., Růžička, M. § 158d. In Šámal, P. a kol. Trestní řád: komentář. Díl I. (§ 1 až § 179h). 6. dopl. a 

přeprac. vydání. Praha: C. H. Beck, 2008, s. 1241.). 
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Restriktivní výklad obou ustanovení, který váže ochranu důvěrné komunikace 

mezi advokátem a jeho klientem na procesní postavení obviněného, není v souladu 

s právem každého na právní pomoc podle čl. 37 odst. 2 Listiny, kdy toto právo má platit 

od počátku řízení. Pojem trestního řízení ve smyslu ust. § 12 odst. 10 tr. řádu je širší 

pojem, než pojem trestního stíhání a právo na právní pomoc tak může být realizováno i v 

případech, kdy ještě nebylo zahájeno trestní stíhání, tedy v případech podání vysvětlení 

podle § 158 tr. řádu.125 

Jak uvádí Gřivna „…doba mezi tím, kdy se klient obrátí na advokáta, a okamžikem 

zahájení trestního řízení nemůže zůstat ve vzduchoprázdnu. Již převzetím věci a poradou 

klienta s advokátem, která předchází podání vysvětlení, se realizuje jeho právo na 

budoucí právní pomoc před orgány veřejné moci. Od tohoto okamžiku platí advokátní 

mlčenlivost i zákaz výslechu advokáta. Proto i v tomto mezidobí by měla být chráněna 

důvěrnost jejich komunikace.“126 Uvedená ustanovení by zároveň postrádala smysl, 

protože značná část odposlechů či sledování je prováděna ve stádiu prověřování a trestní 

stíhání je pak na základě poznatků z těchto důkazních prostředků teprve zahájeno.   

Tento právní názor má kromě výše uvedeného i další nedostatek ve vztahu ke 

zkrácenému přípravnému řízení, který nelze výkladem překlenout, spočívající ve 

skutečnosti, že se přípravné řízení vede proti konkrétnímu podezřelému, a nikoliv proti 

obviněnému. Přestože výkladové ustanovení uvádí, že podezřelý má podle ust. § 179b 

odst. 2 tr. řádu stejná práva jako obviněný, vztah k ochraně komunikace mezi obhájcem 

a obviněným si lze jen obtížně dovodit.127 

K postavení podezřelého ještě Ježek128 uvádí že, „nutně předchází postavení 

obviněného, které lze označit z hlediska trestního řízení za závažnější („těžší“, „horší“). 

Je sice pravda, že obviněnému trestní řád přiznává určitá práva (zejm. § 33 tr. ř.), zatímco 

u podezřelého obdobné vymezení jeho práv chybí, ale to je dáno tím, že obviněný (nikoliv 

podezřelý) je „ústřední postavou“ trestního procesu, a proto je úpravě jeho pozice 

věnována mnohem větší pozornost. Význam úpravy práv obviněného tkví ve vymezení 

jeho pozice a práva na obhajobu; rozhodně nemůže být chápán jako zvýhodnění 

obviněného oproti podezřelému. Trestní řád umožňuje použití některých prostředků jen 

 
125Gřivna, T. Právo na zachování důvěrné komunikace mezi advokátem a jeho klientem. Bulletin advokacie 

č. 6/2017, s. 61 – 66. 
126 Tamtéž. 
127 Tamtéž. 
128 Ježek, J. K odposlechu advokáta. Bulletin advokacie č. 9/2008, s. 32. 
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proti obviněnému (…) obviněný tedy může být podroben těžším omezením svých 

občanských práv než pouhý podezřelý. Bylo by nelogické, pokud by obviněnému byla 

přiznána výsada toho, že jeho komunikace s obhájcem (osobou, která mu poskytuje právní 

pomoc) nemůže být odposlouchávána a zaznamenávána, zatímco podezřelému by byla 

upřena a jeho komunikaci s advokátem, poskytujícím mu právní pomoc v souvislosti s 

podezřením ze spáchání trestné činnosti, by bylo možno odposlouchávat a 

zaznamenávat.“  

Přestože národní soudy neposkytují úplnou ochranu komunikace mezi advokátem 

a klientem, lze se opřít o konstantní a souladnou judikaturu ESLP k čl. 8 Úmluvy.129 Soud 

např. ve věci Michaud proti Francii130 uvádí, že „...čl. 8 Úmluvy poskytuje zesílenou 

ochranu výměny informací mezi advokáty a jejich klienty. Advokáti totiž v demokratické 

společnosti vykonávají zásadní úlohu, obhajobu stran sporu v soudním řízení, kterou by 

nebyli schopni zajistit, pokud by nemohli zaručit důvěrnost výměny informací. Na této 

důvěře mezi advokátem a jeho klientem závisí mj. i naplnění práva na spravedlivý proces 

a zejména právo obviněného neobviňovat sebe sama. 

Obdobně ve věci Niemitz proti Německu ESLP uvádí, že „k zásahu do profesního 

tajemství v míře, která se za daných okolností jeví jako nepřiměřená (...) je třeba 

připomenout, že pokud jde o advokáta, může mít tento zásah přímý dopad na řádný výkon 

spravedlnosti, a tedy na práva zaručená čl. 6 Úmluvy.“131  

Nelze také nezmínit medializovaný případ obžalovaného Zadeha132, který je 

ukázkovým příkladem prolomení důvěrné komunikace mezi obviněným a jeho obhájcem. 

Při náhodném studiu trestního spisu bylo totiž zjištěno, že jeho součástí jsou jako důkazní 

materiál vedeny i zvukové záznamy telefonické komunikace mezi obžalovaným a jeho 

obhájcem. Ve věci byl následně proveden dohled NSZ, které konstatovalo, že v postupu 

dozorujícího státního zástupce VSZ nezjistilo pochybení, ale vzhledem k prošetřovanému 

bylo zjištěno pochybení policejního orgánu, a proto byl státnímu zástupci VSZ dán pokyn 

podle ust. § 12d odst. 1 zákona o státním zastupitelství, aby v rámci výkonu svých 

 
129 Mimo uvedené pak také např. rozsudek ESLP ze dne 29. 3. 2005, č. stížnosti 57752/00, ve věci Matheron 

proti Francii; rozsudek ESLP ze dne 3. 2. 2015, č. stížnosti 31081/05, ve věci Pruteanu proti Rumunsku. 
130 Rozsudek ESLP ze dne 6. 12. 2012, č. stížnosti 12323/11, ve věci Michaud proti Francii. 
131 Rozsudek ESLP ze dne 16. 12. 1992, č. stížnosti 13710/88, ve věci Niemietz proti Německu. 
132 Komise: Odposlechy Zadeha s obhájcem byly protiprávní. In euro.cz [online]. 2019-09-17 [cit. 2019-

11-01]. Dostupné z: https://www.euro.cz/udalosti/komise-odposlechy-zadeha-s-obhajcem-byly-

protipravni-1370642. 

https://www.euro.cz/udalosti/komise-odposlechy-zadeha-s-obhajcem-byly-protipravni-1370642
https://www.euro.cz/udalosti/komise-odposlechy-zadeha-s-obhajcem-byly-protipravni-1370642
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dozorových oprávnění korigoval v souladu s ust. § 88 trestního řádu postup policejního 

orgánu.  

Přesto v mezidobí nedošlo k okamžitému zničení těchto záznamů, jak jasně uvádí 

dikce zákona, ale naopak byly jako součást návrhu na prodloužení vazby založeny do 

spisu dozorovým státním zástupcem VSZ nové přepisy odposlechů mezi obhájcem a 

obviněným, jež byly v mezidobí pořízeny.  

Případ samotný neupozornil jen na nezákonné opatřování záznamů komunikace 

mezi obviněným a jeho obhájci, orgány činnými v trestním řízení, a jejich následné 

zařazení do spisu (ač nebylo pochyb o tom, že se jedná o zákonem chráněnou 

komunikaci), ale také na vnímání tohoto podstatného narušení práva na právní pomoc 

garantovaného Listinou orgány státu a jejich snahu o nápravu.  

Postup nápravy se dá hodnotit jako velmi liknavý, jelikož v době, kdy měl státní 

zástupce VSZ uloženo napravit závadný stav odstraněním nezákonných odposlechů ze 

spisu jej nejprve prohloubil založením dalších. O nulové sebereflexi orgánů činných 

v trestním řízení v tomto případě navíc svědčí vyjádření dozorujícího státního zástupce 

VSZ, který o zveřejnění odposlechů hovořil jako o „bouři ve sklenici vody“133 a 

skutečnost, že za tento exces nebyl navržen ani disciplinární postih. 

Na závěr této kapitoly je třeba dodat, že zákaz odposlechu a záznamu 

telekomunikačního provozu a sledování osob a věcí podle ust. 88 a § 158d tr. řádu se 

zcela jistě nebude vztahovat na případy, kdy advokát bude páchat trestnou činnost ve 

spolupráci s klientem (případně i bez něj) a bude tak v trestním řízení vystupovat jako 

obviněný či jako osoba podezřelá. K tomu uvádí Ústavní soud v již citovaném nálezu, že 

„je-li advokát důvodně podezřelý ze závažné trestné činnosti, není porušením práva na 

obhajobu, ani práva na poskytování právní pomoci nasazení operativně pátracích 

prostředků, které respektuje princip proporcionality zásahu.“134 

 

5.3. Ochrana důvěrnosti právních porad 

 

 
133 ČTK. Unie obhájců viní policii z odposlechů hovorů Zadeha s právníky. In denik.cz [online]. 

25. 10. 2019 [cit. 2019-11-01]. Dostupné z: https://www.denik.cz/krimi/unie-obhajcu-vini-policii-z-

odposlechu-hovoru-zadeha-s-pravniky-20170223.html. 
134 Nález Ústavního soudu ze dne 3. 1. 2017, sp. zn. III. ÚS 2847/14. 

https://www.denik.cz/krimi/unie-obhajcu-vini-policii-z-odposlechu-hovoru-zadeha-s-pravniky-20170223.html
https://www.denik.cz/krimi/unie-obhajcu-vini-policii-z-odposlechu-hovoru-zadeha-s-pravniky-20170223.html
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Součástí Ústavou garantovaného práva na obhajobu je právo obviněného se hájit 

sám, tedy vyjadřovat se ke všem skutečnostem, jež jsou mu kladeny za vinu, 

k prováděným důkazům, uvádět na svoji obhajobu další skutečnosti a navrhovat vlastní 

důkazy a také právo hájit se v kterékoliv trestní věci prostřednictvím zvoleného obhájce. 

Na základě svého práva hájit se v trestním řízení prostřednictvím obhájce má 

obviněný právo si jej zvolit a radit se s ním i během procesních úkonů prováděných 

orgánem činným v trestním řízení. Podstatnou součástí důvěryhodného vztahu mezi 

obhájcem a obviněným jsou tak jejich vzájemné porady. 

Obsah právních porad není trestním řádem nijak omezen a obhájce s obviněným 

mohou společně hovořit o každé skutečnosti, kterou v daný okamžik považují za 

důležitou a nezbytnou z hlediska obhajoby.  

Nejčastěji se bude jednat o problematiku, kdy bude obhájce obviněným 

informován o skutečné situaci, pokud možno v souladu s pravdou, o samotném předmětu 

trestního stíhání a obhájce bude obviněného poučovat o jeho právech, zároveň využívat 

své profesní znalosti a zkušenosti pro formování obhajoby a poskytovat klientovi obecné 

rady, jak v řízení vystupovat a vypovídat, aby byl pro něj výsledek co nejpříznivější. 

Zejména se bude jednat o porady týkající se taktiky obhajoby (zahrnující její koncepci, 

způsob poskytování součinnosti při dokazování, volby procesního postupu, obsahu 

závěrečné řeči a posledního slova, vyjádření k nároku poškozeného na náhradu škody, 

apod.), která může mít těžiště ve skutkové i právní oblasti. Obě oblasti musí být obhájcem 

a obviněným důsledně probrány, neboť především skutkové otázky budou pro posouzení 

rozhodných skutečností nejdůležitější. Pouze skutkové otázky představují jedinou oblast, 

při níž dochází ke spolupráci obhájce s obviněným, jelikož právní oblast obhajoby, stejně 

jako rozhodnutí procesní a taktické povahy, jsou otázkami ryze odbornými.135 

Obviněnému musí být vždy poskytnuta možnost se poradit se svým obhájcem136 

a skutečnosti, o nichž spolu během porady hovoří, musí zároveň požívat zvláštní ochrany. 

Ta je na jedné straně realizována státem uloženou povinností mlčenlivosti advokáta o 

skutečnostech, které se jako obhájce dozví během předmětné porady, a na straně druhé 

zvláštní ochranou důvěrnosti právních porad obsaženou v trestním řádu. 

 
135 Jelínek, J., Uhlířová, M. Obhájce v trestním řízení. 1. vydání. Praha: Leges, 2011, s. 246 – 249. 
136 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. 
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Ochrana důvěrnosti právní porady mezi obhájcem a jeho klientem je trestním 

řádem výslovně zaručena pouze v případě, kdy je osoba v postavení obviněného omezena 

na svobodě. Obviněný má obecně právo si podle ust. § 33 odst. 1 tr. řádu zvolit obhájce, 

s ním se radit i během úkonů prováděných orgánem činným v trestním řízení, a je-li ve 

vazbě nebo ve výkonu trestu odnětí svobody, může s obhájcem mluvit bez přítomnosti 

třetí osoby. 

Z dikce ust. § 33 odst. 1 tr. řádu se může zdát, že právo na zachování důvěrnosti 

právních porad s obhájcem svědčí pouze obviněnému, který je omezen na svobodě, 

nicméně tomu tak není. V praxi tento doslovný výklad působil pravidelné obtíže, na něž 

upozorňoval například Skřipský, který se setkal s „(…) názorem vyšetřovatele, že 

obviněný má právo se radit s obhájcem bez přítomnosti třetí osoby jen tehdy, je-li ve 

vazbě nebo ve výkonu trestu.“137 

Je třeba poznamenat, že nejen obviněný má právo mluvit bez přítomnosti třetí 

osoby se svým obhájcem podle ust. § 33 odst. 1 tr. řádu, ale toto právo je přiznáno též 

obhájci na základě ust. § 41 odst. 2 tr. řádu (odkazující právě na ust. § 33 odst. 1 tr. řádu). 

Toto právo pak nerozlišuje mezi obviněným, který je na svobodě, a obviněným, 

jehož osobní svoboda je z důvodu vazby či výkonu trestu odnětí svobody omezena. 

Zvláštností rozhovoru obhájce s obviněným, jehož osobní svoboda je omezena, spočívá 

ve skutečnosti, že například ve věznicích se rozmluva uskutečňuje ve zvláštních 

návštěvních místnostech, které musí být ostrahou zabezpečeny takovým způsobem, aby 

nedošlo k útěku či ohrožení bezpečnosti osoby, včetně obhájce obviněného. Pokud tedy 

ust. § 41 odst. 2 tr. řádu zdůrazňuje uvedené oprávnění obhájce zejména ve vztahu k 

obviněnému ve vazbě, činí tak především proto, že v tomto případě je oprávnění 

obviněného hovořit s obhájcem zvláště důležité.138 

Obviněný, který je omezen na svých právech vazbou či výkonem trestu odnětí 

svobody, je fakticky v nerovném postavení vůči obviněnému, jehož osobní svoboda takto 

omezena není. Obviněný, který není omezený na osobní svobodě, si totiž může volně 

domlouvat schůzky se svým obhájcem v prostorách, které jim při poradě zajistí soukromí 

(především se bude jednat o advokátní kancelář, v níž obhájce působí). Oproti tomu 

vazebně stíhaná osoba nebo osoba ve výkonu trestu odnětí svobody nemůže své právo na 

 
137 Skřipský, J. Porada obviněného s obhájcem bez přítomnosti třetí osoby podle § 33 tr. řádu. Bulletin 

advokacie č. 8/1996, s. 86 – 89. 
138 Jelínek, J., Uhlířová, M. Obhájce v trestním řízení. 1. vydání. Praha: Leges, 2011, s. 244. 
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obhajobu uplatňovat stejným způsobem a obhájce je proto v podstatě jediným subjektem, 

který tuto faktickou nerovnost alespoň částečně vyrovnává. Jedině tímto způsobem je 

možné připravovat taktiku obhajoby tak, aniž by se jí účastnila jakákoliv jiná osoba. Účast 

třetí osoby, která je zásadně nepřípustná, by zapříčinila nezhojitelné porušení práva 

obviněného na obhajobu a tím i práva na spravedlivý proces.139 Je tak právem každého 

obviněného se radit se svým obhájcem (a opačně) bez přítomnosti třetí osoby, a to bez 

ohledu na skutečnost, zda je omezen na osobní svobodě či není, s výjimkou odpovědi na 

již položenou otázku orgánu činného v trestním řízení ve smyslu ust. § 33 odst. 1 tr. řádu.  

Kromě samotného obsahu porad neomezuje trestní řád ani jejich četnost a ani je 

neváže na konkrétní stádium trestního řízení. Právo obviněného hovořit se svým 

obhájcem bez přítomnosti třetí osoby se tak vztahuje na celé trestní řízení. 

Ochrana důvěrnosti porad mezi obhájcem a obviněným, který je omezen na 

svobodě, nespočívá pouze v povinnosti orgánů činných v trestním řízení vyloučit 

fyzickou účast třetí osoby na této poradě, ale také ve vyloučení provádění záznamů 

porady pomocí technických prostředků. Touto otázkou se zabývalo představenstvo České 

advokátní komory, které problematiku zrakové a sluchové kontroly při návštěvě obhájce 

obviněného ve vazbě a odsouzeného ve výkonu trestu odnětí svobody analyzovalo ve 

svém stanovisku, s nímž se dá beze zbytku souhlasit, když  uvádí, že je „...třeba vyloučit 

použití jakékoliv zvukově-záznamové techniky, tedy i videotechniky, se současným 

snímáním zvuku za účelem sledování a záznamu rozhovoru mezi obviněným a obhájcem 

nebo ke zjišťování obsahu listin, které při návštěvě ve věznici obhájce s obviněným 

používá jakožto součást podkladů pro obhajobu. Per analogiam zde lze poukázat též na 

ust. § 88 odst. 1 věta druhá TŘ, podle něhož provádění odposlechu a záznamu 

telekomunikačního provozu mezi obhájcem a obviněným je nepřípustné a zjistí-li 

policejní orgán při odposlechu a záznamu, že obviněný komunikuje se svým obhájcem, je 

povinen odposlech ihned přerušit, záznam o jeho obsahu ihned zničit a informace, které 

se v této souvislosti dozvěděl, nijak nepoužít.“140  

Vizuální sledování průběhu návštěv (...) má zřejmě dvojí smysl: bezpečnostní 

ochranu návštěvy, mj. obhájce (zejména zabránění případnému násilnému jednání 

obviněného) a umožnit sledování toho, zda při návštěvě nedochází k jakémukoliv jednání, 

 
139 Jelínek, J., Uhlířová, M. Obhájce v trestním řízení. 1. vydání. Praha: Leges, 2011, s. 244. 
140 Stanovisko představenstva České advokátní komory ke zrakové a sluchové kontrole při návštěvě obhájce 

obviněného ve vazbě a odsouzeného ve výkonu trestu odnětí svobody. Bulletin advokacie č. 1/2001, s. 93 – 

95. 
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které by mařilo účel vazby a pořádek ve věznici (např. předávání nedovolených předmětů, 

korespondence od obviněného určené třetím osobám nebo pocházející od třetích osob a 

určené obviněnému a umožňování telefonických hovorů z mobilního telefonu apod.).141  

Tato vizuální kontrola se v praxi uskutečňuje převážně namátkovým nahlížením 

pracovníka Vězeňské služby průzorem ve dveřích návštěvní místnosti a vzhledem 

k technickému rozvoji a zjednodušení vizuální kontroly při návštěvách obhájce u 

obviněného může být v současné době také prováděna sledováním pomocí kamer, 

umožňující prosté pozorování a neumožňující provádět obrazový a zvukový záznam.  

Vizuální kontrola v obou uvedených případech musí být zároveň uskutečňována takovým 

způsobem, aby nebylo porušeno právo na vzájemný nekontrolovaný rozhovor mezi 

obhájcem a obviněným omezeným na svobodě. K tomu stanovisko dále uvádí: „Při 

současné úrovni záznamové obrazové techniky lze však sledovat nejen pohyb úst 

účastníků rozhovoru, ale i obsah listin, které jsou při rozhovoru užívány. Proto je třeba 

považovat používání i bezzvukových kamer při návštěvách obhájce u obviněného ve vazbě 

a u odsouzeného ve výkonu trestu odnětí svobody za nepřípustné. Nelze totiž vyloučit za 

pomoci speciálně školených osob při bezzvukovém snímání obrazu odezírání rozhovoru i 

bez technického zvukového záznamu, ani zjišťování obsahu kamerou snímaných listin.“142  

Stanovisko bylo navíc koncipováno jako podnět k vydání pokynu směřovaný 

ministrovi spravedlnosti, jenž by vylučoval obrazové snímání návštěv obhájce 

obviněného, který je omezen na osobní svobodě. Tehdejší ministr spravedlnosti, JUDr. 

Pavel Rychetský, ve své odpovědi doplnil ke způsobu snímání, že je „…prováděno bez 

záznamu jednoduchou bezzvukovou kamerou na principu průmyslové televize, přičemž 

kamera neumožňuje snímání detailů, protože je trvale vybavena toliko pevným objektivem 

pokrývajícím pouze široký celkový záběr místnosti a neumožňujícím přiblížení částí 

obrazu prodloužením ohniskové vzdálenosti. Zmiňovanou, byť jistě jen silně teoretickou 

možnost odezírání z úst snadno eliminují přítomné osoby, informované o přítomnosti 

viditelně umístěné kamery výrazným nápisem, svým postavením v místnosti.“143  

 
141 Stanovisko představenstva České advokátní komory ke zrakové a sluchové kontrole při návštěvě obhájce 

obviněného ve vazbě a odsouzeného ve výkonu trestu odnětí svobody. Bulletin advokacie č. 1/2001, s. 93 – 

95. 
142 Tamtéž. 
143 Rychetský, P. Odpověď ministra spravedlnosti na dopis tajemníka ČAK ve věci zrakové a sluchové 

kontroly návštěv obhájce ve věznici. Bulletin advokacie č. 2/2001, s. 66 – 67. 
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Skutečnost, že právo obviněného na zachování důvěrnosti porad se svým 

advokátem při své obhajobě, nenalezneme v Evropské úmluvě o ochraně lidských práv a 

svobod, ještě neznamená, že toto právo neobsahuje.  ELSP ve svém rozhodnutí ve věci 

S. proti Švýcarsku uvádí, že právo obviněného na komunikaci se svým obhájcem mimo 

doslechu třetí osoby je součástí základních požadavků spravedlivého procesu v 

demokratické společnosti a vyplývá z čl. 6 odst. 3 písm. c) Úmluvy. Pokud by advokát 

nemohl bez cizího dohledu provádět konzultaci se svým klientem a získávat od něj 

důvěrné pokyny, ztratila by jeho pomoc velkou část své užitečnosti, zatímco Úmluva má 

zaručit efektivní a účelná práva.144  

Uvedené platí nejen pro osobní styk obviněného s obhájcem, ale také na jiné 

způsoby komunikace, kterým je podle článku 8 Úmluvy poskytnuta samostatná ochrana. 

Právo na respektování písemné komunikace má zvláštní význam pro klienta omezeného 

na osobní svobodě, jehož nemůže jeho advokát osobně navštívit, např. z důvodu velké 

vzdálenosti. Pokud by prostředky písemné komunikace podléhaly automatické kontrole, 

nebylo by možné dosáhnout důvěrné komunikace s advokátem.145 Obdobné platí také pro 

porady uskutečňované telefonicky klientem omezeném na osobní svobodě se svým 

obhájcem.146 

Právo na zachování důvěrnosti porady s advokátem je shodně garantováno pro 

klienta, který se nachází v postavení zatčené osoby, kdy na základě ust. § 69 odst. 4 tr. 

řádu má právo si zvolit obhájce, mluvit s ním bez přítomnosti třetí osoby a radit se s ním 

již v průběhu zatčení. 

Totéž platí v případě zadrženého podezřelého podle ust. § 76 odst. 1 tr. řádu, jehož 

právo požadovat, aby obhájce byl přítomen při jeho výslechu (ust. § 76 odst. 6), je 

doplněno ust. § 76b tr. řádu147, neboť mu přiznává právo zvolit si obhájce, mluvit s ním 

bez přítomnosti třetí osoby a radit se s ním již v průběhu zadržení. Ve zkráceném 

 
144 § 48 rozsudku ESLP ze dne 28. 11. 1991, č. stížnosti 12629/87, ve věci S. proti Švýcarsku. 
145 § 50 rozsudku ESLP ze dne 25. 3. 1992, č. stížnosti 13590/88, ve věci Campbell proti Spojenému 

království. 
146 Rozsudek ESLP ze dne 25. 3. 1998, č. stížnosti 13/1997/797/1000, ve věci Kopp proti Švýcarsku, dále 

pak např. řada A, č. 37 rozsudku ESLP ze dne 13. 5. 1980, č. stížnosti 6694/74, ve věci Artico proti Itálii; 

rozsudek ESLP ze dne 21. 2. 1975, č. stížnosti 4451/70, ve věci Golder proti Spojenému království, či také 

Repík, B. Advokát ve světle judikatury Evropského soudu pro lidská práva. Bulletin advokacie č. 11-

12/2002, s. 12 – 24. 
147 Doplněno novelou trestního řádu zákonem č. 265/2001 Sb., která výslovně zakotvila právo zadržené 

osoby podezřelé hovořit s obhájcem bez přítomnosti třetí osoby, přestože takový závěr byl považován za 

nepochybný již podle dosavadní právní úpravy. Novela také upravila povinnost orgánů činných v trestním 

řízení poučit zadrženého podezřelého o jeho právech a poskytnout mu plnou možnost jejich uplatnění 

(jde o obdobu úpravy uvedené v ust. § 33 odst. 5). 
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přípravném řízení má zadržený podezřelý právo zvolit si obhájce a radit se s ním bez 

přítomnosti třetí osoby již v průběhu zadržení. O tom je třeba podezřelého před jeho 

výslechem poučit a poskytnout mu plnou možnost uplatnění jeho práv (ust. §179b odst. 2 

tr. řádu).  
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6. Domovní prohlídka a prohlídka jiných prostor 

 

 Domovní prohlídka a prohlídka jiných prostor jsou obdobně jako již zmíněný 

odposlech a záznam telekomunikačního provozu (viz kapitola 5.2) v trestním řádu 

zařazeny v hlavě čtvrté tr. řádu upravující předběžná opatření a zajištění osob a věcí. 

Účelem domovní prohlídky a prohlídky jiných prostor je tedy zajištění osob a věcí 

důležitých pro trestní řízení. V případě osoby se bude jednat o zadržení osoby podezřelé 

či obviněné ze spáchání trestného činu, která se v místě prohlídky ukrývá. Věcí důležitou 

pro trestní řízení pak bude každá věc, která může ve smyslu ust. § 78 odst. 1 tr. řádu 

sloužit pro důkazní účely. Bude se jednat o věcné důkazy podle ust. § 112 odst. 1 tr. 

řádu148 nebo listinné důkazy podle ust. § 112 odst. 2 tr. řádu.149 Věcí důležitou pro trestní 

řízení může také být taková, která je nástrojem či výnosem z trestné činnosti, nebo jeho 

náhradní hodnotou podle ust. § 77b odst. 1 písm. b) až d) tr. řádu.  

 Vzhledem ke skutečnosti, že při zajištění osoby nemůže být z povahy věci dotčena 

povinnost mlčenlivosti advokáta, bude další výklad zaměřen pouze na zajištění věci jako 

nosiče informací vzniklých v souvislosti s poskytováním právních služeb.  

 Domovní prohlídku a prohlídku jiných prostor lze ve smyslu ust. § 82 tr. řádu 

vykonat, je-li důvodné podezření, že se v bytě nebo v jiné prostoře sloužící k bydlení 

(obydlí150), v prostorách k nim náležejících (domovní prohlídka), nebo v jiných 

prostorách nesloužících k bydlení a pozemků, pokud nejsou veřejně přístupné (prohlídka 

jiných prostor), nachází věc důležitá pro trestní řízení.  

 Obě prohlídky mohou být realizovány jako neodkladný151 nebo neopakovatelný152 

úkon, pokud budou splněny podmínky stanovené ust. § 160 odst. 4 tr. řádu. 

Provedení domovní prohlídky je oproti prohlídce jiných prostor významným 

narušením ústavně garantovaného práva chránící nedotknutelnost obydlí zakotveného čl. 

12 Listiny, čl. 8 odst. 1 Úmluvy a také soukromí podle čl. 7 Listiny, případně čl. 7 Listiny 

 
148 Předměty, kterými nebo na kterých byl trestný čin spáchán, jiné předměty prokazující nebo vyvracející 

dokazovanou skutečnost, které mohou být prostředkem k odhalení a zjištění trestného činu a jeho pachatele, 

jakož i stopy trestného činu. 
149 Takové listiny, které svým obsahem prokazují nebo vyvracejí dokazovanou skutečnost vztahující se 

k trestnému činu nebo k obviněnému. 
150 Podle ust. § 133 tr. zák. půjde o dům či byt. Judikatura též dovozuje za obydlí i jiný objekt sloužící 

k bydlení či rekreaci, viz např. R 8/1990-II tr. 
151 Neodkladným úkonem je takový úkon, který vzhledem k nebezpečí zmaření, zničení nebo ztráty důkazu 

nesnese z hlediska účelu trestního řízení odkladu do okamžiku, než bude zahájeno trestní stíhání. 
152 Neopakovatelným úkonem je takový úkon, který nebude možno provést v řízení před soudem. 
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EU. Zákonná úprava nařízení domovní prohlídky je oproti prohlídce jiných prostor 

přísnější.  

 Na základě ust. § 83 odst. 1 tr. řádu je oprávněn nařídit domovní prohlídku 

předseda senátu a v přípravném řízení na návrh státního zástupce soudce. V neodkladných 

případech tak může namísto příslušného předsedy senátu nebo soudce podle § 18 tr. řádu 

učinit předseda senátu nebo soudce, v jehož obvodu má být prohlídka vykonána. Příkaz 

k domovní prohlídce musí být vydán písemně a musí být odůvodněn. Doručí se osobě, u 

níž se prohlídka koná, při prohlídce, a není-li to možné, nejpozději do 24 hodin po 

odpadnutí překážky, která brání doručení.  

 Uvedené ustanovení se také vztahuje na prohlídku jiných prostor, která ale může 

být, na rozdíl od prohlídky domovní, provedena i bez příkazu, jestliže vydání příkazu 

nelze předem dosáhnout a věc nesnese odkladu. Orgán provádějící prohlídku je však 

povinen si bezodkladně dodatečně vyžádat souhlas orgánu oprávněného k vydání 

příkazu; v přípravném řízení tak činí prostřednictvím státního zástupce (ust. § 83a odst. 

2 tr. řádu). Pokud oprávněný orgán souhlas dodatečně neudělí, nelze výsledek prohlídky 

použít v dalším řízení jako důkaz. Bez příkazu lze provést prohlídku jiných prostor nebo 

pozemků také tehdy, pokud uživatel dotčených prostor nebo pozemků písemně prohlásí, 

že s prohlídkou souhlasí, a své prohlášení předá policejnímu orgánu. O tomto úkonu však 

musí policejní orgán bezodkladně vyrozumět předsedu senátu oprávněného k vydání 

příkazu a v přípravném řízení státního zástupce (ust. § 83a odst. 3 tr. řádu). 

 Podle Ústavního soudu musí orgán (soud) nařizující prohlídku před samotným 

vydáním příkazu „...bedlivě zkoumat, zda jsou pro její nařízení splněny všechny zákonné 

podmínky. Obecný soud musí své rozhodovací důvody v odůvodnění příkazu dostatečně 

a zřetelně vyložit. Ústavnímu požadavku na odůvodnění písemného příkazu, jímž se 

domovní prohlídka nařizuje, nelze však rozumět tak, že postačí pouhý odkaz na příslušná 

zákonná ustanovení (příp. jejich citace), aniž by bylo současně dostatečně zřejmé, z 

jakých skutkových (a případně i jiných) okolností tento příkaz jako rozhodnutí orgánu 

veřejné moci vychází, případně čím a v čem pokládá zákonem stanovené podmínky za 

naplněny.“153 

 

 
153 Nález Ústavního soudu ze dne 1. 11. 2006, sp. zn. II. ÚS 362/06. 
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6.1.    Důvodné podezření 

 

 Ve vztahu k nařizování prohlídky je také třeba se zaměřit neurčitý pojem 

„důvodné podezření“ zmiňovaný v citovaných ustanoveních. K důvodnému podezření je 

třeba uvést, že se jedná o základní podmínku pro provedení domovní prohlídky a 

prohlídky jiných prostor. Důvodné podezření musí být podpořeno existencí skutečností 

nebo důkazů způsobilých přesvědčit objektivního pozorovatele, že se v prostorách, ve 

kterých má být vykonána domovní prohlídka nebo prohlídka jiných prostor, může 

nacházet předmětná věc. Z povahy věci je zřejmé, že stupeň podezření nemůže být tak 

vysoký, jako se vyžaduje např. pro obžalobu, zejména, provádí-li se prohlídka před 

zahájením trestního řízení.154 K tomu připomíná Ústavní soud ve svém usnesení ze dne 

24. 10. 2013, sp. zn. III. ÚS 2356/13 „...že rozhodování o důvodech pro nařízení 

prohlídky může být ze své podstaty vedeno toliko v rovině určité pravděpodobnosti 

(nikoliv jistoty), protože v přípravném řízení shromážděné důkazy a jiné informace nejsou 

úplné.“ 

 

6.2.    Důvodné podezření ve vztahu k povinnosti mlčenlivosti advokáta 

 

 V případě provádění prohlídky prostor, ve kterých je vykonávána advokacie155, je 

třeba přistoupit k výkladu pojmu „důvodné podezření“ kvalifikovanějším způsobem. 

Vzhledem k širokému rozsahu právních služeb, které mohou advokáti poskytovat, může 

snadno dojít k situaci, že v prostorách sloužících k výkonu advokacie se opravdu budou 

nacházet věci důležité pro konkrétní trestní řízení, ale kvůli jejich povaze bude zároveň 

vyloučeno samotné provedení prohlídky. Konkrétně půjde o listiny, jako věci v právním 

smyslu, které budou obsahovat relevantní skutečnosti vztahující se k trestnímu řízení, 

vzniklé jako součást právní služby a nacházející se v prostorách sloužících k výkonu 

advokacie.  Bude se jednat o listiny obsahující např. záznam doznání trestně stíhaného 

klienta, zápisy z porad s klientem a jiné listiny (a elektronické nosiče) zachycující 

požadavky klienta směřující vůči advokátovi a opačně právní rady udělené advokátem 

klientovi, které budou jako součást právní služby chráněny povinností mlčenlivosti 

 
154 Zezulová, J. In Draštík, A. a kol. Trestní řád: komentář. I. díl. (§ 1 až 179h). Praha: Wolters Kluwer, 

2017, s. 713 – 714. 
155 K pojmu více v kapitole 6.3.1. 
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advokáta. Navíc v případech, kdy je známým faktem, že advokát konkrétní osobě 

skutečně poskytuje právní služby, nemusíme ani hovořit o pravděpodobnosti výskytu 

skutečností důležitých pro trestní řízení, ale spíše o jistotě. 

 Pokud by došlo k resignaci na odlišení vzniku takové listiny právní službou a 

prohlídka by byla mechanicky nařízena pouze na základě důvodného podezření o výskytu 

listin zachycujících skutečnosti důležité pro trestní řízení, v prostorách sloužících 

k výkonu advokacie, došlo by k prolomení povinnosti mlčenlivosti advokáta. Klient by 

tímto postupem byl zkrácen např. na svém právu odepřít výpověď, jelikož by se policejní 

orgán mohl při prohlídce prostor sloužících k výkonu advokacie seznámit s trestním 

spisem klienta obsahujícím skutečnosti důležité pro trestní řízení. O důvodném podezření 

o výskytu relevantních skutečností by nebylo pochyb. Nemusí se vždy jednat jen o 

trestněprávní skutečnosti, ale také o civilněprávní jako např. obchodní tajemství, know-

how, apod.   

 Ústavní soud sice uvádí, že „...ust. § 82 odst. 1, 2 tr. řádu nepožaduje jako 

podmínku k nařízení prohlídky, aby prohledávané prostory patřily osobě, která sama je 

podezřelá z páchání trestné činnosti. Jinými slovy řečeno, prohlídka může být provedena 

i u "třetí osoby", která s pácháním trestné činnosti nemá nic společného; jedinou 

podmínkou je, aby existovalo důvodné podezření, že v prostorách se nalézá věc nebo 

osoba důležitá pro trestní řízení“156 ale v pozdějším nálezu doplňuje, že „předpokladem 

pro nařízení prohlídky jiných prostor a pozemků jako neodkladného a neopakovatelného 

úkonu je existence důvodného podezření o tom, že byl spáchán trestný čin. I přesto, že se 

jedná o počáteční fázi řízení, musí mít orgány činné v trestním řízení k dispozici dostatek 

informací a důkazů, které jsou o existenci důvodného podezření způsobilé přesvědčit 

objektivního pozorovatele“157, čímž váže důvodné podezření nikoliv na věci (listiny) na 

konkrétním místě, ale na skutečnost, zda byl spáchán trestný čin. „Nařízení prohlídky 

jiných prostor a pozemků bez náležitého prošetření skutečností nasvědčujících tomu, že 

byl spáchán trestný čin, je nepřiměřeným zásahem do práva na soukromí zaručeného čl. 

8 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod a práva na domovní svobodu dle 

čl. 12 Listiny základních práv a svobod. Na uvedeném závěru nemůže nic změnit ani 

skutečnost, že orgány činné v trestním řízení konají v dobré víře ve správnost informací 

 
156 Usnesení Ústavního soudu ze dne 24. 10. 2013, sp. zn. III.ÚS 2356/13. 
157 Nález Ústavního soudu ze dne 7. 6. 2016, sp. zn. III.ÚS 905/13. 
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uvedených v trestním oznámení, jestliže při vynaložení rozumného úsilí k ověření těchto 

informací mohly nedůvodnému zásahu do základních práv zabránit.“158 

 Ve světle výše uvedeného je třeba důsledně odlišovat osoby, které jsou podezřelé 

z páchání trestné činnosti, od osob, které těmto poskytují právní služby. Jak bylo již 

uvedeno v první kapitole, právní služba je dvou či vícestranné právní jednání a advokát 

je pouze jednou ze stran příslušného závazkového právního poměru. Výkon advokacie je 

službou a výsledek této služby ve formě listiny či samotného jednání klienta se bude 

nacházet v osobní a majetkové sféře klienta, nikoliv jen v dispozici advokáta. V případě 

podezření z páchání trestné činnosti klientem advokáta by tak měly být věci důležité pro 

trestní řízení primárně vyhledávány právě u klienta, jelikož na výsledek právní služby 

předaný klientovi se ani nevztahuje povinnost mlčenlivosti advokáta.  

 Přesto v praxi dochází pravidelně excesům, kdy je prohlídka prostor sloužících 

k výkonu advokacie nařízena pouze z titulu, že advokát osobě podezřelé, obviněné či 

obžalované poskytoval právní služby. Např. ve věci prohlídky advokátní kanceláře 

advokáta M. G. se soudce obvodního soudu, který prohlídku nařizoval, vůbec nezabýval 

skutečností, zda byl spáchán trestný čin, ale jako důvod pro vykonání prohlídky pouze 

uvedl, „současně bylo zjištěno, že (advokát) JUDr. M. G. poskytoval výše uvedeným 

společnostem právní a administrativní servis. Vzhledem k tomuto postavení je vysoce 

pravděpodobné, že v nebytových prostorách, které AK JUDr. M. G. užívá, se nacházejí 

věci důležité pro trestní řízení.“159 

 Výše uvedené samozřejmě nebude platit v případě, že se advokát aktivně podílí 

na trestné činnosti. Pokud poskytuje rady související s touto trestnou činností, nelze je 

považovat za právní rady a poskytovat jim ochranu. Ústavní soud ve své rozhodovací 

praxi, týkající se provádění prohlídek podle ust. § 85b tr. řádu, hojně cituje svůj nález ze 

dne 25. 11. 2010, sp. zn. II. ÚS 889/10, N 237/59 SbNU 405, se základní tezí „...institut 

advokátní mlčenlivosti, potažmo poskytování právních služeb, však na druhé straně nesmí 

být zneužíván k páchání trestné činnosti. Tím by totiž došlo k nepřípustnému a účelovému 

nadřazování uvedené "procesní" hodnoty nad hodnoty základních práv a svobod, k jejichž 

naplňování a ochraně má stát pozitivní povinnost, jež se realizuje mimo jiné právě v 

trestním řízení.“ V jiném nálezu doplňuje, že „ochranu listin zajištěných v prostorách, v 

 
158 Nález Ústavního soudu ze dne 7. 6. 2016, sp. zn. III.ÚS 905/13. 
159 Příkaz k prohlídce jiných prostor ze dne 26. 3. 2014 vydaný Obvodním soudem pro Prahu 1, sp. zn. 

43Nt 7220/2014. 
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nichž advokát vykonává advokacii, tak Ústavní soud nepovažuje za absolutní - vylučuje 

možnost poskytovat jakoukoli ochranu komunikaci a jiným informacím souvisejícím s 

pácháním trestné činnosti samotným advokátem, a to jak ke škodě klienta nebo ke škodě 

jiných osob ve spolupachatelství s klientem, jelikož trestnou činnost advokáta není možné 

považovat za poskytování právních služeb.“160   

  

6.3.    Provedení prohlídky prostor, ve kterých advokát vykonává advokacii 

 

 Ve vztahu k povinnosti mlčenlivosti advokáta je třeba věnovat zvýšenou 

pozornost ohrožení zájmů třetích osob – klientů advokáta v případě provedení prohlídky 

prostor sloužících k výkonu advokacie. K tomu může dojít například v případě prohlídky 

jiných prostor sloužících jako advokátní kancelář, resp. prostor, ve kterých může mít 

advokát uloženy listiny, na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti, či domovní 

prohlídky obydlí advokáta, kde se budou nacházet tytéž listiny. Na tyto případy pamatuje 

ust. § 85b tr. řádu ukládající orgánům činným v trestním řízení si vyžádat součinnost 

zástupce Komory, kterého pro tento případ ustanovuje předseda Komory.  

 

6.3.1.  Prostor, ve kterém advokát vykonává advokacii 

 

 Advokát je podnikatelem ve smyslu ust. § 420 zák. č. 89/2012 Sb. občanského 

zákoníku, jehož podnikatelskou činností je poskytování právních služeb. Výkon 

advokacie je pak tzv. svobodným podnikáním, jelikož je upraven zvláštním právním 

předpisem odlišným od předpisu upravující živnostenské podnikání.161 Oprávnění 

k provozování advokátní praxe vzniká podle zákona o advokacii a v jeho mezích pak 

mohou být právní služby poskytovány.  

 Ustanovení občanského zákoníku obecně upravující sídlo podnikatele jako 

prostor sloužící k podnikání pouze uvádí, že sídlo podnikatele se určí adresou zapsanou 

ve veřejném rejstříku. Zákon o advokacii pak ve svém ust. § 13 upřesňuje, že advokát 

musí mít na území České republiky sídlo, které se zapisuje do seznamu advokátů (odst. 1) 

a vykonává-li advokacii samostatně nebo ve sdružení, je jeho sídlo sídlem podnikatele 

 
160 Nález Ústavního soudu ze dne 11. 6. 2019, sp. zn. II. ÚS 3533/18. 
161 Srov. ust. § 421 odst. 2. občanského zákoníku. 
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podle zvláštních právních předpisů (odst. 2). Pokud vykonává advokacii jako společník 

ve spolčenosti, musí být jeho sídlo shodné se sídlem této společnosti podle zvláštních 

právních předpisů (odst. 3). Sídlem advokáta vykonávajícího advokacii v pracovním 

poměru k jinému advokátovi nebo ke společnosti je sídlo jeho zaměstnavatele podle 

odstavce 1 nebo podle odstavce 3 (odst. 4).  

 Zákon o advokacii neukládá advokátům povinnost poskytovat právní služby 

výhradně ve svém sídle, naopak ust. § 2 odst. 2 zák. o advokacii, které vymezuje 

poskytování právních služeb, výslovně předvídá výkon advokacie mimo sídlo advokáta, 

když uvádí, že poskytováním právních služeb se rozumí zastupování v řízení před soudy 

a jinými orgány či obhajoba v trestních věcech. Etický kodex advokáta k tomu v čl. 16 

odst. 1 doplňuje, že advokát je povinen vykonávat advokacii především ve svém sídle. 

Pokud založí pobočku své kanceláře v téže nebo jiné obci, anebo pravidelně poskytuje 

právní služby pro veřejnost v předem určené době mimo své sídlo, je povinen o tom bez 

zbytečného odkladu vyrozumět Komoru, která zapíše předmětnou pobočku do veřejného 

seznamu advokátů.  

 Je nesporné, že advokát může principiálně vykonávat advokacii kdekoliv, pokud 

tím primárně nebude porušovat své povinnosti stanovené zákonem o advokacii. Za 

prostory, kde advokát vykonává advokacii lze ve smyslu ust. § 85b odst. 1 tr. řádu, mimo 

sídla advokáta a jeho pobočky, za stejných podmínek považovat i např. obydlí advokáta, 

chatu, ale také nemocniční pokoj, pokud v něm má uloženy listiny v elektronické i 

papírové podobě, které požívají ochrany podle zákona o advokacii. Jedná se tedy 

v podstatě o jakékoliv prostory, kde z nějakého důvodu vykonává advokacii, do kterých 

např. vstoupí s mobilním telefonem, který obsahuje emailovou nebo mobilní 

korespondenci s klientem, na níž se vztahuje povinnost mlčenlivosti.   

 I když se může zdát, že vymezení prostor, ve kterých advokát vykonává advokacii, 

je dostatečně podrobně a bezrozporně upraveno, vedl se o výklad tohoto pojmu spor, jenž 

byl definitivně vyjasněn až sjednocujícím stanoviskem trestního kolegia Nejvyššího 

soudu ČR.162 Základ tohoto sporu spočíval v právním názoru Krajského soudu v Ostravě 

vztahujícího se k domovní prohlídce advokáta T. J. realizované dne 17. 6. 2013.  

 Poté, co byl na místě domovní prohlídky, v prostorách sloužících advokátovi T. J. 

jako rekreační objekt, zástupcem Komory neudělen souhlas se seznámením se s obsahem 

 
162 Stanovisko trestního kolegia Nejvyššího soudu ČR ze dne 25. 6. 2015, sp. zn. Tpjn 306/2014. 
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listin na místě nalezených, podal ve smyslu ust. § 85b odst. 3 tr. řádu soudce Okresního 

soudu v Ostravě, který domovní prohlídku nařídil, návrh na nahrazení souhlasu zástupce 

Komory Krajskému soudu v Ostravě.  

 Soudce Krajského soudu se rozhodl k podanému návrhu nepřihlížet, a to z důvodu 

že „T. J. je advokát a, místo bydliště nemá označeno jako objekt, kde by vykonával 

advokátní praxi, tuto vykonává v kanceláři na adrese (…). O tom, že by vykonával 

advokacii v objektu na adrese (…) se v přiložených dokladech nenachází ani jiný doklad 

či důkaz (ověřeno i soudcem krajského soudu, z volně dostupného seznamu advokátů 

ČAK), navrhovatel nedoložil. Z ustanovení § 85b odst. 1 tr. řádu je orgán provádějící 

prohlídku povinen si vyžádat součinnost České advokátní komory mj. pouze za podmínky, 

že prohlídka je prováděna v prostorách, v nichž advokát vykonává advokacii. Jedná se o 

zákonnou podmínku jednoznačnou a nezbytnou, pokud by byla nařízena domovní 

prohlídka v obydlí advokáta, kde by však nevykonával advokacii (…) nevztahuje se na ní 

speciální režim o součinnosti České advokátní komory.“163   

 O svém rozhodnutí informoval formou sdělení Vrchní státní zastupitelství, jehož 

státní zástupce prováděl ve věci dozor. Vrchní státní zastupitelství pak na základě tohoto 

sdělení vyzvalo Komoru164, na jejíž půdě byly uloženy listiny z předmětné prohlídky ve 

smyslu ust. § 85b odst. 2 tr. řádu, k jejich vydání podle ust. § 78 tr. řádu. Komora následně 

odmítla listiny vydat s odůvodněním, že s názorem Krajského soudu v Ostravě se 

neztotožňuje, protože „… pokud by se aplikoval uvedený názor soudu v praxi, znamenalo 

by to např., že pokud by advokát opustil kancelář sídla spolu s listinami, které podléhají 

mlčenlivosti, přestala by mlčenlivost na tyto listiny platit a policejní orgán by byl 

oprávněn je odejmout, což by bylo zásadní porušení zákona a zcela by to odporovalo 

smyslu právní úpravy.“165   

 Jelikož byla České advokátní komoře následně za neuposlechnutí výzvy k vydání 

věci uložena pořádková pokuta (později byla zrušena Nejvyšším státním zastupitelstvím) 

a právní názor Krajského soudu v Ostravě se začal přenášet do dalších řízení o nahrazení 

souhlasu zástupce Komory, přistoupilo trestní kolegium Nejvyššího soudu k vydání 

svého stanoviska sjednocujícího výklad pojmu jiné prostory ve smyslu ust. § 85b odst. 1 

tr. řádu, v nichž advokát vykonává advokacii. K tomu ve stanovisku uvádí, že „účelem 

 
163 Sdělení Krajského soudu v Ostravě ze dne 1. 7. 2013, sp. zn. 2 Nt 424/2013. 
164 Výzva Vrchního státního zastupitelství Olomouc ze dne 8. 7. 2013, sp. zn. 4 VZV 5/2013. 
165 Odpověď ČAK na výzvu k vydání věcí ze dne 28. 8. 2013, sp. zn. 02-5193/13. 
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ustanovení § 85b odst. 1 tr. ř. je ochrana listin, k nimž se váže povinnost mlčenlivosti 

advokáta, a ochrana práv třetích osob, pro něž advokát vykonává svou profesní činnost. 

Pojem jiné prostory, v nichž advokát vykonává advokacii ve smyslu označeného 

ustanovení musí být tedy vykládán v souladu s tímto účelem jako jakýkoli prostor, který 

souvisí s výkonem advokacie a v němž se proto vyskytují informace o klientech ať již v 

písemné, elektronické či jiné podobě. Vedle sídla advokáta zapsaného do seznamu 

advokátů jde dále např. o pobočku advokátní kanceláře, kancelář advokáta v sídle 

obchodní společnosti, jíž poskytuje právní služby, vozidlo advokáta nebo místa určená k 

archivaci či ukládání advokátních spisů. Obydlí advokáta, pokud v něm vykonává 

advokacii, není jiným prostorem ve smyslu § 85b tr. ř., ale režim tohoto ustanovení na něj 

dopadá v rámci domovní prohlídky. (…) Restriktivní výklad omezující aplikaci § 85b tr. 

ř. jen na sídlo advokáta registrované u Komory by byl v rozporu s účelem předmětného 

ustanovení a nastolil by nerovný přístup k ochraně informací, na něž se vztahuje 

povinnost mlčenlivosti advokáta.“166  

 

6.3.2.  Cloudové úložiště jako prostor sloužící k výkonu advokacie 

 

 V mezidobí, před samotným vydáním stanoviska trestního kolegia Nejvyššího 

soudu, rozhodoval v jiné věci, týkající se rozsáhlé daňové kriminality, Městský soud 

v Praze o nahrazení souhlasu zástupce Komory u listin, uložených na cloudovém úložišti. 

 Listiny byly soudu předány v podobě tzv. bitových kopií předmětného 

cloudového serveru, které byly zajištěny při prohlídce jiných prostor v sídle 

poskytovatele cloudových služeb. V průběhu prohlídky byl na její místo přizván zástupce 

Komory, který následně neudělil souhlas se seznámením se s obsahem listin z důvodu 

„…nemožnosti vyloučení porušení práv třetích stran.“167   

 Městský soud, který rozhodoval o nahrazení souhlasu zástupce Komory 

v navazujícím řízení, následně svým rozhodnutím nahradil souhlas zástupce Komory bez 

toho, aniž by se s předmětnými listinami seznámil, protože „…ze spisového materiálu 

žádným způsobem nevyplývá, že se mělo jednat o prohlídku jiných prostor v nichž advokát 

 
166 Stanovisko trestního kolegia Nejvyššího soudu ČR ze dne 25. 6. 2015, sp. zn. Tpjn 306/2014. 
167 Protokol o provedení prohlídky ze dne 27. 5. 2014 sepsaný Policií ČR UOKFK, sp. zn. OKFK2392/TČ-

2012-251202. 
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vykonává advokacii.“168 Při svém rozhodování si soud byl vědom skutečnosti, že advokát 

může vykonávat advokacii i mimo prostory svého sídla evidovaného Českou advokátní 

komorou, nicméně došel k názoru, že se v tomto konkrétním případě o výkon advokacie 

vůbec nejedná. Při výkladu pojmu výkon advokacie vyšel z dikce ust. § 1 odst. 2 zák. o 

advokacii a uvedl, že se jím rozumí poskytování právních služeb, z čehož vyplývá, „že 

místo výkonu advokacie rozhodně nejsou prostory sloužící k úschově datových 

serverů.“169 Soud ve svém rozhodnutí připomněl, že cílem zákonné úpravy „je sice 

poskytnout ochranu listinám, které obsahují skutečnosti, na něž se vztahuje povinnost 

mlčenlivosti advokáta, ale úprava sleduje především případy, kdy se v prostorách 

advokátní kanceláře provádí prohlídka a advokát není osobou která je podezřelá nebo 

obviněná z trestného činu a kdy orgány činné v trestním řízení takto mohou získat důvěrné 

informace důležité pro přípravu obhajoby jeho klienta, který je tímto podezřelým nebo 

obviněným a tak zasáhnout do práva na obhajobu a tím oslabit nebo zcela prolomit 

požadavek mlčenlivosti advokáta a potažmo tak rovnosti zbraní v trestním řízení. Z toho 

jednoznačně vyplývá, že se nejedná o tuto situaci, když postup dle § 85b a násl. tr. řádu 

v tomto případě byl do jisté míry subjektivně vyvolán jednáním třetích osob, a to 

zúčastněnými osobami a přítomností zástupce České advokátní komory, kteří se na místo 

prohlídky jiných prostor dostavili až v jejím průběhu a domáhali se postupu dle 85b a 

násl. tr. řádu.“170 Soud dále uvedl, že „… nelze připustit, aby zvýšenou ochranu se všemi 

důsledky (např. povinnost soudu seznámit se s obsahem listin) vyvolala pouhá přítomnost 

zástupce České advokátní komory, který neudělí souhlas, pokud je evidentní, že se 

nejedná o prostor, v nichž advokát vykonává advokacii. Takový přístup by znamenal 

příliš extenzivní výklad tohoto ustanovení a bezbřehou ochranu povinnosti mlčenlivosti, 

což by nakonec vyústilo v bezbrannost orgánů činných v trestním řízení vůči případným 

obstrukčním jednáním. Takový postup by rovněž neumožňoval projednávat trestní věci 

bez zbytečných průtahů, což je jedna ze základních zásad trestního řízení. V tomto 

konkrétním případě tak soud dospěl k názoru, že zcela zřetelně účel trestního řízení 

převažuje nad účelem povinné mlčenlivosti advokáta.“171  

 
168 Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 9. 7. 2014, Nt 615/2014 ze dne 9. 7. 2014. 
169 Tamtéž. 
170 Tamtéž. 
171 Tamtéž. 



 69 

 Rozhodnutí bylo pro svou kontroverzi velmi kriticky přijato odbornou 

veřejností172, dále rozebíráno v odborné literatuře173 a jeho odraz lze nalézt v závěrech již 

zmíněného stanoviska trestního kolegia Nejvyššího soudu, když k listinám podléhajícím 

povinnosti mlčenlivosti advokáta uloženým na cloudu uvádí, že „… nelze pominout 

zřetelný fakt, že v současnosti se těžiště informací přesunulo do elektronické podoby a 

stále více na významu nabývají informace v elektronické podobě. Advokát tak technicky 

může mít informace, na něž se vztahuje jeho povinnost mlčenlivosti kdekoliv; jak na nosiči 

dat on-line, což může být osobní počítač nebo server v jeho kanceláři, ale také server 

nebo datové úložiště (tzv. cloud) nacházející se jinde, což může být i u subjektu, jehož 

předmětem činnosti je poskytování služeb v oblasti informačních systémů. Postup podle 

§ 85b tr. ř. se tedy uplatní i u ostatních v úvahu přicházejících míst vztahujících se k 

výkonu advokacie, v nichž lze ukládat, zpracovávat a využívat informace o klientech, jichž 

se dotýká povinnost mlčenlivosti advokáta. Mohou jimi být různá elektronická úložiště 

dat, a to ať už jde o webové stránky advokáta, vlastní datová úložiště advokáta 

nenacházející se v místech běžného výkonu advokátní praxe nebo úložiště provozovaná 

od advokáta odlišnou osobou, umožňující dálkový přístup pomocí internetové sítě (např. 

různé typy tzv. hostingů, cloudů, serverů).“174 

 Ve světle vydaného stanoviska pak přesto rozhodl Ústavní soud o ústavní stížnosti 

směřující proti zmíněnému rozhodnutí Městského soudu způsobem, že tuto odmítl pro 

její zjevnou neopodstatněnost. Přestože uznal pochybení obecného soudu spočívající 

v tom, že „… na základě nesprávné interpretace §85b tr. řádu nepřistoupil k seznámení 

se s obsahem zajištěných nosičů dat, aby zjistil, zda skutečně neobsahují skutečnosti 

chráněné povinností mlčenlivosti advokáta, a místo toho data vydal přímo orgánům 

činným v trestním řízení (…) a připustil, že při výkonu prohlídky jiných prostor, pro jejíž 

nařízení byly splněny zákonné podmínky, lze jako věci důležité pro trestní řízení zajistit i 

výpočetní techniku a záznamová média, případně jejich kopie, i když existuje možnost, že 

zajištěné nosiče informací obsahují vedle záznamů o skutečnostech důležitých pro trestní 

 
172 Karmášek, L., Suchánková, L. Domovní prohlídka v cloudovém úložišti – otázka rozsahu situací, v nichž 

mají orgány činné v trestním řízení povinnost použít postup podle § 85b trestního řádu. Bulletin advokacie, 

č. 11/2014, s. 39 a násl.; Širůčková, P. Advokáti s dokumenty v oblacích. In feedivisionblog.cz [online]. Cit. 

2019-11-01. Dostupné z: http://www.freedivisionblog.cz/index.php/blog/45-advokati-s-dokumenty-v-

oblacich; Šrámek, D. Advokátská mlčenlivost se týká i cloudových uložišť. In ceska-justice.cz [online]. 

16. 12. 2014 [cit. 2019-11-01]. Dostupné z: https://www.ceska-justice.cz/2014/12/advokatska-mlcenlivost-

se-tyka-i-cloudovych-ulozist/. 
173 Smejkal, V. Ochrana dat advokátů v elektronických úložištích. Bulletin advokacie č. 3/2015, s. 15 – 22. 
174 Stanovisko trestního kolegia Nejvyššího soudu ČR ze dne 25. 6. 2015, sp. zn. Tpjn 306/2014. 

http://www.freedivisionblog.cz/index.php/blog/45-advokati-s-dokumenty-v-oblacich
http://www.freedivisionblog.cz/index.php/blog/45-advokati-s-dokumenty-v-oblacich
https://www.ceska-justice.cz/2014/12/advokatska-mlcenlivost-se-tyka-i-cloudovych-ulozist/
https://www.ceska-justice.cz/2014/12/advokatska-mlcenlivost-se-tyka-i-cloudovych-ulozist/
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řízení i informace o skutečnostech, které se netýkají probíhajícího trestního řízení a ke 

kterým se váže státem uložená nebo uznaná povinnost mlčenlivosti“175, rozhodl o 

odmítnutí s odůvodněním, že „…s ohledem na probíhající trestní řízení ve věci existuje 

důvodné podezření, že se mezi zajištěnými daty nacházejí informace prokazující páchaní 

trestné činnosti advokátem, a taková data žádnou ochranu přiznanou důvěrné komunikaci 

mezi advokátem a jeho klienty nepožívají. Tyto důkazy o trestné činnosti samotného 

advokáta tedy nejsou nijak chráněny a mohou být orgány činnými v trestním řízení 

použity, ačkoliv k jejich získání došlo na základě nesprávného výkladu ust. § 85b odst. 1 

tr. řádu.“176 O důvodném podezření ve vztahu k prohlídce prostor, sloužících k výkonu 

advokacie, pojednává zvlášť kapitola 6.1. 

 

6.3.3.  Osoby účastnící se prohlídky 

 

 Domovní prohlídku či prohlídku jiných prostor provádí podle ust. § 83 odst. 2 tr. 

řádu výlučně policejní orgán.177 Stejné platí i v případě provádění prohlídky jiných 

prostor (ust. § 83a odst. 1 tr. řádu). Dále se prohlídky účastní osoba, u níž má být 

prohlídka provedena, resp. orgán vykonávající prohlídku je povinen takové osobě, nebo 

některému dospělému členu domácnosti, nebo v případě jiných prostor též jejímu 

zaměstnanci umožnit účast při prohlídce (ust. § 85 odst. 1 tr. řádu). Osoba, u níž má být 

provedena domovní prohlídka, prohlídka jiných prostor a pozemku či osobní prohlídka 

je povinna tyto úkony strpět (ust. § 85a odst. 1 tr. řádu) a pokud neumožní provedení 

takového úkonu, jsou orgány provádějící úkon oprávněny po předchozí marné výzvě 

překonat její odpor nebo jí vytvořenou překážku (§ 85a odst. 2 tr. řádu). 

 Pokud se provádí domovní prohlídka, musí být navíc přibrána osoba, která není 

na věci zúčastněna (§ 85 odst. 2 tr. řádu) a která dohlíží na zákonnost průběhu prohlídky. 

V praxi se nejčastěji jedná o státní zaměstnance, mimo příslušníky bezpečnostních 

složek, zaměstnance samosprávy či v naléhavých případech osoby pobývající v okolí 

místa prohlídky. Z důvodu procesní opatrnosti je osoba nezúčastněná pravidelně 

přibírána též k prohlídkám jiných prostor. 

 
175 Usnesení Ústavního soudu ze dne 3. 1. 2017, sp. zn. III. ÚS 2847/14. 
176 Tamtéž. 
177 Ve smyslu ust. § 12 odst. 2 tr. řádu. 
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 V případě prostor sloužících k výkonu advokacie se prohlídky účastní zástupce 

Komory ve smyslu ust. § 85b tr. řádu. Mimo výše uvedené osoby se může prohlídky 

účastnit též státní zástupce (podle ust. § 174 odst. 2 písm. c) tr. řádu) a pokud osoba, u 

níž má být prohlídka provedena, využije svého práva na právní pomoc, prohlídky se též 

bude účastnit její právní zástupce (advokát) či v případě sdělení obvinění její obhájce či 

obhájci spoluobviněných. Vzhledem k zaměření této práce bude další výklad orientován 

na osobu zástupce Komory, neboť má v trestním řízení významnou úlohu ve vztahu 

k ochraně skutečností chráněných povinností mlčenlivosti advokáta. 
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7.  Součinnost České advokátní komory  

 

 Při prohlídce prostor sloužících k výkonu advokacie se může policejní orgán, 

který ji provádí, seznámit s obsahem listin, které se na místě nachází a které obsahují 

skutečnosti, na něž se vztahuje povinnost mlčenlivosti advokáta, pouze za přítomnosti a 

se souhlasem zástupce Komory ustanoveného předsedou Komory z řad jejích 

zaměstnanců nebo z řad advokátů. 

 Orgán provádějící prohlídku je před jejím započetím povinen si vyžádat 

součinnost České advokátní komory, jejíž výsledkem je rozhodnutí o ustanovení jejího 

zástupce či zástupců pro provedení konkrétní prohlídky. Zástupce může být ustanoven 

pouze na základě písemné žádosti policejního orgánu podané Komoře prostřednictvím 

datové schránky. Trestní řád výslovně neuvádí obsah této žádosti, nicméně z povahy 

úkonu lze dovodit, že musí obsahovat tyto náležitosti: 

• označení orgánu činného v trestním řízení, který bude prohlídku provádět, 

• číslo vyšetřovacího spisu či jinou spisovou značku užívanou pro daný případ, 

• informaci o plánovaném datu úkonu, 

• požadavek na počet zástupců Komory. 

 Výše uvedené je nezbytné pro vydání rozhodnutí předsedy Komory o ustanovení 

zástupce Komory, které musí obsahovat: 

• jméno zástupce Komory, který byl ustanoven z řad jejích zaměstnanců či z řad 

advokátů, 

• označení policejního orgánu, kterému tento zástupce bude poskytovat součinnost, 

• datum úkonu. 

 Ostatní údaje o prohlídce, které nejsou nezbytné pro vydání rozhodnutí, jsou 

z důvodu kriminalistické taktiky utajeny a jsou ustanovenému zástupci sděleny před 

samotným začátkem úkonu. Tyto informace nejsou Komorou ani vyžadovány. Aby však 

nedocházelo k situacím, kdy je zástupce Komory ustanoven z řad advokátů se sídlem 

např. v Ostravě pro výkon prohlídky v Karlových Varech, je v praxi upřesňováno místo 

realizace prohlídky na úroveň kraje. Pokud by tento postup nebyl aplikován, mohlo by v 

praxi docházet k situacím, kdy by policejní orgán vyčkával v místě prohlídky do doby, 
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než se z druhého konce republiky dostaví k úkonu zástupce Komory, což by znamenalo 

nejen průtahy v mnohdy na sebe navazujících úkonech (jiné prohlídky, výslech osob, 

atd.) a obecně trestním řízení, ale také intenzifikaci zásahu do práv osoby, která musí 

prohlídku strpět, po delší dobu, než je nezbytně nutné. Zástupci Komory z řad advokátů 

jsou tak ustanovováni podle kraje, v němž mají sídlo, zástupci z řad zaměstnanců Komory 

pak na základě svého pracovního zařazení v sídle Komory v Praze či v pobočce Komory 

v Brně. 

 V trestním řádu není rovněž uvedena lhůta pro doručení žádosti o součinnost 

Komoře před vlastním výkonem prohlídky a lhůta k vyhotovení ustanovení, proto platí, 

že by měla být přiměřená okolnostem, a to alespoň v délce 24 hodin. Vzhledem ke 

statistice četnosti prohlídek v posledních letech pohybujících se v jednotkách ročně, 

případně v nízkých desítkách nedisponuje Komora rozsáhlým aparátem zaměstnanců 

specializujících se pouze a výlučně na poskytování součinnosti při provádění prohlídek a 

kontrol, ale spíše využívá ad hoc ustanovené advokáty. Před vlastním ustanovením by 

tak advokát, jelikož je výkon advokacie svobodné podnikání, měl mít dostatek času si 

uspořádat své pracovní záležitosti takovým způsobem, aby se mohl jako zástupce 

Komory prohlídky účastnit, aniž by jeho klientům vznikla újma. Nejčastěji půjde o 

zrušení schůzek s klienty, případně zajištění své substituce kolegou či omluvy 

z nařízeného soudního jednání. Samotné vyhotovení a odeslání ustanovení je pak pouze 

administrativním úkonem. V ojedinělých případech může být lhůta k ustanovení zástupce 

Komory kratší než 24 hodin, ale je třeba vzhledem k okolnostem prohlídky (prováděné 

např. během dní pracovního klidu, v nočních hodinách, v době státních svátků, apod.) či 

k většímu počtu současně prováděných prohlídek předpokládat mírné prodlení 

v ustanovení, a tak i začátku úkonu. 

Na úrovni Komory je proces ustanovení zástupce a jeho postup při úkonu upraven 

stavovským předpisem č. 6/2006 Věstníku ze dne 12. září 2006 ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „usnesení 6/2006“), kterým se stanoví postup při určování zástupce 

České advokátní komory při provádění prohlídek a kontrol.178 

Podle čl. 2 usnesení 6/2006 ustanoví zástupce předseda Komory neprodleně po 

obdržení žádosti orgánu činného v trestním řízení vykonávajícího domovní prohlídku 

nebo prohlídku jiných prostor, nejpozději do 24 hodin. Předseda ustanoví zástupce 

 
178 Postup zástupce Komory je tedy kromě úpravy v trestním řádu navíc limitován podzákonnou úpravou 

stavovského předpisu. 
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Komory z řad zaměstnanců Komory, kteří mají ukončené právnické vzdělání, nebo z řad 

advokátů, kterým není pozastaven výkon advokacie; přitom přihlíží k tomu, aby bylo 

zajištěno objektivní, odborné a včasné posouzení věci. Advokáta lze ustanovit zástupcem 

Komory pouze s jeho souhlasem. Předseda může pověřit ustanovením zástupce také 

místopředsedy Komory, tajemníka Komory, výkonného ředitele Komory nebo ředitele 

pobočky v Brně. 

Aby nedocházelo ke střetu zájmů advokáta je v čl. 3 usnesení zakotvena povinnost 

ustanovení odmítnout, pokud je advokátovi známo, že předmětem prohlídky nebo 

kontroly mohou být listiny, u nichž seznámení se s nimi by mohlo neoprávněně zvýhodnit 

jeho, advokáty, se kterými advokacii vykonává společně, nebo osoby, jimž poskytuje 

právní služby; obdobně postupuje, pokud se taková skutečnost objeví až během provádění 

prohlídky nebo kontroly. V takovém případě předseda bezodkladně ustanoví jiného 

zástupce Komory.179 

Provedení prohlídky prostor sloužících k výkonu advokacie bez účasti zástupce 

Komory je nezhojitelnou vadou způsobující nezákonnost všech důkazů v jejím průběhu 

zajištěných. 

 

7.1.   Zástupce České advokátní komory 

 

Zástupce Komory při provádění domovní prohlídky a prohlídky jiných prostor 

reprezentuje výsadu, která je poskytována státem uložené povinnosti mlčenlivosti 

advokáta v trestním řízení. U jiných subjektů, které mají povinnost mlčenlivosti státem 

též uloženou, se v trestním řízení nepředpokládá aktivní účast zástupce profesní 

samosprávy při procesních úkonech.  V trestním řízení je procesní postavení zástupce 

Komory zakotveno v ust. § 85b tr. řádu.  

Jeho úkolem je poskytování součinnosti orgánům činným v trestním řízení při 

provádění prohlídky a pečlivé ochrany všem listinám obsahujících skutečnosti, na které 

se vztahuje povinnost mlčenlivosti advokáta, a které se nacházejí v prostorách, v nichž 

probíhá prohlídka. Jeho úlohu potvrzuje Ústavní soud ve svém rozhodnutí ze dne 

25. 11. 2015, sp. zn. I. ÚS 3905/15, když uvádí, že „...zákonným úkolem zástupce 

 
179 Tato povinnost je zároveň výslovně uvedena v samotném ustanovení advokáta zástupcem Komory.     
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komory, při poskytování součinnosti při prohlídce prostor, kde advokát vykonává 

advokacii, je se vší pečlivostí poskytnout efektivní ochranu listin v prostorech výkonu 

prohlídky obsahující skutečnosti, na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti advokáta.“ 

 V praxi i odborné literatuře se lze často setkat s názorem, že zástupce Komory 

fakticky provádí prohlídku jako takovou, jelikož je jedinou osobou, která se na místě bez 

dalšího může seznámit s obsahem všech listin a určit, zda tyto podléhají mlčenlivosti 

advokáta či nikoliv. 180 Procesní postavení zástupce Komory je značně odlišné od 

postavení policejního orgánu, který jako jediný může prohlídku fakticky vykonat. 

Postavení zástupce Komory je podrobně vymezeno v ust. § 85b tr. řádu, které mu 

neumožnuje předmětem prohlídky disponovat a neposkytuje mu žádný prostor pro vlastní 

rozhodovací činnost a libovůli. Zástupce Komory nerozhoduje o zahájení prohlídky, 

jejím přerušení a ukončení, nemůže provádět předchozí výslech toho, u koho se prohlídka 

provádí, nesepisuje protokol ve smyslu ust. § 55 odst. 1 tr. řádu a rovněž nemůže provádět 

hodnocení skutkových okolností trestní věci, jelikož vše uvedené náleží pouze 

policejnímu orgánu. V trestním řízení má zvláštní postavení sui generis.   

K nepochopení procesního postavení zástupce Komory také dochází 

v rozhodovací praxi soudů, což například dokládá rozhodnutí Ústavního soudu ze dne 

5. 3. 2013, sp. zn. III. ÚS 1675/12, když uvádí, „Ústavní soud má za to, že byly splněny 

podmínky pro konání prohlídky bez přítomnosti obhájce. Nelze přitom nevzít v úvahu, že 

stěžovatel sám je advokátem a že při prohlídkách byl přítomen zaměstnanec České 

advokátní komory (...), jemuž bylo umožněno hovořit se stěžovatelem o samotě bez 

přítomnosti policejních orgánů. Za těchto okolností nelze dospět k závěru, že by utrpělo 

stěžovatelovo právo na obhajobu.“181  

 Ze strany zástupců orgánů činných v trestním řízení je také upozorňováno na 

skutečnost, že advokát, u nějž je prováděna prohlídka, je členem téže stavovské 

organizace, kterou zástupce Komory zastupuje. S tím je spojené riziko vzniku pocitu 

stavovské sounáležitosti projevující se formou benevolentnějšího přístupu zástupce při 

provádění prohlídky.182 Je třeba si ale uvědomit, že Komora neplní pouze funkci 

 
180 Hřebíček, V. Prohlídky u advokátů (§ 85b trestního řádu). Praha: Leges, 2017, s. 101 – 104. 
181 Poskytování právních služeb advokátovi, u kterého je prohlídka prováděna, či jeho obhajoby při 

předmětném úkonu zástupcem Komory by bylo závažným porušením stavovského předpisu (usnesení 

představenstva ČAK č. 6/2006 Věstníku ze dne 12. 9. 2006, kterým se stanoví postup při určování zástupce 

České advokátní komory při provádění prohlídek a kontrol), tedy kárným proviněním podle ust. § 32 odst. 

2 ZA. 
182 Hřebíček, V. Prohlídky u advokátů (§ 85b trestního řádu). Praha: Leges, 2017, s. 103. 
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sdružovací - stavovskou, ale také kárnou. Volení zástupci z řad jejích advokátů se podílejí 

na kárném řízení vedeném proti jinému advokátovi, který je členem téhož stavu, a rovněž 

mu případně ukládají sankci – kárné opatření. 

 

7.2.  Postup zástupce Komory při provádění domovní prohlídky a prohlídky 

 jiných prostor 

 

 Při provádění prohlídky musí zástupce vždy postupovat takovým způsobem, aby 

byla zachována jeho role nezávislého arbitra. Na jejím počátku by se měl seznámit 

s obsahem příkazu k provedení prohlídky a jeho odůvodněním, neboť je v něm stanoven 

rozsah prohlídky, kterým je zároveň sám limitován. Měl by také ověřit, zda prostory, 

které jsou v něm vymezeny a v nichž má prohlídka probíhat, jsou správně specifikovány. 

Samotným obsahem příkazu vázán není, s výjimkou vymezení tzv. zájmových listin, což 

jsou takové listiny, s jejichž obsahem se policejní orgán provádějící prohlídku bude chtít 

v jejím rámci seznámit. Ke zbylé části příkazu není oprávněn se vyjadřovat či k němu 

vznášet své připomínky, což stejně tak platí o hmotněprávních důvodech nařízení 

prohlídky. Z uvedeného vyplývá, že zástupce nemůže být oprávněn poskytovat na místě 

prohlídky právní služby, jelikož by pak ztratil na své nezávislosti.   

 Za listinu, s jejíž obsahem se má zástupce Komory seznámit, se podle ust. § 85b 

odst. 12 tr. řádu rozumí jak písemnost, popřípadě její část, tak i jiný nosič informací. 

Jiným nosičem informací budou především veškeré datové nosiče obsahující informace 

v elektronické formě. 

 Během prohlídky se zástupce Komory musí seznámit s listinami, které považuje 

policejní orgán provádějící prohlídku za zájmové, a advokát, jehož prostory sloužící 

k výkonu advokacie jsou prohledávány, za listiny podléhající advokátnímu tajemství. Je 

proto nutné, ne-li nezbytné, aby se advokát prohlídky bezprostředně účastnil. Obecná 

úprava provádění domovních prohlídek a prohlídek jiných prostor předpokládá v ust. § 85 

odst. 1 tr. řádu pouze možnost se prohlídky zúčastnit a lze ji tak provést i bez účasti osoby, 

jejíž prostory mají být prohledány, nicméně zvláštní ust. § 85b odst. 2 tr. řádu předpokládá 

účast advokáta při prohlídce prostor sloužících k výkonu advokacie, když uvádí, že listiny 

musí být za účasti orgánu provádějícího úkon, advokáta a zástupce Komory zapečetěny 

(tento postup bude podrobněji popsán v dalším výkladu).  
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 Sám advokát má být v první řadě tou osobou, která na místě prohlídky vymezuje 

prostory nesloužící k výkonu advokacie jako např. provozní místnosti, v nichž se vůbec 

nenacházejí listiny podléhající mlčenlivosti advokáta, nebo také různé úložné prostory 

(skříně, zásuvky, apod.). Stejně tak by měl od sebe spolehlivě oddělit listiny zachycující 

jeho právní službu (a podléhající mlčenlivosti) od ostatních, nechráněných advokátním 

tajemstvím. U takto negativně vymezených prostor, ve kterých není vykonávána 

advokacie, a listin neobsahujících skutečnosti podléhající mlčenlivosti provádí policejní 

orgán jejich prohlídku bez omezení a součinnosti zástupce Komory. 

 V ostatních prostorách, kde se nacházejí listiny podléhající mlčenlivosti advokáta, 

se může s jejich obsahem policejní orgán seznámit pouze se souhlasem zástupce Komory 

(ust. § 85b odst. 1 tr. řádu). Ten si sám volí postup, jakým se bude s obsahem listin 

seznamovat. Činí tak způsobem, aby spolehlivě určil povahu listiny při respektování 

zákonné úpravy a konstantní judikatury Nejvyššího soudu a Ústavního soudu. 

 Při seznamování se s obsahem listin postupuje zástupce tak, aby zjistil, zda listina 

zachycuje právní službu podle ust. § 1 odst. 2 ZA anebo vlastní pokyn klienta ve smyslu 

ust. § 16 odst. 1 ZA, či nikoliv. Jeho procesní postavení mu dále neumožnuje hodnotit 

vztah obsahu listiny s předmětem prohlídky. V případě listin v pravém slova smyslu se 

bude jednat o advokátní spisy, jejich části, ručně psané poznámky, diáře apod.  

 V případě zkoumání povahy listin ve smyslu ust. § 85b odst. 12 tr. řádu 

(elektronických nosičů) musí zástupce použít odlišný postup. S těmito elektronickými 

listinami, kterými budou nejčastěji stolní či přenosné počítače, mobilní telefony, servery, 

paměťová média, síťová úložiště a další, není na základě jejich podstaty fyzicky ani 

technicky možné se seznámit s jejich obsahem takovým způsobem, aby bylo následně 

spolehlivě vyloučeno, že tyto žádné skutečnosti podléhající mlčenlivosti neobsahují. 

Navíc mohou zájmové listiny v elektronické podobě také představovat smazané soubory, 

které ke svému obnovení budou vyžadovat technickou expertízu. Zástupce musí 

postupovat takovým způsobem, aby zjistil, zda zájmové listiny představující jednotlivé 

soubory jsou chráněny povinností mlčenlivosti a zda vůbec nosič takové soubory 

obsahuje. Pokud je splněna alespoň jedna z těchto podmínek, nemůže policejnímu orgánu 

zástupce Komory udělit souhlas k seznámení s jejich obsahem.183    

 
183 Svoboda, P. Činnost zástupce profesní samosprávy ve vztahu k ochraně zákonem uložené povinnosti 

mlčenlivosti. epravo.cz magazine č. 3/2017, s. 49. Dostupné rovněž z: 

https://www.epravo.cz/_dataPublic/data/E-pravo_mag/2017_E3_web.pdf. 

https://www.epravo.cz/_dataPublic/data/E-pravo_mag/2017_E3_web.pdf
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 Postup zástupce Komory i advokáta, u kterého prohlídka probíhá, je upraven 

částečně nad rámec zákona již zmíněným stavovským předpisem.184 Ten v čl. 4 výslovně 

uvádí, že pokud se advokát domnívá, že se na listinu, kterou příslušný orgán při provádění 

prohlídky nebo kontroly vyžaduje, vztahuje povinnost mlčenlivosti advokáta, pak 

z tohoto důvodu odmítne, aby se příslušný orgán s obsahem konkrétní listiny seznámil, 

následně zástupce Komory posoudí, zda se na takovou listinu povinnost mlčenlivosti 

skutečně vztahuje, a podle toho udělí příslušnému orgánu souhlas se seznámením se 

s obsahem listiny, nebo takový souhlas udělit odmítne.  

 Odmítne – li zástupce Komory udělit příslušnému orgánu souhlas k seznámení se 

s obsahem listiny nebo listin, je povinen postupovat tak, aby v době mezi zabezpečením 

této listiny nebo listin a jejich předáním Komoře k nim neměla přístup žádná nepovolaná 

osoba, včetně advokáta, jehož se prohlídka nebo kontrola týká. Zástupce Komory je 

povinen postupovat tak, aby prohlídka nebo kontrola probíhala podle možností bez 

zbytečného narušení jejího průběhu. Je-li možné oddělit listinu, obsahující skutečnosti, 

na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti advokáta, od ostatních listin, provede 

zástupce Komory oddělení takových listin, aby ohledně zbývajících listin mohlo být 

v prohlídce nebo kontrole bez zbytečného prodlení pokračováno. V minulosti docházelo 

k situacím, kdy se chtěl policejní orgán seznámit i s obsahem listin, které nesouvisely 

s předmětem trestního řízení.185  

 V minulosti docházelo k situacím, kdy se chtěl policejní orgán seznámit i 

s obsahem listin, které nesouvisely s předmětem trestního řízení. U těchto listin odepřel 

zástupce Komory souhlas ze dvou důvodů. Za prvé, že se na listiny vztahuje povinnost 

mlčenlivosti, a za druhé, že s předmětnou věcí vůbec nesouvisely. V praxi tak docházelo 

při prohlídkách k zapečetění velkého množství listin bez náhrady a zjevného důvodu – 

tzv. pytlování.  Soudy, které v těchto věcech rozhodovaly o nahrazení souhlasu, byly 

zahlceny, což vedlo ke značným průtahům v řízení. Advokátům bylo absolutně 

znemožněno řádně vykonávat advokacii, neboť chyběly celé spisy klientů a také 

výpočetní technika sloužící k poskytování právních služeb a nadto se po dlouhou dobu 

nacházely na půdě soudu. Především z důvodů nepřiměřených průtahů, pro advokáty 

 
184 Usnesení představenstva ČAK č. 6/2006 Věstníku ze dne 12. 9. 2006, kterým se stanoví postup při 

určování zástupce České advokátní komory při provádění prohlídek a kontrol. 
185 Tamtéž. 
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likvidačního charakteru, a od toho odvislé odpovědnosti státu za náhradu škody 

způsobené zásahem orgánu veřejné moci, bylo od této praxe upuštěno.   

 Je důležité dále poznamenat, že zástupce Komory je oprávněn odepřít souhlas se 

seznámením se s obsahem listin pouze u těch listin, které podléhají státem uložené 

povinnosti advokátní mlčenlivosti. Mezi tyto listiny nebudou patřit účetní doklady patřící 

účetní kanceláři sídlící na stejné adrese jako advokátní kancelář, byť by poskytovaly své 

služby stejným klientům. Samotnou prohlídku ale nelze nařídit, pokud má být jejím cílem 

pouze získání účetních dokladů. I k tomuto případu však v praxi došlo. 

 Ve věci vedené PČR byla Obvodním soudem pro Prahu 9 pod sp. zn. 0 Nt 

4010/2016 nařízena domovní prohlídka a prohlídka jiných prostor, a to u advokáta, který, 

jak je nutné zdůraznit, zastupoval klienty (obchodní společnosti) v daňových řízeních. 

Prohlídky byly nařízeny s odůvodněním, že hlavní pachatel „po případné konzultaci 

s advokátem, právním a daňovým poradcem, zadával výrobu fiktivních faktur v 

domluveném objemu, pro domluvené odběratele a se smluveným obsahem zdanitelného 

plnění.“  

 K tomu je třeba uvést, že advokát klienty zastupuje v daňových řízeních 

zahájených až po odevzdání příslušných daňových přiznání. S ohledem na tuto skutečnost 

se pak tvrzení Obvodního soudu pro Prahu 9 jeví jako ryze alibistické a je z něj patrné, 

že soud zcela postrádá základní znalosti o daňovém řízení, způsobu a době jeho zahájení. 

 Pomineme-li skutečnost, že ani po 3 letech od provedení prohlídek a 7 letech od 

zahájení prověřování se nepodařilo prokázat, že by advokát ovlivňoval podobu faktur, či 

„instruoval“ osoby, statutární orgány svých klientů, podávající výpověď před finančním 

úřadem, je nutné zcela jednoznačně poukázat na skutečnost, že prohlídky byly provedeny 

pod plně smyšleným důvodem a nadbytečně. Všechny listiny, kterými advokát 

disponoval, či které byly obsahem jeho klientských spisů, byly snadno dosažitelné jiným 

způsobem než provedením prohlídky. Jelikož se jednalo o účetní doklady, byla jejich 

evidence vedena v obchodním rejstříku či u příslušného správce daně. Přitom prohlídku 

(domovní i jiných prostor) není možné bez dalšího nařídit, pokud jejího účelu lze 

dosáhnout jinak.  

 Je tudíž zcela nemyslitelné akceptovat postup orgánů činných v trestním řízení, 

kterým je kriminalizována činnost advokáta pouze proto, aby bylo možné provést 

prohlídku, tedy úkon nejvíce zasahující do základních práv a svobod, ačkoli listiny odňaté 
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či vydané při prohlídce bylo možné zajistit jiným způsobem. Všechny listiny dostupné u 

advokáta totiž byly součástí spisů v řízeních vedených u finančního úřadu, u soudu, etc.  

 Nad rámec výše uvedeného je na místě k dokreslení absurdnosti postupu 

policejního orgánu upozornit, že řízení o nahrazení souhlasu zástupce Komory nebylo ani 

po třech letech skončeno (ke dni uzavření rukopisu práce). Pokud by tedy policejní orgán 

vyhledal listiny vydané či odňaté advokátovi při prohlídce ve sbírce listin, či dotazem u 

finančního úřadu, již dávno měl možnost seznámit se s jejich obsahem, aniž by musel 

vyčkávat na rozhodnutí soudu.  

 Pokud zástupce Komory neudělí souhlas se seznámením se s obsahem listin, musí 

své rozhodnutí odůvodnit, aby bylo možné provést jeho přezkum. Odůvodnění odepření 

souhlasu musí být součástí písemného protokolu o provedení prohlídky, který vyhotovuje 

policejní orgán provádějící prohlídku. Důvody odepření souhlasu zástupcem lze 

přezkoumat pouze soudně. Důvodem odepření je v praxi například, že listiny „obsahují 

skutečnosti, na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti advokáta podle ust. § 21 odst. 1 

zák. o advokacii. Zástupce Komory není podle stejného zákona oprávněn zprostit 

advokáta mlčenlivosti, toto může učinit pouze klient, což se v tomto případě nestalo. (...) 

U elektronických nosičů není možné se s jejich obsahem seznámit tak, aby došlo 

k oddělení skutečností, které podléhají mlčenlivosti a které nepodléhají. Vzhledem 

k tomu, že jsou elektronické nosiče využívány advokátní kanceláří, obsahují skutečnosti, 

na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti advokáta. Z tohoto důvodu neuděluji souhlas 

u tohoto typu listin.“186 

 Přezkum listin a vyhodnocení jejich povahy zástupcem Komory probíhá při 

samotném úkonu, bez možnosti jejich odložení či přesunutí. Aby nebyl zmařen úkon 

trestního řízení, jsou listiny podle ust. § 85b odst. 2 tr. řádu, u kterých zástupce Komory 

neudělil souhlas s jejich seznámením, do dalšího úkonu (v tomto případě řízení o 

nahrazení souhlasu zástupce Komory podle ust. § 85b odst. 3 tr. řádu) zabezpečeny za 

účasti orgánu provádějícího úkon, advokáta a zástupce Komory takovým způsobem, aby 

se s jejich obsahem nemohl nikdo seznámit a jsou uloženy na půdě České advokátní 

komory. Listiny jsou Policií České republiky ukládány zejména do plastových pytlů a 

jsou opatřeny pečetí Policie s identifikačním číslem a podepsány zástupcem Komory, 

advokátem a osobou nezúčastněnou. Bezprostředně poté musí být příslušné listiny 

 
186 Protokol k domovní prohlídce provedené dne 19. 3. 2019, č. j. NCOZ-2975-/TČ-2016-412100. 
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předány Komoře prostřednictvím jejího zástupce. Takový postup se volí právě pro 

vyloučení pochybností všech stran o neoprávněné manipulaci s listinami, přestože jsou 

Komorou skladovány ve zvláštním režimu (kontrolovaný přístup oprávněných osob, 

kamerový systém). 
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8.  Řízení o nahrazení souhlasu zástupce Komory 

 

 Soudní přezkum je posledním stupněm ochrany státem uložené povinnosti 

mlčenlivosti advokáta před jejím prolomením. Tato ochrana má pomyslné tři stupně, kdy 

první stupeň představuje advokát, jenž má na základě příslušných ustanovení zákona o 

advokacii povinnost zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví 

v souvislosti s poskytováním právních služeb.  

 Při výkonu prohlídky v prvé řadě sám advokát listiny podléhající mlčenlivosti 

označuje. Zástupce Komory, představující druhý stupeň ochrany, přezkoumává každou 

konkrétní listinu, kterou advokát označil jako mlčenlivosti podléhající, a následně podle 

povahy obsahu listin uděluje souhlas se seznámením se s jejím obsahem či tento odpírá.  

Konečně v pomyslném třetím stupni posuzuje soud rozhodnutí zástupce Komory o 

odepření souhlasu, kdy jeho absenci může následně nahradit vlastním rozhodnutím. Soud 

má v řízení o nahrazení souhlasu značné pravomoci, získává přístup ke spisovému 

materiálu související s předmětnou trestní věcí, může v případě potřeby ustanovit 

soudního znalce (nejčastěji z oboru kybernetika) k provedení selekce elektronických dat 

z datových nosičů, aby se soudce seznamoval v průběhu jednání pouze s relevantními 

skutečnostmi, předvolat další osoby jako svědky či si vyžádat jinou součinnost osob. 

 

8.1.   Návrh na nahrazení souhlasu 

 

 Neudělení souhlasu zástupce Komory tedy podléhá soudnímu přezkumu, kdy 

podle ust. § 85b odst. 3 tr. řádu lze souhlas nahradit na návrh orgánu, který domovní 

prohlídku nebo prohlídku jiných prostor nařídil, rozhodnutím soudce nejblíže 

nadřízeného soudu, u něhož působí předseda senátu nebo soudce, který je oprávněn podle 

ust. § 83 odst. 1 a ust. § 83a odst. 1 tr. řádu nařídit domovní prohlídku nebo prohlídku 

jiných prostor. V případě prohlídky jiných prostor provedené policejním orgánem podle 

ust. § 83a odst. 2 nebo 3 podává návrh podle věty první předseda senátu oprávněný k 

vydání příkazu a v přípravném řízení státní zástupce. 

 Nejčastěji se bude jednat o návrh soudce okresního soudu jako soudu příslušného 

k provádění úkonů v trestním řízení ve smyslu ust. § 26 odst. 1 tr. řádu a ve výjimečných 

případech o návrh státního zástupce (vykonávajícího dozor nad zachováním zákonnosti 
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v přípravném řízení). Ten podává návrh na nahrazení souhlasu v případech, že policejní 

orgán vykonal prohlídku jiných prostor, ve kterých advokát vykonává advokacii, bez 

příkazu ve smyslu ust. § 83a odst. 2 tr. řádu, pokud jeho vydání nešlo předem dosáhnout 

a věc nesnesla odkladu187, nebo pokud advokát užívající daný prostor udělil předchozí 

písemný souhlas s vykonáním prohlídky v souladu s ust. § 83a odst. 3 tr. řádu188. O tom, 

že se jedná o ojedinělý institut svědčí fakt, že návrh takto podaný státním zástupcem byl 

v době od roku 2012 do současnosti podán pouze v jediném případě, v němž advokát 

písemně souhlasil s vykonáním prohlídky.  

  Navrhovatel, jakožto osoba, která svým návrhem dala k veřejnému zasedání 

podnět, je k němu podle ust. § 233 odst. 1 tr. řádu předsedou senátu také předvolána. 

Navrhovatel je oprávněn na základě ust. § 235 odst. 1 tr. řádu rovněž přednést svůj návrh 

a po provedení dokazování je mu ve smyslu ust. § 235 odst. 3 tr. řádu uděleno slovo ke 

konečnému návrhu. V praxi je přítomnost soudce či státního zástupce, jakožto 

navrhovatelů, při veřejném zasedání opět výjimečná, což dokládá i skutečnost, že 

v období od roku 2012 do současnosti byl navrhovatel přítomen pouze v jediném případě, 

a to ve věci vedené u Krajského soudu v Ostravě, sp. zn. 3 Nt 1721/2015. 

Podle ust. § 85b odst. 4 tr. řádu musí návrh kromě obecných náležitostí (ust. § 59 

odst. 3 tr. řádu) obsahovat označení listin, ohledně kterých se navrhovatel domáhá 

nahrazení souhlasu zástupce Komory k seznámení se s jejich obsahem, a vylíčení 

skutečností svědčících o tom, proč nesouhlas zástupce Komory k seznámení se orgánu 

provádějícího úkon s obsahem těchto listin má být nahrazen rozhodnutím soudce podle 

ust. § 85b odst. 3 tr. řádu. K návrhu je třeba připojit protokol, v němž je zaznamenán 

nesouhlas zástupce Komory s tím, aby se orgán provádějící úkon s obsahem listin 

seznámil. Pokud není nesouhlas zástupce v protokolu zaznamenán, nemůže být řízení 

vůbec zahájeno, neboť jak je zřejmé z jazykového výkladu samotného předmětu řízení, 

není – li v protokolu projeven nesouhlas zástupce, nemůže být v řízení nahrazován. Jeho 

dodatečné zaznamenání mimo protokol není přípustné a soud k němu a samotnému 

návrhu nepřihlíží.  

 
187 Policejní orgán je však povinen si bezodkladně dodatečně vyžádat souhlas orgánu oprávněného k vydání 

příkazu; v přípravném řízení tak činí prostřednictvím státního zástupce. Pokud oprávněný orgán souhlas 

dodatečně neudělí, nelze výsledek prohlídky použít v dalším řízení jako důkaz. 
188 O tomto úkonu však musí policejní orgán vyrozumět předsedu senátu oprávněného k vydání příkazu a 

v přípravném řízení státního zástupce. 
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V této souvislosti lze odkázat na rozhodnutí Krajského soudu v Otravě z roku 

2014, který nepřihlédl k návrhu na nahrazení souhlasu zástupce Komory, jelikož nebylo 

odepření souhlasu zástupce Komory zaznamenáno v protokolu. K tomu dále soud uvedl, 

že „přílohou protokolu o domovní prohlídce a protokolu o provedení prohlídky jiných 

prostor je přípis zástupkyně ČAK Mgr. K. V. (...) s vyjádřením, že jako ustanovená 

zástupkyně ČAK účastnila dne 14. 1. 2014 domovní prohlídky, resp. prohlídky jiných 

prostor (...), u kterých neudělila souhlas se seznámením se s jejich obsahem a z tohoto 

důvodu věci zabezpečila k dalšímu opatření a převezla do sídla ČAK. Dodatečnou 

kontrolou protokolů zjistila, že stanovisko (nesouhlas k seznámení se s obsahem 

zajištěných věcí) není řádně zaprotokolován, ačkoliv bylo v průběhu úkonu výslovně 

opakovaně uvedeno, jedná se o zjevné administrativní nedopatření a z důvodu procesní 

opatrnosti činí toto dodatečné vyjádření ve smyslu ust. § 85b ost. 1 tr. ř. o neudělení 

souhlasu se seznámením se s obsahem zajištěných věcí. Jak bylo uvedeno shora, nutnost 

zaznamenání stanoviska – nesouhlasu – zástupce Komory do protokolu o prohlídce je 

zakotvena v ust. § 85b odst. 1 posl. věta tr. ř. a dodatečný nesouhlas přípisem zástupce 

ČAK nelze akceptovat jako úkon nahrazující zákonem předepsaný postup, když za 

relevantní je nutno považovat pouze formální a obsahovou stránku protokolu o prohlídce 

(nejde také ani o písařskou chybu nebo jinou zřejmou nesprávnost, ale o podstatnou 

náležitost protokolu).“189 Je pouze na policejním orgánu, aby byl řádně sepsán protokol, 

ve kterém bude věrně zachycen zákonný průběh prohlídky ve smyslu ust. § 55 odst. 1 

písm. d) tr. řádu.   

 Pro příklad vývoje v posuzování zvláštních náležitostí návrhu na nahrazení 

souhlasu, týkajících se označení listin, ohledně kterých se navrhovatel domáhá nahrazení 

souhlasu k seznámení se s jejich obsahem, je důležité zmínit rozhodnutí Krajského soudu 

Hradci Králové, vedeném pod sp. zn. 14 Nt 2807/2013. V řízení sdělil Krajský soud 

Komoře, že k návrhu Okresního soudu v Pardubicích nebude přihlížet z důvodu jeho 

neurčitosti. Krajský soud uvedl, že „z návrhu není tedy vůbec patrné, jaké konkrétní 

listiny jsou krajskému soudu předkládány (...) a tyto nejsou jednotlivě označeny tak, aby 

byly ve smyslu ust. § 85b odst. 3. tr. řádu vůbec přezkoumatelné. (...) Z tohoto důvodu trpí 

návrh neurčitostí a je nepřezkoumatelný, neboť není povinností krajského soudu v rámci 

navrhovaného postupu vyhledávat v naprosto neoznačeném souboru (...) papírových 

 
189 Rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě – pobočka v Olomouci ze dne 4. 2. 2014, sp. zn. 

55 Nt 404/2014. 
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krabic listiny, u nichž má být nesouhlas Komory nahrazen rozhodnutím soudu, (...) navíc 

by krajský soud suploval činnost orgánů činných v trestním řízení, kdy by sám musel 

označovat jednotlivé listiny, které mají být přezkoumány a nahrazeny jeho souhlasem.“  

U elektronických nosičů konstatoval, že „není v technických možnostech soudce se 

v rámci veřejného zasedání seznamovat s celým obsahem zajištěných a předložených 

nosičů, které nepochybně obsahují kromě listin, u nichž se navrhovatel domáhá nahrazení 

souhlasu, i řadu jiných listin, dat a informací, které s danou věcí vůbec nesouvisí, vztahuje 

se na ně povinnost mlčenlivosti ve vztahu k jiným klientům advokáta a nepodléhají tak 

přezkumu soudu.“  

 V jiném řízení, zahájeném u téhož soudu v roce 2016 sp. zn. 14 Nt 2005/2006, 

soud při veřejném zasedání už posuzoval projednávaný návrh ve světle rozhodnutí 

Ústavního soudu ČR ze dne 14. 10. 2014, sp. zn. IV ÚS 2392/14 podle kterého je korektní, 

když soud „dostatečně odlišil listiny, které s advokacií nesouvisí, od listin, na něž se 

institut advokátní mlčenlivosti vztahuje. Přičemž každou listinu individuálně posoudil jak 

z hlediska seznamu klíčových slov, tak i advokátního tajemství.“ 

 Problematice určitosti návrhu se ve stejné době věnoval Nejvyšší soud ČR v již 

několikrát zmíněném stanovisku ze dne 25. 6. 2015, sp. zn. Tpjn 306/2014, v němž uvedl, 

že podle jeho názoru „ze smyslu a účelu ustanovení § 85b odst. 4 tr. ř. vyplývá, že zde 

kladený požadavek na označení listin a určitost návrhu je naplněn zásadně tím, že soudci 

je předložen elektronický nosič informací, obsahující elektronickou podobu pouze těch 

listin, které mají být soudcem přezkoumány, a to v technické úpravě umožňující 

přezkoumání (...). Splnění tohoto požadavku, jakož i přesvědčivé vylíčení skutečnosti, 

proč nesouhlas zástupce České advokátní komory k seznámení se orgánu provádějícímu 

úkon s obsahem těchto listin má být nahrazen rozhodnutím soudce, může spočívat také v 

tom, že návrh (popř. již podnět k jeho podání) i při obecnějším vymezením listin (např. 

poukazem na nosič informací nebo označené šanony či krabice obsahující větší množství 

obecně popsaných listiny týkajících se dané věci) obsahuje jejich dostatečný výčet a 

podrobný popis skutkového děje. Z tohoto popisu musí vyplývat podezření ze spáchání 

trestného činu, včetně vysvětlení, jakým způsobem jsou místo prohlídky, popř. osoby, 

spojeny s trestnou činností, jak z vyhodnocení výsledků trestního řízení, ze skutečností 

odůvodňujících příkaz k prohlídce, jakož i výsledků provedené prohlídky vyplývá, že 

zajištěné věci korespondují s odůvodněním příkazu k prohlídce (nosiče informací, 

doklady aj.). Musí být také uvedeno, jaké konkrétní okolnosti mají být ze zajištěných listin 
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(např. účetní dokumentace obchodní společnosti, obsah zajištěných elektronických 

nosičů dat týkajících se advokáta apod.) zjištěny a co mají ve vztahu k trestné činnosti 

prokázat, zda se listiny obecně týkají i jiných osob než těch, které mají v trestním řízení 

postavení obviněných.“ 

 Je běžné, že soudy žádají v návrzích o nahrazení souhlasu zástupce Komory pro 

seznámení se listinami uloženými na elektronických nosičích dat pouze u těch listin, které 

obsahují klíčová slova, specifikována v návrhu. Klíčovými slovy jsou typicky jména 

zájmových osob, názvy společností, případně označení dalších skutečností. Přesto se 

nelze ve vztahu k elektronickým listinám omezit pouze na specifikaci klíčových slov, ale 

i k těmto musí být v návrhu vylíčeny všechny skutečnosti, pro něž je třeba nesouhlas 

zástupce Komory k seznámení se s obsahem těchto listin nahradit.  

 Soudy rozhodující o návrhu na nahrazení souhlasu zástupce Komory běžně 

opatřením přibírají znalce, k provedení předvýběru dat uložených na elektronických 

nosičích dat, předložených soudu, aby se tento seznamoval pouze s relevantními 

skutečnosti. Komora i osoba dotčená vždy požadují zaslání tohoto opatření na vědomí, 

aby se mohli seznámit s volbou klíčových slov a případně navrhli vyloučení některých 

z nich, případně aby se mohli vyjádřit k samotné osobě soudního znalce a jeho zaměření. 

 Jako ojedinělý případ lze hodnotit postup Krajského soudu v Hradci Králové 

v řízení vedeném pod sp. zn. 14 Nt 2005/2006, který uložil dozorujícímu státnímu 

zástupci, aby opatřením přibral znalce a stanovilo rozsah jeho zkoumání. Soud své 

rozhodnutí zdůvodnil ekonomikou řízení a možností státního zastupitelství a policie 

precizněji stanovit rámec znaleckého zkoumání tak, aby byla soudu předložena relevantní 

data k projednávanému případu. Zároveň státnímu zastupitelství uložil, aby předmětné 

opatření zaslalo na vědomí Komoře. Přes ujištění soudu, že elektronické nosiče dat budou 

soudem znalci předány a po expertíze jemu opět vráceny a že znalecký posudek bude též 

předložen pouze soudu, lze míti o efektivnosti tohoto postupu pochybnosti. Možná i 

z tohoto důvodu nebyl uvedený postup (do vypracování této práce) již nikdy aplikován.   

 Jak vyplývá z výše uvedeného, seznamování se s obsahem elektronických nosičů 

je velmi zdlouhavé a pro soudce, který v konkrétní věci rozhoduje, představuje značné 

dlouhodobé zatížení. Pro ilustraci lze uvést, že u výše zmíněného řízení vedeného u 

Krajského soudu v Hradci Králové – pobočka Pardubice se soud podle vlastního 

vyjádření seznamoval s terabajty dat a své rozhodnutí vydal po třech letech.    
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 Návrh na nahrazení souhlasu je podle ust. § 85b odst. 5 tr. řádu třeba podat do 15 

dnů ode dne, kdy zástupce Komory odmítl udělit souhlas k seznámení se s obsahem listin, 

ohledně kterých se výše uvedený navrhovatel domáhá nahrazení souhlasu zástupce 

Komory k seznámení se s jejich obsahem. Pokud návrh podle odst. 6 téhož ustanovení 

neobsahuje všechny náležitosti nebo je nesrozumitelný či neurčitý, soudce k němu 

nepřihlédne. Zákonná úprava výslovně vylučuje možnost, aby soudce vrátil návrh 

navrhovateli k odstranění nedostatků. K návrhu také nepřihlédne, byl-li podán opožděně 

nebo byl-li podán někým, kdo k návrhu není oprávněn. O tomto postupu informuje soudce 

bez odkladu navrhovatele a Komoru. Komora vrátí advokátovi tyto listiny bez odkladu 

poté, co marně uplyne lhůta k podání návrhu podle odst. 6. Komora postupuje obdobně, 

byl-li návrh zamítnut, a to i ohledně některých listin; v takovém případě Komora vrátí 

advokátovi jen ty listiny, kterých se zamítnutí návrhu týká. Komora vrátí advokátovi 

listiny bez odkladu též poté, kdy byla informována o postupu podle odst 6.  

 V případě, že se soud rozhodne k návrhu nepřihlížet z důvodu, že návrh 

neobsahuje všechny náležitosti podle ust. § 85b odst. 4 tr. řádu, je neurčitý, 

nesrozumitelný nebo pokud byl podán někým, kdo k návrhu není oprávněn, může tak 

učinit pouhým neformálním sdělením adresovaným navrhovateli.190 

 

8.2.   Veřejné zasedání 

 

 Trestní řád v ust. § 85b odst. 7 ukládá soudu, aby o návrhu na nahrazení souhlasu 

zástupce Komory rozhodnul ve veřejném zasedání. Komoře uloží, aby mu při něm 

předložila listiny, ohledně kterých se navrhovatel domáhá nahrazení souhlasu zástupce 

Komory k seznámení s jejich obsahem. Přestože Komora není povinna přezkoumávat 

předchozí postup soudu a listiny musí na základě výzvy předložit, lze upozornit na 

výjimku z tohoto pravidla s odkazem na řízení vedené u Městského soudu v Praze sp. zn. 

Nt 603/2008. V tomto řízení byla Komora jako jeho účastník vyzvána k předložení listin 

soudu, aby se s jejich obsahem mohl seznámit a rozhodnout. Nicméně Komora na základě 

této výzvy odmítla listiny soudu předložit z důvodu, že návrh na nahrazení souhlasu 

jejího zástupce byl podán po uplynutí zákonem stanovené lhůty. Za neuposlechnutí výzvy 

soudu jí byla uložena pořádková pokuta ve výši 30.000,- Kč, která byla později nálezem 

 
190 Stanovisko trestního kolegia Nejvyššího soudu ČR ze dne 25. 6. 2015, sp. zn. Tpjn 306/2014. 
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Ústavního soudu zrušena. K tomu Ústavní soud uvedl, že „vzhledem k tomu, že uvedený 

postup Městského soudu v Praze byl Ústavním soudem označen ve shora citovaném 

nálezu jako nezákonný a zároveň protiústavní, je uložení pokuty předsedkyní senátu 

Městského soudu v Praze (...), za nevydání předmětných materiálů Českou advokátní 

komorou rovněž nezákonné a protiústavní.“191 

 Obdobně v řízení vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. Nt 621/2014 byla 

Komoře udělena pokuta ve výši 50.000,- Kč za neuposlechnutí výzvy soudu k předložení 

listin. Usnesení o uložení bylo následně Vrchním soudem v Praze zrušeno s odůvodněním 

„že zákonnou podmínkou odpovědnosti fyzické osoby, ale i právnické osoby za pořádkový 

delikt v trestním řízení je její úmyslné zavinění, neboť její závadové jednání spočívá 

v rušení řízení přes předchozí napomenutí nebo v urážlivém chování k soudu, státnímu 

zástupci nebo policejnímu orgánu nebo v nevyhovění výzvě bez dostatečné omluvy, které 

jí byly dány v souladu s trestním řádem, a teprve poté může být předsedou senátu a 

v přípravném řízení státním zástupcem nebo policejním orgánem potrestána pořádkovou 

pokutou do 50.000,- Kč. Proto také Česká advokátní komora přinejmenším subjektivně 

nepochybila, pokud opakovaně odmítla vyhovět výzvě soudkyně Městského soudu v Praze 

(...) neboť (...) oprávněně vnímala její výzvu za odporující trestnímu řádu, konkrétně § 

85b odst. 3 tr. ř., přičemž právně souladnost výzvy s trestním řádem je jednou 

z obligatorních podmínek případného rozhodnutí o uložení pořádkové pokuty podle § 66 

odst. 1. tr. ř..“192 

 Vzhledem ke skutečnosti, že Komora je podle ust. § 40 odst. 3 zák. o advokacii 

orgánem vykonávajícím veřejnou správu, tak není povinna na základě nezákonné výzvy 

soudu předložit tomuto listiny, neboť by svým jednáním prohlubovala nezákonnost 

celého postupu.  

 Přestože právní úprava nepředpokládá účast dalších osob při zasedání, je ale 

nepochybné, že o konání veřejného zasedání má být vyrozuměn i advokát, o jehož listiny 

se jedná, a to jako osoba, která může být rozhodnutím přímo dotčena ve smyslu ust. § 

233 odst. 1 tr. řádu. Nicméně Krzysztyniak upozorňuje na případ, kdy v řízení vedeném 

Městským soudem v Praze sp. zn Nt 620/2014 v roce 2015 takto nebylo postupováno a 

advokát o konání veřejného zasedání nebyl vyrozuměn. Ústavní soud následně ve svém 

rozhodnutí o ústavní stížnosti podané v této věci ze dne 25. 11. 2015, sp. zn. I ÚS 3905/14 

 
191 Nález Ústavního soudu ze dne 7. 4. 2011, sp. zn. I. ÚS 1126/09. 
192 Usnesení Vrchního soudu v Praze, ze dne 22. 12. 2014, sp. zn. 6 To 72/2014. 
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konstatoval, že postup Městského soudu byl chybný, ovšem neshledal, že by intenzita 

porušení práv advokáta odůvodňovala zrušení napadeného rozhodnutí.193 Ústavní soud 

konkrétně uvedl, že „byť ze strany Městského soudu došlo k významnému pochybení v 

tom ohledu, že stěžovatelku nevyrozuměl o konání veřejného zasedání, které následně 

proběhlo bez její přítomnosti, nejednalo se o natolik závažný zásah do výkonu advokacie, 

který by spočíval v nepřípustném prolomení advokátního tajemství, což by nepochybně 

vyvolalo ingerenci Ústavního soudu, který povinnosti advokátní mlčenlivosti jako 

předpokladu pro řádný výkon advokacie poskytuje ústavněprávní ochranu.“  

 S tímto právním názorem Ústavního soudu se nelze ztotožnit. To nelze ani s jeho 

další námitkou uvedenou v usnesení, že zástupce ČAK přítomný u veřejného zasedání 

měl na nepřítomnost advokáta, jakožto osoby jíž se rozhodování týká upozornit. Zástupce 

ČAK je nezávislý, jeho úkolem je chránit zájmy třetích osob, klientů advokáta, nikoli 

zájmy advokáta samotného. Jak uvádí Krzysztyniak „Ústavní soud by měl tuto skutečnost 

považovat za jeden z nejdůležitějších faktorů při případné kritice počínání zástupců ČAK 

v průběhu prohlídky. Není možné požadovat po zástupci ČAK, aby byl nezávislý a 

zároveň, aby hájil zájmy advokáta, u něhož prohlídka proběhla a jehož zájmy mohou být 

následným rozhodnutím soudu dotčeny.“194  

 Soudce vedle jiných úkonů též prověří, zda nebylo porušeno zabezpečení listin 

předložených Komorou.    

 Ve smyslu právní úpravy ust. § 85b tř. řádu by měl soud provést přezkum 

rozhodnutí zástupce Komory o neudělení souhlasu se seznámením se s obsahem listin, z 

důvodu že listina obsahuje skutečnosti, na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti 

advokáta. Jelikož v případě neudělení souhlasu zástupce Komory je samotná prohlídka 

realizována jen z části, protože se policejní orgán nemohl seznámit se všemi 

skutečnostmi, směřuje podaný návrh na nahrazení souhlasu, o němž rozhoduje soud, 

pouze k nerealizované části prohlídky. Soud by tak měl při svém rozhodování vycházet 

pouze z příkazu o provedení prohlídky (domovní/jiných prostor), z návrhu na nahrazení 

souhlasu, a nikoliv z ostatních skutkových zjištění, čímž má značně zjednodušený rozsah 

přezkumu listin. Přezkum by měl provádět ve stejném rozsahu jako zástupce Komory při 

prohlídce, tedy pouze posuzovat, zda je v konkrétní listině zachycen právní úkon či pokyn 

 
193 Krzysztyniak, K. Domovní prohlídky u advokátů. epravo.cz magazine č. 3/2017, s. 52 – 53. Rovněž 

dostupné z: https://www.epravo.cz/_dataPublic/data/E-pravo_mag/2017_E3_web.pdf. 
194 Tamtéž. 

https://www.epravo.cz/_dataPublic/data/E-pravo_mag/2017_E3_web.pdf
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klienta, a nikoliv se zabývat vztahem jednotlivých listin k předmětu trestního řízení, 

neboť k tomu ani není oprávněn. Soud jej provádí toliko seznámením se s obsahem 

konkrétní listiny a případně dotazem na advokáta na její původ.  

 Podle Ústavního soudu „je nezbytné, aby obecné soudy vynakládaly přiměřenou 

míru pečlivosti při posuzování všech okolností rozhodných pro ústavně souladný zásah 

do jakýchkoliv základních práv a svobod. Proto je významné, aby obecné soudy 

vynakládaly přiměřenou míru pečlivosti při posuzování všech okolností rozhodných pro 

ústavně souladný zásah do jakýchkoliv základních práv a svobod. Proto je významné, aby 

obecný soud pečlivě zvažoval u každé listiny zvlášť, zda je dotčený advokát ohledně jejího 

obsahu povinen zachovat mlčenlivost. (...) Za těchto okolností si tato pečlivost vyžaduje 

určitý čas, technické možnosti a vůbec celkový přístup soudce, který o věci rozhoduje. 

Jakékoliv paušalizování je naprosto nepřípustné.“195 

 Přesto se v praxi stále objevují případy, kdy lze míti pochybnosti o pečlivosti 

soudu při seznamování se s obsahem listin. Pro příklad lze uvést řízení vedené u 

Městského soudu pod sp. zn. Nt 902/2015, v němž soudu trvalo 240 dní, než rozhodnul 

o nahrazení souhlasu zástupce Komory se seznámením se s obsahem listin, které mu byly 

předány při veřejném zasedání. V jiném řízení, vedeném u téhož soudu pod sp. zn. Nt 

620/2014, trvalo soudu 110 minut, než se seznámil s obsahem obdobného objemu listin 

(mezi kterými bylo i několik pevných disků s daty advokáta a mobilní telefon).  

 Provádět přezkum může pouze soud při veřejném zasedání v souladu s ust. § 85b 

odst. 7 tr. řádu. Soud je povinen při veřejném zasedání v prověřit, zda nebylo porušeno 

zabezpečení listin předložených Komorou. Současně musí učinit opatření, aby se 

navrhovatel a ani nikdo jiný o obsahu listin při veřejném zasedání nemohl dozvědět.  

 Do doby rozhodnutí soudu požívají listiny ochranu erga omnes. Vůči soudu, stejně 

jako vůči zástupci Komory, je prolomena jejich ochrana pouze do té míry, že tyto osoby 

smí posoudit skutečnost, zda se na listiny vztahuje povinnost mlčenlivosti advokáta, či 

nikoli, a to vzhledem k jejich povaze, resp. zachycenému obsahu. Vůči soudnímu znalci, 

který je další osobou zúčastněnou na řízení, není jejich ochrana prolomena vůbec, jelikož 

se neseznamuje s obsahem listin, ale pouze provádí třídění dat, se kterými se má soudce 

seznámit. K zabezpečení listin v jeho dispozici dochází už jen jejich elektronickou 

povahou a také znalcovou vázaností opatřením o jeho přibrání, jenž je úkonem soudu.  

 
195 Nález Ústavního soudu ze dne 25. 11. 2010, sp. zn. II. ÚS 889/10. 
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 Ve většině případů je vyloučené, aby soud rozhodl při jediném zasedání. Zejména 

u listin ve smyslu ust. § 85b odst. 12 tr. řádu, představujících elektronické nosiče, není 

v silách soudce bez součinnosti odborníka vůbec zobrazit jejich obsah, a je vždy 

pravidlem přibrání znalce za účelem provedení předvýběru listin. Z tohoto důvodu soud 

jednání pravidelně odročuje.  Při odročení zasedání se postupuje podle ust. § 85b odst. 8 

tr. řádu, které ukládá soudci povinnost listiny zapečetit tak, aby se s jejich obsahem nikdo 

nemohl seznámit. Ze znění citovaného ustanovení lze jednoznačně dovodit, že v případě 

odročení veřejného zasedání se s obsahem listin nesmí nikdo, tedy zcela logicky ani 

soudce, seznamovat. Nic nebrání soudu rozhodovat postupně o jednotlivých listinách, s 

nimiž se ve veřejném zasedání seznámí, může si pytle či obálky rozbalovat postupně a 

neporušenost pečetí konstatovat při každém zahájení veřejného zasedání, což se jeví jako 

nejvhodnější postup, aby nemusel listiny opětovně opatřovat pečetí. Způsob zabezpečení 

listin při odročení zasedání by měl v zásadě kopírovat postup aplikovaný při výkonu 

prohlídky, tedy listiny opět zajistit tak, aby se nikdo nemohl s jejich obsahem seznamovat. 

Je nutné je umístit do uzavíratelných pytlů nebo obálek, tyto je nutné zapečetit či a 

přelepit za součinnosti advokáta tak, aby bylo na první pohled patrné, že při odročení 

veřejného zasedání s listinami nikdo nemanipuloval a nikdo se s jejich obsahem 

neseznamoval.  

 Je vyloučené, že listiny, které požívají zákonné ochrany, by této nepožívaly v době 

odročení veřejného zasedání a aby na půdě soudu nebyl dodržován po celou dobu řízení 

režim ochrany listin pouze proto, že soud po zahájení veřejného zasedání rozpečetil 

zajištěné listiny. Do doby, než soud o nahrazení souhlasu nerozhodne, nemůže být režim 

zabezpečení odlišný. Pouze veřejné zasedání poskytuje záruku, že s listinami, na které se 

povinnost advokátní mlčenlivosti vztahuje, bude zacházeno způsobem, zajišťujícím, že 

tato ochrana nebude bezdůvodně prolomena. Výše uvedenému postupu přisvědčuje i 

Ústavní soud ve svém rozhodnutí ze dne 22. 10. 2019 sp. zn. II ÚS 702/17, když mimo 

jiné konstatuje: „Právní úprava umožňující seznamovat se s obsahem zajištěných listin 

jen v průběhu veřejného zasedání vytváří podstatný předpoklad garance nejen práva 

advokáta na výkon advokacie ve smyslu čl. 26 odst. 1 Listiny, ale i základních práv 

(dotčených) klientů na právní pomoc podle čl. 37 odst. 2 Listiny, protože obě tato práva 

mohou být v takovém případě dotčena současně.“  
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 Pokud soud dojde k závěru, že listina neobsahuje skutečnosti, o nichž je dotčený 

advokát povinen zachovávat mlčenlivost, návrhu vyhoví a listiny vydá orgánu, který 

podal návrh na nahrazení souhlasu zástupce. V opačném případě návrh zamítne a vrátí 

listiny advokátovi, jemuž byly tyto při prohlídce zajištěny (ust. § 85b odst. 9 tr. řádu). 

Jelikož se jedná o veřejné zasedání, soud rozhoduje zásadně formou usnesení, proti 

kterému není přípustný opravný prostředek.  

 Pokud soud rozhodne ve veřejném zasedání o nahrazení souhlasu zástupce 

Komory, musí tak učinit přezkoumatelným způsobem, který bude vylučovat pochybnosti 

o jeho postupu. V rozhodnutí o nahrazení souhlasu zástupce musí být uveden výčet 

jednotlivých listin, u nichž soud nahrazuje souhlas, a důvody, pro které nepovažuje 

skutečnosti v nich uvedené za podléhající mlčenlivosti advokáta. Jako nedostatečné lze 

hodnotit např. rozhodnutí soudce Městského soudu v Praze v řízení vedeném pod sp. zn. 

Nt 620/2014. Byť soud ve svém rozhodnutí uvádí, že „soudce zdejšího soudu se seznámil 

s obsahem jednotlivých zapečetěných obálek, resp. pytlů“196, vydal následně veškeré 

listiny, které byly v návrhu uvedeny, bez uvedení jejich výčtu s odůvodněním: „S 

ohledem na všechny výše uvedené skutečnosti pak dospěl soudce zdejšího soudu k závěru, 

že neudělený souhlas zástupce České advokátní komory lze v plném rozsahu nahradit 

souhlasem soudce. V této věci je vedeno trestní stíhání proti obv. K. pro poměrně 

závažnou trestnou činnost, na kterou trestní zákoník stanoví trest odnětí svobody 

v rozmezí od 5-ti do 10-ti let.“ Důvody, pro které soud obsah listin nepovažoval za 

podléhající mlčenlivosti advokáta, uvedeny v rozhodnutí nejsou.  

 V jiném řízení, vedeném u téhož soudu pod sp. zn. 621/2014 lze nedostatek 

spatřovat v popisu listin, u kterých soud nahradil souhlas zástupce Komory. Svým 

rozhodnutím nahradil souhlas u všech předložených listin a jejich popis beze zbytku 

převzal z návrhu na nahrazení souhlasu. Ze samotného popisu vydaných listin není vůbec 

zřejmé, zda se soud s jejich obsahem seznámil, jelikož jsou označeny např. jako „kožená 

taška černá na klíček, otevřená (utržené držadlo), listiny blíže nespecifikované.“197 Zcela 

absurdně pak vyznívá odůvodnění tohoto rozhodnutí soudem: „Po provedeném zkoumání 

listin bylo bezpečně zjištěno, že nahrazení souhlasu soudem, nebude v kolizi s chráněným 

zájmem na zachování tajemství při výkonu advokacie. Pokud se mezi listinami nacházejí 

 
196 Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 14. 10. 2014, sp. zn. Nt 620/2014. 
197 Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 13. 9. 2016, sp. zn. Nt 621/2014. 
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listiny jiného charakteru, než související s vyšetřovanou trestnou činností, je na policii, 

aby je vrátila“198 

Pokud podle ust. § 85b odst. 10 tr. řádu vyhoví soudce návrhu alespoň zčásti, 

předá bez odkladu po právní moci usnesení listiny, ohledně nichž byl nahrazen souhlas 

zástupce Komory k seznámením se s jejich obsahem, orgánu provádějícímu úkon a uloží 

mu, aby je Komoře vrátil ihned poté, jakmile se s jejich obsahem seznámí; to neplatí, 

mají-li být takové listiny použity jako důkaz v trestním řízení. Listiny, ohledně kterých 

byl návrh zamítnut, soudce vrátí bez odkladu po právní moci usnesení Komoře. V 

případě, že listiny není možné odevzdat orgánu provádějícímu úkon, Komoře nebo jejich 

zástupcům osobně, doručí se nejpozději první pracovní den následující po dni, v němž 

nabylo usnesení právní moci, orgánu provádějícímu úkon nebo Komoře prostřednictvím 

soudního doručovatele nebo orgánů justiční stráže. Jiný postup, či prodlení s předáním 

listin je podle rozhodnutí Ústavního soudu nepřípustné, protože „zadržováním výpočetní 

techniky, ale také informací a dokumentů v nich uložených, které je advokát ze zákona 

povinen v rámci poskytování právních služeb přiměřeně evidovat (§ 25 odst. 1 zákona 

č. 85/1996 Sb., o advokacii) a které k řádnému výkonu advokacie potřebuje, v rozporu 

s procesním stavem věci, je pak dotčeno advokátovo ústavně zaručené právo vlastnit 

majetek podle čl. 11 odst. 1 Listiny základních práv a svobod a ve svém konečném 

důsledku představuje i zásah do práva podnikat a provozovat jinou hospodářskou činnost 

podle čl. 26 Listiny základních práv a svobod. Toto právo totiž zahrnuje i povinnost 

orgánů činných v trestním řízení respektovat advokátovu povinnost mlčenlivosti sloužící 

jako ochrana klientů advokáta, a tedy advokátovu mlčenlivost jako podmínku pro výkon 

advokacie, který je advokátovou podnikatelskou činností.“199 

 Rozhodnutí soudu musí směřovat pouze k nahrazení důvodů odmítnutí souhlasu 

zástupce Komory, kdy jej soudce nahradí svým souhlasným rozhodnutím. Přesto 

postupují soudy při své rozhodovací praxi často aktivisticky a nad rámec zákonem 

svěřeného oprávnění hodnotí při rozhodování o nahrazení souhlasu vztah listin 

k předmětu trestního řízení. 

 V této souvislosti je nezbytné zmínit kontroverzní rozhodnutí Krajského soudu 

v Ostravě, vedené pod sp. zn. 3Nt 1721/2015, kterým nahradil souhlas zástupce Komory 

a listiny zajištěné při prohlídce vydal orgánům činným v trestním řízení. Soudce v tomto 

 
198 Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 13. 9. 2016, sp. zn. Nt 621/2014. 
199 Nález Ústavního soudu ze dne 28. 8. 2009, sp. zn. II. ÚS 2894/08. 

https://www-beck-online-cz.ezproxy.is.cuni.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mjzhe3f6obvfzygmmrv
https://www-beck-online-cz.ezproxy.is.cuni.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mjzhezv6mromnwdcmi
https://www-beck-online-cz.ezproxy.is.cuni.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mjzhezv6mromnwdenq
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případě nerozhodl o nahrazení souhlasu zástupce Komory, nýbrž „o „prolomení“ 

advokátního tajemství pouze tam, kde ze zjištěných listin vyplývá podezření, že advokát 

(...) se na trestné činnosti mohl podílet“200, což je samo o sobě zásadním pochybením, 

protože nahradil souhlas u listin, které mlčenlivosti podléhají. 

 Obsah listin totiž neposuzoval takovým způsobem, aby zjistil, zda obsahují 

skutečnosti podléhající povinnost mlčenlivosti advokáta či nikoliv, ale tak aby určil, zda 

obsah listin souvisí s prověřovanou trestnou činností. Tímto postupem v podstatě 

suploval činnost orgánů činných v trestním řízení, neboť nad rámec svého procesního 

oprávnění hodnotil ve svém rozhodnutí samotný předmět trestního řízení, když např. 

uvedl že: „Skutečnost, že se advokát (...) podílel pravděpodobně na projednávané trestné 

činnosti vyplývá i z výslechu svědka (...), resp. z této výpovědi vyplývá propojenost...“201    

 Krajský soud navíc rozhodl o nahrazení souhlasu zástupce Komory v situaci, kdy 

advokát v době provedení prohlídky vůbec nebyl trestně stíhán (a stíhán není dosud, 

přestože v předmětném trestním řízení již probíhá hlavního líčení)202 a kdy samotná 

prohlídka byla vykonána na základě neurčitého podezření, které ani nebylo vyjádřeno 

v příkazu k provedení prohlídky, že by se advokát mohl podílet na trestné činnosti.  

 Z výše uvedených důvodů a v situaci, kdy ani ze skutečností prověřovaných podle 

ust. § 158 tr. řádu nelze učinit závěr o tom, že by se měl advokát podílet na případné 

trestné činnosti a nachází se tak v době rozhodování soudu pouze v rovině podezření, 

nelze prolomit povinnost mlčenlivosti advokáta.   

 

8.3.   Vztah k zák. č. 292/2013 Sb. o zvláštních řízeních soudních 

 

Kvůli rekodifikaci soukromého práva hmotného, se kterou zejména občanský 

zákoník přinesl do českého právního řádu zcela nové hmotněprávní instituty či některé 

původní modifikoval, bylo třeba provést úpravy v procesních předpisech. Mimo jiné tak 

došlo k vytvoření nového zákona č. 292/2013 Sb. o zvláštních řízeních soudních, který 

v civilním právu od sebe oddělil dva druhy řízení – sporné a nesporné203  

 
200 Usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 18. 5. 2016, sp. zn. 3 Nt 1722/2015. 
201 Tamtéž. 
202 Podle informací poskytnutých právním zástupcem advokáta, u něhož byla prohlídka provedena. 
203 Do přijetí zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, byla 

úprava obsažena v zákoně č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů. 
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Do hlavy IV, v níž jsou shromážděna jiná řízení, bylo zařazeno řízení o nahrazení 

souhlasu zástupce České advokátní komory. Právní úprava předmětu tohoto řízení byla 

převzata z občanského soudního řádu účinného do 31. 12. 2013, konkrétně z ustanovení 

§ 200j až 200m204 a technicky upravena po systematické stránce, která lépe vystihuje 

průběh řízení a z hlediska aplikační praxe je přehlednější, než původní úprava.205  

Pro řízení je podle ust. § 332 ZŘS příslušný soud, v jehož obvodu má sídlo 

advokát, o jehož listiny jde. Oproti úpravě v trestním řádu, podle které vede řízení soud 

nejblíže nadřízeného soudu, u něhož působí předseda senátu nebo soudce, který je 

oprávněn podle ust. § 83 odst. 1 a ust. § 83a odst. 1 nařídit domovní prohlídku nebo 

prohlídku jiných prostor, je úprava v ZŘS výrazně logičtější.  

V předmětu řízení, kdy podle ust. § 333 ZŘS soud rozhoduje o nahrazení souhlasu 

zástupce České advokátní komory k seznámení se s obsahem listin, které mohou 

obsahovat skutečnosti, na něž se vztahuje povinnost mlčenlivosti advokáta podle jiného 

právního předpisu, je oproti trestněprávní úpravě použit vhodnější obrat „mohou 

obsahovat“ oproti „obsahují“. Soud teprve až svým deklaratorním rozhodnutím potvrdí 

či vyvrátí, že listiny obsahují skutečnosti, na něž se vztahuje povinnost mlčenlivosti 

advokáta. Úprava účastníků řízení v ZŘS upevňuje postavení advokáta dotčeného 

prohlídkou tím, že jej výslovně považuje za účastníka řízení.206 V řízení podle ust. § 85b 

tr. řádu má dotčený advokát pouze postavení osoby, která může být přímo dotčena 

rozhodnutím ve smyslu ust. § 233 odst. 1 tr. řádu, což výrazně omezuje jeho procesní 

postavení. Vzhledem k tomu, že je řízení vedeno o citlivých listinách podléhajících 

povinnosti mlčenlivosti advokáta, je neveřejnost řízení podle ust. §337 odst. 1 in fine 

ZŘS, oproti veřejnému zasedání v ust. § 85b tr. řádu, důležitou zárukou zvýšené ochrany 

listin. V ostatních ustanoveních se úprava v ZŘS od úpravy v trestním řádu neliší. 

Právní úpravu řízení o nahrazení souhlasu zástupce Komory v ZŘS tak lze oproti 

obdobné úpravě v trestním řádu označit jako výrazně propracovanější a přesnější co se 

týče postupu soudu. Přesto soudy až na výjimky207 odmítají vést řízení o nahrazení 

 
204 Lebeda, M. In Lavický, P. a kol. Zákon o zvláštních řízeních soudních. Zákon o veřejných rejstřících. 

Řízení nesporné – praktický komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2015, s. 606. 
205 Důvodová zpráva k vládnímu návrhu zákona o zvláštních řízeních soudních, sněmovní tisk č. 931/0. In 

psp.cz [online]. 5. 3. 2013 [cit. 2019-10-15], s. 163. Dostupné z: 

http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=6&ct=931&ct1=0. 
206 Ust. § 335 ZŘS vymezuje účastníky řízení, kterými jsou navrhovatel, Česká advokátní komora a dotčený 

advokát, o jehož listiny jde. 
207 Např. řízení vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 9 Nt 207/2017. 

http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=6&ct=931&ct1=0
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souhlasu zástupce Komory podle ust. § 332 a násl. ZŘS s odkazem že, se uvedené 

ustanovení vztahuje pouze na daňové a celní řízení. Do současné doby nebylo objasněno, 

proč se ve věcech daňových a celních vede řízení o nahrazení souhlasu zástupce Komory 

podle ZŘS, ale ve věci nahrazení stejného souhlasu zástupce u listin zajištěných při 

prohlídce advokáta se aplikuje ust. § 85b tr. řádu. Ani výklad trestního kolegia Nejvyššího 

soudu, který stručně uvádí: „V této souvislosti se připomíná, že úprava obsažená v § 85b 

tr. řádu o nahrazení souhlasu zástupce České advokátní komory k seznámení se 

s obsahem listin, které mohou obsahovat skutečnosti, na něž se vztahuje povinnost 

mlčenlivosti advokáta, je úpravou speciální, proto se neuplatní ustanovení § 332 a násl. 

zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, upravující řízení o nahrazení 

souhlasu zástupce České advokátní komory k seznámení se s obsahem listin.208 není příliš 

srozumitelný, jelikož samotné ust. § 85 b tr. řádu upravuje především výkon domovní 

prohlídky a prohlídky jiných prostor a o jeho vztahu speciality k ZŘS lze pochybovat. 

  

 
208 Stanovisko Nejvyššího soudu ČR ze dne 25. 6. 2015, sp. zn. Tpjn 306/2014. 
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Závěr 

 

 Pokud budeme institut povinnosti mlčenlivosti advokáta posuzovat z hlediska 

jeho zařazení v systematice právního řádu, dojdeme k závěru, že je pregnantně upraven 

v zákoně o advokacii. Právě tímto předpisem stát ukládá advokátům a dalším osobám, 

jež se spolu s nimi podílejí na poskytování právních služeb, povinnost zachovávat 

mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví při výkonu advokátní praxe. Zákon 

o advokacii stanovuje vznik i zánik této povinnosti, rovněž její omezení a její úprava by 

se dala považovat za bezrozpornou, byť s jednou drobnou výjimkou. Tou je vymezení 

předmětu ochrany jako „skutečnosti“, neboť pod tímto termínem si lze jen obtížně 

představit, jaké konkrétní skutečnosti zákonodárce považoval za hodné ochrany. Daleko 

vhodnější by bylo užití termínu „informace“, protože pouze tyto klient advokátovi 

předává.  

 Ostatní právní předpisy mohou povinnost mlčenlivosti advokáta buďto reflektovat 

prostým mlčením, jelikož zákon o advokacii má vždy aplikační přednost z důvodu své 

speciality, nebo jí budou vlastní právní úpravou poskytovat vyšší stupeň ochrany. 

V oblasti trestního práva poskytuje povinnosti mlčenlivosti advokáta zvýšenou ochranu 

trestní řád, neboť postupem orgánů činných v trestním řízení může být ohrožena či 

prolomena. Podstatná část této práce je proto zaměřena na trestně procesní úpravu.  

 Za účelem naplnění hlavního cíle práce byla ustanovení trestního řádu dotýkající 

se povinnosti mlčenlivosti advokáta rozlišena podle objektu, který mají ochraňovat, a to 

na ustanovení obecně chránící povinnost mlčenlivosti advokáta a ustanovení ochraňující 

důvěryhodný vztah advokáta a jeho klienta. Každému byla v práci věnována zvláštní 

kapitola.  

 Toto dělení bylo pro provedení jejich analýzy zvoleno záměrně hned z několika 

důvodů. V prvé řadě ilustruje odlišné způsoby ochrany povinnosti mlčenlivosti advokáta.  

 U ustanovení, která ji chrání obecně a mezi která patří zejména výjimky 

z povinnosti poskytovat informace orgánům činným v trestním řízení, povinnosti 

svědecké výpovědi či ediční povinnosti, je ochrana realizována uložením povinnosti 

orgánům činným v trestním řízení nekonat. Vyjma povinnosti poučit osobu o zákonné 

výjimce z obecné povinnosti, např. zda se na ní vztahuje zákaz výslechu podle ust. § 99 

odst. 2 tr. řádu, není vyžadováno žádné další aktivní jednání orgánu činného v trestním 
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řízení. Předmětná ustanovení pouze deklarují ochranu, která je zajištěna zákonem o 

advokacii a dále ji nijak nedoplňují. Pokud by hypoteticky úprava v trestním řádu 

chyběla, byla by ochrana realizována ve stejném rozsahu přímo zákonem o advokacii.  

 Jiné je to u ustanovení chránících důvěrný vztah advokáta a jeho klienta. Zde je 

naopak vyžadováno aktivní konání orgánů činných v trestním řízení k zajištění ochrany. 

Důvěrný vztah mezi advokátem a jeho klientem lze považovat za základní atribut právní 

služby, bez kterého si lze její řádné poskytnutí jen obtížně představit. Jeho součástí je 

výměna informací, k níž zákonitě dochází a která je chráněna trestním řádem. K narušení 

důvěrné komunikace mezi advokátem a klientem může dojít v případě odposlechu jejich 

telekomunikačního hovoru, užití prostorového odposlechu či pozorování při poradě 

s klientem omezeným na osobní svobodě. V těchto případech mají orgány činné 

v trestním řízení povinnost přerušit činnost směřující k prolomení povinnosti 

mlčenlivosti advokáta a dosud získané poznatky zničit či je jiným způsobem nevyužít. 

Ohrožení důvěrného vztahu advokát – klient může nastat také v případě provedení 

domovní prohlídky a prohlídky jiných prostor, v nichž se nacházejí skutečnosti, o kterých 

se advokát dozvěděl v souvislosti s poskytováním právních služeb. Policejní orgán, 

provádějící prohlídku, je povinen si vyžádat součinnost zástupce stavovské organizace, 

jenž na místě chrání skutečnosti podléhající mlčenlivosti advokáta. Ustanovení trestního 

řádu ochraňující důvěrný vztah mezi advokátem a jeho klientem poskytují povinnosti 

mlčenlivosti nad rámec zákona o advokacii vyšší stupeň ochrany vyznačující se právě 

zvláštními postupy orgánů činných v trestním řízení a účastí dalších osob v trestním 

řízení.      

 Výše uvedené dělení bylo zvoleno i pro naplnění dílčího cíle práce, neboť s jeho 

pomocí lze sledovat výkladové a aplikační problémy, k nimž v praxi dochází. Zatímco 

ustanovení obecně chránící povinnost mlčenlivosti se v praxi jeví jako bezrozporná, 

ustanovení ochraňující důvěrný vztah mezi advokátem a jeho klientem představují úplný 

opak. Zejména srovnání aplikační praxe a související judikatury s literou zákona ukazuje, 

že dochází k rezignaci na ochranu povinnosti mlčenlivosti advokáta či dokonce k jejímu 

prolamování. 

 V případě provádění odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu podle 

ust. § 88 tr. řádu a prostorového odposlechu podle ust. § 158d tr. řádu platí zákaz jeho 

provádění v případě, že je zachycena komunikace mezi obhájcem a jeho klientem. Na 

základě tohoto doslovného výkladu textu zákona dovozují orgány činné v trestním řízení, 
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že se tento zákaz nevztahuje na vzájemnou komunikaci mezi advokátem a jeho klientem. 

Takový závěr je nepochybně nesprávný. Pokud je v těchto případech nařízen a proveden 

odposlech a záznam telekomunikačního provozu či prostorový odposlech, dochází tím 

zřetelně k narušení nedotknutelnosti práva klientů na důvěrnost informací svěřovaných 

advokátovi, a tím pádem i k narušení práva na právní pomoc. Navíc vázání ochrany na 

zvláštní procesní postavení obviněného v trestním řízení nedává smysl, neboť tím 

dochází k faktickému prolomení povinnosti mlčenlivosti advokáta ve vztahu ke 

skutečnostem, které klient advokátovi sdělil před zahájením svého trestního stíhání. Lze 

si představit situaci, kdy by orgány činné v trestním řízení účelově vyčkávaly 

s doručením usnesení o zahájení trestního stíhání, a tím uměle prodlužovaly fázi 

prověřování do té doby, než podezřelý sdělí skutečnosti podstatné pro trestní řízení, např. 

i taktiku své budoucí obhajoby, svému právnímu zástupci.  

 Z praxe je také zřejmé, že v situacích, kdy je zachycen telefonní hovor obhájce a 

obviněného, není ve většině případů policejním orgánem dodržen zákonem stanovený 

postup. Odposlechy telekomunikačního provozu jsou běžně prováděny elektronickými 

prostředky, které zachytí celou komunikaci, ale nedokážou odlišit, zda se jedná o 

komunikaci mezi obhájcem a obviněným či mezi jinými osobami. Záznam je poté přehrán 

policejním orgánem, který následně zjišťuje, zda na něm není zachycena komunikace 

obviněného s jeho obhájcem. Trestní řád sice výslovně uvádí, že informace získané 

odposlechem komunikace obviněného a jeho obhájce nelze v trestním řízení použít, 

nicméně samotné zjištění může být i nadále využíváno, např. pro plánování operativně 

pátracích postupů.  

 Jako návrh de lege ferenda lze uvést rozšíření zákonné úpravy tak, aby 

poskytovala i ochranu ve formě zákazu odposlechu a záznamu komunikace advokáta a 

jeho klienta v ust. § 88 tr. řádu. Pokud trestní řád v jiných ustanoveních poskytuje ochranu 

povinnosti mlčenlivosti advokáta bez dalšího, měl by stejný standard platit i pro uvedené 

odposlechy. Jako inspirace pro ochranu proti odposlechu telefonického hovoru advokáta 

s klientem by mohla sloužit nizozemská právní úprava, na kterou opakovaně upozorňuje 

odborná veřejnost.209 Tamní právní předpisy umožňují advokátovi označit telefonní číslo, 

 
209 Odposlechům se neubráníte. In cak.cz [online]. 20. 7. 2015 [cit. 2019-10-15]. Dostupné z: 

https://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=14708. Převzato z Lidové noviny, 20. 7. 2015, s. 5; Pravidla pro 

odposlechy se musí změnit. Policie nesmí nahrávat advokáty, říká Lukáš Trojan. In cak.cz [online]. 

11. 6. 201 [cit. 2019-10-15]. Dostupné z: https://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=19068. Převzato 

z info.cz, 11. 6. 2018. 

https://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=14708
https://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=19068
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jenž používá pro komunikaci s klientem, a IT systém určený k pořizování odposlechů 

automaticky blokuje nahrávání příchozích a odchozích hovorů. 

Úprava povinnosti mlčenlivosti advokáta by měla být zakotvena také u dalších 

institutů trestního řádu, u kterých chybí a které jsou s to narušit důvěryhodný vztah 

advokáta a jeho klienta. Zejména jde o úpravu odnětí věci (ust. § 79 tr. řádu), otevření 

zásilky (§ 87 tr. řádu) a zjištění údajů o telekomunikačním provozu (ust. § 88a tr. řádu).  

O úpravě ochrany povinnosti mlčenlivosti při provádění domovních prohlídek a 

prohlídek jiných prostor podle ust. § 85b tr. řádu se sice hovoří jako o kontroverzní či 

problematické, ale po její důkladné analýze provedené v kapitole 7 a kapitole 8 se s tímto 

názorem nelze ztotožnit. 

Listiny podléhající zákonné ochraně z důvodu, že obsahují skutečnosti, na něž se 

vztahuje zákonem uložená povinnost mlčenlivosti advokáta, nemohou z důvodu své 

povahy být věcmi (listinami) důležitými pro trestní řízení. Je proto nepřípustné, aby se 

s nimi při prohlídce seznamovaly orgány činné v trestním řízení. 

Listiny jsou na místě prohlídky chráněny zástupcem Komory, jehož procesní 

postavení, stejně jako samotné provedení prohlídky, je v trestním řádu dostatečně 

podrobně upraveno. Institut zástupce stavovské organizace při prohlídce advokátní 

kanceláře navíc není v trestně procesních předpisech evropských států ojedinělý. Nalézt 

jej můžeme například ve Francii či Rakousku.210  

Kontroverze je spatřována v činnosti zástupce Komory, který na místě prohlídky 

označuje listiny podléhající povinnosti mlčenlivosti, a v nemožnosti orgánů činných 

v trestním řízení posoudit jeho rozhodnutí. Jak bylo uvedeno v sedmé kapitole, 

rozhodnutí zástupce nemůže být svévolné a navíc podléhá přezkumu nezávislého soudu. 

Že by docházelo k excesům, kdy by nebyl plošně udělován souhlas se seznámením se 

s obsahem všech listin nacházejících se na místě prohlídky, nevyplývá ani z rozhodovací 

praxe soudů, jež je promítnuta do statistiky vedené Komorou k účasti jejího zástupce při 

prohlídkách.  Z té vyplývá, že v letech 2012-2018 soud ve třech případech (z celkových 

107)211 nahradil souhlas u všech listin, které mu byly při veřejném zasedání předloženy, 

což by samo o sobě svědčilo o nesprávném či účelovém postupu zástupce. Při bližším 

zkoumání uvedených tří případů lze ale spíše dospět k názoru, že se jednalo o excesivní 

 
210 Günwaldová, Pejchalová, V. Hájíčková, K. Problematika domovních prohlídek advokátních kanceláří 

ve světle evropské judikatury. In bulletin-advokacie.cz [online]. 15. 5. 2014 [cit. 2019-10-15]. Dostupné z: 

http://www.bulletin-advokacie.cz/problematika-domovnich-prohlidek-advokatnich-kancelari-ve-svetle-

evropske-judikatury. 
211 Statistika k účasti zástupce Komory při prohlídkách vedená Českou advokátní komorou od roku 2012. 

http://www.bulletin-advokacie.cz/problematika-domovnich-prohlidek-advokatnich-kancelari-ve-svetle-evropske-judikatury
http://www.bulletin-advokacie.cz/problematika-domovnich-prohlidek-advokatnich-kancelari-ve-svetle-evropske-judikatury
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rozhodnutí soudu. V jednom z případů chybný postup potvrdil i Ústavní soud, v jiném 

soud rozhodl nepřezkoumatelným způsobem a v dalším rozhodl v rekordně krátkém čase 

budícím pochybnosti o řádném posouzení.   

I z těchto důvodů je proto žádoucí, aby v trestním řádu byla upravena možnost 

přezkumu rozhodnutí soudu o nahrazení souhlasu zástupce Komory, neboť tato 

v současné době absentuje. Mohl by jej provádět obdobně jako u přezkumu zákonnosti 

příkazu k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu podle ust. § 88 odst. 8 tr. 

řádu Nejvyšší soud ČR. 

 Nelze odhlédnout od značné délky soudního řízení o nahrazení souhlasu zástupce 

Komory, která se počítá na roky a která je zapříčiněna nikoliv vytížeností soudu, ale 

znaleckým tříděním předložených elektronických listin. V tomto případě se jedná o 

prodlení způsobené výpočetní technikou, jenž nelze zmírnit změnou právní úpravy, ale 

spíše budoucím vývojem IT technologií. Stojí také za zvážení orgány činnými v trestním 

řízení, zda je nezbytné zajišťovat při prohlídce výpočetní techniku či v takovém rozsahu.  

Není pochyb, že řízení podle ust. § 85b tr. řádu bude vždy kompromisem mezi 

zachováním povinnosti mlčenlivosti advokáta, ochranou oprávněných zájmů jeho klientů 

a nutností dosažení účelu trestního řízení takovým způsobem, aby byla ochrana listin, 

které obsahují skutečnosti podléhající mlčenlivosti, zajištěna v co nejvyšší míře.      

Česká advokátní komora je jako profesní stavovská organizace nejvhodnějším 

garantem ochrany, neboť jí byla zákonem svěřena pravomoc dohlížet nad řádným 

výkonem advokacie, jehož je povinnost mlčenlivosti advokáta nepostradatelným 

předpokladem. 

Jak je podrobněji uvedeno v šesté kapitole, je nesporné, že institut povinnosti 

mlčenlivosti advokáta nesmí sloužit k zakrývání páchání trestné činnosti advokáta či 

jiných osob. Jeho zneužití nepožívá zákonné ochrany, protože jednání, kterého se advokát 

dopouští, nemůže být považováno za právní služby.   

Je však třeba býti v posuzování domnělé trestné činnosti advokáta obezřetný. 

Pokud chtějí orgány činné v trestním řízení prolomit zákonem uloženou povinnost 

mlčelivosti z důvodu páchání trestné činnosti advokátem, musí být důvodné podezření 

určité a podložené fakty. Účelový postup spočívající v automatickém podezírání advokáta 

z protiprávního jednání při běžném poskytování právních služeb je nepřípustný. Značná 

část příkazů k prohlídce prostor sloužících k výkonu advokacie je právě odůvodňovaná 

onou magickou formulí „páchání trestné činnosti advokátem nepožívá zákonné ochrany“ 
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bez bližšího odůvodnění. V praxi tak dochází k absurdním situacím, kdy má advokát, 

v jehož advokátní kanceláři byla prohlídka realizována, v předmětném trestním řízení 

postavení poškozeného.212 Pokud v rozhodovací praxi soudů dochází k poměřování mezi 

zájmem státu na potírání kriminality a zájmem státu na ochraně jím uložené povinnosti 

mlčenlivosti, a tedy i tajemství klienta, vítězí bohužel státní represe, což dokládá i 

rozhodnutí Ústavního soudu ze dne 26. 10. 2015 sp. zn. I. ÚS 2878/14, ve kterém uvádí: 

„Pochybení Městského soudu není nezvratného charakteru a v probíhajícím trestním 

řízení je přesto možné poskytnout ochranu důvěrné klientské komunikace a klientských 

dat stěžovatelky tím, že je orgány činné v trestním řízení vyloučí z dalšího nakládání, 

jakož i zachovat základní práva a svobody stěžovatelky, zejména právo na spravedlivý 

proces, bez toho, aby byl ohrožen základní účel trestního řízení náležitě zjistit trestné činy 

a spravedlivě potrestat jejich pachatele.“       

Předkládaná práce naopak na základě výše uvedených skutečností dokazuje, že se 

státem uloženou a uznanou povinností mlčenlivosti je třeba zacházet s respektem. Jedná 

se o důležitou součást právního státu, která si zaslouží zvláštní ochranu. 

 

 
212 V řízení vedeném Policií ČR, Národní centrálou proti organizovanému zločinu, pod č. j. NCOZ-

5853/TČ-2017-417504. 
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Meze zákonné povinnosti mlčenlivosti advokáta v trestním řízení 

 

Abstrakt 

 Zákonem uložená povinnost mlčenlivosti advokáta je v současné době 

skloňována nejen v odborných diskuzích. Zvýšená pozornost věnovaná tomuto institutu 

mu nicméně nesvědčí. Množí se názory, že je zneužíván pro vlastní prospěch advokáta či 

k zakrývání trestné a jiné deliktní činnosti, což má za následek zvyšování tlaku státu na 

narušení povinnosti mlčenlivosti. Ten se projevuje systematickými či individuálními 

pokusy o jeho prolomení či vede k odmítání ochrany důvěrného vztahu mezi advokátem 

a jeho klientem, který je nezbytným předpokladem pro poskytnutí právní pomoci.  

 Práce podrobně popisuje smysl a účel institutu povinnosti mlčenlivosti advokáta 

a jeho postavení v právním řádu. Její pozornost je zaměřena zejména na oblast trestního 

práva, ve které je nejvíce ohrožen, a proto je rovněž zevrubně analyzována aplikace a 

ochrana tohoto institutu v trestním řízení. Aby mohl být smysl uvedených ustanovení 

trestního řádu výstižně objasněn, je tak v práci činěno především z pohledu praxe. Za 

tímto účelem práce poměrně hojně čerpá z judikatury, ale také z konkrétních trestních 

kauz.  

 Největší pozornost je v práci věnována právní úpravě prohlídek prostor sloužících 

k výkonu advokacie, neboť právě při jejich provádění jsou pokusy orgánů činných 

v trestním řízení o prolomení povinnosti mlčenlivosti advokáta nejzřetelnější. Na řádný 

průběh těchto prohlídek dohlíží Komora, respektive její zástupce, který je vždy 

prohlídkám přítomen a jehož postavení v rámci trestního řízení rovněž práce podrobně 

analyzuje. V oblasti zásahů do povinnosti mlčenlivosti není opomenuta ani problematika 

odposlechů komunikace advokáta s klientem, v jejichž rámci dochází ze strany orgánů 

činných v trestním řízení taktéž k narušování důvěrného vztahu mezi advokátem a 

klientem. 

 Práce ve svém závěru konstatuje, že v současné době dochází k negativní 

kriminalizaci právní pomoci poskytované advokáty, kteří jsou tak často v případě 

trestního stíhání svého klienta automaticky považováni za jeho komplice. Tomu 

nasvědčuje i současná rozhodovací praxe soudů, jež upřednostňuje zájem státu na 

potírání kriminality před zájmem státu na ochraně jím uložené povinnosti mlčenlivosti. 
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Práce si proto klade za cíl poukázat na aplikační problémy, formulovat sporné otázky 

týkající se povinnosti mlčenlivosti advokáta a předložit několik návrhů de lege ferenda 

k jejich vyřešení. 
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Limits of Legal Obligation of Attorney`s Confidentiality in 

Criminal Proceedings 

 

Abstract 

 The legal obligation of attorney’s confidentiality imposed by the law is currently 

not only mentioned in professional discussions. However, the increased attention paid to 

this institute does not support it. There is a growing belief that it is being misused for the 

benefit of an attorney or for concealing criminal and other delict activity, resulting in 

increased pressure from the state to violate confidentiality obligations. This manifests 

itself in systematic or individual attempts to break it, or it leads to refusal of protection of 

the confidential relationship between an attorney and his client, which is a prerequisite 

for providing legal assistance. 

 The thesis describes in detail the meaning and purpose of the institute of attorney’s 

duty of confidentiality and its position in the legal order. Its attention is focused especially 

on the area of the criminal law in which it is most threatened and therefore the application 

and protection of this institute in criminal proceedings is analyzed in detail. In order that 

the meaning of the above-mentioned provisions of the Code of Criminal Procedure can 

be concisely clarified, this is done in the thesis primarily from the practical point of view. 

For this purpose, the thesis draws quite abundantly from the case law, but also from 

specific criminal cases. 

 The greatest attention is paid to the legal regulation of examinations of premises 

used for advocacy, because it is during their implementation that attempts of law 

enforcement authorities to break the attorney’s confidentiality obligation are the most 

obvious. The proper conduct of these inspections is supervised by the Chamber or its 

representative, who is always present at the inspections, and whose position in the 

criminal proceedings the thesis also analyzes in detail. In the area of interference with the 

duty of confidentiality, the issue of wiretapping the communication between the attorney 

and the client is also not neglected, where the law enforcement authorities also violate the 

confidential relationship between the attorney and the client. 

 The thesis concludes that at present there is a negative criminalization of legal aid 

provided by attornies, who are so often considered to be accomplices of their clients in 
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the case of client’s criminal prosecution. This is also indicated by the current decision-

making practice of the courts, which favors the state's interest in combating crime over 

the state's interest in protecting the confidentiality obligation imposed by it.  Therefore, 

the thesis aims to point out application problems, to formulate controversial issues 

regarding the attorney's confidentiality obligation and to submit several de lege ferenda 

proposals to solve them. 
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