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Oponentský posudek 

na diplomovou práci Mgr. Petra Svobody 

Meze zákonné povinnosti mlčenlivosti advokáta v trestním řízení  

 

Diplomová práce Mgr. Petra Svobody je věnována rozboru důvěrného vztahu mezi 

advokátem (obhájcem v trestním řízení) a jeho klientem. Řádné poskytování právních služeb 

je bez tohoto zvláštního stavu důvěry nemožné. Obviněný v trestním řízení musí mít možnost 

bez obav vyjevit svému obhájci cokoliv, co souvisí s jeho obhajobu, včetně skutečností, které 

pro něho mohou být usvědčující nebo přitěžující. Jak správně diplomant uvádí (str. 43), 

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 stavu je i důvěrná výměna informací mezi advokátem a jeho klientem, jejíž zachování 

je v trestním řízení důležitou součástí práva klienta na obhajobu. 

Z uvedeného vyplývá, že problematika zpracovávaná diplomovou prací, je důležitá, 

aktuální, závažná. 

Diplomant rozdělil téma své diplomové práce do několika kapitol, zpravidla dále 

podrobněji členěných. Začíná v prvé kapitole rozborem práva na právní pomoc. Poté rozebírá 

právní úpravu mlčenlivosti advokáta. Následuje konkrétní právní úprava mlčenlivosti 

advokáta v trestním řízení. V následujících kapitolách se autor zabývá domovní prohlídkou a 

prohlídkou jiných prostor, součinností České advokátní komory při provádění prohlídky 

v místech, ve kterých advokát vykonává advokacii a nakonec řízením o nahrazení souhlasu 

zástupce Komory. V závěru rekapituluje předchozí obsah práce a připojuje některé návrhy de 

lege ferenda. 

Osnovu práce považuji za logickou. Diplomant se zabývá v podstatě všemi důležitými a 

potřebnými otázkami souvisejícími s tématem. 

Seznam použité literatury je úctyhodný, jsou tam uvedeny v podstatě všechny tituly (české, 

slovenské, československé), které se otázkami obhájce a obhajoby ve vztahu k vymezenému 

tématu práce zabývají.  

K obsahu práce nemám věcné či formální připomínky. Práce prošla pečlivou technickou 

redakcí. Diplomovou práci doporučuji k ústní obhajobě. Otázka: Jak autor vymezuje „prostor, 

ve kterém advokát vykonává advokacii“?  Hodnocení: výborně 

 

 

V Praze 2. 12. 2019                                                          JUDr. Marie Vanduchová, CSc.,   


