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Usnesení představenstva České advokátní komory č. 13/2004 Věstníku ze dne 12. října 2004

Usnesení představenstva České advokátní komory
č. 13/2004 Věstníku
ze dne 12. října 2004,
k výkonu oprávnění advokáta vyhledávat, předkládat a navrhovat důkazy v trestním řízení
Představenstvo České advokát komory se usneslo podle § 44 odst. 4 písm. b) a § 53 odst. 1 písm. i), s přihlédnutím k § 16 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a k § 41 odst. 1 a 2
a § 89 odst. 2 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů,
takto:
Čl. 1
Tímto usnesením se upravují některé postupy advokáta, který v trestním řízení obhajuje obviněného nebo
zastupuje poškozeného či zúčastněnou osobu (dále jen
„advokát“) v případech, kdy realizuje oprávnění vyhledávat, předkládat a navrhovat důkazy podle § 89 odst. 2
věty druhé trestního řádu.
Čl. 2
Vyhledáváním důkazu podle čl. 1 se rozumí jak případy, kdy pramen důkazu není advokátovi znám a proto je
třeba po něm pátrat, tak i případy, kdy mu je sice znám, ale
jeho předpokládaný výsledek je třeba pro procesní účely
ověřit; to se vztahuje na důkazy jakéhokoliv druhu (§ 89
odst. 2 věta první trestního řádu).
Čl. 3
Přichází-li v úvahu jako pramen důkazu výpověď svědka, a zjistí-li advokát osobu, která by mohla uvést okolnosti důležité pro trestní řízení, může takovou osobu (dále
jen „dožádaná osoba“) vhodnou formou požádat o sdělení
informací (například písemně, telefonicky či osobně), které
jsou jí o věci známy. Zjišťováním dožádané osoby může
advokát pověřit též jiného advokáta, advokátního koncipienta nebo jiného zaměstnance, který je k advokátovi nebo
k veřejné obchodní společnosti (§ 15 zákona), jíž je advokát společníkem, v pracovním poměru (dále jen „zaměstnanec advokáta“), případně použít služeb jiných osob,
například asistenčních nebo detektivních služeb.
Čl. 4
Dožádané osobě advokát vždy předem sdělí, v jakém
procesním postavení informaci od ní požaduje a poučí ji,
že žádá jen informace pravdivé bez ohledu na to, čí zájmy
jako advokát v trestním řízení zastupuje, a že podle okolností na jejich podkladě může navrhnout provedení pří-

slušného důkazu. Pokud dožádaná osoba souhlasí se sdělením příslušných informací, advokát s ní dohodne způsob,
jakým je ochotna sdělení učinit (písemně, ústně, popřípadě jiným způsobem). O žádosti o sdělení informací
dožádanou osobou a jejím výsledku učiní advokát záznam,
který založí do klientského spisu.
Čl. 5
Jestliže dožádaná osoba poskytne informaci v písemné
formě, může ji advokát požádat o písemné nebo osobní
doplnění potřebných skutečností. Písemnou informaci
dožádané osoby, popřípadě její písemné doplnění, založí
advokát do klientského spisu.
Čl. 6
Uskuteční-li se osobní setkání advokáta s dožádanou
osobou, uváží advokát, zda mu bude s jejím souhlasem přítomna další osoba, zejména jiný advokát nebo zaměstnanec
advokáta. V průběhu rozhovoru dbá advokát na to, aby
nedošlo k ovlivňování dožádané osoby ve prospěch procesních zájmů zastoupeného. O rozhovoru pořídí advokát záznam pro klientský spis opatřený svým vlastním podpisem,
podpisem dožádané osoby, pokud podpis neodmítne, a případně podpisem další osoby, která byla rozhovoru přítomna.
Se souhlasem dožádané osoby může advokát pořídit o rozhovoru též zvukový či obrazový záznam, jehož obsah převede do písemné formy a založí do klientského spisu.
Čl. 7
Na základě skutečností zjištěných od dožádané osoby
advokát podle svého uvážení navrhne příslušnému orgánu
činnému v trestním řízení provedení v úvahu přicházejícího důkazu.
Čl. 8
Advokát je při vyhledávání, předkládání a navrhování
důkazů podle tohoto usnesení povinen postupovat v souladu s právními a stavovskými předpisy.1) Jeho postupem
nesmí být porušena nebo ohrožena práva dožádaných
a dalších osob, chráněná příslušnými právními předpisy.
Čl. 9
Toto usnesení nabude účinnosti třicátým dnem po jeho
vyhlášení ve Věstníku České advokátní komory.

JUDr. Vladimír Jirousek, v. r.,
předseda České advokátní komory

1)

Usnesení představenstva České advokátní komory ze dne 31. října 1996 č. 1/1997 Věstníku, kterým se stanoví pravidla profesionální etiky a pravidla soutěže advokátů České republiky (etický kodex).
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vat důkazy v trestním řízení, bylo vyhlášeno v částce 4/2004
Věstníku, rozeslané dne 30. listopadu 2004; nabylo účinnosti
třicátým dnem po vyhlášení, t.j. dnem 30. prosince 2004.

