
Abstrakt 

Diplomová práce je věnována odposlechu a  záznamu telekomunikačního provozu, 

kterýžto je na straně jedné nepostradatelným nástrojem orgánů činných v  trestním řízení, avšak 

na straně druhé značným způsobem zasahuje do soukromého života odposlouchávaných osob. 

První kapitola diplomové práce je věnována právě sféře práva na soukromí, neboť aby 

bylo možné posoudit, zda jsou odposlechy prováděny v  souladu s  právními předpisy, je nutné 

vědět, co vše z  právního pohledu do soukromí jednotlivce spadá, jaká dílčí práva tento pojem 

zastřešuje, a  tudíž jaká práva jsou předmětem ochrany. 

Následuje objasnění termínu odposlech a  záznam telekomunikačního provozu a  dále 

shrnutí vývoje právní úpravy tohoto institutu. Na vývoji právní úpravy lze pozorovat, posilování 

ochrany soukromí v  průběhu času. 

Další část je věnována materii příkazu k  odposlechu, konkrétně postupu při jeho vydání, 

jeho obligatorním náležitostem dle trestního řádu, testu účinnosti trojí kontroly a  rovněž 

judikatuře, která je v  tomto ohledu velmi významná. Posledním bodem, jenž se věnuje příkazu 

k  odposlechu, je pak problematika posuzování jeho zákonnosti v  aplikační praxi, kdy byla 

vybrána všeobecně známá trestní kauza, na níž je zřejmé jak diametrálně odlišný pohled na 

zákonnost odposlechů mohou mít vrchní soud a  Nejvyšší soud. 

Výrazným tématem je i  odposlech mezi obviněným a  obhájcem, kterému se práce 

věnuje ve své další části. Trestní řád je zde konfrontován se zákonem o  advokacii, dle kterého 

je advokát vázán advokátní mlčenlivostí, avšak trestní řád umožňuje důvěrnost privilegované 

komunikace mezi advokátem a  klientem narušit. V  práci je nastíněna kritika úpravy de lege 

lata a  související návrhy de lege ferenda. Představené argumenty ukazují, že jedním 

z  nejproblematičtějších míst úpravy de lege lata může být skutečnost, že orgány činné 

v  trestním řízení mohou samy ovlivnit, jak dlouho budou moci důvěrnou komunikaci 

monitorovat, než bude její odposlech dle zákona nepřípustný.  

Nedostatečnou se může jevit i  úprava automatického nahrávání odposlechů, čemuž je 

věnován závěr práce. Největší obavy panují ohledně skutečnosti, zda nemohou být důvěrné 

hovory, jejichž odposlech je ex lege nepřípustný, přesto odposlouchávány. 

 


