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Hodnocení 

diplomové práce Mgr. Petra Svobody 

„Meze zákonné povinnosti mlčenlivosti advokáta v trestním řízení 

 

Téma recenzované diplomové práce je aktuální jak z pohledu platné právní úpravy, tak z 

hlediska úvah o budoucím vývoji trestního řízení. Hlubší zhodnocení tak důležitého tématu 

jako právo obviněného na obhajobu v trestním řízení a povinnost advokáta zachovávat 

mlčenlivost o tom, co se dozví, jsou potřebné pro teoretické objasnění i pro legislativní a 

aplikační praxi. 

Zásada zajištění práva na obhajobu je pravidlem ústavněprávní úrovně (srov. čl. 40 odst. 3, 

4 Listiny) a právo na obhajobu je upraveno také v mezinárodních dokumentech o lidských 

právech, zejména v čl. 14 odst. 3 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech a 

v čl. 6 odst. 3 písm. h) Evropské úmluvy. 

Autor zpracoval práci na podkladě logické osnovy. V úvodu zdůrazňuje společenský 

význam práva obviněného na obhajobu a poukazuje na aktuální systémové kroky, které 

uvedené právo omezují, resp. znemožňují. Řadí tam podle názoru autora neodůvodněný 

nárůst domovních prohlídek a prohlídek jiných prostor sloužících k výkonu advokacie, 

nesprávný způsob obstarávání důkazů zajištěním listin nebo jiných nosičů (tzv. pytlování), 

rozšíření odposlechů a podobně). 

Po úvodu následuje osm kapitol, dále strukturovaných, ve kterých diplomant postupně 

pojednává o právu na právní pomoc, právní úpravě mlčenlivosti advokáta, a to obecně i 

v trestním řízení, o zvláštních ustanoveních ochraňujících vztah obviněného a jeho obhájce, o 

domovní prohlídce a prohlídce jiných prostor, zejména pokud se vykonávají v místech 

výkonu advokacie. Práci uzavírá závěrem sumarizujím poznatky, ke kterým dospěl, a 

obsahujícím také návrhy de lege ferenda.  Osnova práce je jasná a logická, jednotlivé části 

práce na sebe vhodně navazují. 

Diplomant zpracoval práci na podkladě nadstandardního počtu odborných pramenů, 

s kterými pracoval korektně a kreativně. Zejména je třeba ocenit, že podstatnou část pramenů 

tvoří nepříliš známé interní materiály České advokátní komory, například rozhodnutí kárných 

komisí ČAK. To pochopitelně diplomovou práci zhodnocuje. Pokud odkazuje na elektronické 

zdroje, autorova citace je správná a úplná. Práce je napsána živým, čtivým stylem. Pravopisné 

chyby jsem našel jen ojediněle (např. str. 42, slovo „stadium“, nikoliv „stádium“. 

Za cíl své práce autor stanovil (str. 4) popis a rozbor institutu povinné mlčenlivosti 

advokáta a jeho postavení v právním řádu. Logicky se zaměřil na oblast trestního řízení. 
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Cílem bylo také upozornit na otázky, které jsou nejasné, a o kterých je vedena v odborné 

veřejnosti diskuse.   

Podle mého názoru účelu práce bylo dosaženo, práce má výbornou odbornou i literární 

úroveň. Diplomová práce je dostatečně odborná i obecně srozumitelná, práce neobsahuje 

věcné chyby či nedostatky. 

Závěrem shrnuji: Diplomová práce Mgr. Petra Svobody je plně způsobilým podkladem pro 

ústní obhajobu. Autor prokázal schopnost vytvořit odborný text na zadané téma, který má 

velmi pěknou úroveň.  

Otázka k obhajobě: Ochrana důvěrné komunikace mezi advokátem a klientem. Od kterého 

okamžiku platí advokátní mlčenlivost a zákaz výslechu advokáta? 

Hodnocení: výborně 

 

 

 

 

V Praze 1. 12. 2019                                                         prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc.,  

                                                                                         konzultant     

 

 


