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PŘEDMLUVA 

1. Maria Slazak, Prezidentka CCBE

2. Patrick Henry, předseda Výboru pro lidská práva CCBE
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V roce, v němž došlo k vražednému útoku na satirický časopis a 
v němž stovky tisíců uprchlíků před násilím na Středním východě 
proudí do Evropy za lepším životem, se svoboda projevu bez 
ohledu na vyznání, původ či rasu a právo tuto svobodu nárokovat 
a bránit zdají důležitější než kdy jindy. 

Jedněmi ze strážců svobody slova jsou advokáti, chránící ty, kteří 
se sami nedokážou hájit nebo se nedokážou postavit něčemu, 
s čímž nesouhlasí. I přesto jsou, i v roce 2015, občané – včetně 
advokátů – po celém světě odsuzováni, vězněni a napadáni za 
pouhé dovolávání se této svobody.

Z tohoto důvodu budou advokáti na Evropský den advokátů 
dne 10. prosince 2015 slavit Mezinárodní den lidských práv 
zaměřením na svobodu slova. 

Tato příručka vám pomůže s přípravou na Evropský den 
advokátů. Další materiály naleznete na našem webu www.ccbe.
eu/lawyersday. Pokud máte jakékoli dotazy nebo připomínky, 
neváhejte nás kontaktovat. Těšíme se na sledování vašich akcí a 
na oslavy nezapomenutelného Evropského dne advokátů 2015!

Maria Slazak, 
2015 Prezidentka CCBE

Maria Slazak, 
2015 Prezidentka CCBE

http://www.ccbe.eu/lawyersday
http://www.ccbe.eu/lawyersday
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Patrick Henry,  
předseda Výboru pro lidská práva CCBE

Svoboda projevu v centru pozornosti druhého Evropského dne 
advokátů

Každý má svobodu vyjadřovat své názory bez povolování či 
omezování, i když jsou odlišné a i když šokují. Tato svoboda je 
jedním z velkých odkazů 20. století. 

Neohrozit svoji svobodu, život ani životy svých blízkých, když 
vyjádříte opačný názor nebo nesouhlas. Mít právo vyjadřovat 
kritiku, oznamovat zneužívání, chránit před nespravedlností, 
odvolávat se na svobodu, kterou přináší demokracie, to vše beze 
strachu z odvety. 

Svoboda tisku, umění, myšlení, slova. 

Tyto svobody ale mají svoje limity a tyto limity vyjevily události 
na konci 20. a počátku 21. století.

V roce 1994 ve Rwandě vedla svoboda projevu ke smrti stovek 
tisíců lidí. 

I v Evropě byly zavedeny speciální zákony na omezení těchto 
svobod. Svoboda slova se například nevztahuje na popírání 
holocaustu, rasovou nenávist nebo diskriminaci. 

Stanovení těchto limitů je jako vždy obtížné. Kde leží hranice 
práva urážet nebo se rouhat? Jak daleko sahá svoboda napadat 
nebo popírat? Jak je omezeno právo vyvolat revoluci?

Letošní násilné útoky na Charlie Hebdo tyto otázky přinesly do 
popředí.

A zatímco v západním světě teoreticky zmizela cenzura médií, 
objevila se nová nebezpečí.

Pod tlakem individuálního myšlení odstraňují sociální média 
problematické fotografie nebo slova. Vyděšeni z rýsující se 
představy zbraní, útoků a vražd se mnozí lidé již neodvažují 
promluvit – a pokud ano, tak smířlivými slovy. 

Tato páteř naší společnosti, což je svoboda projevu, je v nebezpečí, 
je zpochybňována. 

S těmito zásadními otázkami na mysli nás CCBE vyzývá k 
přemýšlení a k oslavě Světového dne lidských práv dne 10. 
prosince 2015, na druhý Evropský den advokátů.

Pojďme pokračovat v boji.

P. Henry  
předseda Výboru pro lidská práva CCBE
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Účel
Zavést pro celou Evropu národní den k oslavě právního státu a podstatnou úlohu advokátní 
profese v jeho ochraně, stejně jako i společné hodnoty advokátů a jejich přínos do systému 
spravedlnosti.

Datum
První Evropský den advokátů se konal 10. prosince 2014, společně s Mezinárodním dnem 
lidských práv (viz níže). Druhý Evropský den advokátů se stejně tak uskuteční 10. prosince 2015.

Účastníci
Program a aktivity Evropského dne advokátů by měly být organizovány národními a regionálními 
komorami, či osobami a skupinami spolupracujícími s komorami (advokáti, soudy, právnické 
fakulty a studenti, skupiny mládeže, atd.), kteří by rádi poučili veřejnost o klíčové úloze právního 
státu a právního řízení při ochraně práv občanů.

Téma
Každoročně je vybráno téma, které slouží k ilustraci toho, jak konkrétní aspekt zákona ovlivňuje 
občany a jejich práva. Tématem letošního ročníku je svoboda slova (která se vztahuje na všechny 
formy projevu). Toto téma jo důležité obzvláště v období střetů svobod – nejočividnějším 
takovým střetem byly v letošním roce vraždy v pařížském Charlie Hebdo, upozorňující na střet 
mezi svobodou slova a právem nebýt urážen a diskriminován. Podklady se budou věnovat také 
svobodě slova vztahující se na samotné advokáty, jako je například hovoření o případech, kterým 
se věnují, či obecné zapojení advokátů do občanské společnosti.

Aktivity
Každá členská komora byla požádána, aby pobídla své členy k organizaci akcí a publikování 
vzdělávacích materiálů a/nebo uspořádala další programy, které podpoří informovanost 
veřejnosti o tématu Evropského dne advokátů.

Mezinárodní den lidských práv
Roku 1950 vyhlásilo Valné shromáždění Spojených národů (UN) 10. prosince dnem lidských práv, 
aby upozornilo na Všeobecnou deklaraci lidských práv (UDHR) jako společný cíl pro všechny 
národy a všechny státy. Po druhé světové válce znamenalo přijetí a prohlášení Všeobecné 
deklarace lidských práv 10. prosince 1948 první celosvětovou formulaci lidských práv.

Zdroje
Plakát k akci, tiskové zprávy, příslušná stanoviska a další související internetové zdroje budou 
dostupné na internetových stránkách CCBE: www.ccbe.eu/lawyersday

http://www.ccbe.eu/lawyersday
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2.  Svoboda projevu – advokáti

3.  Základní texty
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Svoboda slova – všichni občané

Obecně

Většina lidí se domnívá, že projev by měl být tak svobodný, jak jen je to možné – často je toto 
právo chráněno ústavou státu – ale slavný příklad výkřiku „Hoří!“ v zaplněném divadle spojuje 
téměř každého k volání po určité hranici. Advokáti jsou v přední linii těch, kdo ji hlídají. Pokud se 
někdo domnívá, že jeho případ je za hranicí – že byl očerněn – jde tato osoba požádat o názor 
advokáta a je na advokátovi, aby posoudil hranici mezi tím co je a co není dovolené a aby v prvé 
řadě rozhodl, zda stojí za to vznést nárok. Advokát pak přednese věc u soudu, a pokud mu bude 
určeno, nárok vznese. Advokáti jsou proto hlavními ochránci svobody slova. 

Občané a advokáti

Existuje podkategorie obecné svobody slova všech občanů a to, že všichni občané by měli mít 
možnost mluvit se svým advokátem beze strachu či narušování. Tato svoboda existuje ve všech 
členských státech EU obvykle pod pojmem povinnost mlčenlivosti. Povinnost mlčenlivosti 
neznamená jen to, že advokát je povinen nevyzradit nic z komunikace se svým klientem, ale 
i že ostatní – především stát – nesmí narušovat tyto komunikace a mít k nim přístup. Obavy 
z hromadného sledování komunikace mezi advokátem a klientem byly základem pro téma 
Evropského dne advokátů 2014, ale v případě tohoto narušování existuje mnohem více aspektů 
– například hlášení podezřelých transakcí týkající se praní špinavých peněz.

Svoboda slova - advokáti
Existuje mnoho druhů projevů advokátů, které vyžadují ochranu.

Zaprvé existuje rozdíl mezi tím, co může advokát prohlásit obecně a tím, co může prohlásit 
jménem klienta či o případu.

Obecně

Obecně jsou advokáti v mnoha zemích perzekvováni za vyjadřování názoru na lidská práva či právní 
stát. CCBE a mnoho národních komor píší dopisy, sledují procesy a dalšími způsoby intervenují, 
aby ochránily advokáty, kteří jsou perzekvováni za písemná či ústní prohlášení k obecným 
otázkám spravedlnosti. (Zde bude uvedeno několik příkladů ze současnosti.) K několika takovým 
perzekucím ze současnosti patří:

• Angola: Pan Bula Tempo je advokát se specializací na ochranu lidských práv, který je od 
14. března 2015 zadržován z důvodu své práce týkající se lidských práv a údajně je obviněn 
z pobuřování kvůli zorganizování pokojné demonstrace kritizující korupci a špatnou 
samosprávu. Dle obdržených informací je jeho zdravotní stav křehký a horšící se, trpí 
chronickou arteriální hypertenzí a potřebuje soustavnou léčbu.

Doplnění: 13. května 2015 byl pan Bula Tempo podmínečně propuštěn z vyšetřovací vazby. 
Podmínkou jeho propuštění byl slib, že bez předchozího povolení neopustí zemi.

• Maledivy: 4. září 2015 byl Mahfooz Saeed napaden a bodnut do hlavy dvěma neznámými 
muži. Dozvěděli jsme se, že ačkoliv situaci nahrály tři kamery, nikdo zatím nebyl zadržen. 
K útoku došlo týden poté, co advokát na politickém shromáždění přednesl řeč, ve které 
kritizoval vládu.
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Mahfooz Saeed je také známý provozováním blogu, na kterém pravidelně kritizuje maledivský 
soudní systém a soudnictví, stoupající míru zločinnosti a zhoršování socioekonomické situace 
v zemi.

• Kazachstán: 20. srpna 2015 byl Ermek Narymbaev zatčen policií a odsouzen ke 20 dnům 
odnětí svobody za svolání nelegální demonstrace a za pohrdání soudem. Žádná demonstrace 
se nicméně nekonala a jeho zatčení byl ve skutečnosti způsobené jeho výrokem zveřejněným 
na sociální síti, ve kterém uvedl, že plánuje protestovat proti ekonomické politice vlády.

Doplnění: 10. září 2015 byl po 20 dnech strávených ve vězení Ermek Narymbaev propuštěn 
z nápravného zařízení.

• Turecko: 22 advokátů specializujících se na lidská práva – členů „Asociace pokrokových 
právníků“ (Cagdas Hukukcular Dernegi) – kteří jsou známí svou profesní aktivitou na poli 
lidských při ochraně práva na svobodu slova jednotlivců a ochraně obětí policejního násilí, byli 
zatčeni v rámci razie, která proběhla v několika tureckých městech 18. ledna 2013. Razie byly 
provedeny dle tureckých zákonů proti terorismu a byly zaměřeny na údajné členy ozbrojené 
skupiny „Fronta pro revoluční osvobození občanů“, která je v Turecku vedena na seznamu 
teroristických skupin. Zadržení advokáti byli obviněni z „přenášení instrukcí od uvězněných 
vedoucích členů organizace aktivistům“. Poté, co strávili ve vazbě 14 měsíců, bylo na 11. a 12. 
listopadu 2014 nařízeno líčení před 18. Trestním soudem v Istanbulu. Slyšení bylo nicméně 
odročeno. Zjistili jsme, že soudce z tohoto soudu pronesl „advokát, který hájí teroristu, 
poškozuje dobré jméno státu“. Dále ještě uvedl, že „být advokátem teroristovi je stejné, jako 
aktivní účast na správě teroristické organizace a její propagace“. Líčení bylo odročeno na 13. 
a 14. květen 2015.

Advokát a klient

Existuje rozdíl mezi tím, co může advokát prohlásit jménem klienta u soudu a mimo soud. 
Současný případ Morice proti Francii tento aspekt plně ilustruje.
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Základní texty

Zde je několik příkladů základních textů na ochranu svobody slova pro všechny 
občany:

• Článek 19 Všeobecné deklarace lidských práv OSN

Každý má právo na svobodu přesvědčení a projevu; toto právo nepřipouští, aby někdo trpěl újmu 
pro své přesvědčení, a zahrnuje právo vyhledávat, přijímat a rozšiřovat informace a myšlenky 
jakýmikoli prostředky a bez ohledu na hranice. 

Celý text naleznete zde: http://www.osn.cz/wp-content/uploads/2015/03/vseobecna-
deklarace-lidskych-prav.pdf

• Článek 10 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv

1. Každý má právo na svobodu projevu. Toto právo zahrnuje svobodu zastávat názory a přijímat 
a rozšiřovat informace nebo myšlenky bez zasahování státních orgánů a bez ohledu na hranice. 
Tento článek nebrání státům, aby vyžadovaly udělování povolení rozhlasovým, televizním nebo 
filmovým společnostem.

2. Výkon těchto svobod, protože zahrnuje i povinnosti a odpovědnost, může podléhat takovým 
formalitám, podmínkám, omezením nebo sankcím, které stanoví zákon a které jsou nezbytné  
v demokratické společnosti v zájmu národní bezpečnosti, územní 
celistvosti nebo veřejné bezpečnosti, ochrany pořádku a předcházení  
zločinnosti, ochrany zdraví nebo morálky, ochrany pověsti nebo práv jiných, zabránění úniku 
důvěrných informací nebo zachování autority a nestrannosti soudní moci.

Celý text naleznete zde: http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_CES.pdf

• Článek 22 Základních zásad role advokátů vydaných OSN

Státy musí uznat a respektovat, že veškerá komunikace a konzultace mezi advokáty a jejich klienty 
v rámci jejich profesního vztahu jsou důvěrné.

Celý text (anglicky) naleznete zde: http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/
RoleOfLawyers.aspx

• Zásada III.2, Doporučení Dop.(2000)21 Výboru ministrů členským státům ke svobodě 
výkonu profese advokáta

Advokáti by měli respektovat zachování profesionální mlčenlivosti v souladu s interními zákony, 
směrnicemi a profesními normami. Jakékoliv porušení mlčenlivosti bez vědomí klienta by mělo 
být předmětem odpovídajících sankcí.

Celý text naleznete zde: www.cak.cz/assets/files/436/e04_PPA_2005_CZ_44.pdf

• Rozhodnutí SDEU v případu AM & S (155/79)

Zde je výtah rozsudku Evropského soudního dvora v případu AM & S týkajícího se práva 
Společenství a ochrany důvěrnosti. To poukazuje na uznání důležitosti profesního tajemství na 
úrovni EU. 

b.18 Právo Společenství, jež je odvozeno ne pouze z ekonomického, ale i právního prolínání 
členských států, musí brát v úvahu principy a koncepty společné právu těchto států v oblasti 

http://www.osn.cz/wp-content/uploads/2015/03/vseobecna-deklarace-lidskych-prav.pdf
http://www.osn.cz/wp-content/uploads/2015/03/vseobecna-deklarace-lidskych-prav.pdf
http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_CES.pdf
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/RoleOfLawyers.aspx
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/RoleOfLawyers.aspx
http://www.cak.cz/assets/files/436/e04_PPA_2005_CZ_44.pdf
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dodržování mlčenlivosti, zejména pokud jde o určitou komunikaci mezi advokátem a klientem.

Tato mlčenlivost slouží požadavkům – jejich význam je uznáván ve všech členských státech –že 
každý musí mít možnost se bez omezení radit s advokátem, jehož povolání zahrnuje poskytování 
nezávislého právního poradenství pro všechny, kteří je potřebují.

Celý text (anglicky) naleznete zde: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/
PDF/?uri=CELEX:61979CJ0155&from=EN 

• Etický kodex advokátů Evropské unie CCBE a Charta základních principů evropské 
advokacie CCBE 

Princip b), právo a povinnost advokáta zachovat klientovy záležitosti v tajnosti a respektovat 
profesní mlčenlivost.

2.3. Povinnost mlčenlivosti

2.3.1. Z podstaty funkce advokáta vyplývá, že klient advokátovi sděluje věci, které by jinému 
nesdělil, a že advokátovi jsou informace předávány na základě důvěry.

Důvěra nemůže existovat bez jistoty zachování mlčenlivosti. Povinnost mlčenlivosti je tudíž 
primárním a základním právem i povinností advokáta.

Advokátova povinnost mlčenlivosti slouží zájmu výkonu spravedlnosti stejně jako zájmu klienta. 
Zaslouží si tudíž zvláštní ochranu ze strany státu.

2.3.2. Advokát je povinen zachovávat mlčenlivost o veškerých informacích, o kterých se  
dozví při výkonu advokacie.

2.3.3. Povinnost mlčenlivosti není časově omezena.

2.3.4. Advokát je povinen od svých společníků, zaměstnanců a jiných osob, které najal při  
poskytování právních služeb vyžadovat, aby dodržovali stejnou povinnost zachovávat  
mlčenlivost.

Celý text naleznete zde: http://www.ccbe.eu/fileadmin/user_upload/NTCdocument/CoC_
Charter_Czech_la10_1253625489.pdf

Zde je několik příkladů základních textů na ochranu svobody slova pro advokáty

• Článek 23 Základních zásad role advokátů vydaných OSN

23. Stejně jako ostatní občané mají advokáti právo na svobodu projevu, vyznání, sdružování a 
shromažďování. Zejména mají právo se účastnit veřejných diskusí o záležitostech týkajících se 
práva, výkonu spravedlnosti a podporu a ochranu lidských práv a právo se připojovat k místním, 
národním či mezinárodním organizacím či je zakládat a účastnit se jejich zasedání, aniž by byli 
profesně omezování kvůli svým legálním činnostem či členství v legální organizaci. Při výkonu 
těchto práv musí advokáti vždy jednat v souladu se zákonem a uznávanými standardy a etikou 
advokacie.

• Zásada I.3, Doporučení Dop.(2000)21 Výboru ministrů členským státům ke svobodě 
výkonu profese advokáta

Advokáti by měli mít svobodu vyznání, slova, pohybu, sdružování a shromažďování a obzvláště 
by měli mít právo účastnit se veřejných diskusí o záležitostech, které se týkají práva a výkonu 
spravedlnosti, a navrhovat legislativní reformy.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:61979CJ0155&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:61979CJ0155&from=EN
http://www.ccbe.eu/fileadmin/user_upload/NTCdocument/CoC_Charter_Czech_la10_1253625489.pdf
http://www.ccbe.eu/fileadmin/user_upload/NTCdocument/CoC_Charter_Czech_la10_1253625489.pdf
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• Evropský soud pro lidská práva, případ Morice v. Francie (žaloba č. 29369/10)

c) Stav a svoboda projevu advokátů

132. Specifické postavení advokátů jim dává ústřední postavení ve výkonu spravedlnosti jakožto 
zprostředkovatelů mezi veřejností a soudy. Hrají tedy klíčovou roli v zajištění toho, aby soudy, 
jejichž role je v právním státě zásadní, měly důvěru veřejnosti (viz Schöpfer v. Švýcarsko, 20. května 
1998, § 29–30, Reports 1998-III; Nikula v. Finsko, č 31611/96, § 45, ESLP 2002-II; Amihalachioaie 
v. Moldavsko, č. 60115/00, § 27, ESLP 2004-III; Kyprianou, viz výše, § 173; André a další v. Francie, 
č. 18603/03, § 42, 24. července 2008; a Mor, viz výše, § 42). Aby ale měla veřejnost důvěru ve 
výkon spravedlnosti, musí mít důvěru ve schopnost advokacie poskytnout účinné zastoupení (viz 
Kyprianou, viz výše, § 175).

133. Tato zvláštní role advokátů jakožto nezávislých profesionálů ve výkonu spravedlnosti s sebou 
nese řadu povinností, zejména s ohledem na jejich jednání (viz Van der Mussele v. Belgie, 23. 
listopadu 1983, série A č. 70; Casado Coca v. Španělsko, 24. února 1994, § 46, série A č. 285-
A; Steur v. Nizozemsko, č. 39657/98, § 38, ESLP 2003-XI; Veraart v. Nizozemsko, č. 10807/04, 
§ 51, 30. listopadu 2006; a Coutant v. Francie (rozh.), č. 17155/03, 24. ledna 2008). I když jsou 
omezeni ve výkonu své profesní činnosti, který musí být diskrétní, čestný a důstojný, mají rovněž 
výhradní práva a výsady, které se mohou v jednotlivých jurisdikcích lišit. Mezi ně patří obvykle 
určitá volnost ohledně argumentů použitých u soudu (viz Steur, viz výše).

134. V důsledku svoboda projevu platí i pro advokáty. Zahrnuje nejen podstatu vyjádřených 
myšlenek a informací, ale i formu, jakou jsou vyjadřovány (viz Foglia v. Switzerland, č. 35865/04, 
§ 85, 13. prosince 2007). Advokáti jsou tudíž zejména oprávněni veřejně komentovat výkon 
spravedlnosti, jestliže jejich kritika nepřekročí jisté hranice (viz Amihalachioaie, viz výše, § 27–28; 
Foglia, viz výše, § 86; a Mor, viz výše, § 43). Tyto hranice leží v místě obvyklých omezení jednání 
příslušníků advokacie (viz Kyprianou, viz výše, § 173), jež se odráží v deseti základních principech 
ve výčtu CCBE pro evropské advokáty, a to se zvláštním důrazem na „důstojnost“, „čestnost“ a 
„integritu“ a „respekt ke [...] spravedlivému výkonu spravedlnosti“ (viz § 58 výše). Tato pravidla 
přispívají k ochraně soudnictví před bezdůvodnými a neopodstatněnými útoky, které mohou být 
motivovány pouze přáním či strategií, aby soudní debata probíhala v médiích, nebo vyřizováním 
účtů se soudcem rozhodujícím konkrétní případ.

135. Otázka svobody projevu souvisí s nezávislostí advokacie, která je zásadní pro účinné 
fungování spravedlivého výkonu spravedlnosti (viz Sialkowska v. Polsko, č. 8932/05, § 111, 22. 
března 2007). Omezení – i v podobě mírného trestněprávního postihu – svobody projevu obhájce 
může být přijata jako nezbytná v demokratické společnosti pouze ve výjimečných případech (viz 
Nikula, viz výše, § 55; Kyprianou, viz výše, § 174; a Mor, viz výše, § 44).

136. Mělo by se však rozlišovat mezi tím, zda se advokát vyjadřuje v soudní síni, nebo jinde.

137. Co se týče „jednání v soudní síni“, jelikož svoboda projevu advokáta může vyvolat otázku 
ohledně práva jeho klienta na spravedlivý proces, princip spravedlnosti tedy vyznívá i ve prospěch 
svobodné, a dokonce i důrazné výměny argumentů mezi stranami (viz Nikula, viz výše, § 49, a 
Steur, viz výše, § 37). Advokáti mají povinnost „horlivě hájit zájmy svých klientů“ (viz Nikula, viz 
výše, § 54), což znamená, že se někdy musejí rozhodnout, zda by měli namítat nebo si stěžovat 
ohledně jednání soudu (viz Kyprianou, viz výše, § 175). Kromě toho soud bere v úvahu skutečnost, 
že se vytýkané výroky neopakují mimo soudní síň, a rozlišují v závislosti na dotčené osobě; státní 
zástupce, který je „účastníkem“ řízení, musí „tolerovat značnou kritiku obhájce“, i když některé 
výrazy jsou nevhodné – pokud se však netýkají jeho obecných profesních či jiných kvalit (viz 
Nikula, viz výše, § 51–52; Foglia, viz výše, § 95; a Roland Dumas, viz výše, § 48).
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138. Pokud jde o výroky mimo soudní síň, soud opakuje, že obhajoba klienta může být 
uskutečňována prostřednictvím výstupu v televizním zpravodajství nebo prohlášením v 
tisku. Těmito kanály může advokát informovat veřejnost o nedostatcích, které mohou zmařit 
přípravné řízení (viz Mor, viz výše, § 59). Soud je v této souvislosti názoru, že advokát nemůže 
nést odpovědnost za vše, co je publikováno jako „rozhovor“, zejména v případech, kdy tisk 
prohlášení upravil a kdy advokát popírá, že by určité výroky pronesl (viz Amihalachioaie, viz výše, 
§ 37). Ve výše uvedeném případu Foglia je rovněž zjištěno, že advokáti nemohou oprávněně 
nést odpovědnost za činy tisku (viz Foglia, viz výše, § 97). Podobně pokud jde o případ široce 
zpracovávaný v médiích z důvodu závažnosti skutečností a jedinců, jichž se případ pravděpodobně 
dotkne, advokáta nelze trestat za porušení mlčenlivosti ohledně soudního vyšetřování, pokud 
měl pouze osobní poznámky k informacím, které již byly novinářům známy a které zamýšlejí 
zveřejnit, ať už s těmito komentáři nebo bez nich. Při činění veřejných výroků by ale advokát 
neměl být osvobozen z povinnosti opatrnosti ve vztahu k mlčenlivosti ohledně neukončeného 
soudního vyšetřování (viz Morice, viz výše, § 55 a 56).

139. Kromě toho nemohou advokáti činit poznámky, které jsou tak závažné, že překračují 
hranici přípustného vyjádření komentářů bez solidního věcného základu (viz Karpetas, viz 
výše, § 78; viz také A v. Finsko (rozh.), č. 44998/98, 8. ledna 2004), a nemohou pronášet urážky 
(viz Coutant (rozh.), viz výše). V případě Gouveia Gomes Fernandes a Freitas e Costa byl tón 
použitý v poznámkách ohledně soudců, který nebyl urážlivý, ale kousavý, či dokonce sarkastický, 
shledán slučitelným s článkem 10 (viz Gouveia Gomes Fernandes a Freitas e Costa, viz výše, § 
48). Soud hodnotí poznámky v jejich obecných souvislostech, zejména aby zjistil, zda mohou být 
považovány za zavádějící nebo jako bezdůvodný osobní útok (viz Ormanni v. Itálie, č. 30278/04, § 
73, 17. července 2007, a Gouveia Gomes Fernandes a Freitas e Costa, viz výše, § 51), a aby zajistil, 
že použité výrazy měly dostatečně úzkou spojitost se skutkovým stavem (viz Feldek v. Slovensko, 
č. 29032/95, § 86, ESLP 2001-VIII, a Gouveia Gomes Fernandes a Freitas e Costa, viz výše).

Celý text (anglicky) naleznete zde: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-154265#{«item
id»:[«001-154265»]}

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-154265#{«itemid»:[«001-154265»]}
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-154265#{«itemid»:[«001-154265»]}
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Na téma letošního Evropského dne advokátů je k dispozici řada článků (anglicky), které poskytli 
naši členové. Naleznete je v příloze této příručky. 

Kromě toho budeme až do data této události poskytovat další materiály. Pravidelně sledujte naše 
stránky, abyste těchto materiálů mohli využít. 

Následuje stručný přehled spíše humorného případu z Československé republiky z roku 1922, 
v němž vystupuje známý advokát-spisovatel Jaroslav Maria (což byl jeho pseudonym – jeho 
občanské jméno bylo Jaroslav Mayer).

Jaroslav Maria byl disciplinárně potrestán svou advokátní komorou za publikaci povídky v 
časopise, v níž karikoval určité členy disciplinární rady advokátní komory – stejné členy, kteří 
ho poté potrestali. Hrdina jeho povídky rovněž porušil povinnost mlčenlivosti, když soudu 
vyzradil vinu obžalovaného. Komora byla toho názoru, že urazil advokacii. Následovalo 
odvolání k Nejvyššímu soudu.

Advokáta zachránil jeho pseudonym. Soud shledal, že umění a právo je třeba oddělovat, 
že ústava zaručuje svobodu umění a že se spisovatel nikdy neúčastnil případů, jako je 
ten popsaný v povídce. A i když se advokát v povídce vyjadřuje pohrdlivě o advokátech a 
právu, je chráněn – za předpokladu, že používá pseudonym a že neporušuje trestní právo.
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PŘÍLOHA – DODATEČNÉ DOKUMENTY

1. Od JUDr. Stanislava Balíka PhD., vedoucího české delegace v CCBE

2. Od Dr. Antigoni Alexandropoulou, advokátky – členky Advokátní 
komory v Pireu

3. Od J. A. W. M. Vogelse, vedoucího nizozemského zastoupení 
v CCBE

4. Od Jędrzeje Klatky, vedoucího polského zastoupení v CCBE
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1. Od JUDr. Stanislava Balíka PhD., vedoucího české delegace v CCBE

Prašivá ovce 
Dne 10. prosince 2015 proběhne druhý ročník Evropského dne advokátů, hlavním tématem 
bude letos svoboda projevu. Jedná se o problematiku, která je vysoce aktuální, ba dokonce, 
jak hodlám ukázat v následujícím příspěvku, setrvale aktuální. Dosud nepřekonané rozhodnutí 
Nejvyššího soudu Československé republiky z roku 1922, jemuž bude dále věnována pozornost, 
bylo přitom posouzením skutkového děje, který je dnes kromě jiného i součástí literární historie. 
Dalším zajímavým aspektem je skutečnost, že protagonistou byl spisovatel z řad advokátů.

Podle rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 9. září 1992 č. j. Ds II 1/22, které bylo pro účely 
publikace v rubrice Hlídka rozhodnutí časopisu Česká advokacie anonymizováno, byl „Dr. J. M. 
uznán vinným přečinem porušení cti a vážnosti advokátního stavu dle § 10 adv. ř., jelikož uveřejnil 
pod pseudonymem povídku, v níž se dotkl advokátního stavu.“ Jednalo se o povídku Prašivá 
ovce, otištěnou v časopise Cesta. Tato povídka byla v podstatě výňatkem z autorova románu 
Kyvadla věčnosti. Proti rozhodnutí disciplinární rady Advokátní komory v Čechách podal advokát-
spisovatel odvolání, o němž podle tehdy platného disciplinárního řádu z roku 1872 rozhodoval 
Nejvyšší soud.

Nejvyšší soud se zabýval zprvu užitím pseudonymu.

„Použije-li autor nějakého díla literárního pseudonyma, dává tím na jevo, že osoba jeho má 
zůstati široké veřejnosti utajena a že čtenářstvo díla a kritika nemá obsah jeho uváděti ve 
vztah s občanským povoláním a společenským postavením autorovým… [P]ři posuzování díla, 
o něž jde, je nezbytno vyloučiti osobu autorovu jako příslušníka určitého stavu a společenského 
postavení a … není přípustno posuzovati stavbu díla, líčení charakteristiky jeho hrdin a jeho 
tendenci s jednostranného hlediska občanského stavu autorova a z hlediska zvláštního právního 
řádu pro stav ten platného. To by se příčilo jednak názoru doby a volnosti uměleckého tvoření 
– a že spisování románů, jež jsou speciálním oborem krásného písemnictví náleží ke tvoření 
uměleckému, o tom nelze pochybovati – jednak určení díla pro široké vrstvy čtenářstva, příčilo 
by se také svobodě umění, již zaručuje naše ústava a znamenalo by značné obmezování činnosti 
spisovatelské,“ podává se z odůvodnění rozhodnutí.

S odstupem doby působí úsměvně, že rozhodnutí bylo při publikaci v časopise Česká advokacie 
anonymizováno, neboť již podle názvu románu je dnes každému jasné, že advokátem spisovatelem 
byl Jaroslav Mayer, píšící pod pseudonymem Jaroslav Maria, počátkem dvacátých let minulého 
století však před disciplinární radou advokátní komory „musel býti prováděn důkaz o totožnosti 
autora uvedeného článku a románu s osobou stěžovatele.“

Prvoinstanční nález vycházel z argumentace, že autor povídky a románu „vylíčením postavy Dra 
Jindřicha Horta v místech v nálezu citovaných hanbí a snižuje bezpříkladným způsobem příslušníky 
svého stavu (advokátního) ne ze snahy, by povznesl čest a vážnost stavu i jeho mravní úroveň, 
která je dle jeho přesvědčení nízkou, nýbrž aby ukázal, že je lepším ostatních, aby se pomstil těm, 
kteří mu, dle jeho mínění jako členové disciplinární rady nebo jinak ublížili.“

V povídkovém příběhu se jednalo o disciplinární řízení vedené proti advokátu Jindřichu Hortovi, 
který v rámci ex offo obhajoby porušil povinnost mlčenlivosti a při obhajobě klienta Petra Sýkory, 
obžalovaného pro znásilnění, u soudu prohlásil:

„[P]rohlašuji, že se mi přiznal, že je pachatelem. Dlouho jsem zápasil, dlouho jsem se krčil za 
zdí povinností. Ale zeď se pojednou zřítila, vidím, že by právo zahynulo, kdybych mlčel, a proto 
obětuji sebe. Nechť o mne každý smýšlí, jak je mu libo, opakuji, Sýkora se přiznal, že Zárubovou 
znásilnil, já jsem o jeho vině přesvědčen a bylo by proto nestydatostí, abych tu jako obhájce i jen 
okamžik prodléval.“ 
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Nejvyšší soud v Mariově věci dospěl k závěru, že „[p]ři nestranném čtení románu nelze ze 
žádných okolností v něm vylíčených nalézti bezpečného podkladu pro úsudek, že by vylíčením 
postavy advokáta Dra Jindřicha Horta byl autor zamýšlel svoji osobu odíti v roucho tohoto 
hrdiny. K takovému úsudku bylo by, i když by se snad mohlo předpokládati, že alespoň určité 
části čtenářstva je známo občanské povolání autorovo, nezbytně třeba znalosti způsobu, jakým 
toto povolání vykonává, zejména příčí-li se jeho vykonávání a pokud povinnostem, zákonem 
mu ukládaným, byl-li již pro poklesky proti povinnostem stavu jeho trestán, jakož i znalosti 
způsobu života jeho vůbec. Že taková znalost poměrů je u čtenářstva, i čtenáře příslušníky stavu 
odvolatelova nevyjímaje, vyloučena, je na bíledni.“ Nejvyšší soud navíc neshledal, že by v románu 
popsaný případ měl obdobu v případu ze spisovatelovy advokátní praxe.

„Nález v odpor braný příčí se však i svobodě umění, již zaručuje ústava. Dle §u 118 ústavní listiny 
Československé republiky ze dne 29. února 1921 čís. 121 sb. z. a n. je umění svobodné, pokud 
neporušuje trestního zákona. Již shora bylo vzpomenuto, že psaní románů, jež jsou vrcholným 
druhem beletristického písemnictví, náleží ke tvoření uměleckému a jest je při nejmenším postaviti 
na roveň dílům uměleckým. Je tedy spisovatel ve volbě látky pro své dílo básnické a líčení postav 
díla toho suverénním a ve volnosti té obmezen pouze tím, že se nesmí octnouti v kolisi se zákonem 
trestním. Že by se v tomto případě byl odvolatel prohřešil proti zákonu trestnímu, nález v odpor 
braný ani netvrdí a je proto nález ten i s tohoto hlediska pochybeným,“ uzavřel Nejvyšší soud, 
který odvolání plně vyhověl. Právní věta zní:

„Není přečinem proti cti a vážnosti stavu, třeba advokát v literárním díle snižuje advokátní stav a 
jeho příslušníky, učinil-li tak pod pseudonymem a neprohřešil-li se proti trestnímu zákonu.“

Zatímco románový hrdina Jindřich Hort byl uznán vinným a odsouzen k peněžité pokutě 1.000,- 
Kč, spisovatel vyvázl bez potrestání.

Zdálo by se, že případ, který nabyl ústavněprávní roviny a přiměl nejen protagonisty k přečtení 
Mariova románu, je citovaným rozhodnutím uzavřen. Není však tomu tak docela, poněvadž 
právě z četby románu lze dovozovat, proč především bylo disciplinární řízení zahájeno a z jakého 
důvodu skončilo před disciplinární radou nepravomocným odsouzením advokáta-spisovatele. 

Jaroslav Maria prostředí, v němž probíhalo disciplinární řízení, velmi dobře znal. „Sál, ve kterém 
zasedá kázeňský soud advokátský, je veliká vzdušná síň starobylého pražského paláce na rohu 
hlavní ulice. Uprostřed hladce leštěného pokoje dlouhý, oválný stůl, kolem vysoká, gotická 
sedadla, při stěnách knihovny.“ Nutno poznamenat, že knihovny při stěnách jsou zde doposud, 
křesla byla vyměněna až v nedávné době.

Spisovatel však znal osobně i členy disciplinární rady. K některým měl vztah nepochybně spíše 
kladný, k jiným značně opovržlivý. 

„[P]ředseda soudu, advokát Motýl. Starší muž malé postavy, zavalitý, černého hustého 
mohutného kníru, rudý v obličeji, skřipec s tlustou šňůrkou na očích, bílých, hustých, pěšinkou 
ve středu rozčísnutých vlasů.“ Advokát Motýl byl ve skutečnosti Karel Motejl, dědeček prvého 
českého veřejného ochránce práv Otakara Motejla. „Motýl byl vášnivý hudebník, nejraději však 
zpíval ve sboru. Také v hostinci mezi známými rád zanotoval píseň,“ píše Maria a na jiném místě 
dodává, že se Motýl v Hortově případě přimlouval za mírnější trest a odsouzenému advokátovi 
řekl, že jeho „čin má aspoň ideu“.

„[Z]pravodaj, advokát Pavel Valentin Kusý, hubený, bledý, vytáhlý, bezvousý muž, světlovlasý, 
nehezký, příkře před se hledící. Tento člověk, chorý prsním neduhem, pokašlávající a stále se 
potící, oženil se s dcerou vynikajícího státníka, odkvétající starou pannou, jež se jen z nouze 
vdala za nepříjemného, prázdného, zarputilého advokáta, jehož jediný životní cíl byl zjednati si 
výnosnou bankovní klientelu a hromaditi jmění. Protekcí tchánovou se snaha dařila, kancelář 
byla z nejvýnosnějších v Praze,“ představil spisovatel dalšího člena disciplinární rady, v němž jistě 
současníci z řad advokacie snadno poznali advokáta skutečným jménem Petr Celestýn Nesý.
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Lze se pak divit, že věc Mariova musela skončit až u Nejvyššího soudu? 

Jako nezřídka i v jiných případech vázaných k svobodě projevu i v tomto byl spouštěcím 
mechanizmem nedostatek smyslu pro humor…

                                                                                     JUDr. PhDr. Stanislav Balík
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2. Od Dr. Antigoni Alexandropoulou, advokátky – členky Advokátní 
komory v Pireu

Svoboda projevu advokáta: Řecko
Advokáti v Řecku mají svobodu slova a místní advokátní komory jsou velmi aktivní v ochraně 
základních hodnot a práv advokacie. Existuje pouze málo známých případů, kdy advokát tvrdil, že 
byla porušena jeho svoboda slova, a pouze v jednom známém případu soud rozhodl ve prospěch 
žalobce. Většina těchto případů se týkala kritiky soudnictví advokáty při soudním řízení (v soudní 
síni i mimo ni) a pouze jeden případ se vztahoval na disciplinární rozhodnutí advokátní komory. 
Nejsou známy případy žádného pokusu vlády ani žádného jiného orgánu veřejné moci zasahovat 
do svobody slova advokátů.

V tomto článku představíme obecné vnitrostátní předpisy o svobodě slova a zvláštní právní 
předpisy upravující advokacii. Představíme judikaturu Evropského soudu pro lidská práva a 
národních soudů, která se týká řeckých advokátů. Uvedeme několik případů stíhání advokátů 
soudní mocí, které byly zveřejněny v tisku, protože vyprovokovaly reakci advokátní komory. 
Příspěvek zakončíme diskusí, která proběhla při příležitosti nedávného referenda v Řecku. 

A. VNITROSTÁTNÍ LEGISLATIVA

I. Řecká ústava

Svobodu slova chrání čl. 14 řecké ústavy, jenž pojednává o „svobodě projevu“. Podle odst. 1 
“každý člověk může vyjadřovat a šířit svoje myšlenky ústně, písemně a prostřednictvím tisku v 
souladu se zákony státu“. Na toto právo se vztahují obecná omezení, která zákon ukládá všem 
občanům, na ochranu osobnosti a veřejného zájmu a další zvláštní omezení, která by mohla 
být odůvodněna povahou dané profese. Ústavní ochrana svobody slova je zdůvodňována tím, 
že tato svoboda je prospěšná pro rozvoj demokratické společnosti a že je zásadní k účinnému 
zajištění rovného zacházení se všemi občany. Omezení svobody slova pravděpodobně povede 
k situaci, kdy bude možné řešit a podporovat některé myšlenky, ale nebude možné podporovat 
některé jiné myšlenky. Důsledkem bude nerovné zacházení s občany, jelikož někteří budou moci 
prosazovat svoje přesvědčení, zatímco jiní nebudou. Kromě toho panuje obecné přesvědčení, že 
výměna a prosazování idejí obvykle přináší společenskému blahobytu více užitku než škody a že 
je to nezbytný krok k pokroku. Z tohoto hlediska by v pochybných případech měla mít přednost 
svoboda slova. Při uplatňování svobody slova na konkrétní případy se obvykle rozlišuje dvěma 
zásadními způsoby podle toho, a) zda je daná otázka otázkou velkého veřejného zájmu nebo ne a 
b) zda druh daného slova je druhem vyjadřujícím hodnocení nebo ideál, nebo druhem odkazujícím 
na skutečnosti (v tomto případě může být projev hanlivý, pokud jsou nesprávně uvedena fakta). 
V případech, kdy je patrný veřejný zájem, je svoboda slova širší. Kromě toho je svoboda slova 
širší i v případech, kdy jde o druh projevu, který se netýká konkrétních skutečností, ale vyjadřuje 
osobní hodnocení nebo ideál. V případech se skutečným veřejným zájmem dojde ke zneužití 
svobody slova, pouze pokud lze prokázat pomlouvačný záměr (zlý úmysl) nebo hrubou nedbalost. 
Pokud tento záměr nebo hrubá nedbalost chybí, měla by mít přednost svoboda slova, jelikož tato 
svoboda slova lépe podporuje veřejnou výměnu idejí a společenskou kontrolu veřejným míněním.

Řecké právo nemá zvláštní ustanovení na ochranu svobody slova advokátů, a čl. 14 odst. 1 tak 
platí jako obecné pravidlo. Zvláštní povahu advokacie ale uznává Kodex chování advokátů a Etický 
kodex advokátů, které rovněž advokátům diktují další práva a povinnosti, závazky a omezení, 
které nemusí platit pro jiné profese či kategorie lidí.
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II. Zvláštní ustanovení vnitrostátních předpisů upravující advokacii

Hlavním právním textem upravujícím advokacii je zákon 4194/2013 známý jako Zákon o advokacii 
(„ZA“)1. Čl. 41 ZA výslovně stanoví, že kromě ZA platí též řecký Etický kodex advokacie („EKA“), 
Charta základních principů evropské advokacie a Etický kodex advokátů Evropské unie vydaný 
CCBE. Zákon o advokacii obsahuje několik ustanovení, která lze považovat za omezení svobody 
slova advokátů. Jiná ustanovení téhož právního textu posilují roli advokáta jakožto veřejného 
činitele. 

1. Advokát jako veřejný činitel

Podle Zákona o advokacii a řeckého Etického kodexu advokacie představuje advokacie základní 
kámen právního státu (čl. 1 odst. 1 ZA). Advokát je považován soudního činitele nepobírajícího 
plat (čl. 1 odst. 1 ZA) a jednoho ze tří hlavních činitelů ve fungování a výkonu spravedlnosti 
(soudci, advokáti, soudní úředníci) (preambule a čl. 1 odst. 1 EKA; viz též čl. 2 ZA). Advokát tak 
ve své dvojí funkci zástupce svého klienta a veřejného činitele požívá nejen práva na svobodu 
slova, ale v určitých případech stanovených zákonem by toto právo mohlo znamenat povinnost 
advokáta vyjádřit svůj názor a chránit právní stát.

Tento význam svobody slova advokáta a jeho role v soudním systému zdůrazňuje EKA, který 
výslovně uznává, že řádný výkon spravedlnosti vyžaduje řádnou správu právního státu. Advokát 
by tedy měl bojovat za ochranu právního státu, zejména bojovat za svobodu, demokracii, mír a 
sociální spravedlnost. S odvahou a sebeobětováním musí bránit ústavu a demokratické instituty, 
individuální, politická a sociální práva občanů a bojovat proti všem podobám porušení ústavních 
svobod a proti nezákonnosti. Musí rovněž bránit nezávislost justice (čl. 2 EKA). Advokát by se 
neměl věnovat jen advokacii, ale měl by projevovat zájem o problémy země, nabízet své znalosti 
a služby k podpoře své země a svoje povolání vykonávat způsobem hodnotným pro jednotlivce 
i společnost (č. 3 odst. 1 EKA). Advokáti jakožto veřejní činitelé mají tedy povinnost aktivně 
prosazovat veřejný zájem – a svoboda slova je jeho nedílnou součástí. Povinnost prosazovat 
veřejný zájem, a tedy i svobodu slova je silnější v případech skutečného zájmu o veřejné mínění. 
Při prosazování veřejného zájmu a svobody slova advokáti uplatňují občanskou svobodu a plní 
zákonnou povinnost. Bylo by tedy možné tvrdit, že řečtí advokáti nejsou pouhými prostředníky 
mezi veřejností a soudy, jak bylo uvedeno v judikatuře ESLP2, ale mají i povinnost sloužit vyššímu 
účelu v soudnictví a společnosti jako celku.

Kromě toho se advokáti těší úplné svobodě při výkonu svých povinností a soudy a úřady mu musí 
prokazovat respekt (č. 4 odst. 2 EK; čl. 34 odst. 1 ZA). Při uplatňování svobody slova na advokáty 
je další zvláštní vlastností sporné soudní řízení, jehož jsou advokáti součástí. Soudní řízení mají 
forenzní a spornou povahu. To znamená, že jde o proces argumentů a protiargumentů, v němž 
je každý advokát povinen aktivně prosazovat nejlepší zájem svého klienta. Tato forenzní a sporná 
povaha řízení by bez široké svobody slova neplatila. Advokáti se navíc nepovažují za nezávislé 
na tomto procesu. Musejí zastupovat klienty, k nimž musejí být loajální a dostát povinnostem 
plynoucím ze zmocnění. Aby byla tato forenzní povaha účinná, advokáti by měli mít větší svobodu 
slova, aby mohli účinně prosazovat zájmy svých klientů. Z tohoto hlediska si advokáti, pokud jde 
o svobodu slova, zaslouží díky svým zvláštním povinnostem a roli příznivější zacházení než běžní 
občané. Právo advokáta na 

svobodu slova v roli obhájce v trestním řízení dále podporuje několik článků řeckého trestního 
řádu, které uvádějí, že advokáta nelze zatknout během soudního líčení, než dokončí svoje 
povinnosti právního poradce, a v případě zločinu jsou advokáti souzeni před soudem vyšší 
úrovně než ostatní občané. Pro spravedlivý soudní proces je nezbytné, aby advokát hájil práva 

1 Podle řeckého práva je pro zastávání role advokáta („dikigoros“) nutná registrace do Řecké advokátní komory. 
Pro všechny řecké advokáty tak platí ZA.

2 Orientačně: Morice v. Francie, rozsudek ze dne 24. 4. 2015 (žaloba č. 28198/09), § 132–133; Schöpfer v. Švýcars-
ko, rozsudek ze dne 20. 5. 1998, § 29–30.
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svého klienta svobodně, nerušeně a účinně a aby nebyl narušen soudcem či jiným subjektem3.

2. Omezení svobody slova advokáta

Svoboda slova advokáta je omezena určitými ustanoveními Zákona o advokacii a řeckého Etického 
kodexu advokacie. 

a) Podle ZA a EKA musí advokát v soudní síni i mimo ni jednat „důstojně“ v souladu s „tradicemi 
advokacie“ a s „respektem“ k justici. Jeho svoboda projevu tak musí zůstat v těchto hranicích a je 
více omezena než svoboda projevu obyčejných občanů. Zejména:

I když má advokát povinnost jednat dle svého svědomí a práva jako všichni laici, musí kromě toho 
jednat důstojně a v souladu s tradicemi advokacie, a to jak ve své profesní činnosti, tak ve svém 
soukromém životě (čl. 5 EKA). Povinnost advokáta respektovat soudce, státní zástupce, soudní 
činitele a zástupce orgánů veřejné moci a jednat vůči nim důstojně se opakuje v několika dalších 
ustanoveních (čl. 35 odst. 1 Z; čl. 28 a 31 EKA). Ve vztahu k soudcům a soudním úředníkům je 
zakázáno jakékoli nedůstojné chování včetně lichocení s účelem dosáhnout příznivého zacházení 
(čl. 31 EKA).

Soudní činitelé a soudní úředníci naopak mají stejnou povinnost respektu vůči advokátům (čl. 35 
odst. 1 Z; čl. 28 EKA). Veškerá porušení této povinnosti zkoumá advokátní komora. Pokud tuto 
povinnost poruší advokát, advokátní komora mu může uložit postih. V případě, že povinnost 
porušil soudce, státní zástupce nebo soudní činitel, advokátní komora vyzve jejich nadřízené, aby 
jim postih uložili oni. V případě, že jejich nadřízení žádný postih neuloží, advokátní komora může 
tento přestupek nebo skutečnost, že nebyly uloženy žádné postihy, veřejně kritizovat (čl. 28 EKA).

Řecké soudy dosud neposuzovaly definice „důstojnosti“, „respektu“ a „tradic advokacie“. Rozumí 
se ale, že účelem těchto hranic svobody projevu advokátů je zabránit neopodstatněným útokům 
a přehnaného chování advokátů vůči soudcům a státním zástupcům, například v rámci jejich 
strategie obhajoby nebo odvety za předchozí případ, kterým se zabýval stejný soudce.

b) Omezení svobody projevu advokáta lze najít i v procesních předpisech. Čl. 29 EKA stanoví, 
že se advokáti působící v soudním řízení těší absolutní svobodě názoru, ale v rámci příslušných 
procesních pravidel. Pokud jsou v průběhu soudního procesu práva advokáta jakkoli omezena, 
advokát má povinnost bránit autoritu advokacie, uplatnit práva, která mu zákon stanoví, a případ 
oznámit advokátní komoře (čl. 29 EKA).

c) Omezení projevu lze rovnou najít v ustanoveních ZA a EKA týkajících se projevu advokátů v 
tisku, reklamy advokátů a oslovování klientů advokáty. Advokát nesmí svoje služby inzerovat v 
tisku či jiných hromadných sdělovacích prostředcích ani dopisy či jinými druhy dokumentů (čl. 9 
odst. 1 EKA). Nesmí se pokoušet získat nové klienty způsobem, který není v souladu s důstojností 
advokacie (čl. 10 a) EKA). 

d) Svoboda slova advokáta je též omezena jeho povinností zachovávat vůči klientovi mlčenlivost 
čl. 38 ZA). Tuto povinnost posiluje jeho povinnost odmítnout svědectví proti klientovi ohledně 
jakýchkoli poznatků, které se advokát při jeho zastupování dozvěděl (čl. 39 odst. 5 ZA).

3 Rozsudek ze dne 21. 3. 2002, Nikula v. Finsko (žaloba č. 31611/96), § 49 a 53. Viz také: ESLP Kyprianou v. 
Kypr, rozsudek ze dne 15. 12. 2005 (žaloba č. 7379/01); Panovits v. Kypr, rozsudek ze dne 11. 12. 2009 (žaloba 
č. 4268/04). 
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B. JUDIKATURA EVROPSKÉHO SOUDU PRO LIDSKÁ PRÁVA OHLEDNĚ ČL. 10 ESLP TÁKAJÍCÍ SE 
ŘECKÝCH ADVOKÁTŮ

Evropský soud pro lidská práva („ESLP“) se zabýval třemi případy, kdy bylo podle čl. 10 Evropské 
úmluvy o ochraně lidských práv („EÚLP“) údajně porušeno právo řeckého advokáta na svobodu 
projevu. V případu Alfantakis v. Řecko4 ESLP nalezl porušení svobody projevu, kdežto v případu 
Sagropoulos v. Řecko5 a Karpetas v. Řecko6 žaloby zamítl. Zejména:

I. Alfantakis v. Řecko

Případ se týkal řeckého advokáta, který v přímém televizním rozhovoru prohlásil, že když si četl 
zprávu státního zástupce o případu jeho klienta, „smál“ se, a tvrdil, že zpráva nepředstavovala 
skutečný návrh státního zástupce, ale spíš „literární názor“, který nebral v úvahu skutečnosti, 
ale ukazoval pohrdání tímto klientem. Po tomto výroku státní zástupce podal na advokáta 
občanskoprávní žalobu pro pomluvu a požadoval odškodnění za nemajetkovou újmu. Řecký 
soud státnímu zástupci přisoudil částku ve výši 11,738.81 eur. Advokát podal žalobu k ESLP 
na to, že rozhodnutí národního soudu porušilo jeho svobodu projevu, kterou mu zaručuje čl. 
10 EÚLP. ESLP rozhodl ve prospěch žalobce s těmito argumenty: Řecký soud svůj rozsudek 
založil pouze na veřejném vyjádření žalobce v televizi „když jsem zprávu četl, smál jsem se“ a 
„literární názor“. Soud tak toto vyjádření interpretoval subjektivně a připsal mu význam, který 
nikdy nebyl záměrem žalobce. Kromě toho nerozlišoval mezi popisy skutečnosti a hodnotovými 
soudy. Hodnotil pouze dopad vyjádření „když jsem ji četl, smál jsem se“ a „literární názor“ a to, 
zda mohou představovat urážku důstojnosti a cti státního zástupce. Soud tak žalobci neposkytl 
možnost dokázat, že tato vyjádření svou povahou nemohou představovat důkaz7. Kromě toho 
řecký soud na kritickou povahu těchto vyjádření nahlížel zcela mimo kontext a nevzal v úvahu, že 
případ již byl zmedializován kvůli popularitě klienta žalobce, známého herce, a kvůli skutečnosti, 
že manželka tohoto herce (odpůrce v řízení) se již dříve účastnila televizních pořadů a veřejně 
případ komentovala. Účast žalobce v televizním zpravodajství tedy pramenila z přání žalobce 
bránit klienta, nikoli z úmyslu urážet státního zástupce. Dále soud nevzal v úvahu, že prohlášení 
bylo učiněno během živého vysílání, a ne ve videozáznamu rozhovoru, takže žalobce neměl 
možnost televizní stanici požádat, aby jeho prohlášení odstranila nebo aby je mohl přeformulovat. 
ESLP tak rozhodl, že národní orgány neposkytly dostatečné a vhodné ospravedlnění svého zásahu 
do svobody slova žalobce, a jejich rozhodnutí tak nebylo odůvodněno naléhavou společenskou 
potřebou, kterou vyžaduje čl. 10 odst. 28.

II. Sagropoulos v. Řecko

Žalobcem byl advokát a člen Advokátní komory v Aténách. D. F. podal dne 21. 7. 2000 na žalobce 
trestní oznámení pro pomluvu. Žalobce byl advokátem A. P., který byl ve sporu s D. F. Ve svém 
postavení advokáta A. P. žalobce sepsal a podepsal dopis adresovaný D. P., kterému byl soudem 
přidělen úkol vypracovat grafologickou zprávu o dokumentu týkajícím se soudního sporu mezi A. 
P. a D. F. Žalobce v tomto dopise uvedl: „Tato neplatná a neudržitelná soudní rozhodnutí (...), jež 
rozhodla ve prospěch D. F. značně nejednoznačnými postupy, D. F. se s nimi chlubí s oprávněnou 
arogancí, jelikož se mu podařilo po tisící oklamat soudy, a při každé příležitosti se na ně odkazuje 
(...). Vzhledem k tomu, že D. F. systematicky vyplenil řecký a zahraniční trh přivlastněním si 
nelegálních zisků ve výši 1 000 000 drachem (1989), ve svém plánu, jímž bylo vysát [z peněz] 
věřitele, nepředvídal falzifikaci podpisu, aby v určitém okamžiku mohl popřít původnost podpisu, 
kdyby se jeho naivní oběti pokusily o úspěch uznáním jejich pohledávek v soudním sporu (...) 
Tímto druhem šílenství, jež nemá obdoby, se D. F. podařilo oklamat soud (...)“.

Řecký nejvyšší soud potvrdil rozhodnutí odvolacího soudu a odmítl tvrzení žalobce, že byla 

4  Žaloba č. 49330/07, datum soudního rozhodnutí: 11. 2. 2010.
5  Žaloba č. 61894/08, datum soudního rozhodnutí 3. 5. 2012.
6  Žaloba č. 6086/10, datum soudního rozhodnutí 30. 10. 2012.
7  Viz též ESLP, Feldek v. Slovensko, rozsudek ze dne 12. 7. 2001 (žaloba č. 29032/95), § 75–76.
8  Komentář k tomuto rozhodnutí uvádí Sotiropoulos v časopise Dikaio Meson Enimerosi kai Epikinonias 2010, 438.
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porušena jeho svoboda projevu. Soud argumentoval tak, že žalobce urazil čest a pověst D. F. 
opakováním skutečností, o nichž věděl, že neodpovídají skutečnosti. Žalobce při výkonu své 
profesní činnosti měl omezit dopis na předmět grafologické zprávy, což byla otázka, zda byl podpis 
D. F. na daných šecích a fakturách zfalšován. Kromě toho měl splnit svoji povinnost vůči klientovi 
a ve výrazech, které použil, projevovat důstojnost a přiměřenost. Jeho dopis D. P. neměl za cíl D. 
P. informovat o případu, ale dehonestovat D. F. a toto nebylo ospravedlněno žádnou potřebou 
hájit svého klienta. Soud shledal žalobce vinným a uložil mu trest sedm měsíců podmíněně.

ESLP po zvážení obsahu dopisu, skutečnosti, že žalobce byl advokát, a mírného trestu rozhodl, že 
rozhodnutí řeckého soudu bylo přiměřené a dostatečně odůvodněné.

III. Karpetas v. Řecko

Žalobcem byl advokát, který hájil klienta v občanskoprávním řízení. Dva příbuzní oponenta 
jeho klienta vstoupili do jeho kanceláře, zbili jej a střelili jej do nohy. Státní zástupce je obvinil z 
vydírání, předem promyšleného zranění a nošení a použití zbraní. Když byl jeden z nich zatčen a 
předveden před vyšetřujícího soudce, soudce souhlasil s návrhem státního zástupce, rozhodl o 
propuštění z vazby a nařídil mu zaplatit kauci ve výši 587 eur, i když na něj již bylo vydáno osm 
známých zatykačů za jiné zločiny. Žalobce, který byl přítomen v kanceláři soudce, zareagoval slovy: 
„Jak je to možné? To myslíte vážně?“ a poté naznačil, že vyšetřující soudce a státní zástupce byli 
obviněným podplaceni. Žalobce naznačil to stejné v soudním řízení, které inicioval proti státnímu 
zástupci a soudci, a v tisku. Kromě toho na oba podal trestní oznámení; podal také žalobu pro 
zmatečné soudní řízení proti jejich rozhodnutí obviněného propustit. Všechny případy ale řecké 
soudy zamítly. Naopak státní zástupce a soudce rovněž podali na žalobce žalobu. Soud žalobci 
nařídil uhradit státnímu zástupci částku 15 000 eur jako odškodnění za nemajetkovou újmu 
způsobenou pomluvou9. Advokát podal žalobu k ESLP a mimo jiné namítal porušení článku 10 
EÚLP. ESLP jeho žalobu zamítl. V rozhodnutí soud rozlišil mezi náznaky, které žalobce činil v 
kanceláři soudce, které slyšel pouze soudce, státní zástupce a žalobce, a náznaky, které činil 
prostřednictvím tisku, které byly veřejné pro mnoho lidí. Podle soudu byly tyto výroky přehnané 
a představovaly pomluvu soudce a státního zástupce. I když si byl soud vědom jeho frustrace 
kvůli skutečnosti, že byl přepaden a že obviněný byl propuštěn na velmi malou kauci, nebyl to 
ale dostatečný důkaz odůvodňující narážky žalobce, pro něž neposkytl žádné důkazy. Omezení 
svobody slova žalobce bylo tedy odůvodněno čl. 10 odst. 2 EÚLP. Částka 15 000 eur, které řecký 
soud žalobci stanovil, byla podle ESLP velmi vysoká, ale nikoli nepřiměřená.

C. PŘÍPADY NÁRODNÍCH SOUDŮ

I. I. Svoboda projevu a Etický kodex advokátů

Advokát z Advokátní komory v Aténách byl odsouzen disciplinární komisí této komory k 
dvouměsíčnímu pozastavení práva na výkon profese kvůli chování, které bylo shledáno v rozporu 
s Kodexem chování advokacie a Etickým kodexem advokáta. Advokát vystoupil v televizním 
pořadu v přítomnosti odpůrců svého klienta, ale beze svého klienta a v průběhu tohoto pořadu 
doposud neskončený případ představoval a uváděl argumenty. Podle disciplinárního výboru 
advokát vystoupil v televizním pořadu a z dosud neskončeného soudního případu učinil televizní 
líčení. Udělal to s úmyslem sebepropagace a získání nových klientů. Výše uvedené jednání 
bylo v rozporu s čl. 9 a 10 EKA, které zakazují oslovování klientů advokáty a inzerci advokátů, a 
představovalo nedůstojné chování, které degradovalo advokacii (dříve čl. 45 odst. 1 ZA, nyní čl. 
34 odst. 1). Výbor jako disciplinární postih nařídil dvouměsíční pozastavení jeho profesní licence. 
Advokát se odvolal k Nejvyššímu disciplinárnímu výboru, který jeho trest snížil na měsíční 
pozastavení.

Advokát se obrátil na Státní radu, aby toto rozhodnutí zrušila, s argumentem, že jeho vystoupení 
v televizním pořadu bylo výkonem jeho práva na svobodu projevu zaručenou čl. 14 řecké ústavy a 
čl. 10 EÚLP a že nebyl porušen žádný z veřejných zájmů chráněných čl. 10 odst. 2 EÚLP a čl. 10 EKA. 
9  Soudní spor soudce se žalobcem nebyl v tu dobu ještě ukončen.
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Státní rada tento argument zamítla10. Jeden soudce nicméně argumentoval za zrušení rozhodnutí 
Nejvyššího disciplinárního výboru, protože se domníval, že výbor měl nejdříve posoudit, zda 
bylo vystoupení advokáta výkonem jeho práva na svobodu projevu a zda představovalo chování, 
které ospravedlnilo disciplinární řízení proti němu za účelem ochrany veřejného zájmu11. Ve 
svém rozhodnutí též měl odůvodnit, proč – s ohledem na oprávněný zájem advokáta hájit práva 
svého klienta – jeho výstup v televizním pořadu byl v tomto konkrétním případu nepřiměřený a 
odůvodnil disciplinární řízení proti němu.

II. Svoboda slova u národních soudů a kritika soudnictví 

Bylo hlášeno několik případů, kdy byli advokáti stíháni za kritiku justice při soudním jednání. 
Advokátní komory na obranu těchto advokátů vydaly veřejná prohlášení, která byla reprodukována 
v tisku12. Ve všech případech, které uvádíme níže, dotčení advokáti nepodali žalobu na porušení 
svobody slova. Bylo jim ale vyhrožováno postihem za reakci na rozhodnutí justice, když v soudní 
síni vykonávali funkci právního zástupce klienta. 

1. Trestní stíhání čtyř advokátů v Soluni během soudního řízení

Dne 20. března 2008 plenární zasedání advokátních komor oznámilo celořecké zdržení se plnění 
povinností advokátů. Čtyři advokáti, kteří měli v ten den soudní líčení, soud požádali o odložení 
líčení, jelikož musí respektovat rozhodnutí komory a zdržet se plnění svých povinností. Předseda 
soudu jejich požadavek zamítl. Když si advokáti na zamítnutí svého požadavku stěžovali, soud je 
obvinil z údajného narušení soudního jednání. Tento případ vyvolal reakci advokátních komor. 

2. Trestní stíhání dvou advokátů v Ioánnině během soudního řízení13

Během trestního slyšení dne 7. 11. 2013 náměstek státního zástupce podnikl právní kroky proti 
dvěma advokátům, jelikož jeden z nich vyjádřil hodnotový soud intervence náměstka státního 
zástupce během doznání obviněného a druhý vyjádřil hodnotový soud návrhu náměstka státního 
zástupce na trest pro obviněného. Náměstek státního zástupce požádal o zadržení jednoho z 
advokátů a obvinil druhého, což vyvolalo reakci advokátních komor, které toto rozhodnutí 
odsoudily14. 

3. Oficiální stížnost Advokátní komory v Aténách na dva advokáty

V červenci 2014 během trestního řízení před tříčlenným odvolacím soudem pro zločiny obhájce 
požádal o odložení slyšení, protože plenární zasedání advokátních komor před tímto slyšením 
rozhodlo, že se mají advokáti zdržet plnění svých povinností. Soud žádost advokáta zamítl a 
nařídil mu, aby opustil soudní síň v doprovodu policistů. Kromě toho nařídil jmenování nového 
advokáta ze seznamu veřejných obhájců. Ten se ale také odmítl slyšení zúčastnit kvůli rozhodnutí 
komory o zdržení se plnění povinností. Soud tyto dva advokáty obvinil, jelikož se odmítli podrobit 
rozhodnutí soudu ohledně svého jmenování a případ přijmout15.

10 Rozhodnutí Státní rady č. 2577/2014.
11 Podle judikatury ESLP v případu Mor v. Francie, rozsudek ze dne 15. 4. 2015 (žaloba č. 28198/09), § 59, a Alfantakis 

v. Řecko, rozsudek ze dne 11. 2. 2010 (žaloba č. 49330/07), § 33, může advokát v tisku vyjádřit své připomínky k 
případu, jímž se zabývá, pokud to slouží k hájení klienta. 

12 Bohužel nebylo možné všechna tato rozhodnutí najít, jelikož ještě nebyla publikována v právní databázi ani právním 
časopise a advokátní komory ani tisk nevydaly žádné následné prohlášení. Informace jsou tak z velké části založeny 
na příslušných veřejných prohlášeních advokátních komor a tisku.

13 Tisková zpráva Advokátní komory v Aténách ze dne 7. 11. 2013, http://www.dsa.gr. Tisková zpráva Advokátní 
komory na Kosu ze dne 7. 11. 2013, http://www.dsko.gr/dskoportal/nea-kai-anakoinoseis/olta-ta-arthra/236-
anakoinosi-gia-apoxi-tou-d-s-zakynthou.

14 Byli jsme ústně informováni členem místní advokátní komory, že případ nakonec nebyl projednáván u soudu.
15 Prohlášení Advokátní komory v Aténách ze dne 15. 7. 2014 a 24. 7. 2015, http://www.lawnet.gr/news/dsa-

anakoinosi-diamarturia-1572014-33070.html. Odpověď Komory soudů a státních zástupců na prohlášení 
Advokátní komory v Aténách č. 100/25.07.2014, http://dikastis.blogspot.co.at/2014/07/blog-post_25.html. 
Následná odpověď Advokátní komory v Aténách ze dne 30. 7. 2014, www.dsa.gr. O výsledku těchto trestních 
stíhání nemáme žádné informace.
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Při jiné příležitosti dne 26. 9. 2014 před jednočlenným prvoinstančním soudem v Aténách 
advokáti účastnící se soudního jednání požádali předsedkyni soudu, aby jednání odložila kvůli 
tomu, že předchozí advokát, který se případem zabýval, náhle zemřel. Soudkyně tuto žádost 
zamítla a požádala o pomoc s pokračováním jednání policii. Advokáti se nakonec rozhodli se 
jednání nezúčastnit a toto jednání bylo zrušeno16.

Je třeba poznamenat, že výše uvedené případy jsou vzácnými případy nepřiměřeného konfliktu 
mezi soudem a advokáty, kteří v ostatních případech mají vzájemný respekt v soudní síni i mimo 
ni. 

D. SVOBODA SLOVA A POVINNOST BRÁNIT PRÁVNÍ STÁT VERSUS PROFESNÍ POVINNOST 
ZACHOVÁVAT NESTRANNOST V PRŮBĚHU REFERENDA 

Nejnovější referendum, které se v Řecku konalo 5. července 2015, vyvolalo novou diskusi o svobodě 
slova advokátů. Určité advokátní komory17 vydaly prohlášení, v nichž veřejně zpochybňovaly 
legálnost konkrétního referenda a žádaly vládu, aby jim zaslala oficiální dokumenty, jichž se 
otázka referenda týkala, aby mohly posoudit skutečný význam otázky kladené v referendu řecké 
veřejnosti. Na druhou stranu jiná advokátní komora18 uvedla, že nebude ohledně referenda činit 
žádné prohlášení, jelikož se domnívá, že úkolem advokátů v daném okamžiku je zajistit integritu 
hlasování a zdržet se jakýchkoli politických výroků, které by mohly ovlivnit voliče. Je třeba 
poznamenat, že podle řeckého práva patří řečtí advokáti mezi odborníky, kteří jsou odpovědní za 
průběh hlasování a sčítání hlasů při volbách. Při volbách se považují za soudní činitele, a dokonce 
mají pravomoci vyšetřujícího soudce. Tyto rozšířené soudní pravomoci jsou výjimečné a začínají 
jmenováním advokáta dva dny před volbami. To platí i v referendu. Jako soudní činitelé tak mají 
advokáti povinnost zajistit integritu a transparentnost hlasování a zůstat nestrannými. 

Hlavním tématem diskuse tak bylo, zda vzhledem k nadcházejícímu referendu měly advokátní 
komory, které mají podle ZA chránit právní stát, právo veřejně vyjádřit svůj odborný názor na 
legálnost referenda, nebo dokonce své vlastní názory na to, co by měli voliči zvolit, nebo zda by 
to narušilo jejich roli a důvěru veřejnosti vůči nim jakožto ručitele za integritu hlasování během 
referenda. Bylo jejich právo na svobodu slova posíleno jejich povinností jednat jako ochránci 
právního státu, nebo bylo ve skutečnosti omezeno jejich povinností jednat objektivně jako 
ručitelé za hlasování?

Než si na tyto otázky odpovíme, měli bychom nejdříve představit zvláštní roli, kterou zákon 
uděluje advokátním komorám. Podle čl. 90 ZA mají advokátní komory následující práva a 
povinnosti: Chránit principy a předpisy právního státu v demokratické společnosti; zajistit řádné 
řízení a nezávislosti justice; zajistit, aby advokáti jednali důstojně a aby s nimi justice a jakékoli 
další orgány při plnění profesních činností jednaly s respektem a ctí; vyjadřovat stanoviska a 
návrhy na zlepšení legislativy, jejího výkladu a použití. V tomto případu se advokátní komory 
považují za právní zástupce státu a jejich účast v legislativních přípravných výborech je povinná. 
Mají rovněž povinnost vyjadřovat názory a návrhy na zlepšení fungování a řízení justice; mohou 
k jakémukoli orgánu předložit jakýkoli právní nástroj na ochranu jakékoli záležitosti v národním, 
sociálním, kulturním či finančním zájmu, a to nezávisle na tom, zda je to v zájmu advokacie nebo 
ne. Spolupracují rovněž s dalšími vědeckými a profesními subjekty vzájemného nebo obecného 
zájmu. 

Z výše uvedeného lze konstatovat, že advokátní komora hrají klíčovou roli v ochraně právního 
státu a že to není pouze jejich pravidlo, ale i jejich povinnost vyjadřovat svůj názor jakožto 
profesní organizace, pokud to v tomto kontextu považují za nezbytné. Advokátní komory a 
jednotliví advokáti by tak neměli mít pouze právo na svobodu projevu, ale i povinnost vyjadřovat 
svůj odborný názor veřejně, pokud se domnívají, že je legálnost 
16  Prohlášení Advokátní komory v Aténách ze dne 13. 11. 2014: http://www.dsa.gr.
17  Prohlášení Advokátní komory v Aténách ze dne 30. 06. 2015: http://www.dsa.gr. Prohlášení advokátní 

komory v Lamii ze dne 1. 7. 2015: http://www.lawnet.gr/news/cifisma-ds-lamias-gia-to-dimocifisma-tis-5is-
iouliou-2015-34981.html. 

18  Prohlášení Advokátní komory v Pireu ze dne 1. 07. 2015: www.dsa.gr. 
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referenda zpochybnitelná. Tato svoboda projevu by nicméně měla být omezena na nezbytné 
kroky, které jim umožní plnit svoje povinnosti a závazky, jak to popisuje zákon. Veškerá prohlášení 
by tak měla být učiněna profesionálním způsobem, měla by usilovat o prezentaci právních 
aspektů dané problematiky a neměla by vyjadřovat osobní politické přesvědčení a ambice – 
zejména v době bezprostředně před volbami či referendem –, jež by mohly být vnímány jako 
pokud o ovlivnění rozhodnutí voličů, a mohlo by tak poškodit autoritu advokacie. Tato povinnost 
ale vyplývá z čl. 90 (viz výše), a nikoliv z povinností stanovených v zákoně o volbách. Roli 
advokátních komor a advokátů obecně před volbami je třeba odlišit od role, kterou hrají tito 
advokáti jmenovaní jako činitelé při volbách. Od okamžiku jmenování a za účelem voleb nebo 
referenda je svoboda slova těchto advokátů omezena a měla by být omezena pouze na úkoly 
během hlasování, které předepisuje zákon, a nevztahovat se na komentáře nad rámec tohoto 
procesu, tj. legálnost vyhlášení referenda, před jmenováním do funkce činitele při volbách.

E. ZÁVĚR

Řecký advokát hraje v právním systému a společnosti zásadní roli. Není pouze právním zástupcem 
klienta, ale i veřejným činitelem s povinností chránit právní stát. Zvláštností řecké legislativy je, že 
advokátům a advokátním komorám navíc přisuzuje veřejnou povinnost vůči společnosti. Advokáta 
z jeho role obránce klienta a advokátní komoru z její role profesního sdružení pozdvihla na 
ochránce právního státu a společnosti jako celku. Lze konstatovat pouze to, že tato odpovědnost 
může být vykonávána, pouze pokud je advokátům a advokátním komorám dopřána větší svoboda 
slova. Tato svoboda by neměla být omezena na případy, kdy advokáti jednají v soudní síni nebo 
mimo ni jako právní zástupci svého klienta, ale měla by se vztahovat i na případy, kdy advokáti 
vyjadřují svůj názor mimo jakékoli soudní řízení.
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3. Od J. A. W. M. Vogelse, vedoucího nizozemského zastoupení v 
CCBE

Neexistuje nic takového, jako je svoboda
„Vy myslíte, že máte svobodu? Svobodu nebudete mít, dokud nebudete mít individuální 
odpovědnost a dobré zákony.“

(Margaret Thatcherová při návštěvě střední a východní Evropy po sametových revolucích v roce 
1989)

Tento citát poměrně zásadně vyjadřuje hlavní zásady právo na svobodu projevu ze současné 
nizozemské perspektivy. Svoboda projevu je v nizozemské ústavě základním právem. Existovala 
by ale vůbec tato svoboda, kdyby nebyla definována žádnými omezeními? A vzhledem k realitě, 
nebo dokonce potřebě, omezení, jaká autorita by měla posuzovat uplatňování odpovědnosti 
jednotlivci, osobní i abstraktnější, a podle jakých kritérií? 

Je zřejmé, že neomezená nebo absolutní svoboda slova je utopická, či dokonce nemyslitelná, 
ale měli bychom uvést jednou anekdotu o oslavovaném revolučním rozměru svobody slova v 
moderní nizozemské historii. 

Na „bicentenaire“ v Bruselu v roce 2011 – bruselští advokáti slavili 200 let regulované advokacie 
v Belgii – pronesl francouzsky hovořící předseda komory květnatou řeč vysvětlující, že až do 
současnosti belgičtí advokáti aktivně slaví svobodu projevu, kterou si vydobyli belgickou revolucí 
v roce 1830 proti nizozemskému režimu, který se snažil potlačovat kritiku vlády a prosadit v 
jižních provinciích nizozemštinu, a to včetně převážně francouzsky mluvících belgických advokátů, 
kteří nedokázali vést obhajobu v nizozemštině nebo to dokázali pouze s bolestí v krku. Dobytí 
nezávislosti jihu, za hrdinného přispění advokátní komory v Bruselu, tak dalo prostor k výbuchům 
kritiky na nizozemskou vládu – francouzsky v Bruselu. V důsledku toho museli nizozemští advokáti 
čekat a bojovat mnohem déle, aby podobnou svobodu slova získali v severní části země.

Omezení svobody slova jsou starší než svoboda slova samotná, jak ji známe dnes v západních 
společnostech. Tato svoboda vzešla z omezení, ale to, že omezení neustále svobodě slova dávají 
tvar a smysl, stále není uznáváno. 

Nizozemská ústava uvádí, že nikdo nepotřebuje svolení k publikaci myšlenek či pocitů v tisku, aniž 
je dotčena odpovědnost každého člověka podle zákona.

To znamená, že i když má každý volnost se svobodně vyjadřovat, nelze vyloučit, že osoba, která 
toho právo na svobodu slova uplatňuje, poruší zákon a může za to být hnána k odpovědnosti. 
Znamená to také, že zákon může být, a ve skutečnosti je, zdrojem omezení svobody slova. 

Příklad zákonných omezení svobody slova lze nalézt v nizozemském trestním právu (Wetboek van 
Strafrecht, čl. 137c): záměrné urážení skupin lidí na základě jejich rasy, náboženství nebo vyznání, 
sexuální orientace nebo fyzického, psychického či mentálního postižení je trestným činem. 
Dalším, v současnosti relevantním, příkladem je čl. 137d Wetboek van Strafrecht: podněcování 
nenávisti nebo diskriminace lidí nebo násilné urážení osob kvůli jejich rase, náboženství nebo 
vyznání, pohlaví, sexuální orientaci nebo fyzickému, psychickému či mentálnímu postižení je 
trestným činem.

Tyto příklady ukazují, že svoboda slova není pojata jako omezený seznam výroků, ale je 
nejzásadnějším principem a částečně ji omezuje pouze odpovědnost podle zákona. 

V oblasti advokacie určuje článek 46 nizozemského zákona o advokacii (Advocatenwet), že se 
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advokát má zdržet veškerého jednání, které není pro řádného advokáta vhodné. Z tohoto pravidla 
není svoboda slova vyloučena. 

Článek 46 je otevřeným pravidlem v tom smyslu, že nespecifikuje, jakých ústních či písemných 
projevů by se advokát měl přesně zdržet. Bylo by takové ustanovení představitelné? Autoři zákona 
se výslovně domnívají, že ne. Toto pravidlo by mělo být otevřené, aby nebránilo rozhodování v 
konkrétních situacích. Je tedy všeobecně přijímáno – a v kárné judikatuře bráno jako základní 
kámen –, že advokát má v zásadě rozsáhlou svobodu jak hájit zájmy svého klienta, podle svého 
vlastního uvážení a po domluvě s klientem, a to včetně výrazů používaných tímto advokátem při 
výkonu povolání. 

S ohledem na výše uvedené se setkáváme s rozsudky pocházejícími z konkrétních disciplinárních 
případů týkajících se advokátů. Jedním příkladem z poslední doby je případ nizozemského 
advokáta proti předsedovi advokátní komory v Haagu, který se odehrál před disciplinárním 
soudem Nizozemska.19

Dotyčný advokát napsal svým jménem dopis předsedovi krajského soudu, který předsedu soudu 
vedl zaslání stížnosti předsedovi místní advokátní komory, že advokát neprojevil soudu dostatečný 
respekt. Předseda komory následně advokátovi zaslal tři pozvánky k projednání této stížnosti, ale 
bez úspěchu. Na každou z těchto poznámek advokát písemně odpověděl, že předseda komory 
nemá žádné kompetence v oblasti projevu advokáta, což znamená neomezenou svobodu 
vyjadřovat své názory. V důsledku toho předseda komory případ předložil krajské disciplinární 
radě. Advokát se odvolal k disciplinárnímu soudu, což je odvolací instituce pro disciplinární řízení 
s advokáty.

Disciplinární soud argumenty advokáta důkladně posoudil, ale nenalezl žádné ospravedlnění pro 
to, aby advokát vyjadřoval vlastním jménem nelibost ohledně rozhodnutí tří soudců – v případě, 
v němž byl advokát zapojen – způsobem, jakým tak učinil, tj. označením soudců za „zákeřně 
jednající“, „nekompetentní“, „nestoudné“, „zkorumpované“, „bezcharakterní“, „bezmezně 
prolhané“ a „morálně a intelektuálně zkorumpované“ (toto je shrnutí). Disciplinární soud 
shledal, že nebylo nutné, aby se advokát takto vyjadřoval, že tyto výrazy byly zbytečně urážlivé 
a nevhodné advokáta a že použitím těchto výrazů advokát ukázal trestuhodný a pro advokáta 
velmi nevhodný nedostatek úcty k soudním orgánům. V důsledku toho disciplinární soud potvrdil 
rozsudek disciplinární rady, že advokátův projev se pro řádného advokáta nehodí. Soud dodal, 
že to znamená omezení svobody slova advokáta, ale domnívá se, že toto omezení pochází ze 
zákona a je v demokratické společnosti nezbytné pro zachování důvěry v justici. Trestem bylo 
pozastavení výkonu činnosti na čtyři týdny.

Tento příklad vede ke dvěma postřehům. 

První pozorování souvisí s výrokem Thatcherové na počátku tohoto příspěvku: týkal se osobní 
odpovědnosti při rozhodování jak naložit s vlastní svobodou. Nizozemská judikatura o svobodě 
slova ukazuje, že stanovení limitů práva na svobodu projevu nelze nechat na jednotlivcích. Soudit 
někoho na základně osobního pohledu na omezení svobody něco vyjádřit je velmi obtížné až 
nesmyslné. To opět znamená použití zákonů, jak Thatcherová uvedla.

Druhý postřeh z prvního vychází a svým způsobem je s ním v rozporu. Pokud jde o advokáty, 
vidíme, že zákon nevyhnutelně vytvořil otevřené pravidlo, co je pro řádného advokáta vhodné a 
co ne. 

To znamená, že odpovědnost je především odpovědností samotného advokáta. Někdo to může 
považovat za „osobní“ odpovědnost, jak to vyjádřila Železná lady, ale v tomto ohledu by bylo 
přesnější ji popsat jako „profesní“ odpovědnost. To nás přivádí k identitě jednotlivých advokátů 
jako nezávislých agentů v soudním systému.

19  Rozhodnutí ze dne 19. ledna 2015, ECLI:NL:TAHVD:2015:13
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Nezávislá pozice advokáta v soudním systému vyžaduje pro jednotlivé advokáty daleko rozsáhlejší 
svobodu posuzovat, co je správné při výkonu profese vyjádřit či nevyjádřit. Toto posuzování, a 
odpovědnost tak učinit, je součástí nezávislosti advokáta.

Jelikož je všeobecně přijímáno – a v kárné judikatuře bráno jako základní kámen –, že advokát 
má v zásadě rozsáhlou svobodu jak hájit zájmy svého klienta, podle svého vlastního uvážení a po 
domluvě s klientem, a to včetně výrazů používaných tímto advokátem při výkonu povolání, je to 
v souladu se zásadou nezávislosti.

Přesto je potřeba orgánu, který požene advokáta k odpovědnosti, zřejmá. Kvůli zásadě nezávislosti 
jak advokacie, tak jednotlivých advokátů by tento orgán měl být oddělen od soudnictví a, v širší 
perspektivě, od sfér, v nichž advokát vykonává svoji každodenní práci, zřetelně včetně státu. To 
znamená, že pro advokacii je jasné, že právo na svobodu projevu advokátů lze omezit pouze 
disciplinárním orgánem, který je vybaven nejvyššími zárukami deontologické odbornosti a 
nezávislostí. 
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4. Od Jędrzeje Klatky, vedoucího polského zastoupení v CCBE

Svoboda projevu polských právních poradců
Podle čl. 11 polského zákona o právních poradcích požívají právní poradci při své profesní 
činnosti svobody mluveného i psaného projevu v mezích daných právními předpisy a potřebami 
konkrétního případu. Zneužití této svobody, které představuje urážku nebo pomluvu, je stíháno 
na základě soukromého zásahu účastníka řízení nebo jeho právního zástupce, svědka, znalce 
nebo překladatele/tlumočníka a podléhá výlučně disciplinární odpovědnosti.

V praxi výše uvedené ustanovení znamená to, že i když právní poradce urazí nebo nařkne 
protistranu nebo jejího právního zástupce, svědka, znalce nebo překladatele/tlumočníka, právní 
poradce neponese trestní, ale pouze disciplinární odpovědnost. Je ale třeba poznamenat, že toto 
pravidlo se nepoužije, pokud právní poradce urazí nebo nařkne soudce. 

Současně musí být právní poradce ve svých slovech umírněný a taktní (čl. 12 odst. 3 Etického 
kodexu právních poradců) a při uplatňování svobody mluveného a psaného slova při výkonu 
své profese nesmí překročit meze stanovené zákonem a potřebou plynoucí z daného případu 
(čl. 38 odst. 1 Etického kodexu právních poradců).

Dne 24. května 2012 polský nejvyšší soud ve svém rozsudku zdůraznil, že když právní poradce 
působí jako právní zástupce v soudním řízení, jeho znalost skutečností je v zásadě omezena 
pouze na to, co se dozvěděl od svého zmocnitele. Tyto skutečnosti jsou poté představeny při 
řízení. Právní poradce není povinen zkoumat, zda jsou skutečnosti pravdivé. Právní poradce proto 
nemůže nést odpovědnost za správnost skutečností, které uvedl, pokud protistrana nedokáže, 
že si právní zástupce byl nepravdivosti vědom. Skutkový stav případu byl následující: právní 
zástupce zastupoval zaměstnavatele u pracovního soudu. Právní poradce musel prokázat, že 
výpověď z pracovního poměru byla oprávněná. V reakci na žalobu poradce napsal, že žalobce 
jako zaměstnanec ignoroval své nadřízené. Poté, co zaměstnanec případ u pracovního soudu 
prohrál, zažaloval právního poradce na nezákonné porušení jeho osobnostních práv (tj. dobré 
jméno). Právní poradce prohrál na první a druhé instanci, ale vyhrál u Nejvyššího soudu. 

V jiném případě Vyšší disciplinární tribunál právních poradců, působící jako disciplinární soud 
druhé instance, vyloučil praktikanta ze skupiny praktikantů, protože všem praktikantům zaslal 
e-mail, v němž bez jakéhokoli důvodu obvinil jednoho z právních poradců – svého bývalého 
nadřízeného – ze spáchání trestného činu, a během disciplinárního řízení nepochopil, proč jeho 
chování bylo nevhodné. 


