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1. Aktuálnost (novost) tématu 

Předložená diplomová práce se zabývá tématem odposlechu a záznamu telekomunikačního 

provozu. Nesporně se jedná o téma velmi aktuální, když jde o instituty spojené s velmi 

významným zásahem do soukromí jednotlivce a z tohoto hlediska je třeba k jejich užívání 

přistupovat s velkou rozvahou. Zároveň se jedná o instituty, které velmi výrazně přispívají 

k odhalování pachatelů závažné trestné činnosti, tím spíše je třeba apelovat na to, aby při 

jejich užívání byly důsledně dodržovány zákonné podmínky takového postupu. Ostatně, právě 

nedodržení zákonných požadavků bývá velmi často předmětem obhajoby osob, proti kterým 

se trestní řízení vede, a v tomto směru se vytvořila a nadále tvoří bohatá soudní judikatura. 

Jak správně autorka uvádí, aktuálnost tématu je dána i vývojem prostředků užívaných při 

odposlouchávání.  

 

2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a použité 

metody 

Zvolené téma považuji za náročné na zpracování, vyžaduje znalosti zejména trestního práva 

procesního a ústavního práva. Zároveň jsou vyžadovány znalosti i mezinárodních 

lidskoprávních dokumentů, především pak Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a 

základních svobod včetně navazující judikatury ESLP. Diplomantka v práci používá metody 

analýzy, deskriptivní a částečně i komparativní.  

      

3. Formální a systematické členění práce 



Vyjma úvodu a závěru je práce členěna do dvou kapitol. První kapitola se zabývá právem na 

soukromí. Autorka zde analyzuje právo na soukromí ve světle Listiny základních práv a 

svobod, Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod či ve světle 

Mezinárodního paktu o občanských a pol. právech. Vyzdvihnout je třeba zejména část týkající 

se tzv. data retention, a to i v souvislosti s aktuální situací kolem Covid 19.  Jádrem práce je 

bezpochyby kapitola druhá věnující se právní úpravě odposlechu a záznamu 

telekomunikačního provozu. Autorka se nejprve věnuje termínu telekomunikačního provozu, 

kdy správně uvádí, že nelze tento pojem omezovat toliko na provoz prostřednictvím 

telefonických sítí. Následuje podkapitola o historickém vývoji právní úpravy odposlechu a 

záznamu telekomunikačního provozu. V další podkapitole autorka diplomantka rozebírá 

podmínky vydání příkazu k odposlechu včetně testu trojí kontroly (odůvodnění návrhu 

policejního orgánu, státního zástupce a odůvodnění příkazu soudu) a související judikatury 

zejména z tzv. kauzy Rath. V následující podkapitole je analyzována problematika 

odposlechu komunikace mezi obviněným a jeho obhájcem shodně jako posouzení případů, 

kdy advokát ještě nevystupuje jako obhájce. Autorka dále představuje i judikaturu ve věci 

přípustnosti odposlechů včetně judikatury ESLP. Gramatická i stylistická stránka práce je na 

velmi dobré úrovni. Formální úprava práce také splňuje požadované náležitosti. 

 

4. Vyjádření k práci 

Předložená práce je kvalitním zpracováním zvoleného tématu. Velmi oceňuji značné množství 

použitých pramenů, mezi nimiž se objevují i prameny zahraniční provenience. Především je 

však třeba ocenit množství použité judikatury. Diplomantka bez pochyby prokázala, že se ve 

zvolené problematice orientuje. V práci se hojně objevují i vlastní autorčiny názory a návrhy 

de lege ferenda, nejedná se tak o pouhou popisnou práci. Pouze za nepatrný nedostatek lze 

považovat občasně nepřehledné větné konstrukce (například vleklé a komplikovaně čtivé 

souvětí na počátku podkapitoly 3.3), obecně vzato je však práce psaná čtivým způsobem a bez 

gramatických a stylistických chyb. Již větší výtku mám však k tomu, že v práci absentují 

určité okruhy, které považuji v souvislosti se zvoleným tématem za podstatné. Především 

otázka toho, jak postupuje soud v případě, že shledá, že nejsou splněny podmínky pro vydání 

příkazu, a jak v případě, že shledá, že není soudem místně příslušným – problematika 

příslušnosti na str. 32-33 je dle mého názoru rozvedena nedostatečně, bylo na místě se zmínit 

i o nálezu Ústavního soudu pl. ús. 4/14. Při zohlednění komplexní vysoké kvality práce se 

však stále jedná o připomínky, které nepovažuji za natolik podstatné, aby negativně ovlivnily 

navržený klasifikační stupeň. Lze shrnout, že práce je bezesporu způsobilá k obhajobě.  

 

5. Kritéria hodnocení práce 

Splnění cíle práce 
Diplomantka splnila stanovený cíl a 

předložila ucelený výklad odposlechu a 

záznamu telekomunikačního provozu.  

Samostatnost při zpracování tématu včetně 

zhodnocení práce z hlediska plagiátorství 

Práce je samostatným zpracováním 

zvoleného tématu i dle stavu kontroly na 

plagiáty 

Logická stavba práce 
Struktura práce je logická, diplomantka 

přechází od obecného ke konkrétnímu. 



Práce se zdroji (využití cizojazyčných 

zdrojů) včetně citací 

Citační norma je splněna. Diplomantka 

pracuje s nadstandardním počtem zdrojů, 

zejména pak soudní judikatury.   

Hloubka provedené analýzy (ve vztahu 

k tématu)  

Práce představuje velmi kvalitní zpracování 

zvoleného tématu, hloubka analýzy je 

nadprůměrná.   

Úprava práce (text, grafy, tabulky) 
Práce je přehledná, text vykazuje jednotný 

styl grafického zpracování.  

Jazyková a stylistická úroveň 
Jazyková i stylistická úroveň textu je na 

velmi dobré úrovni.  

 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

Otázky k obhajobě:  

Autorčin názor na možnosti procesního použití odposlechů z výkonu trestu odnětí svobody – 

je třeba ve věci vydávat příkaz k odposlechu ve smyslu § 88 TŘ, nebo lze odposlechy použít 

již jen na základě § 18 odst. 5 zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody (nejde-

li o telefonáty s osobou uvedenou v § 17 odst. 3 nebo § 61 odst. 9, je Vězeňská služba 

oprávněna se seznamovat formou odposlechu s telefonáty uvedenými v odstavcích 1 a 3 a 

pořizovat jejich záznam)? 

 

Doporučení/nedoporučení práce               

k obhajobě 

Doporučuji k obhajobě 

Navržený klasifikační stupeň 
výborně 

 

 

V Praze dne 12.9.2021 

 

        ___________________________ 

              JUDr. Dalibor Šelleng, Ph.D. 

oponent diplomové práce 


