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1. Úvod 

Odposlech a  záznam telekomunikačního provozu (dále v  této práci také jen jako 

„odposlech“) je velmi rozsáhlým tématem, které zajisté nemůže být v  diplomové práci 

vyčerpáno. Jedná se nepochybně o  problematiku aktuální, neboť ve společnosti kontinuálně 

probíhají diskuze, zda mají být v  zájmu vyšetřování trestné činnosti pravomoci orgánů činných 

v  trestním řízení v  této oblasti posíleny či naopak, zda by bylo v  zájmu zvýšené ochrany 

soukromí, jakož i  zachování důvěrnosti komunikace mezi advokáty a  jejich klienty, žádoucí, 

aby byly jejich pravomoci v  tomto směru omezeny.  

Pro orgány činné v  trestním řízení je odposlech velmi cenným a  nenahraditelným 

instrumentem při prokazování závažných a  společensky značně škodlivých forem kriminality. 

Jeho využití však není vyhrazeno jen fázi dokazování, nýbrž jeho uplatnění nalezneme i při 

odhalování trestné činnosti, jakož i  dalších činnostech orgánů činných v  trestním řízení.  

S  ohledem na skutečnost, že odposlech a  záznam telekomunikačního provozu citelně 

zasahuje do soukromí odposlouchávaných osob, jsou možnosti jeho užití ze strany veřejné moci 

právními předpisy významně limitovány. Nepochybně se nejedná jen o  právní předpisy 

vnitrostátní, ale i  o  předpisy práva Evropské unie a  dalších mezinárodních organizací, jichž je 

Česká republika členem. V  diplomové práci budou předmětné právní předpisy podrobeny 

zkoumání z  hlediska jejich vlivu na odposlech a  záznam telekomunikačního provozu v  České 

republice ve smyslu limitace orgánů činných v  trestním řízení při jejich činnosti na jedné straně, 

s  ohledem na práva osob, které mají být odposlouchávány na straně druhé. 

Abychom byli schopni porozumět současné právní úpravě, je nezbytné zaměřit se mimo 

jiné i  na její vývoj v  čase. Úprava odposlechu v  trestním řádu musela za dobu své existence 

projít nepatrnými i  význačnějšími novelami, které byly učiněny v  důsledku celospolečenských 

změn, v  reakci na technologický pokrok, který měl nepochybně vliv i  na sféru monitoringu 

a  nahrávání telekomunikačního provozu, ale například i  v  důsledku pouhých tiskových chyb. 

Výraz telekomunikační provoz jistě není běžně užívaným pojmem, v  diplomové práci se 

tedy pokusím o  jeho objasnění a  specifikaci druhů komunikace, které mohou orgány činné 

v  trestním řízení na základě příkazu k  odposlechu monitorovat.  

Po seznámení se s  ustanovením § 88 trestního řádu, které je odposlechu a  záznamu 

telekomunikačního provozu věnováno, by se mohlo zdát, že trestní řád vše stanovuje poměrně 

přesně a  jasně, co se týče situací, kdy může být odposlech a  záznam telekomunikačního 

provozu nařízen, jaké náležitosti má splňovat příkaz, kterým se nařizuje, kdy je naopak vyloučen 

apod. Právní předpis ovšem nikdy nemůže obsáhnout veškeré situace a  nuance, které 
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v  aplikační praxi nastávají, a  na tyto musí poskytnout odpovědi judikatura a  pokouší se o  ně 

právní teorie. Nejinak je tomu v  případě odposlechu a  záznamu telekomunikačního provozu. 

Velmi často se hovoří o  náležitostech, které musí obsahovat příkaz, kterým je daný 

odposlech a  záznam telekomunikačního provozu nařizován. Ač se může zdát, že se jedná 

o  poměrně bagatelní a  velice prostou záležitost, praxe ukázala, že skutečnost je jiná. Právě 

o  náležitostech příkazu vedly i  soudy různých instancí spory, které končily i  závěrem, že 

pořízené odposlechy byly z  důvodu nedodržení zákonem požadovaných náležitostí příkazu 

shledány jako v  trestním řízení nepoužitelné. Taková rozhodnutí u  široké veřejnosti poměrně 

oprávněně vzbuzovala otázku, jak je možné, že jsou odposlechy realizovány na základě 

nezákonných příkazů a  jak je možné, že orgány činné v  trestním řízení neví, co má takový 

příkaz obsahovat. Jedním z  cílů této práce je analyzovat dosavadní judikaturu a  pokusit se určit, 

jaké obligatorní náležitosti musí příkaz k  odposlechu a  záznamu telekomunikačního provozu 

obsahovat, neboť se v  dané problematice jedná o  otázku naprosto zásadní.  

Jednou ze základních zásad práva na spravedlivý proces je právo na obhajobu. Aby 

mohla osoba, proti níž je trestní řízení vedeno, náležitě uplatňovat svá práva, může si zvolit 

svého zmocněnce či obhájce (dle aktuální fáze trestního řízení). Takovou osobou nepochybně 

zvolí toho, u  něhož předpokládá, že vždy bude jednat v  jejím zájmu a  ke komu chová důvěru. 

Pro zachování důvěrného vztahu, ale i  rovnosti zbraní strany obžaloby a  obhajoby, je důvěrnost 

komunikace mezi obviněným a  obhájcem zákonem předpokládána a  jsou jí vyhrazena určitá 

privilegia, kdy jedním z  nich je zákaz odposlechů mezi obviněným a  jeho obhájcem. Mezi 

odbornou veřejností nepanuje shoda, zda je současná právní úprava dostatečná či nikoliv a  zda 

v  účinném znění plní svůj účel. Rovněž na uvedenou problematiku bude práce zaměřena 

a  budou představeny důvody, pro které by měla být, dle jejich zastánců, ochrana komunikace 

a  zákaz jejího odposlechu mezi obviněným a  obhájcem rozšířena i  na osoby, jež se nacházejí 

v  jiném procesním postavení, než v  postavení obviněného, rovněž budou představeny i  názory 

opačné, které mají současnou podobu zákona za dostačující. 

Za dobu existence právní úpravy nedošlo pouze k  jejímu vývoji, ale 

i  k  technologickému pokroku, jež při své činnosti zúročují i  orgány činné v  trestním řízení. 

V  současné době již odposlech není prováděn bezprostředně, tedy fyzickou osobou, která by 

v  reálném čase se sluchátky poslouchala aktuálně probíhající telefonický hovor, ale hovory jsou 

zaznamenávány automatickým nahrávacím zařízením a  až po nějakém čase si je určená osoba 
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vyslechne.1 Současná praxe nahrávání odposlechů je rovněž podrobena kritice, jež bude 

představena v  poslední části diplomové práce. Kritika samozřejmě není cílena směrem na 

znovuobnovení odposlechu v  reálném čase, nýbrž se soustřeďuje zejména na otázku, zdali při 

současné právní úpravě a  aplikační praxi jsou dány dostatečné záruky, že orgány činnými 

v  trestním řízení, které na dané trestní věci mají zájem, tedy nějakým způsobem se na ní podílí, 

nebude vyslechnuta komunikace mezi obviněným a  jeho obhájcem, neboť i  přes skutečnost, že 

je odposlech mezi obviněným a  obhájcem dle právní úpravy nepřípustný, není vyloučeno, že 

tato komunikace bude orgány činnými v  trestním řízení vyposlechnuta. Jak je možné, že i  přes 

výslovnou, zákonem garantovanou nepřípustnost k  takovému odposlechu dojde a  jaké řešení 

kritici navrhují, je samozřejmě rovněž obsahem dané kapitoly.  

Diplomová práce se soustředí výhradně na odposlech a  záznam telekomunikačního 

provozu dle trestního řádu, nikoliv dle jiných právních předpisů, jakými jsou například zákon č. 

154/1994 Sb., o  Bezpečnostní informační službě či zákon č. 289/2005 Sb., o  Vojenském 

zpravodajství. 

Diplomová práce pracuje s  právními předpisy účinnými ke dni  1. července 2021. 

 

 

  

 

  

                                                 

 

1 LATA, Jan. DRAŠTÍK, Antonín a  kol. Trestní řád: Komentář. [Systém ASPI]. Wolters Kluwer [cit. 2021-8 -13]. 

ASPI_ID KO141_1961CZ. Dostupné z: https://www.aspi.cz/products/lawText/13/61/1 /2 ISSN 2336-517X. 

https://www.aspi.cz/products/lawText/13/61/1/2
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2. Právo na soukromí 

Uskutečnění odposlechu a  záznamu telekomunikačního provozu (dále v  této práci též 

jako „odposlech“) je nepochybně značným zásahem do práva na soukromí odposlouchávané 

osoby, a  proto je nezbytné právo na soukromí vymezit.  

Právo na soukromí však není snadné definovat, neboť za jeho charakteristické rysy lze 

primárně označit multidimenzionální povahu a  dále proměnlivost v  čase.2 Ona 

multidimenzionální povaha vyjadřuje, že aspekty práva na soukromí se týkají jak fyzické, tak 

psychické integrity jednotlivce a  dále, že se týkají všech forem práva na soukromí, které se 

velmi těžko taxativně vymezují, nepochybně však mezi ně patří právo na sebeurčení, právo na 

rozhodování o  sobě samém, právo na ochranu osobní cti, dobré pověsti a  jména, ochrana lidské 

důstojnosti, ochrana soukromého a rodinného života či právo na informační sebeurčení. 

Provedený výčet práv je pouze demonstrativní a  vyjmenovaná práva jsou velmi obecná, pročež 

může být problematické určit, co pod jednotlivá pojmenování spadá. S  ohledem na skutečnost, 

že je obsah práva na soukromí jednotlivce proměnlivý v  čase, stává se i  politickou otázkou 

a  změny jeho obsahu souvisí s  politickou situací a  politickými otázkami.3  

Právo na soukromí, co do svého obsahu a  předmětu, prošlo a  stále prochází poměrně 

zásadními změnami. Jedná se o  změny obsahu práva na soukromí a  jeho rozsahu, s  čímž 

samozřejmě souvisí i  judikatorní vývoj v  této oblasti. Tyto změny souvisí jednak se změnami 

ve společnosti a  jednak v  současné době velmi výrazně také s  rozvojem moderních technologií, 

které jsou schopny do soukromí jednotlivce stále výrazněji a  výrazněji zasahovat.4 

S  ohledem na skutečnost, že základní lidská práva, přesněji základní práva a  svobody, 

jsou nezadatelná, nezcizitelná, nepromlčitelná a  nezrušitelná,5 musí být každý zásah ze strany 

veřejné moci do těchto práv jednotlivce zákonem předpokládaný, důvodný, odůvodněný 

a  provedený v  souladu s  platnou právní úpravou. Takto výrazné zásahy ze strany státní moci 

                                                 

 

2 HUSSEINI, Faisal, Michal BARTOŇ, Marian KOKEŠ, Martin KOPA a  kol. Listina základních práv a  svobod: 

komentář [online]. V Praze: C. H. Beck, 2021, s. 326-361 [cit. 2021-02-07]. Beckova edice komentované zákony. 

ISBN 978-80-7400-812-2. Dostupné z: https://www-beck-online-cz.ezproxy.is.cuni.cz/bo/document-

view.seam?documentId=nnptembsgbpwk232ge4te&tocid=nnptembsgbpwk232ge4te 
3 HUSSEINI, Faisal, Michal BARTOŇ, Marian KOKEŠ, Martin KOPA a  kol. Listina základních práv a  svobod: 

komentář [online]. V Praze: C. H. Beck, 2021, s. 326-361 [cit. 2021-02-07]. Beckova edice komentované zákony. 

ISBN 978-80-7400-812-2. Dostupné z: https://www-beck-online-cz.ezproxy.is.cuni.cz/bo/document-

view.seam?documentId=nnptembsgbpwk232ge4te&tocid=nnptembsgbpwk232ge4te 
4 HUSSEINI, Faisal, Michal BARTOŇ, Marian KOKEŠ, Martin KOPA a  kol. Listina základních práv a  svobod: 

komentář [online]. V Praze: C. H. Beck, 2021, s. 326-361 [cit. 2021-02-07]. Beckova edice komentované zákony. 

ISBN 978-80-7400-812-2. Dostupné z: https://www-beck-online-cz.ezproxy.is.cuni.cz/bo/document-

view.seam?documentId=nnptembsgbpwk232ge4te&tocid=nnptembsgbpwk232ge4te 
5 Listina Čl. 1  
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musí vycházet z  principů právního státu, musí být v  souladu s  jeho základními hodnotami 

a  idejemi, nepochybně musí být i  předvídatelné, což znamená, že do soukromí jednotlivců by 

mělo být zasahováno v  případech, v  nichž to lze dle právní úpravy a  dosavadní praxe 

očekávat.6  

2.1. Vnitrostátní úprava 

2.1.1. Listina základních práv a  svobod 

Ve vnitrostátní úpravě nalezneme úpravu obecné ochrany soukromí na úrovni ústavního 

zákona, v  Listině. Zejména se jedná o  článek 7  upravující nedotknutelnost osoby, o  článek 

8  upravující osobní svobodu, o  článek 10 upravující ochranu osobnosti, právo na soukromý 

a  rodinný život a  informační sebeurčení, o  článek 12 upravující nedotknutelnost obydlí a  dále 

o  článek 13 upravující listovní tajemství a  důvěrnost komunikace. Nezbytné je rovněž brát 

v  úvahu článek 4  odst. 4  Listiny, který stanovuje, že v  případě užití ustanovení, která se týkají 

mezí základních práv a  svobod, musí být šetřeno podstaty a  smyslu základních práv a  svobod 

a  jejich omezení nesmějí být zneužívána k  jiným účelům, než pro jaké byla vymezena. Uvedená 

práva a  základní svobody však nejsou taxativním výčtem práv týkajících se práva na soukromí. 

Článek 7  odst. 1  Listiny se zabývá nedotknutelností osoby a  jejího soukromí, kdy uvádí, 

že taková nedotknutelnost je zaručena. K  pojmu soukromí v  tomto článku Listiny jsou 

z  hlediska jeho významu dva výklady, a  to vlivem skutečnosti, že ochranu soukromí poskytuje 

rovněž článek 10 odst. 2  Listiny. Dle jednoho výkladu nemá pojem soukromí v  článku 7  odst. 

1  Listiny žádný zvláštní význam a  pouze souvisí s  ochranou tělesné a  duševní podstaty 

jednotlivce.7 Takový výklad se jeví logickým s  ohledem na systematiku Listiny, což je 

důvodem, proč bych se k  němu připojila, neboť odlišným výkladem dochází k  tomu, že ochrana 

soukromí je v  Listině upravena duplicitně, tedy v  článku 7  odst. 1  Listiny i  v  článku 10 odst. 

2  Listiny. Druhý výklad považuje ochranu soukromí v  článku 7  odst. 1  Listiny jako obecnou 

                                                 

 

6 HUSSEINI, Faisal, Michal BARTOŇ, Marian KOKEŠ, Martin KOPA a  kol. Listina základních práv a  svobod: 

komentář [online]. V Praze: C. H. Beck, 2021, s. 326-361 [cit. 2021-02-07]. Beckova edice komentované zákony. 

ISBN 978-80-7400-812-2. Dostupné z: https://www-beck-online-cz.ezproxy.is.cuni.cz/bo/document-

view.seam?documentId=nnptembsgbpwk232ge4te&tocid=nnptembsgbpwk232ge4te 
7 HUSSEINI, Faisal, Michal BARTOŇ, Michal KOKEŠ a  Martin KOPA. Listina základních práv a  svobod: 

komentář [online]. V Praze: C. H. Beck, 2021, s. 224-245 [cit. 2021-02-07]. Beckova edice komentované zákony. 

ISBN 978-80-7400-812-2. Dostupné z: https://www-beck-online-cz.ezproxy.is.cuni.cz/bo/document-

view.seam?documentId=nnptembsgbpwk232ge4teltdnq3q 
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ochranu soukromí, která je následně konkretizována v  dalších článcích Listiny, které se věnují 

ochraně jednotlivých aspektů práva na soukromí.8 

Článek 8  odst. 1  Listiny uvádí, že osobní svoboda je zaručena. Na pojem svoboda 

v  uvedeném ustanovení je nutné nazírat jako na svobodu vnější, tedy jako svobodu tělesnou, 

svobodu pohybu, kdy jedinec je oprávněn sám rozhodovat, kdy a  kam se bude pohybovat.9 

S  ohledem na téma této práce tedy není svoboda ve smyslu článku 8  odst. 1  Listiny toliko 

významnou.  

Dle článku 10 odst. 2  Listiny má každý právo na ochranu před neoprávněným 

zasahováním do soukromého a  rodinného života. Právo na soukromí bylo blíže specifikováno na 

počátku této práce. Právo na soukromý život zahrnuje právo jednotlivce na seberealizaci v  rámci 

společenských vztahů,10 současně má však zahrnovat i  právo rozhodovat o  vlastní fyzické 

a  psychické integritě či právo na sexuální sebeurčení,11 což jen potvrzuje problematičnost 

úpravy práva na soukromí ve dvou článcích Listiny. Z  právě uvedeného však plyne, že právo na 

ochranu soukromého života dle článku 10 odst. 2  Listiny se tématu diplomové práce příliš 

nedotýká. 

Z  hlediska tématu této práce je naopak velmi důležitý článek 10 odst. 3  Listiny, tedy 

právo na informační sebeurčení. Právo na informační sebeurčení se může zdát jako poměrně 

abstraktní pojem. Jeho obsahem však je právo jednotlivce rozhodovat o  tom, kdy, komu 

a  případně za jakých podmínek mají být jiným osobám či institucím sdělovány skutečnosti 

ohledně osobních informací a  soukromí dané osoby. Pod právo na informační sebeurčení lze 

rovněž podřadit právo jednotlivce nebýt nikým, zejména pak veřejnou mocí, sledován, hlídán 

a  pronásledován, a  to i  ve veřejném prostoru a  na veřejně přístupných místech.12 Právě právo 

                                                 

 

8 HUSSEINI, Faisal, Michal BARTOŇ, Michal KOKEŠ a  Martin KOPA. Listina základních práv a  svobod: 

komentář [online]. V Praze: C. H. Beck, 2021, s. 224-245 [cit. 2021-02-07]. Beckova edice komentované zákony. 

ISBN 978-80-7400-812-2. Dostupné z: https://www-beck-online-cz.ezproxy.is.cuni.cz/bo/document-

view.seam?documentId=nnptembsgbpwk232ge4teltdnq3q 
9 WAGNEROVÁ, Eliška, Vojtěch ŠIMÍČEK, Tomáš LANGÁŠEK, Ivo POSPÍŠIL a  kol. Listina základních práv 

a  svobod: komentář. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2012, s. 218. Komentáře (Wolters Kluwer ČR). ISBN 

978-80-7357-750-6  
10 HUSSEINI, Faisal, Michal BARTOŇ, Marian KOKEŠ, Martin KOPA a  kol. Listina základních práv a  svobod: 

komentář [online]. V Praze: C. H. Beck, 2021, s. 326-361 [cit. 2021-02-07]. Beckova edice komentované zákony. 

ISBN 978-80-7400-812-2. Dostupné z: https://www-beck-online-cz.ezproxy.is.cuni.cz/bo/document-

view.seam?documentId=nnptembsgbpwk232ge4te&tocid=nnptembsgbpwk232ge4te 
11 WAGNEROVÁ, Eliška, Vojtěch ŠIMÍČEK, Tomáš LANGÁŠEK, Ivo POSPÍŠIL a  kol. Listina základních práv 

a  svobod: komentář. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2012, s. 284. Komentáře (Wolters Kluwer ČR). ISBN 

978-80-7357-750-6  
12 WAGNEROVÁ, Eliška, Vojtěch ŠIMÍČEK, Tomáš LANGÁŠEK, Ivo POSPÍŠIL a  kol. Listina základních práv 

a  svobod: komentář. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2012, s. 284. Komentáře (Wolters Kluwer ČR). ISBN 
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na informační sebeurčení je jedním z  těch, které v  současné době vlivem velkého rozmachu 

informačních a  digitálních technologií může být ohrožováno více než dříve.13 Ústavní soud 

České republiky dokonce v  jednom ze svých nálezů uvedl: v  podmínkách vševědoucího 

a  všudypřítomného státu a  veřejné moci se svoboda projevu, právo na soukromí a  právo 

svobodné volby chování a  konání stávají prakticky neexistujícími a  iluzorními.14 Právě uvedené 

však neznamená, že veřejný prostor či veřejně přístupná místa nemohou být pod kamerovým 

sledováním, současně není vyloučeno preventivní síťové sledování na internetu či plošné 

sledování, pokud jsou v  souladu s  testem proporcionality.15 

Článek 13 Listiny poskytuje ochranu listovnímu tajemství, tajemství jiných písemností 

a  záznamů, ať jsou uchovávány v  soukromí či zasílány a  dále je ochrana rovněž poskytována 

tajemství zpráv podávaných telefonem, telegrafem či jiným obdobným zařízením, spolu 

s  článkem 10 odst. 3  Listiny garantují právo na informační sebeurčení. Můžeme tedy obecně 

říci, že tímto ustanovením je chráněna důvěrnost komunikace, z  čehož vyplývá, že chráněné 

právo je nepochybně odposlechem a  záznamem telekomunikačního provozu prolamováno 

(vhodněji dle ústavně právního jazyka omezováno16). Jak již bylo uvedeno, dnešní moderní 

technologie, jejichž pokrok postupuje stále kupředu, mají stále větší potenciál zasahovat do 

práva na soukromí, a  to i  prostřednictvím zasahování do důvěrnosti komunikace. Potřeba 

ochrany ve vztahu k  eventuálním zásahům ze strany veřejné moci, a  zejména jejích 

bezpečnostních složek, je zřejmá a  naléhavá.17 Zásahem do důvěrnosti komunikace je například 

i  otevření zásilky, odposlechy, sledování, úprava či mazání textu zpráv či zabavení 

komunikačních prostředků, ale i  zadržení zásilky.18 Skutečnost, že odposlech a  záznam 

                                                                                                                                                             

 

978-80-7357-750-6  
13 HUSSEINI, Faisal, Michal BARTOŇ, Marian KOKEŠ, Martin KOPA a  kol. Listina základních práv a  svobod: 

komentář [online]. V Praze: C. H. Beck, 2021, s. 326-361 [cit. 2021-02-07]. Beckova edice komentované zákony. 

ISBN 978-80-7400-812-2. Dostupné z: https://www-beck-online-cz.ezproxy.is.cuni.cz/bo/document-

view.seam?documentId=nnptembsgbpwk232ge4te&tocid=nnptembsgbpwk232ge4te 
14 Nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 24/10 ze dne 22. 3. 2011, publikováno 52/11USn. Sbírka nálezů a  usnesení 

ÚS, 60/2011 
15 WAGNEROVÁ, Eliška, Vojtěch ŠIMÍČEK, Tomáš LANGÁŠEK, Ivo POSPÍŠIL a  kol. Listina základních práv 

a  svobod: komentář. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2012, s. 284. Komentáře (Wolters Kluwer ČR). ISBN 

978-80-7357-750-6  
16 WAGNEROVÁ, Eliška, Vojtěch ŠIMÍČEK, Tomáš LANGÁŠEK, Ivo POSPÍŠIL a  kol. Listina základních práv 

a  svobod: komentář. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2012, s. 284. Komentáře (Wolters Kluwer ČR). ISBN 

978-80-7357-750-6  
17 WAGNEROVÁ, Eliška, Vojtěch ŠIMÍČEK, Tomáš LANGÁŠEK, Ivo POSPÍŠIL a  kol. Listina základních práv 

a  svobod: komentář. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2012, s. 345. Komentáře (Wolters Kluwer ČR). ISBN 

978-80-7357-750-6  
18 HUSSEINI, Faisal, Michal BARTOŇ, Marian KOKEŠ, Martin KOPA a  kol. Listina základních práv a  svobod: 

komentář [online]. V Praze: C. H. Beck, 2021, s. 445-453 [cit. 2021-02-07]. Beckova edice komentované zákony. 
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telekomunikačního provozu veřejnou mocí je vážným zásahem do základních práv jednotlivce, 

mnohokrát potvrdil nejen Ústavní soud. Takový zásah veřejné moci do soukromí jednotlivce je 

tedy možný jen ze zákonných důvodů, kdy veřejnost by měla mít představu o  tom, za jakých 

podmínek je veřejná moc oprávněna k  takovému omezení základního práva jednotlivce 

přistoupit, aby nemohlo docházet k  libovůli a  svévoli některých složek či orgánů veřejné 

moci.19  

2.1.2. Zákon o  elektronických komunikacích 

Problematika práva na soukromí je rovněž částečně upravena v  zákoně o  elektronických 

komunikacích. Dle ustanovení § 97 odst. 3  zákona o  elektronických komunikacích, je osoba, 

která zajišťuje veřejnou komunikační síť (dále v  tomto pododdíle jen „podnikatel“) povinna 

uchovávat provozní a  lokalizační údaje, které jsou vytvářeny nebo zpracovávány při zajišťování 

jejích veřejných komunikačních sítí a  při poskytování jejich veřejně dostupných služeb 

elektronických komunikací po dobu 6  měsíců. Současně je podnikatel povinen zajistit, aby při 

uchovávání uvedených údajů nebyl uchováván obsah zpráv.  

Ustanovení § 89 odst. 1  zákona o  elektronických komunikacích zakotvuje povinnost 

podnikatele technicky a  organizačně zajistit důvěrnost zpráv a  spojených lokalizačních údajů, 

výslovně je stanovena povinnost podnikatele nepřipustit odposlech, ukládání zpráv či jiné formy 

zachycení nebo sledování zpráv a  spojených údajů.  

Lokalizačními údaji jsou dle ustanovení 91 odst. 1  zákona o  elektronických 

komunikacích jakékoliv údaje zpracovávané v  síti elektronických komunikací, které určují 

zeměpisnou polohu koncového telekomunikačního zařízení, dle ustanovení § 97 odst. 4  zákona 

o  elektronických komunikacích jsou provozními a  lokalizačními údaji zejména údaje, které 

mohou vést k  dohledání a  identifikaci zdroje a  adresáta komunikace a  dále údaje vedoucí ke 

zjištění data, času, způsobu a  doby trvání komunikace. 

V  ustanovení § 97 je v  odst. 1  zákona o  elektronických komunikacích upraven postup 

podnikatele při zřízení a  zabezpečení rozhraní pro připojení koncového telekomunikačního 

zařízení pro odposlech a  záznam zpráv pro Policii České republiky, Bezpečnostní informační 

                                                                                                                                                             

 

ISBN 978-80-7400-812-2. Dostupné z: https://www-beck-online-cz.ezproxy.is.cuni.cz/bo/document-

view.seam?documentId=nnptembsgbpwk232ge4te&tocid=nnptembsgbpwk232ge4te 
19 HUSSEINI, Faisal, Michal BARTOŇ, Marian KOKEŠ, Martin KOPA a  kol. Listina základních práv a  svobod: 

komentář [online]. V Praze: C. H. Beck, 2021, s. 445-453 [cit. 2021-02-07]. Beckova edice komentované zákony. 

ISBN 978-80-7400-812-2. Dostupné z: https://www-beck-online-cz.ezproxy.is.cuni.cz/bo/document-

view.seam?documentId=nnptembsgbpwk232ge4te&tocid=nnptembsgbpwk232ge4te 
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službu a  Vojenské zpravodajství. V  odstavci 3  uvedeného ustanovení je ustanovena povinnost 

podnikatele poskytnout uchovávané provozní a  lokalizační údaje orgánům činným v  trestním 

řízení, Policii České republiky, Bezpečností informační službě, Vojenskému zpravodajství 

a  České národní bance. 

Jelikož se stran podnikatele v  rámci jeho činnosti nepochybně jedná o  zásah do 

soukromí jednotlivce, neboť jsou po dobu minimálně 6  měsíců, byť ex lege, shromažďovány 

výše uvedené informace a  údaje a  současně jsou podnikatel a  jeho zaměstnanci nápomocni při 

zřizování odposlechu, mají dle ustanovení § 97 odst. 8  zákona o  elektronických komunikacích 

podnikatel i  jeho zaměstnanci povinnost mlčenlivosti o  vyžádaných a  poskytnutých údajích 

i  o  vyžádaném a  uskutečněném odposlechu.  

Údaje, které musí dle ustanovení § 97 odst. 3  zákona o  elektronických komunikacích 

podnikatel uchovávat, se rovněž označují anglickým termínem data retention (dále v  této práci 

tedy také jako „data retention“), tyto jsou z  hlediska trestního řádu upraveny v  ustanovení 

§ 88a, které stanovuje, v  jakých případech může být nařízeno jejich vydání orgánům činným 

v  trestním řízení. Data retention se může snažit v  dnešní době veřejná moc využívat i  k  jiným 

účelům než dříve, v  souvislosti s  pandemií způsobenou šířením viru COVID-19 se může 

například jednat o  trasování jednotlivých osob20 za účelem zjištění, zda dodržují nařízenou 

karanténu, zákaz vycházení apod. Data retention však veřejná moc za uvedeným účelem využít 

nemůže, jelikož takové využití není předpokládáno zákonem o  elektronických komunikacích 

a  muselo by tedy být upraveno v  některém ze zvláštních zákonů, tedy v  krizovém zákoně, 

případně v  zákoně o  ochraně veřejného zdraví21. Ani v  jednom z  uvedených právních předpisů 

takové využití data retention upraveno není a  lze se domnívat, že s  ohledem na rozsudek 

Městského soudu v  Praze ze dne 23. dubna 2020, sp. zn. 14 A  41/202022, by nebylo možné 

jejich využití v  takové situaci dle zákona o  veřejném zdraví ani při využití analogie, neboť by 

se jednalo o  příliš velký zásah do základních práv jednotlivců, včetně práva na soukromí. 

Z  právě uvedeného je zřejmé, že veřejná moc může data retention využívat jen v  zákonem 

                                                 

 

20 HUSSEINI, Faisal, Michal BARTOŇ, Marian KOKEŠ, Martin KOPA a  kol. Listina základních práv a  svobod: 

komentář [online]. V Praze: C. H. Beck, 2021, s. 326-361 [cit. 2021-02-07]. Beckova edice komentované zákony. 

ISBN 978-80-7400-812-2. Dostupné z: https://www-beck-online-cz.ezproxy.is.cuni.cz/bo/document-

view.seam?documentId=nnptembsgbpwk232ge4te&tocid=nnptembsgbpwk232ge4te 
21 HOLUBÁŘ, Adam, MOHELSKÝ Michal a  SEBORSKÝ Jaroslav. Data retention a  lokalizační údaje v  boji 

s  pandemií onemocnění Covid-19. Advokátní deník [online]. 2020 [cit. 2021-02-10]. Dostupné z: 

https://advokatnidenik.cz/2020/03/26/data-retention-a -lokalizacni-udaje-v -boji-s -pandemii-aneb-de-lege-ferenda-

explicitniho-vymezeni-omezitelnych-prav/ 
22 Rozsudek Městského soudu v Praze 14 A 41/2020 ze dne 23. 4. 2020, publikováno výběr 25/2020, Výběr 

judikatury 
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vymezených případech, například podle ustanovení § 88a trestního řádu. Mohlo by se zdát, že 

využití těchto informací ze strany veřejné moci není takovým zásahem do soukromí jednotlivce, 

jako je odposlech dle ustanovení § 88 trestního řádu, avšak v  takovém případě by se jednalo 

o  pouhé zdání. Právě uvedený názor vyslovil i  Ústavní soud například v  již citovaném 

v  nálezu Pl. ÚS 24/10 ze dne 22. března 2011, kdy uvedl: z  uvedených údajů o  uživatelích, 

adresátech, přesných časech, datech, místech a  formách telekomunikačních spojení, budou-li 

sledovány po delší časový úsek, lze v  jejich kombinaci sestavit detailní informace o  společenské 

nebo politické příslušnosti, jakož i  o  osobních zálibách, sklonech nebo slabostech jednotlivých 

osob. Umožňuje-li trestní právo realizaci veřejného zájmu na stíhání trestné činnosti pomocí 

robustních nástrojů, jejichž užití má za následek vážné omezení osobní integrity a  základních 

práv a  svobod jednotlivce, pak při jejich aplikaci musí být respektovány ústavněprávní limity. 

K  omezení osobní integrity a  soukromí osob (tj. k  prolomení respektu k  nim) tak ze 

strany veřejné moci může dojít jen zcela výjimečně, je-li to v  demokratické společnosti nezbytné, 

nelze-li účelu sledovaného veřejným zájmem dosáhnout jinak a  je-li to akceptovatelné 

z  pohledu zákonné existence a  dodržení účinných a  konkrétních záruk proti libovůli… Zejména 

je nezbytné, aby s  ohledem na závažnost a  míru zásahu do základního práva jednotlivců na 

soukromí v  podobě práva na informační sebeurčení (ve smyslu čl. 10 odst. 3  a  čl. 13 Listiny), 

jejž použití uchovávaných údajů představuje, zákonodárce omezil možnost použití uchovávaných 

údajů jen pro účely trestních řízení vedených pro zvlášť závažné trestné činy a  jen pro případ, že 

nelze sledovaného účelu dosáhnout jinak.23  

Z  uvedeného plyne, že Ústavní soud trvá na stejné ochraně data retention, jaká je 

poskytována samotnému probíhajícímu telekomunikačnímu provozu. Využití data retention 

Ústavní soud připouští jen v  trestních řízeních o  zvlášť závažných trestných činech a  při 

naplnění podmínky subsidiarity, což jen potvrzuje skutečnost, že se jedná o  velmi citlivé údaje, 

u  nichž je nezbytné, aby nebyly sdělovány třetím osobám, a  to ani státním orgánům, pokud 

nejsou naplněny podmínky stanovené zákonem. 

2.2. Mezinárodní úprava 

Právo na soukromí je chráněno nejen vnitrostátní právní úpravou, ale i  mezinárodními 

úmluvami, jichž je Česká republika signatářem. 

                                                 

 

23 Nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 24/10 ze dne 22. 3. 2011, publikováno 52/11USn. Sbírka nálezů a  usnesení 
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2.2.1. Úmluva o  ochraně lidských práv a  základních svobod 

Jedná se například o  Úmluvu, dle jejíhož článku 8  odst. 1  má každý právo na 

respektování jeho soukromého a  rodinného života, obydlí a  korespondence. Odstavec 

2  uvedeného článku Úmluvy uvádí, za jakých okolností může stát do těchto práv jednotlivce 

zasáhnout, takový zásah musí být v  souladu se zákonem a  musí být v  demokratické společnosti 

nezbytný v  zájmu národní či veřejné bezpečnosti, hospodářského blahobytu země, ochrany 

pořádku a  předcházení nepokojům a  zločinnosti, ochrany zdraví nebo morálky nebo ochrany 

práv a  svobod jiných. 

Definici soukromého života v  Úmluvě nenalezneme a  nebyla ani judikována Evropským 

soudem pro lidská práva v  jeho rozhodnutích, když tento naopak uvedl, že se jedná o  široký 

pojem, který není poddajný vyčerpávající definici.24 Právo na soukromí by mělo zajišťovat 

existenci určité soukromé sféry, do které nebude jednotlivci bez jeho souhlasu zasahováno. 

Jedná se jak o  sféru prostorovou, tak i  o  tělesnou integritu a  identitu jedince.25 

V  případě, že má jedinec za to, že bylo porušeno jeho právo garantované Úmluvou 

a  nedomohl-li se nápravy u  vnitrostátních soudů, může se obrátit na Evropský soud pro lidská 

práva. Pokud má být stěžovatel v  řízení před Evropským soudem pro lidská práva úspěšný, je 

nutné nejprve prokázat, že došlo k  zásahu do práv stěžovatele, která jsou chráněna článkem 

8  Úmluvy. Obecně platí, že ve většině případů bude předmětným zásahem individuální akt 

veřejné moci provedený proti jedné či více osobám. V  případech méně obvyklých může být 

stěžovatelem napadnut přímo právní předpis, který svým zněním odporuje právům přiznaným 

Úmluvou, takovým příkladem může být například kriminalizace pohlavního styku 

stejnopohlavních párů v  irském trestním zákoníku.26 

V  případě, že stěžovatel prokáže zásah státní moci do jednoho z  jeho práv, které je 

chráněno článkem 8  Úmluvy, soud následně zkoumá 3  podmínky takového zásahu, při jejichž 

naplnění by šlo o  zásah v  souladu s  právem. Podmínky jsou zkoumány vždy v  následujícím 

                                                 

 

24 Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva 30562/04 ze dne 4. 12. 2008 
25 KMEC, Jiří, David KOSAŘ, Jan KRATOCHVÍL a  Michal BOBEK. Evropská úmluva o  lidských právech: 

komentář [online]. [Praha]: C. H. Beck, 2012, s. 863 [cit. 2021-02-08]. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-365-3. 

Dostupné z: https://www-beck-online-cz.ezproxy.is.cuni.cz/bo/document-

view.seam?documentId=nnptembrgjpwk5tlgy&tocid=nnptembrgjpwk5tlgy 
26 KMEC, Jiří, David KOSAŘ, Jan KRATOCHVÍL a  Michal BOBEK. Evropská úmluva o  lidských právech: 

komentář [online]. [Praha]: C. H. Beck, 2012, s. 863 [cit. 2021-02-08]. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-365-3. 

Dostupné z: https://www-beck-online-cz.ezproxy.is.cuni.cz/bo/document-

view.seam?documentId=nnptembrgjpwk5tlgy&tocid=nnptembrgjpwk5tlgy 
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pořadí, nejprve je zkoumána podmínka legality, posléze podmínka legitimity a  nakonec 

podmínka nezbytnosti v  demokratické společnosti.27 

Podmínka legality je splněna, jestliže právní předpis prošel tzv. testem kvality zákona, 

který se skládá ze tří částí, jimiž jsou dostupnost, předvídatelnost a  dostatečné záruky před 

svévolnou aplikací.28 Judikaturou Evropského soudu pro lidská práva bylo dovozeno, že 

požadavek na dostupnost zákona je splněn, pokud je tento řádně vyhlášen v  oficiální sbírce, 

požadavkem na předvídatelnost je myšlen takový stav, kdy je právo formulováno s  dostatečnou 

přesností, aby umožňovalo – v  případě potřeby s  příslušnou pomocí – předvídat, v  míře určené 

okolnostmi případu, důsledky, které dané jednání může mít.29 Co se týče znění či obsahu zákonné 

úpravy, Evropský soud pro lidská práva uvedl, že zákonná úprava by měla minimálně obsahovat 

definici kategorie osob, jejichž zařízení může být na základě soudního příkazu odposloucháváno, 

druh trestných činů, v  řízení o  nichž může být odposlech nařízen, časové omezení stanovující 

po jakou maximální dobu může být odposlech prováděn, způsob jakým je postupováno při 

sepsání souhrnné zprávy obsahující odposlouchávané hovory, dále opatření pro zachování 

celistvých a  nepoškozených nahrávek pro případný přezkum ze strany obhajoby či soudu 

a  rovněž postup při výmazu a  zničení záznamů v  případě zproštění obžaloby.30 

Zda je splněna podmínka legitimity, tedy zdali byl zásahem veřejné moci sledován 

legitimní účel, je poměřováno testem proporcionality, během kterého dochází k  poměřování 

jednotlivých práv. V  této fázi posuzování Evropský soud pro lidská práva musí pečlivě poměřit, 

zvážit a  vyhodnotit, zda zásah státu do práva na soukromí jednotlivce z  důvodů uvedených 

v  článku 8  odst. 2  Úmluvy, tedy z  důvodu zájmu národní bezpečnosti, veřejné bezpečnosti, 

hospodářského blahobytu země, ochrany pořádku a  předcházení nepokojům a  zločinnosti, 

ochrany zdraví nebo morálky nebo ochrany práv a  svobod jiných, byl nutný a  přiměřený a  zda 

převážil nad právem jedince na ochranu svého soukromí. Ze strany státních orgánů je poměrně 

                                                 

 

27 KMEC, Jiří, David KOSAŘ, Jan KRATOCHVÍL a  Michal BOBEK. Evropská úmluva o  lidských právech: 

komentář [online]. [Praha]: C. H. Beck, 2012, s. 863 [cit. 2021-02-08]. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-365-3. 

Dostupné z: https://www-beck-online-cz.ezproxy.is.cuni.cz/bo/document-

view.seam?documentId=nnptembrgjpwk5tlgy&tocid=nnptembrgjpwk5tlgy 
28 HUSSEINI, Faisal, Michal BARTOŇ, Marian KOKEŠ, Martin KOPA a  kol. Listina základních práv a  svobod: 

komentář [online]. V Praze: C. H. Beck, 2021, s. 326-361 [cit. 2021-02-07]. Beckova edice komentované zákony. 

ISBN 978-80-7400-812-2. Dostupné z: https://www-beck-online-cz.ezproxy.is.cuni.cz/bo/document-

view.seam?documentId=nnptembsgbpwk232ge4te&tocid=nnptembsgbpwk232ge4te 
29 HUSSEINI, Faisal, Michal BARTOŇ, Marian KOKEŠ, Martin KOPA a  kol. Listina základních práv a  svobod: 

komentář [online]. V Praze: C. H. Beck, 2021, s. 326-361 [cit. 2021-02-07]. Beckova edice komentované zákony. 

ISBN 978-80-7400-812-2. Dostupné z: https://www-beck-online-cz.ezproxy.is.cuni.cz/bo/document-

view.seam?documentId=nnptembsgbpwk232ge4te&tocid=nnptembsgbpwk232ge4te 
30 Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva 11801/85 ze dne 24. 4. 1990 
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snadné pod výčet uvedených výjimek, kdy je možné do práva jedince na soukromí zasáhnout, 

subsumovat velmi mnoho důvodů a  okolností.31 

Poslední podmínkou, která je soudem zkoumána, je nezbytnost předmětného zásahu 

v  demokratické společnosti. Takový zásah musí být vždy prostředkem ultima ratio a  je 

přípustný jen v  případě, že sledovaného cíle nelze dosáhnout jinými, mírnějšími prostředky.32  

Evropský soud pro lidská práva v  případě Zakharov proti Ruské federaci uvedl, že 

v  případě, že zákonná úprava státu umožňuje odposlech mobilní telefonické komunikace 

obyvatelstva bez dostatečných záruk proti zneužití a  svévoli, jedná se o  porušení práva na 

ochranu soukromého života a  korespondence. Soud v  této věci zkoumal právní úpravu Ruské 

federace dle shora uvedených podmínek, kdy došel k  závěru, že existence právní úpravy 

odposlechů mobilních telefonických hovorů zasahovala do výkonu práv garantovaných čl. 

8  Úmluvy a  sledovala legitimní cíl, kterým je ochrana národní bezpečnosti, veřejné 

bezpečnosti, předcházení trestné činnosti a  ochrana hospodářského blahobytu země. Soudem 

bylo taktéž konstatováno, že právní úprava byla uveřejněna v  ministerském věstníku a  současně 

dostupná v  internetové databázi právních předpisů, proto byla naplněna podmínka 

předvídatelnosti. Soud však uvedl, že právní úprava neupravuje kategorii osob, na jaké se může 

sledování vztahovat, jakož ani nevymezuje případy, kdy mohou být hovory nahrávány. Státním 

orgánům byla ponechána velmi široká diskreční pravomoc určit, jaké jednání je hrozbou 

odůvodňující povolení odposlechu, čímž není zabezpečena nemožnost zneužití odposlechů 

a  ochrana před libovůlí státních orgánů. Evropský soud pro lidská práva tedy v  tomto případě 

došel k  závěru o  porušení Úmluvy.33 Z  rozhodnutí soudu je zřejmé, že ochrana před libovůlí 

represivních složek státní moci musí být v  právní úpravě garantována, a  to způsobem, který 

nepřipouští výjimky. 

2.2.2. Mezinárodní pakt o  občanských a  politických právech 

Velmi významným dokumentem v  lidskoprávní oblasti, který taktéž zahrnuje i  ochranu 

soukromí jednotlivce, je dokument Organizace spojených národů - Mezinárodní pakt 

                                                 

 

31 KMEC, Jiří, David KOSAŘ, Jan KRATOCHVÍL a  Michal BOBEK. Evropská úmluva o  lidských právech: 

komentář [online]. [Praha]: C. H. Beck, 2012, s. 863 [cit. 2021-02-08]. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-365-3. 

Dostupné z: https://www-beck-online-cz.ezproxy.is.cuni.cz/bo/document-

view.seam?documentId=nnptembrgjpwk5tlgy&tocid=nnptembrgjpwk5tlgy 
32 HUSSEINI, Faisal, Michal BARTOŇ, Marian KOKEŠ, Martin KOPA a  kol. Listina základních práv a  svobod: 

komentář [online]. V Praze: C. H. Beck, 2021, s. 326-361 [cit. 2021-02-07]. Beckova edice komentované zákony. 

ISBN 978-80-7400-812-2. Dostupné z: https://www-beck-online-cz.ezproxy.is.cuni.cz/bo/document-

view.seam?documentId=nnptembsgbpwk232ge4te&tocid=nnptembsgbpwk232ge4te 
33 Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva 47143/06 ze dne 14. 12. 2015  
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o  občanských a  politických právech, který ve svém článku 17 odst. 1  uvádí: Nikdo nesmí být 

vystaven svévolnému zasahování do soukromého života, do rodiny, domova nebo korespondence 

ani útokům na svou čest a  pověst, následuje odst. 2  - Každý má právo na zákonnou ochranu 

proti takovým zásahům nebo útokům. 

2.2.3. Listina základních práv Evropské unie 

V  Listině základních práv Evropské unie nalezneme z  hlediska tématu práce rovněž 

významná ustanovení. Je jím článek 7  Respektování soukromého a  rodinného života, jenž zní: 

Každý má právo na respektování svého soukromého a  rodinného života, obydlí a  komunikace 

a  dále článek 8, který se týká ochrany osobních údajů. V  článku 8  odst. 1  je uvedeno, že Každý 

má právo na ochranu osobních údajů, které se ho týkají, dle odst. 2  uvedeného ustanovení tyto 

údaje musí být zpracovány korektně, k  přesně stanoveným účelům a  na základě souhlasu 

dotčené osoby nebo na základě jejich oprávněného důvodu stanoveného zákonem. Každý má 

právo na přístup k  údajům, které o  něm byly shromážděny, a  má právo na jejich opravu.  
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3. Odposlech a  záznam telekomunikačního provozu 

Předchozí kapitola pojednávala o  právu na soukromí jednotlivce, do něhož je ze strany 

orgánů činných v  trestním řízení při užití odposlechu a  záznamu telekomunikačního provozu 

bezesporu zasahováno, a  jeho právní úpravě. Následující kapitola již je věnována samotnému 

institutu odposlechu a  záznamu telekomunikačního provozu. 

3.1.  Termín odposlech a  záznam telekomunikačního provozu 

Telekomunikačním provozem se nerozumí pouze komunikace prostřednictvím mobilního 

telefonu či pevné linky, nýbrž i  prostřednictvím vysílačky, telefaxu a  jiného telekomunikačního 

zařízení.34 Zákonná úprava je však z  dnešního pohledu nedostačující, neboť od doby, kdy byla 

přijata, proběhl značný rozvoj v  oblasti informačních a  digitálních technologií a  dnes se 

komunikace běžně uskutečňuje prostřednictvím elektronické komunikace jako Facebook, Skype, 

WhatsApp, Viber apod. Jelikož na uvedené způsoby komunikace právní úprava výslovně 

nepamatuje, bývají subsumovány pod ustanovení § 88 trestního řádu35, a  tedy i  obsah této 

komunikace může být na základě příkazu k  odposlechu orgány činnými v  trestním řízení 

odposloucháván, pakliže jsou uskutečňovány přes mobilní telefon, který je předmětem 

odposlechu. Jinými slovy předmětem odposlechu může být veškerá prováděná a  sdílená 

komunikace prováděná přes odposlouchávaný telefon, a  kupříkladu jestliže má uživatel 

mobilního telefonu aktivované monitorování polohy, lze v  rámci prováděného odposlechu 

zjišťovat i  ji.36  

Vzhledem k  velmi snadné dostupnosti mobilních telefonů, jakož i  SIM karet, pachatelé 

trestné činnosti často mobilní telefony i  SIM karty mění. Orgány činné v  trestním řízení 

v  takovém případě odposlechy již nevyužívaných a  neaktivních mobilních čísel ukončují 

a  vydávají příkazy na nově používaná čísla týž osob.37 Lata však uvádí, že může nastat situace, 

kdy byl odposlech nařízen pro konkrétní uživatelské zařízení a  v  odposlechu daného telefonu je 

                                                 

 

34 ŠÁMAL, Pavel. Trestní řád: komentář [online]. 7., dopl. a  přeprac. vyd. V  Praze: C. H. Beck, 2013, 1192 - 1221 

[cit. 2021-03-20]. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-465-0 . Dostupné z: https://www-beck-online-

cz.ezproxy.is.cuni.cz/bo/document-view.seam?documentId=nnptembrgnpwk5tlge3c443cl4ytsnrrl4ytimk7obtdqoa 
35 JELÍNEK, Jiří. Trestní zákoník a  trestní řád: s  poznámkami a  judikaturou. 7. Praha: Leges, [2009]-, s. 768. 

Glosátor. ISBN 978-80-7502-230-1. 
36 Ekonomický magazín – host JUDr. Petr Toman In: Youtube [online]. 21.1.2021 [cit. 2021-03-28]. Dostupné z: 

https://www.youtube.com/watch?v =s9ghlUAfZhY. Kanál uživatele NEWTON College. 
37 ŠÁMAL, Pavel. Trestní řád: komentář [online]. 7., dopl. a  přeprac. vyd. V  Praze: C. H. Beck, 2013, 1192 - 1221 

[cit. 2021-03-20]. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-465-0 . Dostupné z: https://www-beck-online-

cz.ezproxy.is.cuni.cz/bo/document-view.seam?documentId=nnptembrgnpwk5tlge3c443cl4ytsnrrl4ytimk7obtdqoa 
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tedy možné pokračovat i  v  případě, kdy jsou v  něm opakovaně měněny SIM karty.38 

Z  hlediska četnosti odposlouchávaných zařízení jsou převážně odposlouchávány mobilní 

telefony, naopak pevné telefonní linky jsou odposlouchávány jen zřídka.39 

V  souvislosti s  výkladem pojmu telekomunikační provoz je Jelínkem i  Šámalem 

zmíněna vytištěná emailová zpráva. V  případě, že má uživatel v  telefonu, který je předmětem 

odposlechu, nainstalovaný svůj email, mají orgány činné v  trestním řízení, díky povolení 

odposlechu přístup i  k  této emailové komunikaci.40 V  případě, že bude emailová zpráva 

pocházející z  emailu v  odposlouchávaném telefonu vytištěna, jedná se dle Jelínka o  listinnou 

podobu telekomunikačního provozu a  jako takovou ji lze vyžádat podle ustanovení § 78 

trestního řádu či odejmout dle ustanovení § 79 trestního řádu.41 S  uvedeným názorem souhlasí 

i  Šámal, který sice uvádí, že existují názory, dle kterých se v  takovém případě jedná o  zásilku 

podle ustanovení § 87c trestního řádu, avšak on s  těmito nesouhlasí.42  

3.2. Vývoj právní úpravy odposlechu a  záznamu telekomunikačního provozu 

Stěžejní právní úprava odposlechu a  záznamu telekomunikačního provozu je zakotvena 

trestním řádem, a  to zejména v  ustanovení § 88. Následující ustanovení § 88a pojednává 

o  možnostech využití data retention ze strany orgánů činných v  trestním řízení pro účely 

trestního řízení. Souvisejícími jsou rovněž ustanovení § 314l a  následující, která jsou věnována 

řízení o  přezkumu příkazu k  odposlechu a  záznamu telekomunikačního provozu a  příkazu 

k  zajištění údajů o  telekomunikačním provozu. Než normativní úprava dospěla do svého 

aktuálního znění, prošla značným vývojem. 

Znění účinné v  období 1. 1. 1962 až 31. 7. 1965 

V  době účinnosti prvního znění trestního řádu, jenž bylo účinné v  období od 1. ledna 

1962 až do 31. července 1965, bylo ustanovení § 88 posledním ustanovením v  hlavě čtvrté – 

                                                 

 

38 LATA, Jan. DRAŠTÍK, Antonín a  kol. Trestní řád: Komentář. [Systém ASPI]. Wolters Kluwer [cit. 2021-8 -13]. 

ASPI_ID KO141_1961CZ. Dostupné z: https://www.aspi.cz/products/lawText/13/61/1 /2 ISSN 2336-517X. 
39 ŠÁMAL, Pavel. Trestní řád: komentář [online]. 7., dopl. a  přeprac. vyd. V  Praze: C. H. Beck, 2013, 1192 - 1221 

[cit. 2021-03-20]. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-465-0 . Dostupné z: https://www-beck-online-

cz.ezproxy.is.cuni.cz/bo/document-view.seam?documentId=nnptembrgnpwk5tlge3c443cl4ytsnrrl4ytimk7obtdqoa 
40 JELÍNEK, Jiří. Trestní zákoník a  trestní řád: s  poznámkami a  judikaturou. 7. Praha: Leges, [2009]-, s. 768. 

Glosátor. ISBN 978-80-7502-230-1. 
41 JELÍNEK, Jiří. Trestní zákoník a  trestní řád: s  poznámkami a  judikaturou. 7. Praha: Leges, [2009]-, s. 768. 

Glosátor. ISBN 978-80-7502-230-1. 
42 ŠÁMAL, Pavel. Trestní řád: komentář [online]. 7., dopl. a  přeprac. vyd. V  Praze: C. H. Beck, 2013, 1192 - 1221 

[cit. 2021-03-20]. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-465-0 . Dostupné z: https://www-beck-online-

cz.ezproxy.is.cuni.cz/bo/document-view.seam?documentId=nnptembrgnpwk5tlge3c443cl4ytsnrrl4ytimk7obtdqoa 
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zajištění osob a  věcí a  současně jediným ustanovením šestého oddílu této hlavy – zajišťování 

věcí bezpečnostními orgány, kdy ustanovení bylo věnováno úpravě důvodů pro nařízení 

zajišťovacích úkonů a  postupu při provádění zajišťovacích úkonů věcí bezpečnostními orgány 

před zahájením vyšetřování. 

Novela provedená zákonem č. 178/1990 Sb. 

Ustanovení § 88 bylo následně novelou trestního řádu učiněnou zákonem č. 57/1965 Sb. 

zrušeno, neboť postup před zahájením trestního stíhání byl od účinnosti novely podrobně 

upraven v  ustanovení § 158,43 což vydrželo až do přijetí novely trestního řádu provedenou 

zákonem č. 178/1990 Sb., kdy oddíl šestý hlavy čtvrté upravoval odposlech telefonních hovorů 

a  ustanovení § 88 upravovalo důvody nařízení a  postup při odposlechu telefonních hovorů. 

Ustanovení § 88 obsahovalo po novele celkem 4  odstavce. Dle odstavce prvního mohl 

odposlech telefonních hovorů nařídit předseda senátu a  v  přípravném řízení prokurátor, a  to až 

po zahájení trestního stíhání pro zvlášť závažný úmyslný trestný čin nebo pro jiný úmyslný 

trestný čin, k  jehož stíhání zavazuje vyhlášená mezinárodní smlouva,44 za předpokladu, že 

odposlechy budou získány informace důležité pro trestní řízení. Rovněž bylo zakotveno, že nelze 

provádět odposlech telefonních hovorů mezi obhájcem a  obviněným. Nutno uvést, že dle 

ustanovení § 160 odst. 1  trestního řádu byli vyšetřovatel či vyhledávací orgán povinni zahájit 

trestní stíhání neprodleně, jakmile skutečnosti nasvědčovaly tomu, že byl spáchán trestný čin. 

Pro zahájení trestního stíhání tedy nebylo zapotřebí splnění obligatorní kumulativní podmínky, 

jaká je v  ustanovení § 160 odst. 1  zakotvena dnes, tedy dostatečně odůvodněný závěr, že tento 

trestný čin spáchala určitá (konkrétní) osoba. 

Dle odstavce 2  předmětného ustanovení musel být příkaz k  odposlechu telefonních 

hovorů písemný a  odůvodněný, obligatorně v  něm musela být uvedena doba, na jakou je 

odposlech nařizován.  

                                                 

 

43 BURDA, Alois a  kol. Novela trestního řádu a  novela trestního zákona: komentář. Praha: Orbis, 1967, s. 54-55. 

11-083-67 
44 Takovými jsou například: Trestněprávní úmluva o  korupci č. 70/2002 Sb. m  s., Úmluva OSN proti národnímu 

organizovanému zločinu č. 105/2013 Sb. m . s., Jednotná úmluva o  omamných látkách č. 47/1965 Sb., Mezinárodní 

úmluva o  potírání obchodu se ženami a  dětmi č. 123/1924 Sb., Úmluv o  zákazu okamžitých opatření k  odstranění 

nejhorších forem dětské práce č. 90/2002 Sb. m . s., Basilejská úmluva o  kontrole pohybu nebezpečných odpadů 

přes hranice států a  jejich zneškodňování č. 100/1994 Sb. m . s., Mezinárodní úmluva o  potlačování financování 

terorismu č. 18/2006 Sb. m . s. či Úmluva o  potlačování protiprávních činů ohrožujících bezpečnost civilního 

letectví č. 16/1974 Sb. viz. LATA, Jan. DRAŠTÍK, Antonín a  kol. Trestní řád: Komentář. [Systém ASPI]. Wolters 

Kluwer [cit. 2021-8 -13]. ASPI_ID KO141_1961CZ. Dostupné 

z: https://www.aspi.cz/products/lawText/13/61/1 /2 ISSN 2336-517X. 

https://www.aspi.cz/products/lawText/13/61/1/2
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Odposlech mohl být nařízen i  v  případě trestního stíhání pro jiný trestný čin, než jaký je 

uveden v  odstavci 1, a  to v  případě, že s  odposlechem souhlasí účastník odposlouchávané 

telefonní stanice, jak stanovil odstavec 3  ustanovení § 88. V  tomto případě nebylo třeba příkazu 

podle odstavce 1, nýbrž byl dostatečným záznam v  protokolu o  úkonu (např. zajištění 

odposlechu v  bytě účastníka, jenž udělil souhlas), výjimkou z  uvedeného byla situace, kdy bylo 

třeba zasáhnout do provozu telefonní sítě v  kooperaci s  jejím provozovatelem.45 

Odstavcem 4  byly stanoveny obligatorní náležitosti pro případ, že má být záznam 

telefonního hovoru užit jako důkaz. Těmito náležitostmi je protokol obsahující údaje o  místě, 

času, způsobu a  obsahu provedeného záznamu a  osobě pořídivší záznam.  

Novela provedená zákonem č. 558/1991 Sb. 

Další změna následovala novelou provedenou zákonem č. 558/1991 Sb., kterou byly 

provedeny dílčí změny v  odstavci 1  a  v  odstavci 2  ustanovení § 88. Z  hlediska odstavce 1  se 

novela týkala odposlechu komunikace obhájce a  obviněného. Doposud právní úprava uváděla, 

že takový odposlech nelze provádět, a  nově bylo stanoveno, že tento odposlech je nepřípustný. 

Úprava formulace byla učiněna na základě připomínek s  tím, že nové znění bylo shledáno 

vhodnějším.46 

V  odstavci 2  bylo v  souvislosti se všemi tehdejšími společenskými, politickými 

a  právními změnami novelizováno, že odposlech nezajišťuje orgán sboru národní bezpečnosti, 

nýbrž policejní orgán. 

Novela provedená zákonem č. 292/1993 Sb. 

Následovala novela provedená zákonem č. 292/1993 Sb., kterou byla rozšířena možnost 

odposlechu i  na jiná zařízení a  případy, než výlučně na telefonní hovory a  od této chvíle právní 

úprava hovoří o  odposlechu a  záznamu telekomunikačního provozu, namísto telefonního 

hovoru. Důvodová zpráva k  zákonu č. 292/1993 Sb., výslovně zmínila doporučení rozšířit 

úpravu týkající se odposlechu telefonních hovorů i  na obdobné případy, kdy je využíván 

telekomunikační provoz, např. fax.47 Novelou rovněž došlo k  novelizaci samotného ustanovení 

§ 88. 

                                                 

 

45 TERYNGEL, Jiří. Trestní řád: komentář. Praha: SEVT, 1992, s. 186-188. ISBN 80-7049-034-9. 
46 FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKÉ A  SLOVENSKÉ FEDERATIVNÍ REPUBLIKY 1991 VI. v. o. 984 Vládní 

návrh: Zákon ze dne .......... 1991, kterým se mění a  doplňují trestní řád a  zákon o  ochraně státního tajemství. 17. 

10. 1991. Praha. Dostupné také z: https://www.psp.cz/eknih/1990fs/tisky/t0984_03.htm 
47292/1993 Dz: Důvodová zpráva k  zákonu č. 292/1993 Sb., kterým se mění a  doplňuje zákon č. 141/1961 Sb., 

o  trestním řízení soudním (trestní řád), zákon č. 21/1992 Sb., o  bankách, a  zákon č. 335/1991 Sb. o  soudech 

a  soudcích [online]. [cit. 2021-03-15]. Dostupné z: https://www-beck-online-cz.ezproxy.is.cuni.cz/bo/chapterview-
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V  odstavci 1 ustanovení § 88 bylo nově zakotveno, že v  přípravném řízení může 

odposlech nařídit soudce na návrh státního zástupce (dále v  této práci také jako „žádost státního 

zástupce“ či „návrh státního zástupce“), do doby účinnosti této novely, rozhodoval o  nařízení 

odposlechu v  přípravném řízení pouze prokurátor. Dle důvodové zprávy je rozhodování svěřeno 

do výlučné pravomoci soudu, po vzoru úprav většiny států, neboť je odposlechem značně 

zasahováno do osobních práv dotčených osob.48 

 V  odstavci 2  byla zakotvena maximální doba, na jakou je možné odposlechy nařídit, 

a  to v  délce 6  měsíců s  tím, že tato doba může být soudcem vždy o  6  měsíců prodloužena. 

Do odstavce 4  byla přidána úprava nakládání se záznamy, které se nepoužijí jako důkaz, 

takové materiály musely být po novelizaci spolehlivě uschovány. Dále bylo zakotveno, že 

pořízené záznamy lze použít v  jiné trestní věci jako důkaz jen tehdy, pakliže i  v  této věci je 

vedeno trestní stíhání pro trestný čin uvedený v  odstavci 1, tedy pro zvlášť závažný úmyslný 

trestný čin, k  jehož stíhání zavazuje mezinárodní smlouva, nebo pakliže s  tím souhlasí účastník 

odposlouchávané stanice. 

Nově byl doplněn odstavec 5, který stanovil, že v  případě, kdy při odposlechu nebyly 

zjištěny skutečnosti významné pro trestní řízení, musí být záznamy předepsaným způsobem 

zničeny. 

Novela provedená zákonem č. 152/1995 Sb. 

Následovala novela provedená zákonem č. 152/1995 Sb., kterou došlo ke změně 

v  odstavci 1 , kdy odposlech bylo možné nařídit, pokud bylo vedeno trestní řízení pro zvlášť 

závažný úmyslný trestný čin nebo pro jiný úmyslný trestný čin, k  jehož stíhání zavazuje 

vyhlášená mezinárodní smlouva, současně byla na konec tohoto odstavce přidána věta týkající se 

odposlechu mezi obviněným a  obhájcem, kdy tento je samozřejmě stále nepřípustný, avšak 

v  případě, že policejní orgán při odposlechu zjistí, že se jedná právě o  komunikaci mezi 

obviněným a  obhájcem, je povinen odposlech ihned přerušit, záznam o  jeho obsahu zničit 

a  informace, které se v  této souvislosti dozvěděl, nijak nepoužít. 

 

 

                                                                                                                                                             

 

document.seam?documentId=oz5f6mjzhezv6mrzgjpwi6q&rowIndex=0  
48 292/1993 Dz: Důvodová zpráva k  zákonu č. 292/1993 Sb., kterým se mění a  doplňuje zákon č. 141/1961 Sb., 

o  trestním řízení soudním (trestní řád), zákon č. 21/1992 Sb., o  bankách, a  zákon č. 335/1991 Sb. o  soudech 

a  soudcích [online]. [cit. 2021-03-15]. Dostupné z: https://www-beck-online-cz.ezproxy.is.cuni.cz/bo/chapterview-

document.seam?documentId=oz5f6mjzhezv6mrzgjpwi6q&rowIndex=0  
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Novela provedená zákonem č. 265/2001 Sb. 

Další novela provedená zákonem č. 265/2001 Sb., neměla na ustanovení § 88 příliš velký 

vliv, avšak zanesla do trestního řádu ustanovení § 88a, které se i  v  současném znění trestního 

řádu týká údajů o  uskutečněném telekomunikačním provozu – data retention. Ustanovení § 88a 

mělo v  době svého vzniku dva odstavce s  tím, že první zavedl možnost vydání příkazu 

k  zjištění údajů o  telekomunikačním provozu, tedy údaje o  již uskutečněném 

telekomunikačním provozu, které jsou předmětem telekomunikačního tajemství nebo na něž se 

vztahuje ochrana osobních a  zprostředkovacích dat. Uvedený příkaz mohl vydat předseda senátu 

a  v  přípravném řízení soudce. 

Dle odstavce 2  ustanovení § 88a nebyl příkaz nutný v  případě, že uživatel 

telekomunikačního zařízení dal k  poskytnutí údajů svůj souhlas. 

Novela provedená zákonem č. 177/2008 Sb. 

Další novela byla přijata zákonem č. 177/2008 Sb. a  týkala se pouze ustanovení § 88, 

nikoliv ustanovení § 88a. Z  hlediska ustanovení § 88 se jednalo o  novelu velmi výraznou 

a  významnou. 

V  odstavci 1  došlo k  označení odposlechu jako prostředku ultima ratio, který má být 

využit pouze v  případě, že sledovaného účelu nelze dosáhnout jinak, případně by bylo jeho 

dosažení podstatně ztížené. Současně došlo k  úpravě postupu v  případě, že došlo k  odposlechu 

komunikace mezi obviněným a  obhájcem, policejní orgán byl od účinnosti této novely povinen 

záznam odposlechu zničit bezodkladně, jakmile zjistil, že obviněný komunikuje se svým 

obhájcem. O  takovém zničení bylo nově nutné sepsat protokol a  založit jej do spisu. 

Do odstavce 2  se přesunula pravomoc vydat příkaz k  odposlechu, jež však věcně zůstala 

totožná, tedy tuto pravomoc má nadále předseda senátu a  v  přípravném řízení soudce, kteří 

příkaz vydávají na návrh státního zástupce. Dále bylo ustanoveno, že pokud je trestní stíhání 

vedeno pro trestný čin uvedený v  mezinárodní smlouvě, musí příkaz k  odposlechu obsahovat 

odkaz na předmětnou mezinárodní smlouvu. Příkaz musel rovněž obligatorně obsahovat 

uživatelskou adresu či zařízení, osobu uživatele, pokud je známa její totožnost a  dobu, po kterou 

bude odposlech prováděn, která nově nesměla přesáhnout 4  měsíce místo dosavadních 

6  měsíců. V  odůvodnění příkazu pak musely být uvedeny konkrétní skutkové okolnosti, které 

odůvodňují jeho vydání. Současně bylo zakotveno, že příkaz k  odposlechu se bezodkladně po 

jeho vydání doručuje policejnímu orgánu a  v  přípravném řízení se jeho opis bezodkladně 

doručuje rovněž státnímu zástupci. 
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V  odstavci 3  byla zakotvena povinnost policejního orgánu průběžně vyhodnocovat, zda 

i  nadále trvají důvody, pro něž byl odposlech nařízen a  pokud netrvají, odposlech ihned 

ukončit, a  to i  v  případě, že ještě neuplynula doba, na kterou byl příkazem k  odposlechu 

nařízen. Policejnímu orgánu byla rovněž uložena povinnost o  této skutečnosti bezodkladně 

informovat předsedu senátu, jenž příkaz k  odposlechu vydal, případně státního zástupce 

a  soudce, jestliže byl příkaz vydán v  přípravném řízení. Do přijetí této novely nebyl policejní 

orgán povinen další orgány činné v  trestním řízení o  ukončení odposlechu vyrozumívat 

a  v  případě, že byl podán nový návrh na povolení odposlechu proti téže osobě, nemohly tyto 

orgány uvedenou skutečnost vzít v  potaz, a  tedy důvodnost nové žádosti zodpovědně 

a  objektivně zhodnotit.49 

Odstavec 4  byl věnován prodloužení doby trvání odposlechu, k  čemuž může dojít po 

vyhodnocení dosavadního průběhu odposlechu. O  prodloužení rozhodoval soudce soudu 

vyššího stupně a  v  přípravném řízení na návrh státního zástupce soudce krajského soudu. Dobu 

trvání odposlechů bylo možné prodloužit i  opakovaně, avšak vždy nejdéle na dobu 4  měsíců. 

Odstavec 5  se věnoval odposlechu bez příkazu, který byl možný v  případě taxativně 

vyjmenovaných trestných činů (například trestný čin únosu podle ustanovení § 216 odst. 

1  trestního zákoníku, trestný čin obchodování s  dětmi podle ustanovení § 216a odst. 1  trestního 

zákoníku či trestný čin vydírání podle ustanovení § 235 odst. 1  trestního zákoníku) a  při 

kumulativním splnění podmínky souhlasu uživatele odposlouchávané stanice. Jedná se v  praxi 

spíše o  výjimečné případy, týkající se případů vydírání a  únosů.50 Dle stávající právní úpravy 

bylo nutné, aby s  odposlechem souhlasil účastník, který uzavřel smlouvu s  poskytovatelem 

telekomunikačních služeb, dle novelizované právní úpravy je třeba souhlasu uživatele, kterým je 

osoba vymezená v  ustanovení § 2  písm. b) zákona o  elektronických komunikacích, tedy ten, 

kdo využívá či žádá veřejně dostupnou službu elektronických komunikací.51 

                                                 

 

49 177/2008 Dz: Důvodová zpráva k  zákonu č. 177/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o  trestním 

řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a  zákon č. 127/2005 Sb., o  elektronických komunikacích 

a  o  změně některých souvisejících zákonů (zákon o  elektronických komunikacích), ve znění pozdějších 

předpisů [online]. [cit. 2021-03-15]. Dostupné z: https://www-beck-online-cz.ezproxy.is.cuni.cz/bo/chapterview-

document.seam?documentId=oz5f6mjzhezv6mrzgjpwi6q&rowIndex=0  
50 177/2008 Dz: Důvodová zpráva k  zákonu č. 177/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o  trestním 

řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a  zákon č. 127/2005 Sb., o  elektronických komunikacích 

a  o  změně některých souvisejících zákonů (zákon o  elektronických komunikacích), ve znění pozdějších 

předpisů [online]. [cit. 2021-03-15]. Dostupné z: https://www-beck-online-cz.ezproxy.is.cuni.cz/bo/chapterview-

document.seam?documentId=oz5f6mjzhezv6mrzgjpwi6q&rowIndex=0  
51 177/2008 Dz: Důvodová zpráva k  zákonu č. 177/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o  trestním 

řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a  zákon č. 127/2005 Sb., o  elektronických komunikacích 

a  o  změně některých souvisejících zákonů (zákon o  elektronických komunikacích), ve znění pozdějších 
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Odstavec 6  byl po novele věnován záznamu telekomunikačního provozu, který má být 

užit jako důkaz. V  této věci nepřinesla novela žádnou zásadní změnu, vyjma zařazení do jiného 

odstavce a  zakotvení povinnosti policejního orgánu označit a  spolehlivě uschovat záznamy 

z  odposlechu, které nebudou v  dalším řízení použity jako důkaz tak, aby byla zajištěna jejich 

ochrana před neoprávněným zneužitím. Tato povinnost je i  v  aktuálním znění trestního řádu. 

Toman k  této věci uvádí, že nezájmové odposlechy musejí setrvat u  policie na mediu, kde jsou 

uloženy pro případ, že by bylo nutné je znovu přehrát.52 

Odstavec 7  převzal obsah odstavce 5  před novelou, byl tedy věnován případům, kdy při 

odposlechu nebyly zjištěny skutečnosti významné pro trestní řízení. Po nabytí účinnosti novely 

byl policejní orgán po souhlasu soudu a  v  přípravném řízení po souhlasu státního zástupce 

povinen získané záznamy zničit bezodkladně po 3  letech od pravomocného skončení věci. 

Protokol o  zničení záznamů byl policejní orgán povinen zaslat státnímu zástupci, jehož 

rozhodnutím došlo ke skončení věci, v  řízení před soudem předsedovi senátu prvního stupně, 

aby mohl být založen do spisu. V  případě, že byl podán mimořádný opravný prostředek ve 

lhůtě, která předcházela zničení záznamů, bylo povinností policejního orgánu záznamy zničit až 

po rozhodnutí o  mimořádném opravném prostředku. 

Odstavcem 8  byla založena povinnost orgánů činných v  trestním řízení informovat 

osobu uvedenou v  odst. 2, tedy uživatele, jehož uživatelská adresa či zařízení byla předmětem 

nařízení odposlechu, o  provedeném odposlechu. Povinnost informovat uvedenou osobu měl 

státní zástupce v  případě, že věc byla pravomocně skončena jeho rozhodnutím, případně 

předseda senátu, pakliže věc skončila v  řízení před soudem. Součástí takové informace muselo 

být i  poučení o  právu podat k  Nejvyššímu soudu návrh na přezkoumání zákonitosti odposlechu 

a  dále označení soudu, který příkaz k  odposlechu vydal, délku trvání odposlechu a  datum jeho 

ukončení.53 Informace měla být podána bezodkladně po pravomocném skončení věci v  případě 

předsedy senátu a  bezodkladně po uplynutí lhůty pro přezkoumání rozhodnutí státního zástupce 
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nejvyšším státním zástupcem podle ustanovení § 174a trestního řádu v  případě státního 

zástupce. 

Posledním odstavcem, který byl novelou zaveden, je odst. 9, který stanovil výjimku 

z  povinnosti poskytnout informaci o  provedeném odposlechu dle odst. 8, a  to v  případě, že 

řízení je vedeno o  závažném úmyslném trestném činu spáchaném organizovanou skupinou, 

spáchaném ve prospěch zločinného spolčení apod. či v  případě, že se na trestném činu podílelo 

více osob a  proti jedné z  nich nebylo trestní řízení doposud pravomocně skončeno a  rovněž, 

jestliže je proti osobě, které má být informace sdělena, vedeno trestní řízení a  poskytnutím 

informace by mohlo dojít ke zmaření jeho účelu, případně by mohlo dojít k  ohrožení 

bezpečnosti státu, života, zdraví, práv a  svobod osob. 

Touto novelou byla do trestního řádu přidána ustanovení § 314l, § 314m a  § 314n, jež se 

týkají řízení o  přezkumu příkazu k  odposlechu Nejvyšším soudem. Nejvyšší soud by měl 

v  daném případě přezkoumávat, zda byla dodržena všechna zákonná ustanovení o  nařízení 

a  provedení odposlechu. V  případě, že by Nejvyšší soud v  řízení o  přezkumu shledal, že byl 

porušen zákon, může se následně stěžovatel na základě výroku soudu domáhat finančního 

zadostiučinění za vzniklou nemajetkovou újmu. Dle důvodové zprávy by měl být přezkum 

Nejvyšším soudem zárukou, že ze strany veřejné moci bude do základních, ústavně zaručených 

práv občanů zasahováno jen v  nejnutnější míře a  při současném maximálním šetření 

občanských práv. Při této činnosti má Nejvyšší soud rovněž zajišťovat sjednocení rozhodovací 

činnosti obecných soudů.54 Důvodová zpráva bohužel nepřináší vysvětlení, proč je právě 

Nejvyšší soud tou instancí, jež má zákonnost příkazů k  odposlechu přezkoumávat, a  ani 

neobjasňuje na základě jakých hledisek a  kritérií byl pro tuto činnost vybrán právě tento soud. 

Jelínek skutečnost, že uvedené oprávnění bylo dáno Nejvyššímu soudu, kritizuje a  uvádí 

zejména dvě výtky. Dle jeho názoru Nejvyššímu soudu, jakožto vrcholnému soudnímu orgánu, 

toto oprávnění věcně ani funkčně nepřísluší. Rovněž se pozastavuje nad tím, podle jakých 

skutečností má Nejvyšší soud zákonitost příkazu posuzovat, neboť Nejvyšší soud z  logiky věci 

nebude ve stejné situaci, v  jaké byl soudce při rozhodování o  vydání příkazu k  odposlechu 
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a  vše bude hodnotit až ex post i  po několika letech, bez poznatků operativní povahy a  dalších 

informací, které měl rozhodující soudce k  dispozici v  daný moment.55  

Novela provedená zákonem č. 41/2009 Sb. 

Následná novela byla provedena zákonem č. 41/2009 Sb. a  souvisela s  přijetím nového 

trestního zákoníku. Nejedná se o  novelu, která by výrazněji změnila znění ustanovení § 88, 

ustanovení § 88a se nedotkla vůbec. 

V  odstavci 1  ustanovení § 88 došlo vlivem změny terminologie a  pojetí trestního 

zákoníku ke změně, kdy odposlech mohl být nově nařízen v  případě, že je vedeno trestní řízení 

pro zvlášť závažný zločin, když doposud to bylo možné v  případě, že bylo vedeno řízení pro 

zvlášť závažný úmyslný trestný čin. Dále došlo k  novelizaci znění odstavce 5, neboť 

v  souvislosti se změnou trestního zákoníku došlo ke změně a  přejmenování skutkových podstat 

trestných činů, pro něž může policejní orgán provést odposlech i  bez příkazu k  odposlechu, 

obdobně tomu bylo v  případě odst. 9. 

Novela provedená zákonem č. 459/2011 Sb. 

Následující novela provedená zákonem č. 459/2011 Sb., byla novelou výraznější. Došlo 

opět ke změně podmínek, za jakých je možné nařídit odposlech, tedy ke změně odstavce 

1  ustanovení § 88. Tentokráte došlo k  rozšíření situací, za nichž může být odposlech nařízen, po 

nabytí účinnosti novely se jednalo o  případy, kdy je vedeno řízení pro zločin, za který zákon 

stanoví trest odnětí svobody s  horní hranicí trestní sazby nejméně 8  let a  dále pro taxativně 

vyjmenované trestné činy a  rovněž pro jiné úmyslné trestné činy, k  jejichž stíhání zavazuje 

vyhlášená mezinárodní smlouva. 

V  případě odst. 5  ustanovení § 88 došlo k  rozšíření možnosti orgánů činných v  trestním 

řízení nařídit odposlech či jej provést i  bez příkazu k  odposlechu, pakliže s  tím souhlasí 

uživatel odposlouchávané stanice, a  to i  pro případ, že je vedeno trestní řízení pro trestný čin 

nebezpečného pronásledování podle ustanovení § 354 trestního zákoníku. Uvedený trestný čin 

byl do výčtu zařazen, neboť tato trestná činnost je velmi často páchána právě i  prostřednictvím 

telefonu či internetu, kdy pachatel zasahuje do soukromí oběti, její osobní svobody a  lidské 

důstojnosti.56 
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V  odst. 8  byla stanovena povinnost informovat uživatele odposlouchávané stanice 

o  provedeném odposlechu po pravomocném skončení věci i  policejnímu orgánu, který je 

povinen informaci podat bezodkladně po uplynutí lhůty pro přezkoumání jeho rozhodnutí 

státním zástupcem. 

Dále došlo ke změně textu odst. 9  ustanovení § 88, a  to v  souvislosti se změnami, které 

již byly zmíněny v  souvislostech vlivu novelizace na odstavec 1, tedy informaci nepodá 

v  uvedených případech ani policejní orgán, a  to nikoliv v  řízení o  zvlášť závažném zločinu, ale 

v  řízení o  zločinu, za který zákon stanoví trest odnětí svobody s  horní hranicí trestní sazby 

nejméně 8  let. 

Rovněž došlo k  novelizaci ustanovení § 88a, které bylo novelizováno v  podstatě celé. 

Dle odst. 1  mohl v  řízení před soudem předseda senátu a  v  přípravném řízení na návrh státního 

zástupce soudce, nařídit vydání údajů o  telekomunikačním provozu, které jsou předmětem 

telekomunikačního tajemství a  nebo na něž se vztahuje ochrana osobních a  zprostředkovaných 

dat, a  to v  případě, že jsou tyto údaje nezbytné pro účely trestního řízení vedeného pro úmyslný 

trestný čin, za který zákon stanoví trest odnětí svobody s  horní hranicí trestní sazby nejméně 

3  roky a  pro dále taxativně vyjmenované trestné činy a  taktéž pro úmyslný trestní čin, k  jehož 

stíhání zavazuje vyhlášená mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána. Příkaz 

k  vydání požadovaných údajů musí být řádně odůvodněn, pakliže je známa totožnost uživatele, 

jehož se požadované údaje týkají, musí být jeho totožnost v  příkazu uvedena. 

Dle odst. 2  ustanovení § 88a obdobně jako v  případě ustanovení § 88 musel státní 

zástupce či policejní orgán, jehož rozhodnutím byla věc pravomocně skončena, případně 

předseda senátu, jestliže věc skončila v  řízení před soudem, informovat o  nařízeném zjišťování 

informací o  telekomunikačním provozu osobu, k  níž se příkaz ke zjištění údajů vztahoval, je-li 

tato známa. Podání informace muselo obsahovat poučení o  možnosti podat ve lhůtě 6  měsíců 

ode dne, kdy se osoba o  zjišťování údajů dozvěděla, návrh na přezkoumání zákonitosti příkazu 

ke zjišťování údajů o  telekomunikačním provozu. 

V  odst. 3  byla opět obdobně jako v  případě ustanovení § 88 zakotvena výjimka, kdy se 

informace dle předchozího odstavce neposkytne.  

Novela provedená zákonem č. 150/2016 Sb. 

Následná novela provedená zákonem č. 150/2016 Sb. byla ryze lingvistického charakteru, 

neboť touto novelou došlo ke změně v  odst. 1  ustanovení § 88, kdy bylo slovo „sjednání“ 
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výhody při zadání veřejné zakázky nahrazeno slovem „zjednání“, tato změna souvisela 

s  opravou tiskových chyb v  trestním zákoníku, jež byla provedena sdělením Ministerstva vnitra 

č. 01/c98/2015 Sb. ze dne 17. září 2015. Ustanovení § 88a nebylo touto novelou dotčeno. 

Novela provedená zákonem č. 455/2016 Sb. 

Dále následovala novela provedená zákonem č. 455/2016 Sb., která souvisela s  tzv. 

protiteroristickou novelou trestního zákoníku, když do odstavce 9  ustanovení § 88 a  do 

odstavce 3  ustanovení § 88a byl přidán trestný čin účasti na teroristické skupině podle 

ustanovení § 312a trestního zákoníku. 

Novela provedená zákonem č. 287/2018 Sb. 

Poslední novela, která se dotkla jen ustanovení § 88, byla provedena zákonem č. 

287/2018 Sb., kterou došlo k  rozšíření vyjmenovaných trestných činů v  odstavci 1  ustanovení 

§ 88, v řízení o  nichž lze odposlech nařídit, konkrétně byl doplněn trestný čin křivé obvinění 

podle ustanovení § 345 odst. 3  až 5  trestního zákoníku, křivá výpověď a  nepravdivý znalecký 

posudek podle ustanovení 346 odst. 3  až 5  trestního zákoníku a  trestný čin křivé tlumočení 

podle ustanovení § 347 odst. 3  až 5  trestního zákoníku.  

3.3. Příkaz k  odposlechu a  záznamu telekomunikačního provozu 

Mohlo by se zdát, zejména laické veřejnosti, že příkaz k  odposlechu je v  celém procesu 

s  odposlechem spojeným, tedy v  procesu počínajícím vyhodnocení situace policejním orgánem, 

při kterém nabude dojmu, že je třeba využití odposlechu, přes samotné odposlouchávání, 

vyhodnocování zaznamenaných odposlechů, jejich provedení v  hlavním líčení až po případné 

rozhodování Nejvyššího soudu o  zákonitosti provedených odposlechů, spíše tím méně 

důležitým a  méně zásadním úkonem. Opak je ovšem pravdou, neboť v  případě vadného, tedy 

nezákonného příkazu k odposlechu, může být nakonec veškerá následná činnost orgánů činných 

v  trestním řízení, provedená v  návaznosti na vydaný vadný příkaz, shledána jako nezákonná 

a  důkaz pořízenými odposlechy v  takovém případě nebude možný, byť by zcela nepochybně 

a  jednoznačně prokazovaly vinu obžalovaného, a  pokud obžaloba v  daném případě těžila 

a  vycházela zejména z  informací získaných při nezákonných odposleších, je možné, že se 

dostane do důkazní nouze a  obžalovaný bude obžaloby zproštěn. Ostatně právě uvedené se již 

v  České republice stalo a  jednalo se i  o  mediálně velmi sledované případy. 
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Příkaz k  odposlechu je rozhodnutím sui generis, a  contrario není usnesením. Jakožto 

proti rozhodnutí sui generis není proti příkazu k  odposlechu přípustný žádný opravný 

prostředek.57 

V  ustanovení § 88 odst. 1  trestního řádu je taxativně vymezeno, v řízení o jakých 

trestných činech je možné nařízení odposlechu, avšak samozřejmě záleží na momentální právní 

kvalifikaci. V  této souvislosti Toman vyjádřil obavu, aby nebyla policejními orgány záměrně 

uváděna právní kvalifikace takových trestných činů, pro něž je možné příkaz k  odposlechu 

nařídit.58 

3.3.1. Náležitosti příkazu k  odposlechu dle trestního řádu 

Náležitosti příkazu k  odposlechu jsou stanoveny zejména v ustanovení § 88 odst. 

2  trestního řádu, jehož znění je následující: 

(2) Nařídit odposlech a záznam telekomunikačního provozu je oprávněn předseda senátu 

a  v  přípravném řízení na návrh státního zástupce soudce. Příkaz k  odposlechu a  záznamu 

telekomunikačního provozu musí být vydán písemně a  musí být odůvodněn, včetně konkrétního 

odkazu na vyhlášenou mezinárodní smlouvu v  případě, že se vede trestní řízení pro úmyslný 

trestný čin, k  jehož stíhání tato mezinárodní smlouva zavazuje. V  příkazu k  odposlechu 

a  záznamu telekomunikačního provozu musí být stanovena uživatelská adresa či zařízení 

a  osoba uživatele, pokud je její totožnost známa, a  doba, po kterou bude odposlech a  záznam 

telekomunikačního provozu prováděn, která nesmí být delší než čtyři měsíce; v  odůvodnění musí 

být uvedeny konkrétní skutkové okolnosti, které vydání tohoto příkazu, včetně doby jeho trvání, 

odůvodňují. Příkaz k  odposlechu a  záznamu telekomunikačního provozu se bezodkladně doručí 

policejnímu orgánu. V  přípravném řízení opis příkazu k  odposlechu a  záznamu 

telekomunikačního provozu soudce bezodkladně zašle státnímu zástupci. 

V  případě, že je odposlech nařizován v  přípravném řízení, nařizuje jej soudce na návrh 

státního zástupce. Zásada rozhodování soudce v  přípravném řízení je uvedena v  ustanovení § 

2  odst. 9  trestního řádu, který stanoví, že rozhodnutí soudu v  přípravném řízení činí v  prvním 

stupni soudce. Příslušnost soudu k  úkonům v  přípravném řízení je upravena v  ustanovení § 26 

odst. 1  trestního řádu, tedy příslušným je okresní soud, v  jehož obvodu je činný státní zástupce, 

který příslušný návrh podal, dle odstavce 2  je tento soud příslušný pro provádění všech úkonů 
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po celé přípravné řízení, pakliže nedojde k  postoupení věci z  důvodu příslušnosti jinému 

státnímu zástupci, který je činný v  obvodu jiného okresního soudu. Okresním státním zástupcem 

se v  souladu se zásadou zakotvenou v  ustanovení § 12 odst. 5  trestního řádu rozumí též 

obvodní státní zástupce v  Praze. Většina odposlechů je nařizována právě v  přípravném řízení.59  

V  řízení před soudem je odposlech nařizován předsedou senátu či samosoudcem, jak 

plyne z  ustanovení § 314a odst. 1  trestního řádu, jenž uvádí, že o  trestných činech, za které 

může být dle zákona uložen trest odnětí svobody, jehož horní hranice nepřevyšuje 5  let, koná 

řízení samosoudce. Dle ustanovení § 314a odst. 3  má samosoudce stejná práva a  povinnosti 

jako senát a  jeho předseda.  

Z  dikce zákona je zřejmé, že v  přípravném řízení podává návrh na nařízení odposlechu 

státní zástupce. Státnímu zástupci podává žádost o  nařízení odposlechu policejní orgán, 

náležitosti této žádosti trestní řád neupravuje, stejně jako neupravuje náležitosti návrhu státního 

zástupce, který tento doručuje soudci. Je však zcela zřejmé, že oba návrhy by měly uvádět 

důvody, proč je nutné přistoupit k  odposlechům, jaké skutečnosti nasvědčují tomu, že by 

pomocí odposlechů mohly být získány informace důležité pro trestní řízení, a  to vše s  ohledem 

na zásadu subsidiarity zakotvenou v  ustanovení § 2  odst. 4  trestního řádu, která stanovuje, že 

při provádění úkonů trestního řízení lze do práv osob zaručených Listinou a  mezinárodními 

smlouvami týkajících se lidských práv zasahovat jen v  odůvodněných případech a  v  nezbytné 

míře. V  žádosti policejního orgánu, může být po vylíčení všech rozhodných skutečností žádost 

o  nařízení odposlechu formálně uvedena například následovně: dávám tímto návrh státnímu 

zástupci, aby podal podnět k  vydání příkazu k  odposlechu a  záznamu telekomunikačního 

provozu podle § 88 odst. 1  tr. ř . na shora uvedená účastnická čísla.60 

V  případě, že státní zástupce bude mít za to, že návrh policejního orgánu není 

odůvodněný, měl by jej vyzvat k  doplnění jeho návrhu, případně mu sdělit, že v  tomto případě 

k nasazení odposlechu nedojde.61 Pokud státní zástupce s  policejním orgánem souhlasí a  rovněž 

má za to, že by k  odposlechu v  daném případě mělo dojít, vypracuje návrh na vydání příkazu 

k  odposlechu. Následně tento návrh státního zástupce zhodnotí soudce, který opět musí 

posoudit, zda jsou splněny veškeré předpoklady pro nařízení odposlechu, zda k  získání 

                                                 

 

59 Ekonomický magazín – host JUDr. Petr Toman In: Youtube [online]. 21.1.2021 [cit. 2021-03-28]. Dostupné z: 

https://www.youtube.com/watch?v =s9ghlUAfZhY. Kanál uživatele NEWTON College. 
60 Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 6  Tz 3 /2017-II. ze dne 7. června 2017, publikováno www.nsoud.cz 
61 Ekonomický magazín – host JUDr. Petr Toman In: Youtube [online]. 21.1.2021 [cit. 2021-03-28]. Dostupné z: 

https://www.youtube.com/watch?v =s9ghlUAfZhY. Kanál uživatele NEWTON College. 
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informací důležitých pro trestní řízení, které mají být odposlechy získány, nepostačuje mírnější 

zásah do práv potenciálně odposlouchávané osoby, neboť jak bylo již uvedeno, zejména na 

počátku této práce, odposlech je velmi výrazným zásahem do práva na soukromí, jakož i do 

práva tajemství dopravovaných zpráv, a proto je třeba postupovat velmi obezřetně 

a  v  maximální možné míře šetřit práva osob, do jejichž soukromí je zasahováno. 

 Obligatorní náležitostí příkazu k  odposlechu je odůvodnění. Text zákona nehovoří 

o  tom, jak obsáhlé má odůvodnění být a  ani blíže nespecifikuje nároky na jeho obsah, uvádí 

pouze, že musí případně obsahovat odkaz na mezinárodní smlouvu, pakliže je trestní stíhání 

vedeno pro trestný čin uvedený v  mezinárodní smlouvě. Zákon dále uvádí pouze další 

obligatorní náležitosti příkazu mimo odůvodnění (písemnou formu, uživatelskou adresu či 

zařízení, osobu uživatele, pokud je její totožnost známa a  doba po jakou bude odposlech 

prováděn), avšak k  samotnému odůvodnění již uvádí pouze nutnost uvést konkrétní skutkové 

okolnosti, které vydání příkazu odůvodňují. Při praktické aplikaci a  s  ní spojenými výklady 

právní úpravy náležitostí odůvodnění příkazu k  odposlechu docházelo k  různým a  často 

odlišným závěrům, a  proto musel být výklad zákona stanoven judikaturou. 

Dle mluvčího unie státních zástupců, je současná právní úprava z  hlediska vymezení 

pravidel, za kterých mohou být odposlechy nasazeny dostatečná a  problémem je, jak jsou ona 

pravidla vykládána, kým jsou vykládána a  jak široce jsou vykládána.62 

Shrnout náležitosti, které musí příkaz k  odposlechu obsahovat, se pokusil Toman. Uvádí, 

že na příkaz k  odposlechu, ač na rozhodnutí sui generis, by měly být kladeny obdobné 

požadavky, jaké trestní řád v  ustanovení § 134 odst. 1  písm. a), b), c) a  d) klade na usnesení. 

Příkaz z  povahy věci nebude obsahovat poučení o  opravném prostředku. Za nezbytné 

náležitosti výroku příkazu k  odposlechu uvedl výslovné uložení provedení odposlechu 

a  záznamu příslušného druhu telekomunikačního provozu, dále pak náležitosti uvedené 

v  ustanovení 88 odst. 2  trestního řádu, tedy uživatelskou adresu či zařízení, osobu uživatele, 

pokud je známa její totožnost a  dobu, po jakou bude odposlech prováděn s  tím, že tato doba 

nesmí přesáhnout 4  měsíce, rovněž by mělo být obligatorně uvedeno i  odposlouchávané 

telefonní číslo. Osoba uživatele by měla být označena jménem, příjmením, datem narození, 

místem bydliště a  zaměstnáním.63 Obligatorní náležitosti odůvodnění příkazu k  odposlechu 

                                                 

 

62 Hyde Park. Spor o  odposlechy v  Rathově případu [interaktivní zpravodajský pořad]. ČT24 30. 5. 2017 20:00. 

[cit. 2021-03-10]. Dostupné z: https://www.ceskatelevize.cz/porady/11412378947-90-ct24/217411058130530-spor-

o -odposlechy-v -rathove-pripadu 
63 TOMAN, Petr. Náležitosti příkazu k  odposlechu a  záznamu telekomunikačního provoz. Bulletin 
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shrnuje následovně: označení trestného činu nebo vyhlášené mezinárodní smlouvy podle § 88 

odst. 2  trestního řádu; dostatečné zvážení, zda získání významných skutečností pro trestní řízení 

nelze zajistit a  posléze dokazovat i  jinými důkazními prostředky; uvedení důvodného 

předpokladu, že odposlechem budou získány skutečnosti významné pro trestní řízení; uvedení 

konkrétních skutkových okolností, které odůvodňují účel odposlechu a  proč nešlo 

účelu odposlechu dosáhnout jinak nebo proč by bylo jinak jeho dosažení podstatně ztížené; 

uvedení konkrétních skutkových okolností, které odůvodňují vydání příkazu a  uvedení 

konkrétních skutkových okolností, které odůvodňují dobu trvání příkazu.64 

3.3.2. Test účinnosti trojí kontroly 

Test účinnosti trojí kontroly spočívá v  posuzování postupu orgánů činných v  trestním 

řízení, který vyústil ve vydání příkazu k  odposlechu. S  ohledem na skutečnost, že se jedná 

o  test účinnosti trojí kontroly, je posuzován postup policejního orgánu, státního zástupce 

a  soudu. Při nazírání na příkaz optikou testu účinnosti trojí kontroly je zkoumáno, zda policejní 

orgán podal státnímu zástupci návrh, který byl řádně věcně i  formálně odůvodněný a  posléze, 

zdali měl takové náležitosti i  návrh, který podal státní zástupce soudu. Ústavní soud ve svém 

nálezu Pl. ÚS 47/13-2  ze dne 7. května 2014 uvedl: Ústavní soud při použití testu účinnosti trojí 

kontroly (policejní orgán-státní zástupce-soud) dospěl k  závěru, že v  posuzovaném případě 

policejní orgán podal řádně věcně i  formálně odůvodněný návrh státnímu zástupci a  ten pak 

soudci, přičemž všichni tito posuzovali příkaz… jako úkon, jehož neodkladnost, resp. 

neopakovatelnost je zachycena a  prokázána ve spisovém materiálu. Odůvodnění návrhu 

státního zástupce a  rozhodnutí soudce ani protokol… sice formálně neobsahují pasáž, která by 

se výslovně věnovala neodkladnosti či neopakovatelnosti dané prohlídky, nicméně tato 

neodkladnost či neopakovatelnost je ze spisového materiálu, z  okolností případu a  z  procesní 

charakteristiky této fáze řízení, zřejmá. Soud v  hlavním líčení, za přítomnosti stěžovatelů 

a  jejich obhájců, neodkladnost a  neopakovatelnost prohlídky nezpochybnil. Trojí kontrola 

neodkladnosti, resp. neopakovatelnosti prohlídky tedy byla provedena.65 Citovaný nález se sice 
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zabýval nařízením domovní prohlídky a  nikoliv příkazu k  odposlechu, avšak uvedenou citaci je 

argumentem a  simili možno aplikovat i  na příkaz k  odposlechu.  

V  případě, kdy tedy Ústavní soud shledá příkaz k  odposlechu imperfektní, přistoupí 

k  testu účinnosti trojí kontroly, a  pakliže návrh policejního orgánu, státního zástupce a  spisový 

materiál shledá z  materiálního hlediska úplný, nemusí být onen příkaz k  odposlechu označen za 

nezákonný.66 

3.3.3. Judikatura ve věci náležitostí příkazu k  odposlechu 

Jak již bylo uvedeno, náležitosti příkazu k  odposlechu nejsou právním předpisem 

explicitně stanoveny, a  proto je jejich zákonnost posuzována a  dovozována judikaturou. 

V  následujících odstavcích je uveden výběr judikatury Nejvyššího soudu, z  něhož je zřejmé, že 

ani judikatura nebyla vždy jednotná. 

Nejvyšší soud v  usnesení vydaném ve věci sp. zn. 4  Pzo 3 /2013-30 dne 14. ledna 2014 

označil za nezákonný příkaz k  odposlechu, v  jehož odůvodnění se okresní soud omezil toliko na 

popis stíhaného skutku a  obecné konstatování, že uvedeným odposlechem lze zjistit podstatné 

okolnosti, vedoucí přímo k  pachatelům popsané trestné činnosti a  ztotožnění osob, které se na 

trestné činnosti podílely.67 Nejvyšší soud předmětnému příkazu k  odposlechu vytkl, že 

neobsahuje konkrétní skutkové okolnosti, které odůvodňují jeho vydání a  důvody, proč nelze 

sledovaného účelu dosáhnout jinak.68 

V  usnesení ze dne 20. ledna 2016 ve věci sp. zn. 4  Pzo 10/2015-30 Nejvyšší soud 

konstatoval porušení zákona ve věci, kdy příkaz k  odposlechu neobsahoval konkrétní skutkové 

okolnosti, nebyla v  něm dostatečně odůvodněna doba trvání příkazu k  odposlechu a  rovněž 

nebyly specifikovány důvody, proč není možné sledovaného účelu dosáhnout jinak. Nejvyšší 

soud shledal, že okresní soud pouze nekriticky převzal názor státního zástupce v  podaném 

návrhu, a  to za situace, kdy již návrh státního zástupce obsahoval pouze strohé obecné 

konstatování, že odposlechem je možné zjistit skutečnosti důležité pro trestní řízení.69 Pro 

kontext je vhodné uvést, že v  napadeném příkazu k  odposlechu bylo uvedeno, že soudkyně 

okresního soudu přezkoumala návrh státního zástupce a  shledala, že jsou splněny veškeré 
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zákonné podmínky pro nařízení odposlechu…70 a  dále, že lze důvodně předpokládat, že 

odposlechem budou získány významné skutečnosti pro trestní řízení a  s  ohledem na osobní 

poměry prověřovaných osob nelze očekávat, že by sledovaného účelu mohlo být dosaženo jinak. 

Smyslem příkazu je zjistit obsah komunikace mezi uvedenými osobami, které budou Policií ČR 

konfrontovány s  dosud zajištěnými důkazy k  obsahu a  existenci nájemní smlouvy, jejich 

dodatků a  předpokládanému antidatování a  zfalšování. S  ohledem na vzájemnou známost 

těchto osob a  jejich rodinné vazby lze předpokládat, že odposlechem a  záznamem 

telekomunikačního provozu by mohlo dojít k  zajištění důkazů o  trestné činnosti vůči 

poskytovateli dotace a  o  zakrývání této trestné činnosti.71 Zmíněné usnesení Nejvyššího je 

velmi významné i  z  hlediska dalšího obsahu této práce. 

Rozhodnutím vydaným pod sp. zn. 4  Pzo 9 /2016 dne 14. září 2016 Nejvyšší soud sice 

označil za nezákonný příkaz k  nařízení odposlechu, v  jehož odůvodnění bylo uvedeno, že 

odposlechem… bude moci být najisto stanoven okruh pachatelů, bude rozklíčována jejich role 

v  rámci skupiny pachatelů, bude zadokumentován způsob prezentace zboží zákazníkům atd. 

V  této fázi řízení pak uvedené informace není možné zjistit jinak,72 avšak nebyl shledán 

nezákonným z  důvodu nedostatečného či jinak vadného odůvodnění, ke kterému Nejvyšší soud 

uvedl, že argumenty soudu ohledně přípustnosti odposlechů z  důvodu získání významných 

skutečností pro trestní řízení mohly být důkladnější, nicméně tento předpoklad je v  příkazu 

zmíněn, když má jít zejména o  zjištění vzájemných vazeb a  vztahů mezi pachateli, jakož 

i  způsob prezentace zboží zákazníkům.73 Vzhledem k  právě uvedenému lze zřejmě a  contrario 

dovodit, že odůvodnění příkazu k  odposlechu může být ve vztahu k  předpokládaným získaným 

významným skutečnostem stručné, avšak musí být opodstatněné a  výstižné. 

V  rozhodnutí sp. zn. 4  Pzo 12/2016 ze dne 10. října 2016 Nejvyšší soud shledal, že 

nebyl porušen zákon při vydání příkazu k  odposlechu, i  přesto však soud současně uvádí, že 

v  příkazu mohl okresní soud lépe vyargumentovat část odůvodnění týkající se předpokladu 

získání informací důležitých pro trestní řízení prostřednictvím odposlechu. Nezákonnost příkazu 

nezapříčinila ani skutečnost, že v  příkazu k  odposlechu nebylo výslovně uvedeno, že 

i  s  ohledem na charakter trestné činnosti, nelze sledovaného účelu dosáhnout jiným způsobem, 

a  ani skutečnost, že nebylo odůvodněno, proč je odposlech nařizován na maximální možnou 
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dobu 4  měsíců.74 Nejvyšší soud k  době trvání odposlechů dále uvedl, že kratší doba trvání by 

vzhledem k  charakteru a  povaze trestné činnosti nemusela být dostatečná pro umožnění zjištění 

skutečností významných pro trestní řízení.75 Nejvyšší soud dovozuje, že o  skutečnosti, že byla 

respektována zásada zdrženlivosti, svědčí i  následný postup orgánů činných v  trestním řízení 

neboť poté, co byl na základě povoleného odposlechu ustanoven okruh osob, které se na trestné 

činnosti fakticky podílejí, tedy podařilo se eliminovat okruh pachatelů a  vyloučit osoby, které 

byly původně podezřelé z  páchání trestné činnosti, již nebyl dále prováděn odposlech 

telefonického čísla, které užíval navrhovatel (tedy nebylo navrhováno prodloužení odposlechu).76 

Právě uvedené je dle mého názoru velmi podstatné, neboť je zřejmé, že zákonnost příkazu 

k  odposlechu je nutno hodnotit z  více hledisek, i  takových, která nastala až v  době po vydání 

daného příkazu, a  formální znaky příkazu by neměly být tím jediným hodnotícím kritériem, tím 

spíše, pokud není na jejich bezpodmínečném dodržení lpěno vždy stejnou měrou. 

Rozhodnutí vydané ve věci sp. zn. 4  Pzo 14/2016 dne 15. listopadu 2016 judikovalo, že 

v  případě, kdy byl nezákonně vydán příkaz k  odposlechu, byla nezákonná i  jeho následná 

prolongace učiněná nadřízeným soudem, neboť není možné zákonně prolongovat odposlech 

prováděný na základě nezákonného příkazu.77 

3.3.4. Dovozované obligatorní náležitosti příkazu k  odposlechu 

Nejen ze shora uvedené judikatury Nejvyššího soudu ve věcech Pzo (v  řízeních, v  nichž 

je přezkoumávána zákonnost odposlechů dle ustanovení § 314l a  násl. trestního řádu) není, dle 

mého názoru, možné učinit jasné závěry o  tom, jaké formální vady způsobí bezpodmínečně 

nezákonnost vydaných příkazů a  jaké nikoliv. Rovněž není zřejmé, zda má být příkaz 

posuzován zcela samostatně a  odděleně, jakožto jeden dokument, anebo zda má být jeho soulad 

se zákonem zkoumán v  kontextu celé věci, celého spisového materiálu a  jako jeden z  mnoha 

úkonů orgánů činných v  trestním řízení, který má souvislost s  úkony předcházejícími 

i  následnými, a  tedy jeho zákonnost či nezákonnost by měla být prohlášena po zhodnocení věci 

jako celku, mimo jiné po provedení testu účinnosti trojí kontroly. 

Skutečnost, že není možné učinit jednoznačný závěr o  bezvadné podobě příkazu 

k  odposlechu, neznamená, že tyto nejsou stále vydávány. Domnívám se, že s  ohledem na 

minimalizaci rizika, že v  následujícím průběhu řízení bude příkaz k  odposlechu shledán 
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nezákonným, musí být písemný, případně musí odkazovat na příslušnou mezinárodní smlouvu, 

dále je nezbytným obsahem popis stíhaného skutku, jakož i  jeho konkrétní skutkové okolnosti, 

jež by neměly být popsány jen povrchně, ale naopak spíše detailněji. Dále je nezbytné uvést 

dobu, na jakou je odposlech nařizován s  tím, že tato doba by měla být dostatečně odůvodněna, 

soudce by měl uvést, z  jakého důvodu je odposlech nařizován na danou dobu a  proč je zřejmé, 

že by ke sledovanému účelu nepostačovala doba kratší. S  ohledem na skutečnost, že odposlech 

je prostředkem ultima ratio, je třeba uvést z jakého důvodu není dostačujícím užití prostředků 

méně invazivních, případně by mělo být uvedeno, jaké méně invazivní prostředky již byly 

využity, avšak ukázaly se jako nedostačující, případně proč je užití jiných prostředků podstatně 

ztížené. Měly by být také vylíčeny skutečnosti, jaké mají být z  nařizovaného odposlechu 

zjištěny, případně objasněny, což jsou důvody, z  nichž k  nařízení odposlechu dochází. 

V  neposlední řadě by mělo být uvedeno telefonní číslo, které má být odposloucháváno, a  pokud 

je znám jeho uživatel, měl by být identifikován jménem, příjmením, datem narození, bydlištěm 

a  zaměstnáním. Samozřejmě by mělo být výslovně uloženo policejnímu orgánu provedení 

odposlechu. 

3.3.5. Problematika posuzování zákonnosti příkazu k  odposlechu v  praxi 

Zcela diametrálně odlišný pohled soudů na dostačující či nedostačující odůvodnění 

příkazů k  odposlechům, a  současně tedy na to, zda provedené odposlechy jsou zákonné či 

nikoliv a  zda je možné je využít jako důkaz v  hlavním líčení, lze lustrovat na mediálně známé 

kauze, s  níž je alespoň v  povrchní rovině seznámen velmi široký okruh nejen odborné 

veřejnosti. Domnívám se, že z  odborného hlediska je vybraná kauza vhodná k  tomuto užití, 

neboť vlivem její medializace se k  rozhodnutí soudů a  k  postupu orgánů činných v  trestním 

řízení vyjadřovalo velmi mnoho odborné veřejnosti a  je možné komparovat jednotlivá 

stanoviska. 

V  této věci bylo Okresním soudem v  Ústí nad Labem v  letech 2011-2012 na návrh 

krajského státního zástupce povoleno několik odposlechů na různých zařízeních několika osob. 

Soud prvního stupně uznal obžalované vinnými, a  to mimo jiné i  na základě důkazů 

odposlechy. Jedná se o  věc velmi složitou, o  čemž svědčí i  skutečnost, že rozsudek Krajského 

soudu v  Praze jako soudu prvního stupně sp. zn. 4  T  21/2013 ze dne 7. dubna 2015 má 198 

stran. Následně se věc dostala k  soudu druhého stupně, k  Vrchnímu soudu v  Praze jako soudu 

odvolacímu, který svým usnesením sp. zn. 6  To 106/2015 ze dne 17. října 2016 rozsudek soudu 

prvního stupně zrušil a  věc mu vrátil k  novému rozhodnutí. Obžalovaní ve svém odvolání proti 

rozsudku prvostupňového soudu napadli mimo jiné i  nezákonnost a  procesní nepoužitelnost 
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odposlechů a  záznamů telekomunikačního provozu kvůli nedostatečnému odůvodnění 

předmětných příkazů, neboť namítají, že příkazy nebyly řádně odůvodněny sledované účely, proč 

by bylo jinak jejich dosažené podstatně ztížené ani doba trvání příkazů78 (bod 23. odůvodnění).  

Odvolací soud se s  názorem obžalovaných ztotožnil a  pod bodem 86. odůvodnění 

zmíněného usnesení uvedl, že předmětné odposlechy shledal nezákonnými pro jejich 

nedostatečné odůvodnění podle ustanovení § 88 odst. 2  trestního řádu. Vrchní soud v  bodech 

89. a  90. odůvodnění svého usnesení uvedl, že odposlechy mohou být nařízeny jen při 

kumulativním splnění zákonných podmínek s  tím, že jednou z  omezujících podmínek je 

subsidiarita použití odposlechu, která je v  ustanovení § 88 odst. 1  vyjádřena formulací nelze-li 

sledovaného účelu dosáhnout jinak, nebo bylo-li by jinak jeho dosažení podstatně ztížené. Dle 

odvolacího soudu soud vydávající příkazy k  odposlechům nepostupoval v  souladu se zákonem, 

tedy trestním řádem, neboť konkrétní skutkové okolnosti, které vydání předmětných příkazů 

odůvodňují, resp. úvahy zabývající se důvodností návrhů, v  nich nejsou obsaženy, přičemž 

nejsou odůvodněny ani doba trvání příkazu k  odposlechu…, resp. okresní soud neuvedl, proč 

vydává příkazy na maximálně možnou dobu, pokud se omezil na pouhé konstatování, že doba 

odposlechu a  záznamu byla stanovena v  souladu s  návrhem státního zástupce (který však stejně 

jako policejní orgán konkrétní důvody navrhované délky trvání tohoto procesního úkonu 

neuvádí) a  současně opomenul uvést skutečnosti, z  nichž lze dovodit konkrétní úvahu či zjištění 

rozhodujícího soudce o  důvodech nezbytnosti zásahu do soukromí dotčených jedinců…, včetně 

důvodů, proč nelze sledovaného účelu dosáhnout jinak. Polovina příkazů pak neobsahuje ani 

zmínku o  tom, že je vedeno trestní řízení pro konkrétní trestný čin, jakožto obligatorní podmínky 

pro možnost vydání příkazu k  odposlechu… Okresní soud ve všech případech toliko zcela 

nekriticky převzal názor státního zástupce z  podaných návrhů (jak je zřejmé z  fakticky 

doslovného zkopírování návrhů státního zástupce vždy jen s  doplněním příslušných návětí tak, 

aby bylo zřejmé, že jde o  rozhodnutí soudu), které však též obsahovaly jen popis skutkových 

okolností a  obecné konstatování, že prostřednictvím odposlechu… lze zjistit skutečnosti 

významné pro trestní řízení včetně poukazu na vzájemnou znalost podezřelých a  jejich 

maximální snahu o  utajení, což je však všeobecně použitelný argument u  jakékoli skupinové 

a  byť jen minimálně dopředu promyšlené trestné činnosti.79 Vrchní soud v  Praze pochybení 

okresního soudu při vydávání příkazů k  odposlechům konkretizoval následovně: Konkrétně 

                                                 

 

78 Usnesení Vrchního soudu v  Praze sp. zn. 6  To 106/2015 ze dne 17. října 2016 
79 Usnesení Vrchního soudu v  Praze sp. zn. 6  To 106/2015 ze dne 17. října 2016 
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pokud jde o  příkaz ze dne 11. 11. 2011 č. j . 40 Nt 482/2011 – 9 …, okresní soud obecně 

konstatuje důvodný předpoklad, že prostřednictvím telefonické komunikace budou dojednány 

detaily páchané trestné činnosti, možné telefonické instrukce, příp. mohou být zjištěny další 

osoby na trestné činnosti se podílející.80 Jako důvod, proč nelze sledovaného účelu dosáhnout 

jinak, nebo by jeho dosažení bylo podstatně ztížené, okresní soud uvádí, že se jedná o  úzký 

okruh pachatelů, kteří se osobně znají a  mají možnost společně jednat na místech veřejnosti 

nepřístupných.81 V  příkazu k  odposlechu … ze dne 23. 11. 2011 č. j . 40 Nt 490/2011 - 4 … 

okresní soud uvádí de facto totožné skutečnosti, navíc zmiňuje konkrétní termín, kdy má dojít 

k  odevzdání konečné podoby projektu.82 V  rámci hodnocení nutnosti použít tento operativně 

pátrací prostředek zmiňuje, že jde o  úzký okruh pachatelů, kteří se osobně znají, a  jednají přes 

prostředníky, jako jsou MUDr. K . a  P . K .83 V  případě příkazu k  odposlechu… ze dne 6. 1. 

2012 č. j . 40 Nt 304/2012-4 … soud uvádí, že bylo zjištěno další telefonní číslo MUDr. P .K ., již 

byl vydán příkaz k  odposlechu… a  je důvodný předpoklad, že i  skrze toto číslo budou 

dojednávány detaily páchané trestné činnosti.84 Podle soudu nelze sledovaného účelu dosáhnout 

bez odposlechu a  záznamu telekomunikačního provozu proto, že podezřelí jsou si vědomi 

nezákonnosti, nebezpečí odhalení a  zadokumentování jejich trestné činnosti policejním 

orgánem, jde o  úzký okruh osob jednajících na místech veřejnosti nepřístupných a  jde 

o  podezření ze zvlášť závažného zločinu.85 Pokud jde o  příkaz k  odposlechu a  záznamu 

telekomunikačního provozu ze dne 23. 11. 2011 č. j . 40 Nt 490/2011 – 14 … soud uvádí, že je 

důvodný předpoklad, že e -mailem MUDr. K . budou zasílány informace k  páchané trestné 

činnosti, zejména v  otázce položkového rozpočtu zadavatele a  nabídek společnosti K … B … 

a  dalších uchazečů o  zakázku, tedy informace k  dokonání trestné činnosti.86 Dále je v  příkazu 

opět poukaz na úzký okruh pachatelů, kteří se osobně znají nebo jednají přes prostředníky.87 

Obdobně je odůvodněn i  příkaz k  odposlechu a  záznamu telekomunikačního provozu ze dne 20. 

2. 2012 č. j . 40 Nt 346/2012 - 4 … a  také příkaz k  odposlechu… ze dne 26. 3. 2012 č. j . 40 Nt 

379/2012 – 5... V  obou je poukazováno na nutnost zadokumentovat obsah elektronické 

komunikace mezi manžely MUDr. K ., L . N ., Ing. I.S., Ing. P . D . a  Ing. T . M . a  dalšími 

                                                 

 

80 Podtrženo autorkou 
81 Podtrženo autorkou 
82 Podtrženo autorkou 
83 Podtrženo autorkou 
84 Podtrženo autorkou 
85 Podtrženo autorkou 
86 Podtrženo autorkou 
87 Podtrženo autorkou 
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osobami z  K … B …, resp. mezi Ing. I.S., MUDr. P . K  a  lidmi ze společnosti E … s  tím, že 

prostřednictvím e -mailu lze předpokládat dojednání detailů páchané trestné činnosti a  zasílání 

dokumentů v  elektronické podobě. Současně příkazy zmiňují vědomost podezřelých 

o  nezákonnosti jejich jednání a  maximální míru jejich snahy o  utajení (bod 93. 

odůvodnění).88,89 Vrchní soud v  návaznosti na právě uvedené uvedl, že okresní soud při 

vydávání předmětných příkazů k  odposlechům fakticky rezignoval na svou rozhodovací činnost, 

tj. posouzení materiálních podmínek pro nařízení odposlechu a  záznamu telekomunikačního 

provozu, což musí být patrné v  odůvodnění příkazu, aby byl zcela zřejmý ústavně souladný 

postup soudu (bod 94. usnesení)90. Vrchní soud rovněž vyslovil nutnost zvážit charakter 

ostatních důkazů, které obžaloba v  dané věci předkládá, a  to z  hlediska jejich vztahu 

k  nepoužitelným odposlechům, přičemž odvolací soud zmínil v  tomto směru tzv. doktrínu 

plodů z  otráveného stromu.91 Při svých závěrech se vrchní soud odkazoval na již zmiňované 

rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 20. ledna 2016, sp. zn. 4  Pzo 10/2015-30. 

Po vydání uvedeného usnesení Vrchního soudu v  Praze bylo toto odbornou veřejností 

značně hodnoceno a  komentováno, a  to jednak ve vztahu k  tomu konkrétnímu případu, kterého 

se týkal, jakož i  ve vztahu k  příkazům k  odposlechům v  obecné rovině.  Odborná veřejnost na 

rozhodnutí vrchního soudu reagovala často protichůdnými stanovisky. 

Rozhodnutí Vrchního soudu v  Praze přivítala například Unie obhájců ČR, která uvedla: 

Vrchní soud v  Praze se nespokojil s  dosud u  mnoha soudů zaběhnutou praxí bezmyšlenkovitého 

přejímání návrhů státních zástupců na povolení odposlechů a  zkopírováním tvrzení státních 

zástupců do odůvodnění rozhodnutí soudu.92 Unie obhájců dále uvedla: Tendence orgánů 

činných v  trestním řízení dlouhodobě překračovat procesní pravidla a  tzv. „salámovou 

                                                 

 

88 Usnesení Vrchního soudu v  Praze sp. zn. 6  To 106/2015 ze dne 17. října 2016  
89 Podtrženo autorkou 
90 Usnesení Vrchního soudu v  Praze sp. zn. 6  To 106/2015 ze dne 17. října 2016 
91 Jde o  metaforu pro americkou právní doktrínu, která řeší otázku účinnosti důkazů v  trestním řízení („Fruit of the 

poisonous tree doctrine“). Podle této doktríny působí nezákonné důkazy na dálku. V  trestním řízení tak nelze 

připustit použití důkazu, pokud informace o  jeho existenci byly získány nezákonně. Plody z  otráveného stromu jsou 

tak vždy otrávené (tzn. nepřípustnost takto získaného důkazu). Účelem tohoto procesního pravidla je tlak na 

dodržování zákonnosti ze strany policie a  státního zastupitelství, neboť v  americkém trestním řízení státní zástupce 

dokazuje vinu obžalovaného a  obstarávání případných ospravedlňujících důkazů je úkolem obhajoby. viz 

HERZEG, Jiří. Plody z  otráveného stromu a  ústavněprávní limity získávání informací v  trestním 

řízení. Trestněprávní revue [online]. 2009, 15.3.2009, (3), 65 [cit. 2021-8 -12]. ISSN 1213-5313. Dostupné z: 

https://www-beck-online-cz.ezproxy.is.cuni.cz/bo/chapterview-

document.seam?documentId=nrptembqhfpxi4s7gnpxgxzwgu&groupIndex=0 &rowIndex=0  
92 GŘIVNA, Tomáš a  Petr TOMAN. Stanovisko Unie obhájců ČR č. 5 /2016 k  rozhodnutí Vrchního soudu v  Praze 

v  kauze Rath a  spol. [online]. 21.12.2016 [cit. 2021-03-10]. Dostupné z: 

https://www.uocr.cz/stanoviska/stanovisko-unie-obhajcu-cr-c -5 -2016-k -rozhodnuti-vrchniho-soudu-v -praze-v -

kauze-rath-a -spol/ 
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metodou“ omezovat práva a  svobody občanů je vystavena v  rozhodnutí Vrchního soudu 

v  Praze nepříjemné kritice. Negativní reakce těch, kteří takto postupovali, je pochopitelná.93 

Unie obhájců ČR se výslovně neztotožnila s  názorem, který uvedlo v  reakci na 

rozhodnutí Vrchního soudu v  Praze Vrchní státní zastupitelství v  Praze, a  sice že rozhodnutí lze 

ve své podstatné části hodnotit jako přepjatě formalistické.94 Vrchní státní zastupitelství v  Praze 

rovněž uvedlo, že rozhodnutí považuje za vybočující z  dosavadní rozhodovací praxe soustavy 

obecných soudů i  soudu ústavního.95 

S  rozhodnutím Vrchního soudu v  Praze se neztotožnil také tehdejší ministr spravedlnosti 

Pelikán, který mimo jiné uvedl: nevím, co by vlastně měl prvostupňový soud psát jiného než to, 

co psal a  co mu navrhuje státní zástupce.96 Rovněž uvedl, že z  jeho pohledu jsou zákonné 

žádosti o  nařízení odposlechu i  příkazy k  nařízení odposlechu, neboť z  pohledu praxe se mělo 

jednat o  dokumenty, které byly připraveny pečlivěji a  podrobněji, než bývá běžné.97 

Jirát (žalobce v  předmětné věci) vyjádřil názor, že ty důvody, pro které by měly být 

odposlechy neplatné, ještě nikdy v  minulosti žádný soud takto formalisticky nestanovil. 

A  spousta věcí na základě takto formulovaných příkazů byla odsouzena a  prošla i  vrchním 

i  Nejvyšším soudem.98  

Rozhodnutí vrchního soudu bylo kritizováno i  Jelínkem, který se se závěry soudu 

neztotožňuje, a  naopak se domnívá, že nedostatek odůvodnění příkazu k  odposlechu a  priori 

neznamená jeho nezákonnost. Dle jeho názoru je nutné vždy zkoumat, zda byly splněny 

materiální podmínky pro vydání příkazu, pakliže v  dalším průběhu trestního řízení je zjištěno, 

že materiální podmínky pro vydání příkazu k  odposlechu byly splněny, může tato skutečnost 

                                                 

 

93 GŘIVNA, Tomáš a  Petr TOMAN. Stanovisko Unie obhájců ČR č. 5 /2016 k  rozhodnutí Vrchního soudu v  Praze 

v  kauze Rath a  spol. [online]. 21.12.2016 [cit. 2021-03-10]. Dostupné z: 

https://www.uocr.cz/stanoviska/stanovisko-unie-obhajcu-cr-c -5 -2016-k -rozhodnuti-vrchniho-soudu-v -praze-v -

kauze-rath-a -spol/ 
94 BRADÁČOVÁ, Lenka. Tisková zpráva ze dne 19. 12. 2016 [online]. [cit. 2021-03-10]. Dostupné z: 

https://verejnazaloba.cz/vsz-praha-aktuality-dalsi/tiskova-zprava-ze-dne-19-12-2016/ 
95 BRADÁČOVÁ, Lenka. Tisková zpráva ze dne 19. 12. 2016 [online]. [cit. 2021-03-10]. Dostupné z: 

https://verejnazaloba.cz/vsz-praha-aktuality-dalsi/tiskova-zprava-ze-dne-19-12-2016/ 
96 FROUZOVÁ, Kateřina. Pelikán: Zrušení rozsudku nad Rathem je exces. Soud měl vyslat signál, ne je pustit na 

svobodu [online]. 20.12.2016 [cit. 2021-03-10]. Dostupné z: https://zpravy.aktualne.cz/domaci/pelikan-zruseni-

rozsudku-s -rathem-je-exces-jestli-soud-chtel/r ~4df6157cc6a811e6b7770025900fea04/?redirected=1482310733 
97 Reportéři ČT. Rovní a  rovnější – Muž v  pozadí II. – Frajer Luka [publicistický magazín]. ČT24 12. 

6. 2017 20:00. [cit. 2021-03-29]. Dostupné z: https://www.ceskatelevize.cz/porady/1142743803-reporteri-

ct/217452801240019/video/551026 
98 POKORNÝ, Marek. Žalobce Jirát: Odposlechy v  kauze Rath desetkrát řešil Ústavní soud, žádné problémy 

nenašel [online]. 20.12.2016 [cit. 2021-03-10]. Dostupné z: https://zpravy.aktualne.cz/domaci/jirat-odposlechy-v -

kauze-rath-se-jiz-zabyval-ustavni-soud-za/r ~ebc61a88c69711e6875c0025900fea04/ 
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zhojit existenci formálních vad příkazu. Vždy je však nutné brát v  potaz okolnosti konkrétního 

případu.99 

Jak již bylo řečeno, odborná veřejnost se k  rozhodnutí Vrchního soudu v  Praze 

vyjadřovala nejen ve vztahu k  této konkrétní věci, ale i  v  rovině obecné. I  v  tomto ohledu 

rozhodnutí uvítala Unie obhájců ČR. Tehdejší ministr spravedlnosti Pelikán naopak uvedl, že 

nároky, které vrchní soud v  tom svém rozhodnutí v  této věci klade na rozhodnutí o  povolení 

odposlechů, jsou tak vysoké, že by ne-li znemožnily, tak velice ztížily nasazení tohoto důležitého 

operativně pátracího prostředku a  tím by možná znemožnily vyšetřování určitých typů 

kriminality a  to velmi závažné kriminality.100 Mluvčí unie státních zástupců ve vztahu 

k  budoucím odposlechům vyjádřil domněnku, dle níž by rozhodnutí vrchního soudu do 

budoucna velmi zkomplikovalo proceduru nařizování odposlechu v  dalších kauzách, které se 

teprve odehrají v budoucnu.101 

Nicméně tehdejším ministrem spravedlnosti byla proti usnesení vrchního soudu v  Praze 

podána stížnost pro porušení zákona v  neprospěch obžalovaných. Dle ministra spravedlnosti 

bylo rozhodnutí vrchního soudu neakceptovatelné, v  rozporu se zákonem i  aktuální 

rozhodovací praxí soudů (bod 6  odůvodnění).102 Ministr spravedlnosti dále uvedl, že odposlech 

je zpravidla prováděn v  počáteční fázi trestního řízení a  tudíž není nezbytné, aby se návrh 

státního zástupce a  příkaz soudce při popisu skutkových okolností opíral o  formálně bezvadné 

a  bezezbytku přesvědčivé důkazy, jež v  této fázi logicky ještě nemohou být k  dispozici, nýbrž 

postačují jakékoli relevantní informace nevzbuzující pochybnost o  původu a  legálnosti jejich 

opatření, které opodstatňují vedení trestního řízení z  hlediska ustanovení § 88 odst. 1  trestního 

řádu (bod 7  odůvodnění).103 K  době trvání odposlechu bylo ve stížnosti pro porušení zákona 

uvedeno, že ji odůvodňují právě skutkové okolnosti a  typová závažnost a  na soudce nelze klást 

                                                 

 

99 JELÍNEK, Jiří. Odposlech a  záznam telekomunikačního provozu v  České republice – záruky přezkoumání 

zákonnosti příkazu k  odposlechu. ZÁHORA, Jozef. TEORETICKÉ A  PRAKTICKÉ PROBLÉMY VYUŽÍVANIA 

INFORMAČNO-TECHNICKÝCH PROSTRIEDKOV V  TRESTNOM KONANÍ: Zborník príspevkov z  vedeckej 

konferencie s  medzinárodnou účasťou konanej dňa 23. marca 2017 [online]. Praha: Leges, 2017, s. 41 [cit. 2021-

03-29]. ISBN 978-80-7502-206-6. Dostupné z: https://www.paneurouni.com/wp-

content/uploads/2017/03/informacno_technicke_prostriedky_web.pdf 
100 Hyde Park. Spor o  odposlechy v  Rathově případu [interaktivní zpravodajský pořad]. ČT24 30. 5. 2017 20:00. 

[cit. 2021-03-10]. Dostupné z: https://www.ceskatelevize.cz/porady/11412378947-90-ct24/217411058130530-spor-

o -odposlechy-v -rathove-pripadu 
101 Hyde Park. Spor o  odposlechy v  Rathově případu [interaktivní zpravodajský pořad]. ČT24 30. 5. 2017 20:00. 

[cit. 2021-03-10]. Dostupné z: https://www.ceskatelevize.cz/porady/11412378947-90-ct24/217411058130530-spor-

o -odposlechy-v -rathove-pripadu 
102 Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 6  Tz 3 /2017-II. ze dne 7. června 2017, publikováno www.nsoud.cz 
103 Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 6  Tz 3 /2017-II. ze dne 7. června 2017, publikováno www.nsoud.cz 
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požadavek, aby do příkazu k  odposlechu uváděli například věty typu: S  ohledem na závažnost 

jednání a  možnost naplnění účelu trestního řízení nařizuji odposlech na 4  měsíce a  nikoli na 3 , 

2  nebo 1  měsíc, k  právě uvedenému bylo nad to ve stížnosti pro porušení zákona konstatováno, 

že takové požadavky nejsou na soudce a  na formu příkazu k  odposlechu kladeny ani trestním 

řádem a  ani soudní praxí (bod 7  odůvodnění).104 Nejvyšší soud projednal stížnost pro porušení 

zákona a  dne 7. června 2017 vydal usnesení sp. zn. 6  Tz 3 /2017-II, kterým rozhodl, že 

usnesením Vrchního soudu v  Praze byl porušen zákon.  

Nejvyšší soud se vyjádřil k  pěti příkazům k  odposlechům, které byly nařízeny. Nejprve 

se vyjádřil k  příkazu k  odposlechu ze dne 11. listopadu 2011, č.j . 40 Nt 482/2011-9 , který byl 

prvním v  této věci. Analýze tohoto příkazu k  odposlechu věnoval Nejvyšší soud největší 

prostor a  ve věci posouzení následujících příkazů se často odkazoval právě na své závěry 

učiněné ohledně tohoto prvého příkazu. K  předmětnému příkazu uvedl, že v  návrhu státního 

zástupce k  vydání příkazu k  odposlechu bylo uvedeno mimo jiné následující: Útvar odhalování 

korupce a  finanční kriminality, Služba kriminální policie a  vyšetřování Policie ČR, Odbor 

závažné hospodářské trestné činnosti pod č. j . OKFK-268/TČ-2011-200204 zahájil dne 4. 11. 

2011 úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání zločinů poškození finančních zájmů 

Evropských společenství podle § 260 odst. 1 , odst. 5  trestního zákoníku a  sjednání výhody při 

zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a  veřejné dražbě podle § 256 odst. 1 , odst. 2 , písm. 

b), písm. c) trestního zákoníku, ve stádiu pokusu podle § 21 odst. 1  trestního zákoníku,105 kterých 

se měly dopustit dosud neustanovené osoby tím, že se po společné dohodě rozhodly ovlivnit 

zadávací řízení při zadání veřejné zakázky týkající se…, prověřováním uvedené trestné činnosti 

bylo zjištěno, že osobou, která má mít z  trestné činnosti majetkový prospěch, je mimo jiné 

MUDr. D . R ., který má jednat za zadavatele zakázky.106 Státní zástupce dále uvedl, že je nutné 

zadokumentovat obsah jednání a  dohod…podezřelých, případně dalších osob a  zjistit jejich 

úlohu při páchání trestné činnosti.107 Ve vztahu k  zásadě subsidiarity státní zástupce uvedl, že 

nepostačuje užití institutů trestního řádu, kterými by nebylo zasahováno do soukromí 

podezřelých, neboť tito se vzájemně znají, a  proto je nutné použití prostředků, o  kterých 

nebudou podezřelí vědět a  budou před nimi utajovány.108 

                                                 

 

104 Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 6  Tz 3 /2017-II. ze dne 7. června 2017, publikováno www.nsoud.cz 
105 Podtrženo autorkou 
106 Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 6  Tz 3 /2017-II. ze dne 7. června 2017, publikováno www.nsoud.cz 
107 Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 6  Tz 3 /2017-II. ze dne 7. června 2017, publikováno www.nsoud.cz 
108 Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 6  Tz 3 /2017-II. ze dne 7. června 2017, publikováno www.nsoud.cz 
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Policejní orgán pak ve své žádosti o  nařízení odposlechu uvedl, že využitím operativně 

pátracích prostředků ve smyslu ust. § 158 odst. 3  tr. řádu a  dalším operativním šetřením bylo 

zjištěno, že v  nejbližších dnech má docházet k  osobním vzájemným schůzkám osob podílejících 

se na této trestné činnosti, kde si budou upřesňovat další postup, vyměňovat si písemné podklady, 

dokumenty k  zadávacímu řízení, faktury, smlouvy, finanční prostředky, pokyny apod., pak mají 

probíhat i  při dalších vzájemných neoficiálních setkáních na místech veřejnosti přístupných 

(restaurační zařízení apod.), kanceláře apod.109 Policejní orgán taktéž uvedl: Odhalování tohoto 

druhu trestné činnosti a  zejména možnosti předejití škodlivému následku je vzhledem k  jejímu 

charakteru velice obtížné a  sledovaného účelu bez použití uvedeného institutu záznamu 

o  odposlechu telekomunikačního provozu v  rámci trestního řízení nelze dosáhnout jinak.110 

Soudkyně následně v  předmětném příkazu k  odposlechu uvedla, že přezkoumala 

spisový materiál i  návrh státního zástupce a  dospěla k  závěru, že podmínky pro nařízení 

odposlechu stanovené v  §88 odst. 1 , odst. 2  tr. řádu jsou v  dané věci splněny, neboť je dán 

důvodný předpoklad, že prostřednictvím telefonické komunikace budou dojednávány detaily 

páchané trestné činnosti, případně mohou být zjištěny další osoby na trestné činnosti se 

podílející. S  ohledem na úzký okruh pachatelů, kteří se osobně znají a  mají možnost společně 

jednat na místech veřejnosti nepřístupných, by bez odposlechu a  záznamu telekomunikačního 

provozu bylo zjištění všech skutečností důležitých pro trestní řízení a  vztahující se k  jednání 

podezřelých podstatně ztíženo či znemožněno. Jelikož podmínky stanovené v  § 88 odst. 1  tr. 

řádu jsou splněny a  požadovaný úkon je § 88 třeba považovat za neodkladný ve smyslu 

ustanovení § 160 odst. 3 , odst. 4  tr. řádu, byl odposlech nařízen a  jeho doba byla stanovena 

v  délce čtyř měsíců v  souladu s  návrhem státního zástupce.111,112 

Nejvyšší soud ve vztahu k  předmětnému příkazu uvedl, že obsahuje uživatelské adresy, 

jejich uživatele (osoby), dobu, po kterou bude odposlech prováděn a  úmyslný trestný čin pro 

podezření, z  jehož spáchání je trestní řízení vedeno. K  odůvodnění příkazu se Nejvyšší soud 

vyjádřil tak, že jsou rozvedeny konkrétní skutkové okolnosti prověřované věci, jež nepochybně 

odůvodňují nejen samotné vydání příkazu, ale i  jeho vydání na maximální dobu trvání. 

K  absenci výslovného odůvodnění nařízení odposlechu na dobu 4  měsíců Nejvyšší soud uvedl 

toliko: Absenci explicitního odůvodnění nezbytnosti nařízení odposlechu… na nejdelší možnou 

                                                 

 

109 Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 6  Tz 3 /2017-II. ze dne 7. června 2017, publikováno www.nsoud.cz 
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dobu (tj. konstatování typu „z  důvodu, že …, nařizuji odposlech na dobu čtyř měsíců“) sice lze 

označit za formální nedostatek113 odůvodnění posuzovaného příkazu, nicméně ve smyslu shora 

rozvedených doktrinálních a  judikaturních východisek zdůrazňujících formálně- materiální 

přístup nutno konstatovat, že určující je, že okolnosti daného případu popsané v  příkazu 

jednoznačně odůvodňují maximální dobu trvání odposlechu…114, a  to především vzhledem 

k  rozsahu a  charakteru prověřované trestné činnosti (když je navíc z  popsaných okolností 

patrné, že daná trestná činnost byla teprve v  průběhu jejího páchání a  že byl reálný předpoklad 

jejího dalšího páchání ještě po dobu několika měsíců (bod 85 odůvodnění).115 Nejvyšší soud tedy 

ve vztahu k  předmětnému odposlechu konstatoval, že tento byl vydán v  mezích zákona a  jeho 

odůvodnění bylo dostatečné. Současně Nejvyšší soud uvedl, že k  závěru o  materiální 

důvodnosti nařízení odposlechu…, a  zákonnosti tohoto úkonu lze dospět o  to výrazněji po 

přezkoumání věcně a  v  zásadě u  formálně dostatečně odůvodněného návrhu státního zástupce 

(bod 86 odůvodnění).116 

Nejvyšší soud konstatuje, že další dokumenty v  předmětném spisovém materiálu, 

především návrh státního zástupce na vydání příkazu k  odposlechu, obsahují detailnější popis 

skutkových okolností, jakož i  test účinnosti trojí kontroly, a  proto doplňují odůvodnění 

jednotlivých náležitostí příkazu, a  to jak po věcné, tak po formální stránce.117 

Dále Nejvyšší soud upozorňuje, že není na místě klást na rozhodnutí sui generis orgánu 

činných v  trestním řízení v  přípravném řízení takové formální nároky, jaké jsou kladeny na 

rozhodnutí vydávaná v  řízení před soudem. Rovněž soud uvádí, že po orgánech činných 

v  trestním řízení není ani požadováno, aby v  těchto dokumentech podrobně specifikovaly 

důkazní materiál, z  něhož čerpaly uváděné skutečnosti ve smyslu např. konkrétní strany ve spisu 

apod. Konkrétně se Nejvyšší soud vyjádřil k  argumentu vrchního soudu uvedenému v  jeho 

usnesení, kterým vytkl soudkyni okresního soudu rezignaci na posouzení splnění materiálních 

podmínek pro nařízení odposlechu při vydávání příkazu,118 k  čemuž uvedl, že soudkyně 

okresního soudu se se spisovým materiálem evidentně seznámila, neboť jí seznalou důvodnost 

pro nařízení odposlechu uvedla v  odůvodnění příkazu.119 

                                                 

 

113 Podtrženo autorkou 
114 Podtrženo autorkou 
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Z  uvedeného je zřejmé, že názor Nejvyššího soudu byl diametrálně odlišný od názoru 

Vrchního soudu v  Praze, obdobný názorový rozkol je možné spatřit ve vyjádření některých 

obhájců, především Unie obhájců a  některých žalobců, zejména Unie státních zástupců 

a  i  Vrchního státního zastupitelství v  Praze. Po prostudování předmětných rozhodnutí, jakož 

i  po zohlednění veškeré předestřené argumentace, se přikláním k  názoru Jelínka, potažmo 

Nejvyššího soudu, a  mám za to, že při rozhodování o  zákonnosti či nezákonnosti příkazu 

k  odposlechu by mělo hrát zásadní roli materiálně-formální pojetí. V  případě, že z  obsahu 

trestního spisu jsou určité skutečnosti zřejmé, není nezbytné, aby soudce tyto skutečnosti 

naprosto vyčerpávajícím způsobem přepisoval do příkazu k  odposlechu. Příkaz by měl být 

odůvodněn takovým způsobem, aby bylo naprosto zřejmé a  nepochybné, že se příslušný soudce 

s  trestním spisem seznámil a  ztotožnil se s  názorem policejního orgánu a  státního zástupce, že 

je v  předmětné věci na místě příslušný odposlech nařídit. Pokud z  odůvodnění trestního příkazu 

bude právě uvedené zřejmé, nemyslím, že by mělo být překážkou, aby soudce jen poupravil 

formulace státního zástupce z  žádosti o  nařízení odposlechu, neboť se domnívám, že není 

smysluplné, aby soudce psal zcela nový text, tedy nové formulace v  celém obsahu příkazu, když 

smyslem by naopak mělo být, aby dostatečně vysvětlil a  odůvodnil své závěry, proč nařízení 

k  odposlechu vydává, což je naopak bezpodmínečným předpokladem, aby byl takový příkaz 

k  odposlechu v  souladu se zákonem. Předestřeným názorem samozřejmě nemyslím, že by při 

provádění odposlechů neměly orgány činné v  trestním řízení jednat striktně dle trestního řádu 

a  rozumím důvodům, z  jakých mají žalobci a  obhájci odlišné názory, avšak pokud soudce při 

vydávání příkazu flagrantním způsobem nerezignoval na formální náležitosti požadované 

trestním řádem, mělo by dle mého názoru skutečně převážit materiálně-formální hledisko 

posuzování zákonnosti příkazů, tím spíše, když doposud není postaveno na jisto, jakým 

způsobem má naprosto bezvadné odůvodnění příkazu znít, jak plyne z  předešlé části diplomové 

práce.  

3.4. Odposlech mezi obhájcem a  obviněným 

Další hojně diskutovanou problematikou ve vztahu k  odposlechům je přípustnost 

provádění odposlechů mezi osobou podezřelou ze spáchání trestného činu a  jejím právním 

zástupcem a  taktéž mezi advokáty a  jejich klienty obecně. Na výklad trestního řádu nemá 

odborná veřejnost a  ani soudní praxe jednotný a  jednoznačný právní názor. 

3.4.1. Platná právní úprava 

Dle platné právní úpravy je odposlech mezi obhájcem a  obviněným nepřípustný, což je 

zakotveno v  ustanovení § 88 odst. 1  trestního řádu. V  případě, že policejní orgán při provádění 
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odposlechu zjistí, že obviněný komunikuje se svým obhájcem, je povinen záznam odposlechu 

bezodkladně zničit a  informace, které se z  odposlechu obviněného s  obhájcem dozvěděl nijak 

nepoužít. Dále je povinen do spisu založit protokol o  zničení daného záznamu. Taková je právní 

úprava a  teorie, v  jejichž souvislosti se nabízí hned dvě otázky. První, zda současná praxe 

orgánů činných v  trestním řízení respektuje platnou právní úpravu, tedy zdali k  těmto 

nepřípustným odposlechům nedochází, a  pokud k  nim již dojde, zda nastává okamžité zničení 

záznamů a  informace tímto způsobem získané nejsou v  dalším průběhu řízení jakkoliv použity, 

a  druhá, zdali je právní úprava de lege lata dostačující.  

3.4.2. Povinnost mlčenlivosti advokáta 

Advokáti mají povinnost mlčenlivosti o  všech skutečnostech, o  nichž se dozvěděli 

v  souvislosti s  poskytováním právních služeb, jež vyplývá z  ustanovení § 21 zákona 

o  advokacii. Na povinnost mlčenlivosti advokáta pamatuje i  trestní zákoník, který v  případě 

trestného činu neoznámení trestného činu podle ustanovení § 368 v  odstavci 3  uvádí, že 

oznamovací povinnost podle odstavce 1  nemá advokát či jeho zaměstnanec, který se o  spáchání 

trestného činu dozví v  souvislosti s  výkonem advokacie nebo právní praxe.120 Advokát může být 

zbaven mlčenlivosti svým klientem, a  pokud tento zemře, tak jeho právním nástupcem či 

nástupci. 

3.4.3. Výklad gramatický a  jazykový 

Trestní řád stanoví, že odposlech je nepřípustný mezi obhájcem a  obviněným. 

Obviněným se stává podezřelý, kterému byl doručen opis usnesení o  zahájení trestního stíhání 

v  souladu s  ustanovením § 160 odst. 1, 2  trestního řádu, zahájením trestního stíhání končí fáze 

prověřování a  začíná fáze vyšetřování. 

Právo na právní pomoc a  obhajobu je zakotveno v  článku 37 odst. 2  Listiny: každý má 

právo na právní pomoc v  řízení před soudy, jinými správními orgány či orgány veřejné správy, 

a  to od počátku řízení. V  trestním řízení je pomoc poskytována proti státu, tedy proti úkonům 

a  rozhodnutím orgánům činných v  trestním řízení, z  uvedeného důvodu a  v  souladu se 

zásadou rovnosti zbraní by neměla být žádným způsobem monitorována, sledována 

a  narušována komunikace mezi podezřelým a  jeho zmocněncem, neboť takovým jednáním by 

byla narušena objektivita řízení a  rovněž i  důvěra mezi zastoupeným a  jeho zmocněncem.121 
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V  současné době má tedy osoba, proti níž je řízení vedeno právo zvolit si svého zmocněnce již 

na počátku řízení či ještě před jeho začátkem, avšak jeho komunikace se zvoleným zmocněncem 

nepodléhá ochraně před možností odposlechu ze strany orgánů činných v  trestním řízení. Nebo 

snad podléhá?  

V  případě, že bychom se nad zněním právní úpravy více nezamýšleli, a  tato byla 

aplikována jen na základě jazykového výkladu, je zřejmé, že komunikace mezi osobou, proti níž 

je trestní řízení vedeno a  jejím obhájcem by byla proti případnému odposlechu chráněna až od 

okamžiku, kdy by se z  osoby podezřelé stal obviněný v  souladu s  postupem uvedeným 

v  ustanovení § 160 odst. 1, 2  trestního řádu. Lze se setkat s  názory, že právní úprava hovoří 

jasně a  jednoznačně, což je názor, ke kterému se kloní například Jelínek a  Uhlířová.122 Právní 

úpravu však kritizují a  uvádí: přípustností odposlechu mezi podezřelým a  obhájcem celé 

ustanovení pozbývá smyslu, neboť valná většina odposlechů je prováděna ještě před zahájením 

trestního stíhání a  právě na základě provedených odposlechů je trestní stíhání zahájeno.123 

Rovněž kritizují využívání odposlechů mezi advokátem a  klientem, pakliže se jedná 

o  zastupování v  jiné věci než ve věci trestněprávní, tedy v  řízeních občanskoprávních, 

správních, rodinných apod., neboť prováděnými odposlechy dochází k  narušování práva na 

důvěrnou komunikaci klienta se svým advokátem.124 De lege ferenda uvedení autoři navrhují 

zakotvení zákazu odposlechů mezi podezřelým a  advokátem, jakož i  mezi klientem a  jeho 

advokátem.125 

Nejen Jelínek a  Uhlířová, ale i  Toman říká, že dle trestního řádu podléhá ochraně pouze 

komunikace obviněného a  jeho obhájce, ačkoliv pro ně, z  pohledu smluvního vztahu advokát 

klient, častokrát daná kauza začíná daleko dříve.126 Toman se de lege ferenda kloní k  tomu, aby 

byla v  trestním řádu zakotvena nepřípustnost odposlechu mezi advokátem a  klientem,127 neboť 
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mlčenlivost je ta největší hodnota, kterou advokacie svým klientům dává, takže je třeba ji chránit 

a  nelze ji jednou rukou státu laskavě poskytnout jako výhodu klientům a  na druhou stranu 

udělat … výjimek, kterými de facto tu mlčenlivost v  tomto směru zcela anuluji.128 Rovněž uvádí, 

že v  případě, že se osoby dostanou do trestněprávních problémů, tak advokát v  tom okamžiku je 

poslední jistota, kterou… mají a  … mlčenlivost je poslední výhoda, kterou jim… stát poskytuje 

v  té mašinerii policie, státní zástupci, soudy, kterou proti nim stát v  ten okamžik spustí.129 

Praxe však takto jednoduchá, jasná a  ani jednotná není, neboť ne všichni z  řad odborné 

veřejnosti souhlasí s  tím, že dle platné právní úpravy je nepřípustný pouze odposlech 

obviněného a  jeho obhájce.  

Jsou autoři, kteří se přiklání k  extenzivnímu výkladu uvedeného ustanovení a  tvrdí, že 

právo na důvěrnou komunikaci mezi osobou přijímající právní pomoc a  jejím zmocněncem by 

mělo být chráněno od samého počátku, tedy od té doby, kdy zmocnitel projeví vůli nechat se 

právně zastupovat zmocněncem a  tento s  tím vysloví souhlas. Jedním z  těchto zastánců je 

Ježek, který uvedl, že dopad onoho zákazu je širší a  výkladem lze dovodit i  omezení jiná.130 Má 

za to, že omezení by mělo dopadat i  na komunikaci mezi podezřelým a  „jeho“ advokátem.131 

Argumentuje tím, že předmětným ustanovením je chráněna nejen komunikace mezi obhájcem 

a  obviněným, ale i  obhájcem a  obžalovaným, jakož i  obhájcem a  odsouzeným, což dovozuje 

z  výkladového pravidla zakotveného v  ustanovení § 12 odst. 7  trestního řádu, ačkoliv 

v  komentářové literatuře lze nalézt názor, že obviněným je zde, v  ustanovení § 88 trestního 

řádu, míněn i  obžalovaný, avšak odsouzený nikoliv.132 Jak dále uvádí, užití opačného výkladu 

by bylo možné ad absurdum dovést do situace, kdy by měl podezřelý právo na komunikaci 

s  obhájcem bez přítomnosti dalších osob v  souladu s  ustanovením § 76b trestního řádu, avšak 

jejich telefonická komunikace by ochraně před odposlechem podle trestního řádu nepodléhala.133 
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Dalším z  autorů, kteří se kloní k  výkladu extenzivnímu, je Vantuch, který říká: 

Informace mezi advokátem a  klientem jsou nedotknutelné od okamžiku, kdy jsou klientem či 

jinak sděleny advokátovi, nikoliv až od převzetí obhajoby. Pokud by tomu bylo jinak, bylo by 

možno odposlouchávat a  pořizovat záznamy telekomunikačního provozu mezi osobou 

podezřelou z  trestné činnosti a  advokátem, což by mohlo zapříčiňovat oddalování doby zahájení 

trestního stíhání sdělením obvinění proto, aby orgány činné v  přípravném řízení v  rámci 

postupu před zahájením trestního stíhání mohly obstarat co nejvíce důkazů proti podezřelému.134 

Obava vyjádřená Vantuchem i  Ježkem135 je jistě legitimní, neboť policejní orgán má sice dle 

ustanovení § 160 odst. 1  trestního řádu povinnost zahájit trestní stíhání neprodleně poté, co 

skutečnosti zjištěné prověřováním nasvědčují tomu, že došlo ke spáchání trestného činu 

konkrétní osobou, avšak lze si představit argumentaci policejního orgánu, že doposud zjištěné 

skutečnosti nebyly dostatečné, a  proto bylo nutné pokračovat v  probíhajícím odposlechu 

a  nezahajovat trestní stíhání do doby, než bude závěr, že trestný čin spáchal právě podezřelý, 

dostatečně odůvodněn. Uvedené rozhodnutí závisí čistě na subjektivním rozhodnutí policejního 

orgánu a  jeho pozdější přezkum, resp. přezkum, zda mělo být trestní stíhání zahájeno dříve než 

se tomu tak stalo, je značně problematický. 

Taktéž Vlk se přiklání k  tvrzení o  nejednoznačnosti aktuálního znění zákona, pročež 

vyslovil názor, že by mělo dojít ke změně právní úpravy a  odposlech by měl být zakázán mezi 

advokátem a  klientem, čímž by se předešlo výkladovým problémům.136 

Gřivna vyslovil názor, že nelze akceptovat, aby doba od okamžiku, kdy se klient obrátí na 

advokáta s  žádostí o  právní pomoc, do chvíle kdy dojde k  zahájení trestního stíhání, byla 

ponechána v  jakémsi vzduchoprázdnu, tedy bez jakékoliv právní úpravy chránící důvěrnost 

komunikace klienta a  jeho advokáta. Pro důvěrnost komunikace advokáta a  jeho klienta svědčí 

dle jeho názoru i  skutečnost, že již převzetím věci je advokát vázán mlčenlivostí dle zákona 

o  advokacii, jakož je i  dle ustanovení § 99 odst. 2  trestního řádu zakázán jeho výslech ve věci. 

Shrnuje, že ochrana důvěrnosti komunikace advokáta a  jeho klienta by neměla být vázána na 

                                                 

 

134 VANTUCH, Pavel. Nezákonný odposlech advokáta. Bulletin advokacie [online]. 2008, (3), 15 [cit. 2021-02-19]. 

Dostupné z: https://www-beck-online-cz.ezproxy.is.cuni.cz/bo/chapterview-

document.seam?documentId=nrptembqhbpweyk7gnpxgxzrgu&groupIndex=3 &rowIndex=0  
135 JEŽEK, Jiří. K  odposlechu advokáta. Bulletin advokacie [online]. 2008, 19.9.2008, (9), 34 [cit. 2021-02-19]. 

ISSN 1210-6348. Dostupné z: https://www.cak.cz/assets/files/2291/BA_08_09.pdf 
136 VLK, Václav. Ještě (jednou)k  odposlechu advokáta. Bulletin advokacie [online]. 2009, (5), 23 [cit. 2021-02-19]. 

Dostupné z: https://www-beck-online-cz.ezproxy.is.cuni.cz/bo/chapterview-

document.seam?documentId=nrptembqhfpweyk7gvpxgxzsgm&groupIndex=5 &rowIndex=0  



 

 

53 

 

zahájení trestního stíhání, ba naopak by měla dokonce i  předcházet okamžiku zahájení trestního 

řízení, pakliže by vztah advokát klient vznikl již před tímto okamžikem.137 

Gřivna vyjádřil obdobný názor i  ve stanovisku Unie obhájců České republiky, v  němž 

uvedl: …není zcela jasné, od jakého okamžiku má být komunikace mezi osobou, proti níž se vede 

trestní řízení a  jejím právním zástupcem garantována (§ 88, § 158 TŘ). Právní úprava hovoří 

o  obviněném, což by nasvědčovalo tomu, že počátek právní ochrany je vázán na zahájení 

trestního stíhání, nicméně z  logiky věci je podle názoru Unie obhájců zapotřebí vykládat tato 

ustanovení extenzivněji a  vztáhnout jej také na fázi prověřování.138 

Opačný názor zastává Nejvyšší státní zastupitelství, které vydalo stanovisko ze dne 11. 

května 2018, 1  SL 719/2017, poř. č. 1 /2018, v  jehož III. výroku vyslovuje přípustnost 

odposlechu advokáta a  klienta, kteří nejsou v  postavení obhájce a  obviněného, avšak 

zdůrazňuje požadavek na velmi pečlivé a  podrobné zdůvodnění zásahu do důvěrnosti 

komunikace advokáta a  klienta. Návrh státního zástupce na vydání příkazu k  odposlechu by 

měl v  tomto případě obsahovat argumentačně vyčerpávající test proporcionality, který se plně 

vypořádá s  přiměřeností takového úkonu vzhledem k  závažnosti trestného činu.139  Nejvyšší 

státní zastupitelství argumentuje výkladem čl. 6  Úmluvy, který chrání právo na obhajobu 

a  spolu s  ním komunikaci obviněného a  obhájce v  trestním řízení, nedopadá však dle názoru 

Nejvyššího státního zastupitelství na komunikaci jinou, tedy ani komunikaci podezřelého a  jeho 

advokáta. Dále je užita argumentace judikaturou Evropského soudu pro lidská práva, kdy je 

shrnuto, že vztah a  komunikace advokáta a  jeho klienta má jistá privilegia, avšak tato profesní 

výsada nicméně může být za určitých okolností omezena v  rámci boje proti zločinu, avšak takové 

omezení musí naplnit požadavky čl. 8  odst. 2  Úmluvy o  ochraně lidských práv a  základních 

svobod.140  
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3.4.4. Další metody výkladu 

Ze shora uvedeného je patrné, že gramatický výklad ustanovení § 88 odst. 1  kýženou 

odpověď na otázku, zda je přípustný odposlech podezřelého a  jeho advokáta nepřináší. 

Nepřináší jej ani výklad logický, neboť při jeho použití by z  dikce zákona a  contrario 

vycházelo, že komunikaci podezřelého a  advokáta zákonná ochrana dle předmětného ustanovení 

nenáleží, s  čímž však nejen shora uvedení autoři nesouhlasí. 

Marešová se tedy pokusila odpověď nalézt pomocí jiných výkladových metod, konkrétně 

metody historické, analogické a  teleologické.141 

Kromě historického porovnání jednotlivých znění právní úpravy (viz. předchozí část této 

kapitoly) Marešová rovněž uvádí nutnost zaměřit se na definici osoby obviněné v  právní úpravě, 

kdy před účinností novely účinné od 1. ledna 1994 bylo možné zahájit trestní stíhání ještě před 

tím, než bylo podezřelému sděleno obvinění, jelikož do té doby postačovala k  zahájení trestního 

stíhání pouze jedna ze dvou nyní vyžadovaných podmínek, a  sice existence skutečností 

nasvědčujících tomu, že došlo ke spáchání trestného činu, podmínkou k  zahájení trestního 

stíhání tedy nebylo podezření, že tento trestný čin byl spáchán konkrétní osobou. I  vzhledem 

k  této skutečnosti a  tomu, že i  před účinností uvedené novely byla dikce zákona totožná v  té 

míře, že odposlech byl nepřípustný mezi obhájcem a  obviněným, nelze historickým výkladem 

dospět k  žádnému výsledku. S  výkladem bohužel nepomůže ani znění důvodových zpráv, 

neboť se o  nepřípustnosti odposlechu mezi podezřelým a  obhájcem nezmiňují a  ani neuvádí, 

zda je pojmem obviněný skutečně myšlen pouze obviněný, či zda se jedná o  pojem obviněného, 

který souhrnně označuje osobu, proti níž je trestní řízení vedeno. 

V  návaznosti na výklad historický však nelze uspět ani s  výkladem teleologickým, 

neboť není zřejmé, a  to ani z  důvodových zpráv, zda zákonodárce záměrně použil pouze 

termínu obviněný, a  tedy neměl úmysl přiznat tutéž ochranu i  podezřelému, či zda zákonodárce 

nevědomky opomněl termín podezřelého, jelikož se jeho procesní ochranou v  tomto směru 

                                                                                                                                                             

 

zastupitelství podle § 12 odst. 2  zákona č. 283/1993 Sb., o  státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů 

k  problematice pořizování a  nakládání s  odposlechem a  záznamem telekomunikačního provozu. In: ZEMAN, 

Pavel. Sbírka výkladových stanovisek Nejvyššího státního zastupitelství [online]. Brno, 2018, 11.5.2018, s. 6  [cit. 

2021-02-19]. Dostupné z: https://verejnazaloba.cz/wp-content/uploads/2020/03/1 _SL_719-2017.pdf 
141 MAREŠOVÁ, Eliška. Odposlech a  záznam telekomunikačního provozu podezřelého a  advokáta: zamyšlení se 

nad aktuálními možnostmi využití § 88 odst. 1  věty třetí TrŘ. Trestněprávní revue [online]. 2020, (4), 201 [cit. 

2021-02-19]. Dostupné z: https://www-beck-online-cz.ezproxy.is.cuni.cz/bo/chapterview-

document.seam?documentId=nrptembsgbpxi4s7grpxgxzsgayq&groupIndex=0 &rowIndex=0  

 



 

 

55 

 

nezabýval. Tak či onak ani výkladem teleologickým se nelze ke zdárnému závěru dobrat.142 

Marešová dovodila, že vzhledem k  existenci zákonné teleologické mezery143 je možné 

postupovat užitím analogie a  s  její pomocí subsumovat právo podezřelého nebýt při komunikaci 

se svým obhájcem odposlouchán, pod takové právo obviněného, neboť okamžik zahájení 

trestního stíhání je výlučně v  gesci orgánů činných v  trestním řízení a  nelze nalézt jakýkoliv 

legitimní a  ospravedlnitelný důvod, proč by měla být důvěrnost komunikace osoby, proti níž je 

trestní řízení vedeno a  jejího obhájce, závislá jen a  pouze na vůli a  konání orgánů činných 

v  trestním řízení.144 

3.4.5. Úvahy de lege ferenda 

Sama se přikláním taktéž k  výkladu extenzivnímu a  myslím, že ochraně před 

odposlechy ze strany policejního orgánu by měly podléhat i  telefonické hovory či jiná 

komunikace telekomunikačního provozu, mezi podezřelým a  jeho zmocněncem z  řad advokátů, 

neboť v  této fázi trestního řízení se již může začít formovat taktika a  argumentace obhajoby. 

V  případě, že budou tedy orgány činné v  trestním řízení s  taktikou obhajoby obeznámeny, lze 

nadále jen těžko hovořit o  rovnosti zbraní obou stran. Nadto advokát je tím, komu klient, tedy 

podezřelý, může sdělit veškeré informace k  dané věci bez obav z  toho, že by sdělené informace 

byly využity jakýmkoliv jiným způsobem než k  prosazování jeho zájmů a  hledání pro něj 

nejvýhodnějšího řešení, neboť jak již bylo řečeno, advokát je vázán mlčenlivostí. 

V  daném případě shledávám selhání zákonodárce, který jedním právním předpisem ve 

prospěch osob vyhledávajících právní pomoc zavedl advokátní mlčenlivost, avšak v  dalším 

právním předpisu garantovanou ochranu této komunikace zcela nereflektuje. Uvedené nelogické 

rozpory v  tak zásadním právním předpisu, jakým trestní řád bez pochyby je, v  moderním 

demokratickém státu nemají, dle mého názoru, své místo. 
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Velmi nešťastná je z  mého pohledu skutečnost, že tento stav mohl vzniknout pouhým 

opomenutím zákonodárce a  použitím nesprávného termínu obviněný v  daném ustanovení, což 

však nelze potvrdit ani studiem důvodových zpráv či jiných dokumentů. V  případě, že 

zákonodárcem nebyla ochrana komunikaci podezřelého s  jeho zmocněncem upřena úmyslně, je 

současný stav o  to více nežádoucí. 

Faktem ovšem zůstává, že mezi odbornou veřejností stále nepanuje shoda a  v  právním 

prostoru je nadále několikero výkladů daného ustanovení, což bezpochyby není situace ideální. 

Úprava de lege ferenda by se měla vypořádat se shora uvedeným tak, aby byl úmysl 

zákonodárce naprosto zřejmý. Dle mého názoru by měla být ochrana přiznána i  komunikaci 

podezřelého a  jeho zmocněnce, neboť většina odposlechů je realizována v  přípravném řízení 

a  je nedůvodné, aby komunikaci podezřelého se svým zmocněncem nebyla ochrana přiznána, 

tím spíše za situace, kdy okamžik zahájení trestního stíhání je zcela na vůli orgánů činných 

v  trestním řízení. Dalším argumentem, pro přiznání ochrany předmětným odposlechům je dle 

mého názoru skutečnost, že trestní stíhání může být zahájeno právě na základě informací 

zjištěných při odposlechu podezřelého s  jeho zmocněncem. 

3.4.6. Judikatura ve věci přípustnosti odposlechů 

S  ohledem na skutečnost, že prostým výkladem uvedeného ustanovení nelze dojít 

k  obecně uznávanému a  všemi stranami akceptovatelnému závěru, je nutné zaměřit se též na 

judikaturu a  pokusit se nalézt sjednocující výklad ve výkladech soudních. Jednotlivé strany při 

své argumentaci judikatorní rozhodnutí zmiňují, avšak vždy spíše na podporu svých tvrzení, což 

může značit, že i  soudní rozhodovací praxe není zcela jednotná a  konzistentní. 

Gřivna jako první ze zásadních judikátů v  této věci uvádí145 nález Ústavního soudu III. 

ÚS 62/95 ze dne 30. listopadu 1995, který vyslovil: pro komunikaci obhájce s  jeho klientem 

ústavně přípustná výjimka zásahu do tajemství dopravovaných zpráv neplatí.146 Je však otázkou, 

zda je uvedený nález přiléhavý, když v  daném případě se dle mého názoru jednalo o  jinou 

podstatu věci, neboť stěžovatelka namítala, že policejní orgán odposlouchával a  zpracovával její 

komunikaci, jakožto osoby obviněné, se svým obhájcem, a  záznam této komunikace byl 

dokonce součástí trestního spisu. Takovýto postup orgánů činných v  trestním řízení označil 
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Ústavní soud za nepřípustný a  protiústavní. A  právě v  této souvislosti Ústavní soud uvedl, že 

se ze strany orgánů činných v  trestním řízení jednalo o  zásah do základního lidského práva na 

ochranu tajemství dopravovaných zpráv telefonem dle článku 13 Listiny.147 S  ohledem na obsah 

zmíněného nálezu mám za to, že na řešenou otázku jej není možné aplikovat, respektive nemůže 

k  jejímu vyřešení přispět z  důvodu věcného rozdílu, neboť v  uvedené věci orgány činné 

v  trestním řízení zcela zjevně konaly v  rozporu s  trestním řádem, když daná osoba již byla 

v  procesním postavení obviněného. 

Gřivna dále považuje za podstatný nález Ústavního soudu I. ÚS 3038/07 ze dne 29. 2. 

2008, v  němž se uvádí: Odposlouchávání telefonních rozhovorů veřejnou mocí (stejně jako jiné 

tajné sledování) představuje vážné omezení základních práv. Z  ústavního pořádku plyne, že 

k  omezení osobní integrity a  soukromí (tj. k  prolomení ochrany) může ze strany veřejné moci 

dojít jen zcela výjimečně a  jen je-li to nezbytné a  účelu sledovaného veřejným zájmem nelze 

dosáhnout jinak. Při nedodržení některé podmínky jde o  zásah protiústavní.148 Ústavní soud 

v  nálezu dále uvedl, že postupem policejního orgánu došlo k  porušení základního práva 

stěžovatelky na soukromí, které je garantováno čl. 13 Listiny, právě uvedenou pasáž nálezu 

Gřivna zmiňuje.149 Věcně se však zmiňovaný nález zabýval přípustností využití odposlechů 

získaných zpravodajskými službami podle jiných zákonů než podle ustanovení § 88 trestního 

řádu, jako důkazu v  trestním řízení. Je proto na místě zhodnotit, zda je tento nález na 

problematiku odposlechů podle trestního řádu aplikovatelný a  zda je možné z  něj vyvozovat 

závěry ve vztahu k  problematice odposlechu obviněného a  jeho obhájce, s  ohledem na jinou 

podstatu věci, která byla v  citovaném rozhodnutí ústavního soudu řešena, se kloním spíše 

k  závěru, že nikoliv, a  proto se domnívám, že daný nález nemůže jakkoliv přispět k  objasnění 

řešené otázky. 

Dalším ze zmíněných nálezů je nález Ústavního soudu II. ÚS 889/10 ze dne 25. listopadu 

2010, v  němž Ústavní soud uvedl, že do základního práva na právní pomoc v  řízení před 

orgány veřejné moci spadá i  příprava, spočívající zejména v  předání všech známých 

relevantních informací.150 Tedy, že advokát je povinen zachovávat mlčenlivost dle zákona 
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o  advokacii již od chvíle, kdy je klientem požádán o  právní pomoc a  klient mu v  této 

souvislosti započne vysvětlovat svůj problém. Podstata uvedeného nálezu tedy tkvěla v  určení, 

od jakého okamžiku má advokát povinnost zachovávat mlčenlivost, avšak odposlechů 

samotných se blíže nedotkla. Dle mého názoru by však bylo možné při využití argumentace 

a  maiori ad minus dojít k  závěru, že komunikace prostřednictvím telekomunikačního zařízení 

by měla být chráněna již od vzniku smluvního vztahu advokát klient, jelikož ochrana je 

komunikaci advokáta s  klientem poskytována od počátku vzniku smluvního vztahu mezi nimi. 

Bylo by nelogické, pokud by advokát byl povinen zachovávat mlčenlivost a  byl by nepřípustný 

jeho výslech týkající se obsahu sděleného klientem, avšak na druhé straně by byl mezi nimi 

povolen odposlech, před kterým by tedy tato komunikace chráněna nebyla.  

Rovněž je zmíněn151 nález Ústavního soudu I. ÚS 1638/14 ze dne 21. listopadu 2014, 

v  němž Ústavní soud uvedl: Tímto ustanovením (pozn. autorky myšleno ustanovení § 158d 

trestního řádu) je chráněna nerušená komunikace mezi obviněným a  jeho obhájcem, včetně 

poznatků o  obsahu hovoru mezi nimi a  s  tím souvisejícími informacemi (např. o  místu setkání, 

způsobu komunikace apod.). Je ovšem třeba upozornit na to, že citované ustanovení se týká 

pouze případů, kdy již bylo zahájeno trestní stíhání vydáním usnesení dle § 160 odst. 1  trestního 

řádu. V  daném případě bylo sledování osob a  věcí povoleno a  následně realizováno ve fázi 

prověřování (§ 158 odst. 3  trestního řádu), tedy před zahájením trestního stíhání konkrétní 

osoby, jež by vystupovala v  postavení obviněného.152 Stěžovatel tedy ve své stížnosti nenamítal, 

že by byly policejním orgánem zaznamenány odposlechy mezi podezřelým a  advokátem podle 

ustanovení § 88 trestního řádu, nýbrž podle ustanovení § 158d trestního řádu, ke kterémuž také 

směřuje vyjádření Ústavního soudu. Podstatné je rovněž uvést, že tento nález byl vydán 

v  průběhu probíhajícího trestního řízení, k  jehož zahájení byl jako důkazní prostředek použit 

napadený odposlech uskutečněný podle ustanovení § 158d trestního řádu. Ústavní soud rovněž 

uvedl, že mu až na výjimky zcela zjevných excesů orgánů činných v  trestním řízení, nepřísluší 

činit rozhodnutí, která mohou ovlivnit tzv. živé (probíhající) kauzy v  přípravném řízení.153 

Z  uvedeného je zřejmé, že ač se nález netýkal ustanovení § 88 trestního řádu, nýbrž ustanovení 

§ 158d trestního řádu, Ústavní soud ochranu přiznal pouze komunikaci obviněného s  obhájcem, 
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a  nikoliv tedy podezřelého se svým zmocněncem. Z  uvedeného nálezu je rovněž zřejmé, že 

trestní stíhání může být v  praxi zahájeno i  na základě informací získaných z  odposlechu 

podezřelého a  jeho advokáta, což je dle mého názoru velmi nežádoucí stav, samozřejmě za 

předpokladu, že se skutečně jednalo o  komunikaci podezřelého s  advokátem, tedy tito nebyli 

například spolupachatelé, případně nebyla přítomna jiná forma trestné součinnosti.  

Velmi významným judikátem Ústavního soudu, jenž se týká přímo komunikace 

podezřelého s  jeho advokátkou, je usnesení Ústavního soudu IV. ÚS 3142/19 ze dne 10. 12. 

2019, které zmiňuje Marešová.154 Stěžovatel napadl ústavní stížností postup policejního orgánu, 

kdy podezřelému byl odňat mobilní telefon, který byl předán znalci k  vytěžení informací. 

Vyhotovený znalecký posudek obsahoval SMS mezi podezřelým a  advokátkou, jejichž obsahem 

byl dotaz podezřelého na advokátku, zda převezme jeho obhajobu, což ona učinila. Mezi 

podezřelým a  advokátkou došlo po odeslání SMS rovněž k  telefonické komunikaci 

(telefonickému hovoru). Téhož dne byl podezřelý policejním orgánem zadržen a  trestní stíhání 

bylo zahájeno zhruba o  20 dní později. Obhájkyně obviněného se následně jménem obviněného 

domáhala u  policejního orgánu, dozorového státního zástupce a  následně i  dohledového 

státního zástupce odstranění SMS komunikace uskutečněné mezi obviněným a  jí, jakožto jeho 

obhájcem z  trestního spisu, avšak žádný z  orgánů činných v  trestním řízení jí nevyhověl 

a  předmětná komunikace tedy zůstala součástí trestního spisu. Stěžovatel se ústavní stížnosti 

mimo jiné odkázal na již výše zmíněný nález II. ÚS 889/10 ze dne 25. 11. 2010. Ústavní soud 

zde uvedl, že v  posuzovaném případě se jedná o  komunikaci, která i  předcházela vůbec 

smluvnímu vztahu mezi podezřelým a  advokátkou z  hlediska povinnosti zachovávat advokátní 

mlčenlivost, neboť podezřelý se teprve dotazoval advokátky, zde jej bude zastupovat v  trestní 

věci, avšak nebylo zřejmé, zda se dopustil trestného činu či nikoliv. Ústavní soud uvedl, že až 

poté, co advokátka obhajobu podezřelého akceptovala, došlo k  převzetí věci, k  přípravě, práci 

na procesní taktice apod., proto komunikace, která tomuto okamžiku předcházela, nemůže dle 

názoru Ústavního soudu požívat ochrany, která byla komunikaci podezřelého a  jeho obhájce 

přiznána nálezem II. ÚS 889/10 ze dne 25. 11. 2010. Ústavní soud rovněž v  bodu 8. usnesení 

uvedl:  Zatímco postup podle § 76 trestního řádu se vztahuje k  osobě podezřelé, 

aplikace § 88 a  158d trestního řádu pak k  osobě obviněné, proti níž bylo zahájeno trestní 
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stíhání podle § 160 trestního řádu. Zaručuje-li trestní řád právo na právní pomoc a  používá-li 

přitom konkrétní terminologii, nejsou postupy libovolně zaměnitelné; orgány činné v  trestním 

řízení musí, stejně jako všechny orgány veřejné moci, postupovat podle čl. 2  odst. 2  Listiny 

(též čl. 2  odst. 3  Ústavy České republiky), tedy uplatňovat státní moc jen v  případech, mezích 

a  způsobem, který stanoví zákon. Domáhal-li se stěžovatel postupem podle § 158d odst. 

1  trestního řádu odstranění SMS zaslaných advokátce ještě předtím, než se stala jeho obhájkyní, 

než byl zadržen jako podezřelý, a  dlouho předtím, než byl obviněn, není postup státních 

zastupitelství, které žádosti stěžovatele nevyhověly, porušením jeho základních práv. Ani samotný 

projev vůle stěžovatele nechat se zastupovat (konkrétní) advokátkou, nelze považovat za jednání, 

které podléhá advokátnímu tajemství, a  v  důsledku toho ochraně příslušných základních 

práv.155 Z  obsahu usnesení však vyplývá, že advokátka podezřelého již zastupovala dříve v  jiné 

věci a  při výslechu podezřelého se policejnímu orgánu prokázala generální plnou mocí 

označenou datem předcházejícího kalendářního roku.156 Dle mého názoru je v  tuto chvíli na 

místě položit si otázku, zda se v  případě, kdy advokátka byla právní zástupkyní podezřelého 

ještě před tím, než došlo ke spáchání trestného činu, a  tedy byl mezi nimi nepochybně smluvní 

vztah a  advokátka byla povinna zachovávat mlčenlivost dle zákona o  advokacii, jedná 

o  nesmluvní vztah podezřelého a  advokátky, když se podezřelý dotazuje, zda jej bude obhajovat 

i  v  nové trestní věci. Ústavní soud se skutečností, že advokátce byla generální plná moc udělena 

několik měsíců před tím, než byla zahájena trestní věc, vůbec nezabýval a  ani ji v  odůvodnění 

nijak nezmínil. Mám však za to, že se jedná o  okolnost velmi významnou, neboť myslím, že 

nelze říci, že mezi podezřelým a  advokátkou v  tuto chvíli vztah ve smyslu zákona o  advokacii 

nebyl. V  případě, že by se Ústavní soud touto skutečností zabýval, mohl do celé problematiky, 

alespoň v  určité její části vnést světlo a  posílit právní jistotu, což by nepochybně uvítala 

odborná i  laická veřejnost. Tím, že se Ústavní soud touto otázkou nezabýval, naopak zůstala 

další z  dílčích otázek nezodpovězena, což je nepochybně v  neprospěch všech, neboť dokud 

nebude vydáno jiné rozhodnutí, nebude známo, zda je v  takových případech ochrana 

poskytována či nikoliv a  zda vůbec je existence trvající plné moci pro vyřešení otázky 

významná.  

                                                 

 

155 Usnesení Ústavního soudu, IV. ÚS 3142/19 ze dne 10. 12. 2019, publikováno ÚS 4292/2019 
156 Usnesení Ústavního soudu, IV. ÚS 3142/19 ze dne 10. 12. 2019, publikováno ÚS 4292/2019 
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Nejvyšší státní zástupce v  již zmiňovaném stanovisku ze dne 11. května 2018157 uvedl: 

z  rozhodovací činnosti jak soudů českých, tak Evropského soudu pro lidská práva lze spolehlivě 

dovodit, že odposlech a  záznam telekomunikačního provozu mezi advokátem a  klientem je 

přípustný, jakkoli se jedná o  úkon výjimečný.158 Pro podporu svého tvrzení Nejvyšší státní 

zastupitelství uvádí například již zmiňovaný nález II. ÚS 889/10, dále nález III. ÚS 3988/13 ze 

dne 24. března 2014, jenž se netýkal odposlechů, ale prohlídky jiných prostor, v  nichž advokát 

vykonává advokacii podle ustanovení § 85b trestního řádu, Nejvyšší státní zastupitelství však ve 

svém stanovisku uvedlo, že východiska judikátů zabývající se prohlídkami v  advokátních 

kancelářích, lze aplikovat na problematiku odposlechu advokáta a  jeho klienta.159 Lze se 

domnívat, že východiskem a  názorem Ústavního soudu, které je takto aplikovatelné je v  nálezu 

III. ÚS 3988/13 ze dne 24. března 2014 dle Nejvyššího státního zastupitelství následující: 

Zároveň je však ustanovení § 85b trestního řádu formulováno tak, aby pachatelé trestné činnosti 

nemohli zneužít povinné mlčenlivosti advokáta tím, že s  jeho vědomím cíleně páchají trestnou 

činnost a  prostor jeho kanceláře využívají jako krytí, domnívajíce se, že jim díky mlčenlivosti 

poskytuje dostatečnou ochranu před orgány činnými v  trestním řízení (například v  ní 

přechovávají listiny nebo záznamy na elektronických nosičích informací nebo z  prostor 

kanceláře dokonce přímo páchají trestnou činnost)160 a  dále: Jestliže při prohlídce byly zajištěny 

věci korespondující s  odůvodněním příkazu (doklady, nosiče informací, poznámky a  další 

listinné materiály), pak bez jejich podrobnějšího zkoumání soudem podle § 85b odst. 7  trestního 

řádu (a  to i  s  přihlédnutím ke konkrétnímu rozsahu zajištěných věcí) je jediným přípustným 

způsobem, jak zjistit, zda a  případně nakolik může účel trestního řízení převážit nad účelem 

povinné mlčenlivosti advokáta. Soud přitom musí pečlivě zvážit, nakolik předložené věci jsou, či 

                                                 

 

157 Stanovisko ke sjednocení výkladu zákonů a  jiných právních předpisů při výkonu působnosti státního 

zastupitelství podle § 12 odst. 2  zákona č. 283/1993 Sb., o  státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů 

k  problematice pořizování a  nakládání s  odposlechem a  záznamem telekomunikačního provozu. In: ZEMAN, 

Pavel. Sbírka výkladových stanovisek Nejvyššího státního zastupitelství [online]. Brno, 2018, 11.5.2018, s. 6  [cit. 

2021-02-19]. Dostupné z: https://verejnazaloba.cz/wp-content/uploads/2020/03/1 _SL_719-2017.pdf 
158 Stanovisko ke sjednocení výkladu zákonů a  jiných právních předpisů při výkonu působnosti státního 

zastupitelství podle § 12 odst. 2  zákona č. 283/1993 Sb., o  státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů 

k  problematice pořizování a  nakládání s  odposlechem a  záznamem telekomunikačního provozu. In: ZEMAN, 

Pavel. Sbírka výkladových stanovisek Nejvyššího státního zastupitelství [online]. Brno, 2018, 11.5.2018, s. 6  [cit. 

2021-02-19]. Dostupné z: https://verejnazaloba.cz/wp-content/uploads/2020/03/1 _SL_719-2017.pdf 
159 Stanovisko ke sjednocení výkladu zákonů a  jiných právních předpisů při výkonu působnosti státního 

zastupitelství podle § 12 odst. 2  zákona č. 283/1993 Sb., o  státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů 

k  problematice pořizování a  nakládání s  odposlechem a  záznamem telekomunikačního provozu. In: ZEMAN, 

Pavel. Sbírka výkladových stanovisek Nejvyššího státního zastupitelství [online]. Brno, 2018, 11.5.2018, s. 6  [cit. 

2021-02-19]. Dostupné z: https://verejnazaloba.cz/wp-content/uploads/2020/03/1 _SL_719-2017.pdf 
160 Nález Ústavního soudu, III. 3988/13 ze dne 24. 3. 2014, publikováno 5 /2014 US. Sbírka nálezů a  usnesení ÚS, 

72/2014 
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nejsou spojeny s  poskytováním právních služeb (advokát–klient), či zda jde o  exces z  takového 

vztahu, který požadovanou ochranu mít nemá.161 Nejvyšší státní zastupitelství ve svém 

stanovisku neuvedlo, které konkrétní pasáže uvedeného nálezu jsou z  hlediska jeho pohledu 

stěžejní, a  co lze dle jeho názoru z  nálezu extrahovat a  s  jakými výsledky aplikovat na 

problematiku odposlechů, proto jsem vybrala dvě shora uvedené pasáže, neboť jsou dle mého 

názoru nejpřiléhavější. Domnívám se, že ze shora uvedeného má s  ohledem na další 

argumentaci Nejvyššího státního zastupitelství vyplývat, že odposlechy mezi advokáty a  klienty 

nejsou a  ani by neměly být ex lege zapovězeny, neboť zákonná povinnost mlčenlivosti advokáta 

nemůže nahrazovat exempci z  obecně platného právního řádu, ale že se jedná o  povinnost 

uloženou advokátovi především v  zájmu a  pro ochranu jeho klientů, kteří s  předmětnou trestní 

věcí nemají vůbec nic společného162, tedy, že povinnost mlčenlivosti nemůže být argumentem 

pro plošný zákaz odposlechů mezi advokátem a  klientem, neboť takové privilegium je trestním 

řádem poskytováno výlučně komunikaci mezi obviněným a  obhájcem. Dále Nejvyšší státní 

zastupitelství uvedlo nález III. ÚS 1675/12 ze dne 5. února 2013, nosnou myšlenkou uvedeného 

judikátu, s  ohledem na argumentaci Nejvyššího státního zastupitelství, je zřejmě následující 

pasáž: Ústavní soud v  řadě svých judikátů zdůraznil význam advokátního tajemství jako 

předpokladu pro řádný výkon advokacie a  poskytl mu ústavněprávní ochranu. Zároveň však 

opakovaně vyslovil souhlas s  tezí, že „institut advokátní mlčenlivosti, potažmo poskytování 

právních služeb, 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 má stát pozitivní povinnost, jež se realizuje mimo jiné právě 

v  trestním řízení.“ Nelze zajisté akceptovat, aby pachatelé hospodářské či majetkové trestné 

činnosti „prali špinavé peníze“ prostřednictvím svých advokátů a  aby odhalování a  stíhání 

takových deliktů bylo znemožňováno odkazem na advokátní tajemství. Procesní institut prohlídky 

prostor, v  nichž advokát vykonává advokacii, upravený v  § 85b tr. řádu, je legitimním 

nástrojem představujícím ústavněprávně přípustný zásah do domovní svobody a  do práva na 

                                                 

 

161 Nález Ústavního soudu, III. 3988/13 ze dne 24. 3. 2014, publikováno 5 /2014 US. Sbírka nálezů a  usnesení ÚS, 

72/2014 
162 Stanovisko ke sjednocení výkladu zákonů a  jiných právních předpisů při výkonu působnosti státního 

zastupitelství podle § 12 odst. 2  zákona č. 283/1993 Sb., o  státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů 

k  problematice pořizování a  nakládání s  odposlechem a  záznamem telekomunikačního provozu. In: ZEMAN, 

Pavel. Sbírka výkladových stanovisek Nejvyššího státního zastupitelství [online]. Brno, 2018, 11.5.2018, s. 6  [cit. 
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výkon advokacie.163 Posledním z  přiléhavých nálezů, který je stanovisku uveden, je nález I. ÚS 

1638/14 ze dne 12. listopadu 2014, o  němž  již bylo v  této práci pojednáváno, jen pro shrnutí, 

nález přiznává ochranu komunikace advokáta a  klienta až poté, co je zahájeno trestní stíhání, 

tedy až když  se jedná o  vztah obhájce a  obviněného. 

K  uvedené problematice samozřejmě existuje i  judikatura Evropského soudu pro lidská 

práva, který například ve věci Michaud vs. Francie uvedl, že článek 8  Úmluvy poskytuje 

ochranu každé korespondenci mezi osobami, avšak zvláště ještě poskytuje ochranu komunikaci 

mezi advokáty a  jejich klienty, neboť advokáti mají v  demokratické společnosti zásadní roli 

v  podobě obhajoby klientů, což nemohou činit v  případě, kdy nemohou klientům zaručit 

důvěrnost jejich komunikace.164 Stěžovatelem v  uvedené věci byl advokát působící ve Francii, 

který napadl transpozici směrnice EU do právního řádu Francie, neboť zakládala povinnost 

advokátů oznamovat možná podezření z  praní špinavých peněz, napadl tedy porušení čl. 

8  Úmluvy ze strany Francie. Evropský soud pro lidská práva však konstatoval, že v  uvedeném 

případě povinnost advokátů oznamovat podezření z  praní špinavých peněz nepředstavuje 

nepřiměřený zásah do povinnosti mlčenlivosti165, neboť uvedený zásah splňuje podmínky legality 

a  legitimity a  je možné jej považovat za nezbytný v  demokratické společnosti…166 I  přes 

vynesený závěr však Evropský soud pro lidská práva považuje důvěru mezi advokátem 

a  klientem za stěžejní, což ve zmíněném rozhodnutí zdůrazňuje.167 

V  dalším z  rozhodnutí ve věci Laurent vs. Francie Evropský soud pro lidská práva 

přiznal ochranu komunikaci advokáta s  klientem, která spočívala v  předání papírku s  textem 

v  soudní síni, který si z  vlastní vůle přečetl příslušník eskorty.168 

                                                 

 

163 Nález Ústavního soudu, III. ÚS 1675/12 ze dne 5. 2. 2013, publikováno 1 /2013 Usu. Sbírka nálezů a  usnesení 

ÚS, 68/2013 
164 Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva 12323/11 ze dne 6. 12. 2012 
165 BENDOVÁ MARUŠKOVÁ, Jana. Přesah rozsudku Michaud: ESLP jako záchranné lano ochrany lidských 

práv. Bulletin advokacie [online]. 2013, (7 -8), 63 [cit. 2021-03-03]. Dostupné z: https://www-beck-online-

cz.ezproxy.is.cuni.cz/bo/chapterview-

document.seam?documentId=nrptembrgnpweyk7g5ptqx3tl43dg&groupIndex=1 &rowIndex=0  
166 KMEC, Jiří. Rozsudek z  6. 12. 2012, č. 12323/11, Michaud proti Francii. Soudní rozhledy [online]. 2013, , 77c 

[cit. 2021-03-03]. Dostupné z: https://www-beck-online-cz.ezproxy.is.cuni.cz/bo/document-

view.seam?documentId=njptembrgnpxg4s7gjpxgxzxg5rq# 
167 KOUDELKA, Zdeněk. Ohrožení důvěrnosti komunikace obviněného a  jeho obhájce. Bulletin 

advokacie [online]. 2019, (5), 65 [cit. 2021-03-03]. Dostupné z: https://www-beck-online-

cz.ezproxy.is.cuni.cz/bo/chapterview-

document.seam?documentId=nrptembrhfpweyk7gvpxgxzwgu&groupIndex=9 &rowIndex=0  
168 Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva 28798/13 ze dne 24. 8. 2018 
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V  kauze Niemietz versus Německo Evropský soud pro lidská práva konstatoval, že 

v  případě advokáta může mít narušení profesního tajemství neblahé následky pro řádný chod 

justice, a  tudíž i  pro práva garantována článkem 6  Úmluvy.169 

Porušení článku 8  Úmluvy Evropský soud pro lidská práva rovněž konstatoval ve věci 

Foxley proti Spojenému Království, ve které stěžovatel napadl sledování jeho korespondence 

s  advokáty ze strany veřejné moci.170 

Dalším rozhodnutím je rozsudek ve věci Chadimová proti České republice, kde 

stěžovatelka namítala, že i  přes platnou právní úpravu a  nález Ústavního soudu České republiky 

nedošlo k  prokazatelnému zničení kazet obsahujících nahrávky komunikace stěžovatelky 

a  jejího právního zástupce získané odposlechem. Evropský soud pro lidská práva shledal 

porušení článku 8  Úmluvy, neboť soud není přesvědčen o  tom, že by vnitrostátní orgány 

vyvinuly dostatečné úsilí, aby prokázaly, že všechny kazety obsahující záznamy telefonických 

hovorů stěžovatelky s  jejím právním zástupcem byly skutečně zničeny.171 Soud dále konstatoval, 

že Úmluva má za cíl chránit „konkrétní a  skutečná práva“ a  nikoli práva „teoretická či 

iluzorní.“172  

Rovněž je možné uvést rozsudek Kopp proti Švýcarsku č. 23224/94 ze dne 25. března 

1998, stěžovatel byl advokátem a  jeho manželka, federální ministryně spravedlnosti a  policie, 

se stala podezřelou z  úniku informací z  ministerstva. Existovalo podezření, že uniklé informace 

získala určitá osoba právě přes advokátní kancelář stěžovatele. Generální prokurátor se 

souhlasem předsedy senátu obžalovacího senátu federálního soudu vydal nařízení 

odposlouchávat veškeré soukromé i  pracovní linky stěžovatele i  jeho manželky. Stěžovatel 

nebyl v  této věci podezřelým, nýbrž byl pouze osobou, jež by mohla přispět k  odhalení zdroje 

úniku informací. Stěžovatel se následně před vnitrostátními orgány domáhal, aby byla 

konstatována nezákonnost odposlechu, což se však nestalo a  jeho stížnosti byly odmítnuty, 

stěžovatel mimo jiné namítal porušení čl. 8  Úmluvy. Evropský soud pro lidská práva shledal 

rozpor mezi textem švýcarského právního předpisu, který chrání profesionální tajemství 

advokáta v  případě, že je tento sledován jako třetí osoba a  rozsahem odposlouchávaných 

hovorů stěžovatele a  shledal, že došlo k  porušení čl. 8  Úmluvy.173 

                                                 

 

169 Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva 13710/88 ze dne 16. 12. 1992 
170 Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva 33274/96 ze dne 20. 6. 2000 
171 Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva 50073/99 ze dne 18. 4. 2006 
172 Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva 50073/99 ze dne 18. 4. 2006 
173 Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva 23224/94 ze dne 25. 3. 1998 
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Dle uvedených soudních rozhodnutí, zejména vnitrostátních soudů, lze říci, že tyto se 

v  rámci své rozhodovací činnosti kloní spíše k  výkladu doslovnému, nikoliv extenzivnímu. 

3.4.7. Ochrana komunikace ve prospěch klienta 

Ochrana komunikace advokáta a  jeho klienta slouží výhradně k  ochraně zájmů klienta, 

nikoliv advokáta a  nemůže tomu být naopak. Privilegia ochrany důvěrné komunikace advokáta 

s  klientem nemohou tito zneužívat k  páchání trestné činnosti. V  případě, že má klient za to, že 

advokát tohoto privilegia zneužívá k  vlastnímu prospěchu a  zájmům, namísto k  prospěchu 

a  zájmům klienta, může klient orgánům činným v  trestním řízení sdělit, že na ochraně této 

komunikace netrvá a  advokát se následně nemůže dovolávat důvěrnosti komunikace. Právě 

uvedené ve svém nálezu vyslovil Ústavní soud a  uvedl: Nositelem práva na obhajobu je tedy 

klient, ne advokát, který v  takovém případě neuplatňuje svá práva, nýbrž plní naopak povinnosti 

uložené mu zákony. V  případě, že se sám klient vědomě této ochrany vzdá, a  domáhá se naopak 

pomoci státní moci vůči advokátovi, který dle něj nehájí jeho zájmy, je trvání na takové absolutní 

ochraně ústavně nekonformním výkladem zákonů. Je-li přitom 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.174 Advokát byl v  této věci před ústavním soudem v  roli stěžovatele a  namítal, že 

pořízení prostorových odposlechů v  prostorách věznice během jeho porady s  odsouzeným bylo 

v  rozporu se zákonem, neboť trestním řádem je odposlouchávání jejich komunikace explicitně 

zakázáno.175 Jak plyne se shora uvedeného, Ústavní soud se s  jeho názorem neztotožnil 

a  naopak uvedl, že advokát se ochrany jeho komunikace s  klientem, byť byli v  daný moment 

v  postavení obhájce a  obviněného, ve svůj prospěch dovolávat nemůže. 

Ještě před shora uvedeným nálezem Ústavního soudu otázku, zda mohou být v  souladu 

s  platnou právní úpravou podle ustanovení § 158d trestního řádu odposlouchávány telefonické 

hovory advokáta, kterýžto je ve věci podezřelým, s  osobou pro níž vykonával obhajobu, jestliže 

je advokát podezřelý ze spáchání trestného činu právě proti této osobě řešil Nejvyšší soud. 

Nejvyšší soud konstatoval, že v  této věci se privilegium poskytované komunikaci advokáta 

s  klientem neuplatní.176  

                                                 

 

174 Nález Ústavního soudu, III. ÚS 2847/14-2  ze dne 3. 1. 2017, publikováno 3 /2017 USn. Sbírka nálezů 

a  usnesení ÚS, 84/2017 
175 Nález Ústavního soudu, III. ÚS 2847/14-2  ze dne 3. 1. 2017, publikováno 3 /2017 USn. Sbírka nálezů 

a  usnesení ÚS, 84/2017 
176 Usnesení Nejvyššího soudu, 8  Tdo 1332/2009 ze dne 12. 1. 2010, publikováno T  1260. Soubor trestních 
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Nejvyšší soud v  této věci vydal i  další usnesení, z  něhož plyne, že stěžejní skutečností, 

podle níž lze usuzovat, zda byl odposlech nařízen v  souladu se zákonem či nikoliv, je ta, zda byl 

nařízen odposlech daného advokáta, jakožto osoby podezřelé, což je postup zákonný či zda byl 

nařízen odposlech advokáta jakožto obhájce v  dané věci, což je samozřejmě postup 

protiprávní.177  

Obdobně se k  této věci vyjádřil i  Gřivna, jenž taktéž sdílí názor, že ochrana je 

poskytována klientovi a  nikoliv advokátovi a  uvedl: Advokát je tudíž chráněn jen jako každá 

jiná osoba, tj. prospívají mu ústavně zaručená práva na soukromí obecně i  v  jeho jednotlivých 

aspektech (čl. 7  odst. 1, čl. 10 odst. 3, čl. 13), včetně možnosti zákonného prolomení jejich 

ochrany, a  právo na svobodný výkon povolání (čl. 26 odst. 1 a  2.).178 Gřivna spolu 

s  Šimánovou vyjádřili uvedené stanovisko i  ve svém legislativním návrhu ke změně trestního 

řádu, týkající se právě úpravy komunikace mezi advokátem a  klientem.179 

Lze shrnout, že o  skutečnosti, zda je možné odposlouchávat komunikaci obhájce 

s  obviněným v  případě, kdy je osobou podezřelou právě obhájce, nejsou vedeny žádné 

polemiky a  takový postup je všeobecně vnímán, jako postup v  souladu s  právními předpisy.  

3.5. Problematika automatického nahrávání odposlechů 

Advokáty je kritizováno, že ač je v  ustanovení § 88 odst. 1  trestního řádu uvedeno, že 

policejní orgán je povinen bezodkladně zničit záznam o  odposlechu, pokud zjistí, že obviněný 

komunikuje s  obhájcem a  současně je povinen žádným způsobem nepoužít informace, které se 

v  této souvislosti dozvěděl, je v  praxi nemožné zjistit, zdali takto policejní orgán konal, či 

nikoliv. V  případě, že si policejní orgán přehraje zaznamenaný hovor mezi obviněným 

a  obhájcem a  dozví se z  něho relevantní informace, které mu pomohou v  prokazování viny 

obviněného, lze si jen stěží myslet, že policejní orgán si dané informace vyposlechne 

a  zapomene. Takové jednání nemusí být obhajobě, ale ani ostatním orgánům činným v  trestní 

řízení zřejmé, neboť v  případě, že policejní orgán vyposlechnuté informace navedou na stopu, 

kterou následně objeví a  označí jako přímý či nepřímý důkaz proti obviněnému, bylo by velmi 

                                                                                                                                                             

 

rozhodnutí NS, 60/2010 
177 Usnesení Nejvyššího soudu, 8  Tdo 1395/2012 ze dne 27. 3. 2013, publikováno NS 2331/2013 
178 GŘIVNA, Tomáš. Právo na zachování důvěrné komunikace mezi advokátem a  jeho klientem. Bulletin 

advokacie [online]. 2017, (6), 61 [cit. 2021-8 -13]. Dostupné z: https://www-beck-online-

cz.ezproxy.is.cuni.cz/bo/chapterview-

document.seam?documentId=nrptembrg5pweyk7gzpxgxzwge&groupIndex=10&rowIndex=0 # 
179 GŘIVNA, Tomáš a  Hana ŠIMÁNOVÁ. Právní ochrana důvěrného vztahu advokáta s  klientem ve 21. století: 

Studie včetně návrhu legislativního řešení [online]. 2020 [cit. 2021-8 -13]. Dostupné z: https://www.uocr.cz/wp-

content/uploads/2020/03/Studie-duverna-povaha-advokat-klient-v -TR.pdf 
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komplikované a  těžko představitelné prokazovat, že se policejní orgán o  této informaci prvotně 

dozvěděl z  vyposlechnutého záznamu, který byl následně zničen a  o  jehož zničení byl do spisu 

pouze zaznamenán protokol. Kritikem této úpravy je například Vantuch, který uvedl, že 

vzhledem ke skutečnosti, že odposlechy jsou v  mnohých případech prováděny automatickým 

zařízením, které spustí nahrávání hovoru, jakmile započne, a  po jeho ukončení automaticky 

přestane nahrávat, tedy nejsou v  reálném čase odposlouchávány policistou, právní úprava již 

nepožaduje okamžité přerušení nahrávání a  odposlouchávání hovoru mezi obhájcem 

a  obviněným. Dle předchozí právní úpravy měl policejní orgán povinnost odposlech ihned 

ukončit, jakmile zjistil, že obviněný komunikuje se svým obhájcem, vlivem automatizace 

odposlechů však takový postup není možný, neboť nahrávací zařízení není schopno rozpoznat, 

s  kým obviněný hovoří. Dle Vantucha je v  současné chvíli policejnímu orgánu umožněno, aby 

posléze vyslechl celý důvěrný rozhovor mezi obviněným a  obhájcem, což je v  přímém rozporu 

se zásadou rovnosti zbraní, neboť policejní orgán se tímto dostává oproti obhajobě do značné 

výhody, když takto získané informace může použít proti obviněnému.180 S  těmito závěry 

souhlasí i  Jelínek.181 

Dalším z  kritiků uvedené praxe je Trojan, který rovněž tvrdí, že i  přes skutečnost, že 

policisté takto získané informace nemohou formálně použít, mohou pro ně nepochybně být 

důležitými poznatky, s  nimiž budou v  rámci své další činnosti pracovat.182  

Několik autorů, mimo jiné i  Trojan,183 navrhuje inspirovat se při přijímání novely 

trestního řádu týkající se dané věci v  právní úpravě Nizozemského království, kterážto 

v   ustanovení § 126aa odst. 2  trestního řádu Nizozemského království zakotvuje, že nahrávky, 

na nichž je zachycena komunikace mezi advokátem a  klientem budou zničeny, a  to dříve, než 

se dostanou do dispozice policejního orgánu.184 Uvedená úprava je v  Nizozemském království 

účinná od roku 2011.185 Advokát tedy sdělí své mobilní číslo a  hovory mezi tímto mobilním 

                                                 

 

180 VANTUCH, Pavel. Nová úprava odposlechu v  trestním řádu od 1. 7. 2008. Bulletin advokacie [online]. 2008, 

(10), 28-33 [cit. 2021-02-19]. ISSN 1210-6348. Dostupné z: https://www.cak.cz/assets/files/2291/BA_08_10.pdf 
181 JELÍNEK, Jiří. Odposlech a  záznam telekomunikačního provozu. Pocta prof. JUDr. Milanu Bakešovi, DrSc., 

k  70. narozeninám. Praha: Leges, 2009, s. 137-138. Teoretik. ISBN 978-80-87212-23-3. 
182 JANUŠ, Jan. ODPOSLECHŮM SE NEUBRÁNÍTE. Lidové noviny [online]. 2015, 20.7.2015, 5  [cit. 2021-7 -

31]. ISSN 0862-5921. Dostupné z: https://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=14708 
183 JANUŠ, Jan. ODPOSLECHŮM SE NEUBRÁNÍTE. Lidové noviny [online]. 2015, 20.7.2015, 5  [cit. 2021-8 -

14]. ISSN 0862-5921. Dostupné z: https://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=14708 
184 Section 126aa of  The Dutch Code of Criminal Procedure 
185 Netherlands: Attorney-Client Privilege and Telephone Conversations. The Library of Congress [online]. 

Washington, DC, 8.9.2010 [cit. 2021-8 -14]. Dostupné z: https://www.loc.gov/item/global-legal-monitor/2010-09-

08/netherlands-attorney-client-privilege-and-telephone-conversations/ 
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číslem a  obviněným jsou automaticky ničeny. Ovšem ani nizozemská úprava není v  aplikační 

praxi bezvýjimečně dodržována.186  

Nejvyšší soud řešil v  souvislosti s  automatickým nahráváním odposlouchávaného 

hovoru otázku, zda je tento postup v  souladu s  trestním řádem, konkrétně s  ustanovením § 88 

odst. 4  trestního řádu ve znění účinném do 30. června 2008, které pro užití záznamu 

telekomunikačního provozu jako důkazu vyžadovalo připojení protokolu, který bude mimo jiné 

obsahovat údaje o  osobě, která záznam pořídila, což bylo samozřejmě v  aplikační praxi 

v  případě, kdy byl záznam pořizován automatickým zařízením, nesplnitelný požadavek. 

Nejvyšší soud ve svém Rozsudku uvedl, že v  takovýchto případech se za osobu, která záznam 

pořídila, považuje příslušný útvar Policie České republiky, který předmětný odposlech 

provádí.187 Své právě uvedené stanovisko Nejvyšší soud zopakoval například i  ve svém usnesení 

ve věci sp. zn. 5  Tdo 572/2009 ze dne 24. 6. 2009. 

3.5.1. Úvahy de lege ferenda 

Osobně se ztotožňuji s  návrhy, aby odposlechy, jejichž provádění je dle zákona 

nepřípustné, nebyly vůbec nahrávány, případně aby se nedostaly do dispozice toho orgánu 

činného v  trestním řízení, který na dané věci jakýmkoliv způsobem participuje.  

Výše uvedené by bylo možno realizovat využíváním takových nahrávacích zařízení, která 

jsou schopna rozpoznat hovor mezi obviněným a  obhájcem, a  to na základě telefonního čísla 

obhájce, a  daný hovor by vůbec nebyl nahráván. Pokud bychom vycházeli z  již zmiňované 

nizozemské úpravy, advokáti by měli možnost registrovat své telefonní číslo, které užívají jako 

obhájci s  obviněnými, a  takové hovory by pak následně nebyly nahrávány. Úskalí uvedeného 

řešení spatřuji jednak ve skutečnosti, že by obhájcem uvedené telefonní číslo mohlo být mezi 

obhájci a  advokáty zneužíváno a  nemusely by být v  hovorech s  tímto číslem sdělovány pouze 

informace týkající se obhajoby obviněného, při současné nemožnosti orgánů činných v  trestním 

řízení realizovat odposlechy. 

Dalším řešením by mohlo být, aby otázku, zda se obsahem hovoru jedná o  komunikaci 

obviněného s  obhájcem či nikoliv, posoudila osoba, která na daném případu žádným jiným 

                                                 

 

186 viz. například: Dutch intelligence services broke rules in eavesdropping on lawyers, 

journalists. NLTimes.nl [online]. 30.3.2017 [cit. 2021-8 -14]. Dostupné z: https://nltimes.nl/2017/03/30/dutch-

intelligence-services-broke-rules-eavesdropping-lawyers-journalists či Hundreds of confidential lawyer-client 

conversations recorded in Dutch prisons. NLTimes.nl [online]. 28.10.2020 [cit. 2021-8 -14]. Dostupné z: 

https://nltimes.nl/2020/10/28/hundreds-confidential-lawyer-client-conversations-recorded-dutch-prisons 
187 Rozsudek Nejvyššího soudu, 4  Tz 31/2004 ze dne 21. 4. 2004, publikováno T  695. Soubor trestních rozhodnutí 

NS, 6 /2004 
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způsobem neparticipuje. Pokud by vyhodnocující osoba seznala, že se jedná o  hovor, u  něhož je 

provádění odposlechu nepřípustné, mělo by být zajištěno, aby se tento nedostal do dispozice 

vyšetřujících orgánů a  nejlépe, aby byl záznam takového hovoru zničen a  protokol o  tomto 

úkonu založen do spisu. Lze usuzovat, že tím, kdo by měl po inkriminované stránce obsah 

hovoru posoudit, by měl být soudce, který by v  dané věci následně nemohl rozhodovat, což 

Gřivna například navrhuje ve věci hovorů obhájce s  osobami, které jednají za právnickou 

osobu.188  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 

 

188 HRBÁČEK, Jan. Tomáš Gřivna: V  trestním řádu musí být jasně řečeno, s  kým může obhájce důvěrně 

komunikovat. Česká justice [online]. 20.6.2020 [cit. 2021-8 -20]. Dostupné z: https://www.ceska-

justice.cz/2020/06/tomas-grivna-v -trestnim-radu-musi-byt-jasne-receno-s -kym-muze-obhajce-duverne-

komunikovat/ 
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4. Závěr  

Diplomová práce se nejprve zaměřuje na problematiku práva na soukromí, které nelze při 

jakékoliv zmínce o  odposlechu a  záznamu telekomunikačního provozu pominout. Právo na 

soukromí zahrnuje mnoho dílčích práv, jejichž okruh není uzavřen, a  proto není možné uvést 

jejich taxativní výčet. Jedním z  hlavních rysů práva na soukromí je jeho proměnlivost v  čase, 

kdy je nepochybné, že postupem doby je v  právu evropském i  vnitrostátním kladen stále větší 

důraz na ochranu soukromí jednotlivce, což se zákonitě promítá i  do úpravy materie přípustných 

zásahů do soukromí osob ze strany státních orgánů. 

Vnitrostátní úprava práva na soukromí je soustředěna zejména ve dvou právních 

předpisech, jedná se o  Listinu, tedy právní předpis se silou ústavního zákona a  o  zákon 

o  elektronických komunikacích. Listina upravuje právo na soukromí v  několika svých článcích, 

ale jen některé z  nich jsou významné z  hlediska tématu odposlechu, jedná se zejména o  článek 

10 odst. 3  upravující právo na informační sebeurčení a  článek 13 upravující ochranu listovního 

tajemství. Zákon o  elektronických komunikacích upravuje záležitosti týkající se veřejné 

komunikační sítě, provozních a  lokalizačních údajů apod. a  úzce tedy souvisí s  prováděnými 

odposlechy, neboť provozovatel veřejné komunikační sítě musí s  orgány činnými v  trestním 

řízení ze zákona kooperovat. Zákon rovněž upravuje nakládání s  údaji o  již provedených 

telekomunikačních hovorech.  

Z  hlediska mezinárodního práva je bezpochyby nejdůležitějším dokumentem Úmluva 

o  ochraně lidských práv a  základních svobod, kterážto rovněž poskytuje ochranu soukromí 

jednotlivce. Významnou roli hraje i  Evropský soud pro lidská práva, který ve svých 

rozhodnutích judikoval, jaké zásahy ze strany státní moci jsou v  souladu s  Úmluvou a  kterými 

naopak bylo zasaženo do práv daných stěžovatelů. Dalšími dokumenty jsou Mezinárodní pakt 

o  občanských a  politických právech či Listina základních práv Evropské unie.  

Zákonodárce musí mít při úpravě problematiky odposlechu a  záznamu 

telekomunikačního provozu v  trestním řádu, případně i  v  souvisejících předpisech, vždy na 

paměti i  právo na soukromí a  musí zajistit, aby orgány činné v  trestním řízení byly nadány jen 

takovými pravomocemi, aby byly schopny efektivně plnit své úkoly, avšak na druhé straně, aby 

nemohly bezdůvodně a  nad nezbytnou míru zasahovat do soukromí jednotlivých osob. Nalézt 

kýženou rovnováhu je nepochybně složité, neboť orgány činné v  trestním řízení by v  zájmu 
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lepší akceschopnosti a  efektivnosti své činnosti měly raději pravomoci větší189, zatímco obhájci, 

ale například i  akademici by byli při rozšiřování jejich pravomocí zdrženlivější.190 

Diplomová práce se dále zaměřuje na právní úpravu odposlechu a  záznamu 

telekomunikačního provozu v  trestním řádu po dobu jeho existence. Odposlech mohl být 

nejprve prováděn výhradně u  telefonních hovorů a  v  přípravném řízení jej mohl nařizovat 

i  sám prokurátor, avšak po vzoru i  cizích právních úprav došlo následně k  novelizaci, jejíž 

znění nalezneme i  v  platné právní úpravě, a  tedy, že odposlech je nařizován na návrh státního 

zástupce vždy soudcem, a  to s  ohledem na skutečnost, že je jím citelně zasahováno do osobních 

práv odposlouchávaných osob. V  průběhu let došlo ke zkrácení doby, na kterou mohou být 

odposlechy nařizovány, a  to z  6  měsíců na 4  měsíce, stále však platí, že tato doba může být 

prodlužována. Zkrácení této doby považuji za vhodné, neboť osobám, které jsou 

odposlouchávány, je zajištěno, že nejméně jednou za uvedenou dobu bude soudcem 

přezkoumáno, zda důvody pro uskutečňování odposlechu stále trvají, i  když policejní orgán by 

měl samozřejmě trvající důvodnost přezkoumávat po celou dobu, kdy je odposlech realizován. 

Novela z  roku 2008 učinila z  odposlechu prostředek ultima ratio a  rovněž zavedla povinnost 

orgánů činných v  trestním řízení osobu, která byla odposlouchávána o  této skutečnosti ex post 

informovat, v  této souvislosti byla zavedena pravomoc Nejvyššího soudu přezkoumat zákonnost 

provedených odposlechů, právě uvedené opět posiluje ochranu soukromí, jakož i  práva 

odposlouchávaných osob. V  posledním desetiletí nedošlo k  žádným významným novelizacím 

ustanovení § 88 trestního řádu, neboť ty které byly provedeny, se týkaly téměř výhradně pouze 

rozšíření okruhu trestných činů, v  řízení o  nichž lze vydat příkaz k  odposlechu. Nedošlo tedy 

žádným způsobem k  úpravě ustanovení, či jejich částí, která jsou podrobovány kritice, a  která 

činí v  aplikační praxi stále problémy. Myslím, že můžeme říci, že současný stav právní úpravy 

není ideální a  stále dochází při jejím výkladu k  interpretačním diferencím, a  to i  ve věcech 

poměrně zásadních, jako příklad je možné uvést otázku, zda je odposlech mezi obviněným 

a  obhájcem nepřípustný až od zahájení trestního stíhání proti obviněnému či i  před tímto 

okamžikem. Při novele či rekodifikaci trestního řádu by měl zákonodárce dle mého názoru 

                                                 

 

189 Např. ČAK: zpravodajské informace by neměly být použity jako důkaz v  trestním řízení. Advokátní 

deník [online]. 20. 1. 2020 [cit. 2021-8 -20]. ISSN 2571-3558. Dostupné z: 

https://advokatnidenik.cz/2020/01/20/cak-je-proti-aby-zpravodajske-informace-mohly-byt-pouzity-jako-dukaz-v -

trestnim-rizeni/ 
190 Např. ČAK: zpravodajské informace by neměly být použity jako důkaz v  trestním řízení. Advokátní 

deník [online]. 20. 1. 2020 [cit. 2021-8 -20]. ISSN 2571-3558. Dostupné z: 

https://advokatnidenik.cz/2020/01/20/cak-je-proti-aby-zpravodajske-informace-mohly-byt-pouzity-jako-dukaz-v -
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věnovat větší pozornost i  důvodové zprávě, a  to zejména s  důrazem na ustanovení, která jsou 

v  současné době problematická. Ač se důvodovými zprávami nemusí soudy při své rozhodovací 

činnosti řídit, řekla bych, že zejména pro výklad vědecký, ale nejen pro něj, by byly kvalitní 

a  obsáhlé důvodové zprávy velmi cenné. 

Část diplomové práce zaměřující se na příkaz k  odposlechu snad ozřejmila, že se jedná 

možná i  o  klíčový dokument, který může mít ve svém důsledku přímý vliv na výsledek celého 

trestního řízení. Dle mého názoru je s  podivem, že ve chvíli, kdy může hrát příkaz k  odposlechu 

v  trestním řízení takto zásadní roli, nejsou jeho náležitosti v  trestním řádu specifikovány 

konkrétněji. Mám za to, že při zkoumání příkazu k  odposlechu by měl převládat formálně-

materiální přístup. Je nepochybné, že příkaz k  odposlechu musí obsahovat veškeré náležitosti 

dle ustanovení § 88 odst. 2  trestního řádu, avšak dle mého názoru není účelné, klást na soudce 

vydávajícího předmětný příkaz požadavek, aby musel celé odůvodnění přepisovat svými slovy 

a  nemohl použít část textu, který ve své žádosti o  vydání příkazu k  odposlechu uvedl státní 

zástupce. Takový přístup, je dle mého názoru příliš formalistický a  namísto jistoty vnáší do celé 

věci spíše nejistotu, když není zřejmé, zda musí soudce opravdu celý text přepsat, není ani 

zřejmé jak dlouhé má odůvodnění příkazu být, v  jaké míře a  rozsahu je možné odkazovat na 

obsah spisu či zda je nutné vše podstatné do příkazu k  odposlechu přepsat.  

Dalším fragmentem tématu odposlechu a  záznamu telekomunikačního provozu, kterému 

se diplomová práce věnuje, je odposlech komunikace probíhající mezi obviněným a  obhájcem. 

Ztotožňuji se s  argumenty uvedenými v  této práci, které tvrdí, že současná právní úprava není 

vyhovující. Zejména si myslím, že není vhodné vázat okamžik, od kterého je nepřípustné 

provádět odposlech mezi obviněným a  obhájcem na úkon, jež je zcela v  diskreci policejního 

orgánu, případně státního zástupce. Policejní orgán v  takovém případě sám rozhoduje, kdy 

zahájí trestní stíhání, a  kdy nastane okamžik, který založí nepřípustnost odposlechů. Myslím, že 

taková situace není vhodná ani z  pohledu policejního orgánu, neboť pokud by nastala situace, 

kdy by důležitým důkazem ve věci byly odposlechy provedené mezi toho času podezřelým 

a  jeho zmocněncem a  zanedlouho by bylo zahájeno trestní stíhání, obhajoba by nepochybně 

namítala, že policejní orgán záměrně oddaloval zahájení trestního stíhání, aby mohl ještě po 

určitou dobu odposlechy mezi podezřelým a  jeho zmocněncem zaznamenávat. V  takové situaci 

však bude následně velmi složité prokazovat, že policejní orgán byl v  té době názoru, že ještě 

nemá dostatek materiálu, aby mohl zahájit trestní stíhání a  k  žádné účelovosti tedy nedošlo. 

Mám za to, že pokud by se zákonodárce do budoucna nerozhodl označit jako nepřípustné 

veškeré hovory mezi advokáty a  klienty, a  rozhodl by se tedy v  tomto směru ponechat úpravu 
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stávající, měl by současně zavést taková opatření, aby nemohlo dojít ze strany orgánů činných 

v  trestním řízení k  účelovému oddálení zahájení trestního stíhání.  

Závěrečná část diplomové práce je věnována automatickému nahrávání odposlechů. 

Mnohými je kritizováno, že ač je dle ustanovení § 88 odst. 1  provádění odposlechu mezi 

obviněným a  obhájcem nepřípustné, neznamená to, že takový odposlech nebude prováděn 

a  nebude nahrán. Naopak dochází k  tomu, že takto nahraný odposlech musí být vyposlechnut 

a  až na základě jeho obsahu je posuzováno, zda se jedná o  rozhovor obviněného s  obhájcem. 

Tento stav jistě není ideální obdobně jako v  předchozím případě odposlechu mezi obviněným 

a  obhájcem. Snad by se mohlo zdát, že obě tyto situace jsou pro orgány činné v  trestním řízení 

výhodné, ale dle mého názoru to tak není. Naopak na jejich práci může být nazíráno optikou, že 

záměrně oddalují zahájení trestního stíhání a  záměrně si poslechnou rozhovory mezi obhájcem 

a  obviněným, aby se dozvěděly relevantní skutečnosti, a  přitom takto orgány činné v  trestním 

řízení vůbec nemusí postupovat, avšak v  obou případech je přezkoumání postupu orgánů 

činných v  trestním řízení velmi problematické, ne-li nemožné. Ať tedy orgány činné v  trestním 

řízení v  určitých případech shora nastíněnými způsoby konají či nikoliv, vždy může existovat 

o  jejich postupu pochybnost. Takovýto stav nepochybně není žádoucím a  zákonodárce by na 

něj měl reagovat. Je v  zájmu státu, aby jeho občané měli v  práci orgánů činných v  trestním 

řízení důvěru, což však nepochybně má svůj základ v  kvalitní legislativě, která jasně specifikuje 

pravomoci orgánů činných v  trestním řízení, nastaví limity jejich práce a  současně zakotví 

efektivní kontrolní mechanismy, díky kterým bude zaručeno, že orgány činné v  trestním řízení 

své pravomoci nepřekračují, což za současné právní úpravy dle mého názoru možné není. 

Již bylo uvedeno, že odposlech a  záznam telekomunikačního provozu je tématem značně 

rozsáhlým, i  přestože se tak nemusí jevit na první pohled, zejména dle počtu ustanovení 

trestního řádu, jež jsou mu věnována. Předpokládám, že pro futuro se okruh problematiky rozšíří 

v  návaznosti na rozmach technologií a domnívám se, že by mělo dojít k adekvátní novele, 

případně rekodifikaci právní úpravy, která doposud neřeší například tak závažnou problematiku, 

jakou jsou prostorové odposlechy, což je kupříkladu Jelínkem současné právní úpravě 

opakovaně vytýkáno191. 

  

                                                 

 

191 Např. JELÍNEK, Jiří. K  CHYBĚJÍCÍ PRÁVNÍ ÚPRAVĚ TZV. PROSTOROVÉHO ODPOSLECHU 

V  TRESTNÍM ŘÁDU. Bulletin advokacie [online]. 22.09.2018 [cit. 2021-8 -20]. Dostupné z: http://www.bulletin-

advokacie.cz/k -chybejici-pravni-uprave-tzv.-prostoroveho-odposlechu-v -trestnim-radu 
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Název diplomové práce v  českém jazyce, abstrakt v  českém jazyce a  tři 

klíčová slova v  českém jazyce 

Odposlech a  záznam telekomunikačního provozu 

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. 

 

Klíčová slova: odposlech – příkaz – privilegovaná komunikace  
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Název diplomové práce v  anglickém jazyce, abstrakt v  anglickém jazyce 

a  tři klíčová slova v  anglickém jazyce 

Wiretapping and recording of telecommunication traffic 

Summary 

The thesis deals with wiretapping and recording of telecommunication traffic which is an 

indispensable instrument for law enforcement on one side, but on the other side nevertheless it 

intervenes in lives of wiretapped persons in a significant way. 

The first chapter of thesis focuses on the area of the right to privacy because to be able to 

assess whether the wiretaps are realized in accordance with the legislation or not, it is essential to 

know from a legal point of view what falls within the privacy of individuals, which single rights 

involve the term right to privacy, and so which rights are protected. 

In the following part, the term wiretapping and recording of telecommunication traffic is 

explained and the amendments of legislation of this institute are summarized. On the 

development of the amendments of legislation it can be observed the fostering of protection of 

right to privacy by/over time on the development of the amendments of legislation. 

The next part focuses on the issue of the wiretap warrant, specifically on the procedure 

leading up the wiretap warrant, its compulsory content according to the criminal procedural 

code, the test of three-degree efficiency control of lawfulness wiretap warrant, and also the 

jurisdiction which is really important in this issue. The last point which deals with wiretap 

warrant is an issue of assessing its lawfulness in application practice, when a well-known 

criminal case has been chosen for demonstration how different views on lawfulness of wiretaps 

The High court and The Supreme Court can have. 

The important topic of the thesis is wiretap between an accused and his attorney, on 

which the next part of the thesis focuses. The criminal procedure code is confronted with the Act 

on the Legal Profession according to which the attorney is bound by obligation of professional 

secrecy, however the criminal procedure may invade the confidentiality of privileged 

communication between a client and his attorney. Furthermore, a criticism of the de lege lata 

legislation and related suggestions de lege ferenda is introduced in the thesis. The presented 

arguments show that one of the most problematic point of the adjustment of de lege lata could be 

the fact that the law enforcement authorities can themselves affect for how long they will be 
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allowed to monitor the privileged communication before the wiretap of this communication is 

forbidden. 

Rule of automatic recording may look insufficient and that is the topic of the last part of 

the thesis. The most concerns are expressed about the fact whether it is possible to wiretap the 

privileged conversations of whose wiretapping is forbidden. 

Key terms: wiretapping – order – attorney-client privilege 

 


