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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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