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z advokacie

Úvodní slovo
Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Výbor pro odbornou pomoc a ochranu zájmů advokátů (dá-
le jen „VOPOZA“) není nutné představovat. Efektivně pra-
cuje jakožto poradní orgán představenstva ČAK již dvanác-
tým rokem, kdy vznikl jako výraz naléhavé stavovské potřeby 
na základě rozhodnutí sněmu ČAK ze dne 1. 10. 2005. Te-
dy v době, kdy vrcholila akce tzv. „Čisté ruce“ a s ní spojená, 
historicky se opakující kolize spravedlnosti a zvůle, přičemž 
cílem akce byla náprava společnosti klackem trestní represe 
a upozadění ústavních principů, na základě nichž je zejména 
trestní proces právem řízený konflikt. 

Po několika letech relativního klidu, kdy VOPOZA řešil ví-
ceméně solitérní problematiku pomoci jednotlivým advoká-
tům, byla v červnu 2013 zásahem Vrchního státního zastupi-
telství v Olomouci zahájena protikorupční revoluce a v rámci 
dosahování jejích vznosných cílů šla (a jdou) zejména některá 
ústavní základní lidská práva a svobody opět stranou. 

Jakkoli nelze najít boj proti korupci a klientelismu, jakožto 
hesla doby, v ústavněprávních předpisech, kautelami demo-
kratických principů se to v Preambuli, čl. 1, čl. 2, čl. 4, čl. 9 
odst. 3 a dalších Ústavy (o Listině základních práv a svobod 
ani nemluvě) jenom hemží, avšak orgány státní moci se tě-
mito protivnými zásadami v mnohých případech při tvorbě 
veřejného blaha nenechají znervóznit. Advokát, jakožto hlav-
ní představitel nezávislé a svobodné justice, stojí pojmově 
na druhé straně hřiště takových her a mnohdy se stává hlav-
ním hrdinou příběhů, kdy k velké nelibosti té „správné“ části 
veřejnosti a státních orgánů hájí právo na spravedlivý proces 
svých klientů a v té souvislosti nezřídka i právo své a svobod-
nou advokacii jako stav.

U příležitosti desátého výročí vzniku VOPOZA byl v říjnu 
2015 ve zvláštním čísle Bulletinu advokacie publikován Sborník 
vybraných případů Výboru pro odbornou pomoc a ochranu zá-
jmů advokátů. Jeho cílem bylo prezentovat odborné veřejnos-
ti celé desetiletí činnosti VOPOZA a advokátům na konkrét-
ních případech poskytnout informace a potažmo návod, jak 
čelit nestandardním situacím, vyskytujícím se v advokátní pra-

xi, s přesahem do zájmů ad-
vokátního stavu jako celku. 

Na základě závěrů vý-
jezdního zasedání VOPOZA
ve dnech 3. až 4. června 2016 
byla zpracována zpráva o čin-
nosti VOPOZA pro předsta-
venstvo ČAK, kdy představen-
stvo na svém zasedání dne 11. 10. 
2016 za mé účasti moudře roz-
hodlo vytvořit materiál, tentokráte 
zevše obecňující nejpalčivější proble-
matiku advokátní praxe na zákla-
dě opakujících se modelových pří-
padů. Vzniká tak toto Vademecum 
(z lat. „pojď se mnou“, jinak „kapesní 
průvodce“), jehož ambicí je vytvoření 
návodu k jednání advokáta v typických 
problematických situacích (komunikace 
s klientem zbaveným osobní svobody – zejména ve vazební 
věznici, uplatnění povinnosti mlčenlivosti při styku s orgány 
veřejné moci, odklad procesních úkonů z důvodu na straně 
advokáta a právní zastoupení zjevně nepříčetného klienta ne-
zbaveného svéprávnosti). Tento materiál, vzniklý coby kolek-
tivní dílo pod laskavou patronací člena představenstva ČAK 
a předsedy studijního a legislativního kolegia ČAK JUDr. Vla-
dimíra Papeže a JUDr. Hany Rýdlové, šéfredaktorky Bulleti-
nu advokacie, by tak měl být napříště skutečným průvodcem 
každého advokáta, jakožto imanentní obsah jeho výbavy ja-
ko advokátní průkaz, talár, právní předpisy či příruční spis. 
To je i důvod jeho poněkud subtilní podoby, kdy v předmět-
ných situacích je třeba obvykle reagovat rychle a stručně.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, jménem celého 
VOPOZA věřím, že vám Vademecum napomůže ve vaší pra-
xi co nejefektivněji, k čemuž snad přispěje i skutečnost dis-
tribuce Bulletinu advokacie mezi celou odbornou veřejnost, 
a tedy vyjasnění si pravidel v rámci stran jednotlivých řízení 
s cílem předcházení konfliktním situacím a naplnění pravi-
del spravedlivého procesu. 

Přeji mnoho úspěchů!

� JUDr. MAREK NESPALA, 

předseda Výboru pro odbornou pomoc a ochranu zájmů advokátů 

Vademecum  advokáta 
aneb Průvodce některými situacemi právní praxe
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Jaká jsou zákonná omezení komunikace 

mezi obhájcem a obviněným, který je omezen 

na osobní svobodě v režimu výkonu vazby či 

výkonu nepodmíněného trestu odnětí svobody, 

a jak má advokát jako obhájce v trestním 

řízení postupovat, pokud je mu v komunikaci 

s klientem – obviněným neoprávněně bráněno? 

V
ystupuje-li advokát jako obhájce v trestním říze-
ní, má obviněný právo se s obhájcem neomeze-
ně radit (§ 14 odst. 9 zákona č. 293/1993 Sb., 
o výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů – 
obviněný má právo přijímat ve věznici návštěvy 

obhájce neomezeně; omezení uvedená v odstavcích 1 až 8 to-
hoto ustanovení se na návštěvy obhájce nevztahují). Za tímto 
účelem je advokát oprávněn navštívit obviněného ve věznici 
rovněž tehdy, byl-li vzat do vazby nebo je-li ve výkonu trestu 
odnětí svobody pro dřívější trestný čin. Přístupu ke klientovi 
nesmí věznice nijak bránit, jde-li o návštěvu prováděnou v sou-

ladu s právními předpisy. Právo radit se s obhájcem má klient 
rovněž tehdy, pokud byl vzat do vazby z důvodů souvisejících 
s jiným trestným činem, pro který je stíhán a ohledně kterého 
mu byl ustanoven jiný obhájce než ve věci předchozí. Pokud 
věznice odmítne advokáta k obviněnému pustit s odůvodně-
ním, že nebyl ustanoven obhájcem pro ten trestný čin, v jehož 
důsledku byl obviněný vzat do vazby, jde o chybný postup, 
proti kterému musí advokát podat stížnost k řediteli věznice 
a Generálnímu ředitelství Vězeňské služby České republiky.

Kontrola korespondence mezi obviněným a jeho obhájcem je 
nepřípustná (§ 13 odst. 3 zákona o výkonu vazby); stejně tak je 
nepřípustná kontrola korespondence mezi obviněným a advoká-
tem, který obviněného zastupuje v jiné věci. Pokud dojde k po-
rušení těchto pravidel (ať již jednorázově, nebo dokonce opako-
vaně), je třeba podat stížnost k řediteli věznice a Generálnímu 
ředitelství Vězeňské služby České republiky.

� JUDr. VLADIMÍR PAPEŽ, člen představenstva ČAK a předseda 

Studijního a legislativního kolegia ČAK

z české advokacie

Komunikace s klientem ve výkonu vazby 
a výkonu trestu odnětí svobody

V jakém rozsahu jsou advokát, advokátní 

koncipient, zaměstnanci advokáta a vůbec 

všechny osoby podílející se na poskytování 

právních služeb, vázány povinností zachovávat 

mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž 

se dozvěděly v souvislosti s poskytováním 

právních služeb? Jak správně postupovat, 

pokud jsou osoby, vázané povinností 

zachovávat advokátní mlčenlivost, vyzvány 

k podání vysvětlení nebo svědecké výpovědi? 

P
odle § 21 odst. 1 zákona č. 85/1996 Sb., o advoka-
cii, ve znění pozdějších předpisů, je advokát povi-
nen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, 
o nichž se dozvěděl v souvislosti s poskytováním 
právních služeb [stejně viz advokátní slib ve smys-

lu ust. § 5 odst. 1 písm. j) zákona o advokacii: „Slibuji na svou 
čest a svědomí, že budu ctít právo a etiku povolání advokáta a chrá-
nit lidská práva. Slibuji, že budu dodržovat povinnost mlčenlivosti 
a dbát důstojnosti advokátního stavu.“]. Zachováváním mlčen-
livosti rozumíme zdržení se všech projevů, z nichž může třetí 
osoba usoudit na existenci nějaké skutečnosti, ať již jde o pro-

jevy ústní, či písemné. Za takový projev může být považováno 
i naznačení souhlasu či nesouhlasu pohybem (přikývnutí) ne-
bo jiným vnímatelným způsobem. Zachovávat mlčenlivost mu-
sí advokát vůči každému, tj. zejména vůči soudům, jiným stát-
ním orgánům a ostatním orgánům veřejné správy, vůči fyzickým 
i právnickým osobám, včetně osob blízkých klientovi, pokud 
od klienta neobdrží zmocnění k opaku.

Skutečnosti, o nichž je třeba zachovávat mlčenlivost, jsou 
zejména skutečnosti právní, tedy takové, s nimiž právní nor-
my spojují vznik, změnu nebo zánik subjektivních práv a po-
vinností, jako jsou právní úkony a jiná právní či protiprávní 
jednání jak soukromoprávního charakteru, tak veřejnoprávní, 
nebo právní události, zejména běh času (lhůty) a protipráv-
ní stavy. Mohou to však být i skutečnosti jiné, dotýkající se 
osoby klienta, morálky, pověsti a postavení ostatních lidí, je-
jich vztahů k jiným lidem, zvířatům a k přírodě (včetně pří-
rodních živlů) obecně. 

Povinností mlčenlivosti nejsou chráněny jen skutečnosti, 
o nichž má advokát povědomí ve své hlavě, ale též skutečnos-
ti obsažené v písemnostech a jiných vnímatelných projevech, 
které má advokát k dispozici v souvislosti s poskytováním práv-
ních služeb, tedy např. spisy advokáta, listiny v psané podobě, 
listiny a jiné informace uložené v elektronické podobě v počíta-

Povinnost mlčenlivosti



BULLETIN ADVOKACIE 4/2017

57WWW.CAK.CZ 5757WWWWW.CA.CA.CAK.CCCZ

čích či na jiných nosičích, skutečnosti zachycené na obrazech 
a v jiných autorských dílech, náčrtech, podobiznách, zpravodaj-
ských filmových záběrech, v počítačových programech, v hmot-
ných předmětech a jako součást či příslušenství dalších věcí.

Má-li advokát v určitém řízení vypovídat o skutečnostech, na kte-
ré dopadá shora vymezená povinnost mlčenlivosti, či vydat listi-
nu, jejíž obsah se týká okolnosti, o kterých platí zákaz výslechu, 
má povinnost na tuto skutečnost upozornit příslušný orgán veřej-
né moci nebo jinou osobu, která výslech provádí, a zdržet se výpo-
vědi (to neplatí, byl-li advokát povinnosti mlčenlivosti zproštěn 
postupem stanoveným § 21 odst. 2 zákona o advokacii 1). Kon-
krétně ve smyslu ust. § 78 odst. 2, § 99 odst. 2 a § 158 odst. 8 
tr. řádu (na základě čl. 2 odst. 3 Ústavy a čl. 37 odst. 2 Listiny 
základních práv a svobod) je orgánům činným v trestním říze-
ní znemožněno vyžadovat splnění povinnosti k vydání věci důleži-
té pro trestní řízení anebo vyžadovat výpověď či podání vysvětlení 
od osob, které mají státem uloženou nebo státem uznanou povin-
nost mlčenlivosti. Zákonodárce v těchto případech dbá na to, aby 
nebyly ohroženy zájmy osob, kterých se trestní či jiné řízení nebo 
příslušná kontrola netýká, nebo sice týká, ale má být zabráněno 
sebeobviňování, sebeusvědčování, případně poskytování důka-
zů proti sobě prostřednictvím vědomostí právních zástupců (ob-
hájců), nabytých v souvislosti s poskytováním právních služeb. 

Protože nejde o úpravu, která by byla privilegiem advokáta, 
volil zákonodárce v rámci právní úpravy institut zákazu poža-
dování výpovědi (vydávání věcí, poskytování vysvětlení) ze stra-
ny orgánů činných v trestním řízení, a nikoli institut práva ad-
vokáta odepřít výpověď. Advokát výpověď neodepírá, pouze 
upozorňuje orgán činný v trestním řízení, že nesmí být v kon-
krétní věci, případně proti určitým osobám, vyslýchán. Proto 
orgánům činným v trestním řízení nepřísluší přezkoumávání 
důvodů uvedených advokátem, neboť tím by nutil advokáta 
vyjevit skutečnosti, na něž se povinnost mlčenlivosti vztahuje. 

Stejnou povinnost mlčenlivosti jako advokát má i advokátní 
koncipient jako zaměstnanec advokáta, jakož i osoby, které se 
s advokátem podílejí na poskytování právních služeb, avšak 
v případě mlčenlivosti osob, jejichž práci advokát při výkonu 
advokacie využívá, je situace složitější. Dle ust. § 21 odst. 9 
písm. a) zákona o advokacii se povinnost mlčenlivosti ve stej-
ném rozsahu, jakou nese advokát, vztahuje obdobně i na zaměst-
nance advokáta, nebo společnosti nebo zahraniční společnosti, 
jakož i na jiné osoby, které se s advokátem podílejí na posky-
tování právních služeb. To znamená, že nejde o osoby, jež by 
měly samostatnou profesi, nýbrž se na poskytování právních 
služeb podílejí z titulu své spolupráce s advokátem, advokát 
je k tomuto účelu využívá. Nemusí se vždy jednat o zaměst-
nance advokáta ani o osoby, které jsou na činnosti advokáta 
jiným způsobem závislé (např. stážisté). Jde o všechny osoby, 
s nimiž advokát spolupracuje, konzultanty, IT specialisty, za-
hraniční advokáty a specialisty, soukromé detektivy, mediál-
ní zástupce a poradce atd. 

Pokud jde o činnosti tlumočníka nebo znalce, ty sice s po-
skytnutím právní služby souvisejí, avšak jde o samostatné pro-
fese, které samy o sobě nejsou výkonem advokacie ani se na ní 
nepodílejí. Předmětem je zde výkon činnosti upravené zvlášt-
ními právními předpisy, především zákonem č. 36/1967 Sb., 
o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů. Ten-
to zákon má povinnost mlčenlivosti znalce i tlumočníka upra-
venu pro účely výkonu jejich činnosti samostatně, a to obdob-
ným způsobem jako zákon o advokacii. Dle jeho ust. § 10a 
znalec (tlumočník) je povinen zachovávat mlčenlivost o sku-
tečnostech, o kterých se dozvěděl v souvislosti s výkonem své 
znalecké (tlumočnické) činnosti, a to i po jejím skončení; to 
neplatí, použije-li informace o těchto skutečnostech přiměře-
ným způsobem pro vědecké nebo vzdělávací účely. Mlčenli-
vosti ho může zprostit orgán veřejné moci, který ho ustanovil, 
nebo ten, pro nějž znaleckou (tlumočnickou) činnost na zá-
kladě smlouvy vykonal. Povinnost mlčenlivosti se vztahuje 
i na konzultanty a další osoby, které se na znalecké (tlumoč-
nické) činnosti podílely. O povinnosti mlčenlivosti je znalec 
(tlumočník) povinen tyto osoby písemně poučit. Mlčenlivos-
ti může tyto osoby zprostit orgán veřejné moci, který znalce 
(tlumočníka) ustanovil, nebo ten, pro nějž znalec (tlumočník) 
znaleckou (tlumočnickou) činnost na základě smlouvy vyko-
nal, tedy i (zejména) advokát v zájmu svého klienta. 

Pokud znalec nebo tlumočník vykonávají svou činnost pro 
advokáta nebo klienta advokáta v rámci zajištění právních slu-
žeb, nesou povinnost mlčenlivosti o skutečnostech, které se do-
zvěděli v souvislosti s výkonem své činnosti ve prospěch advo-
káta a jeho klienta. A pouze ten, kdo jejich služby objednal, 
je oprávněn je povinnosti mlčenlivosti zprostit. Protože ad-
vokát vykonává svou činnost zpravidla na příkazní nebo ob-
dobnou smlouvu, tj. pro příkazce – klienta, je i tato činnost 
vykonávána pro jeho klienta, a klient je tedy i osobou, která 
může znalce nebo tlumočníka zprostit povinnosti mlčenlivosti. 

Zvláštní postavení však v tomto ohledu vzniká, pokud znalec 
nebo tlumočník vykonávají svou činnost na základě ustanovení 
orgánem veřejné moci (v trestním řízení půjde o přibrání znalce 
dle § 105 tr. řádu). V takovém případě mají povinnost mlčenlivos-
ti nikoli ve prospěch klienta advokáta, i když se jej jejich činnost 
týká jako osoby (např. posouzení zdravotního nebo duševního 
stavu, tlumočení při úkonu). Pokud advokát následně komuni-
kuje s takovou osobou, musí si být vědom, že zde není možné 
povinnost mlčenlivosti chránící klienta zajistit a že ji nelze ani 
po těchto osobách vyžadovat. Výjimku tvoří tlumočení komu-
nikace mezi advokátem a jeho klientem, neboť na ni se vztahu-
je zákaz použití ve smyslu ust. § 11 odst. 1 in fine obdobně ja-
ko na odposlech komunikace mezi advokátem a jeho klientem. 

V každém případě by měl advokát spolupracující osoby upo-
zornit (zaměstnance samozřejmě v pracovní smlouvě a jiné 
osoby v písemné dohodě či jiném dokumentu) na rozsah je-
jich povinnosti mlčenlivosti, a to s náležitým poučením ve smy-
slu shora uvedeného.

� JUDr. VLADIMÍR PAPEŽ, člen představenstva ČAK 

a předseda Studijního a legislativního kolegia ČAK 

� JUDr. MAREK NESPALA, předseda Výboru 

pro odbornou pomoc a ochranu zájmů advokátů

z české advokacie

1   Zde je třeba ještě zdůraznit, že zproštění povinnosti mlčenlivosti je pouze vnitřní 
záležitostí mezi advokátem a klientem a přichází v úvahu prakticky pouze 
v případě, kdy výpověď advokáta může jeho klientovi prospět. Tento institut 
rozhodně není v zákoně proto, aby byl naplněn veřejný zájem na odhalování 
trestných činů a na potrestání pachatele. S tím souvisí i skutečnost, že advokát 
nesmí ani sdělit totožnost klienta za účelem možnosti výslechu klienta k otázce 
zproštění povinnosti mlčenlivosti – viz stanovisko ČAK ze dne 3. 1. 2010, 
sp. zn. 01-15/10/drKr/pd.
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Jak má advokát postupovat při právním 

zastoupení klienta, který vykazuje znaky 

nepříčetnosti, avšak jeho svéprávnost nebyla 

omezena ani nebyl svéprávnosti zbaven?

Z
astupuje-li advokát klienta, který jeví známky zá-
važného psychického onemocnění, a existuje-li 
na základě této skutečnosti podezření, že je ne-
příčetný, musí advokát i za takovéto situace po-
stupovat tak, aby chránil nebo prosazoval práva 

a oprávněné zájmy klienta (§ 16 zákona o advokacii). Advo-
kát je sice v tomto směru vázán pokyny klienta, ovšem pou-
ze za podmínky, že nejsou v rozporu s právním nebo stavov-
ským předpisem; o tom je advokát povinen klienta přiměřeně 
poučit. Zároveň také platí, že pokyn klienta je způsobilý mít 
právní účinky pouze tehdy, pokud jde o platné právní jedná-
ní. V tomto směru lze tedy konstatovat, že je-li právní jedná-
ní (pokyn klienta) neplatné z důvodu duševní poruchy, která 
činí tuto osobu neschopnou právně jednat (§ 581 občanské-
ho zákoníku), není tímto pokynem advokát vázán. Jakkoli te-

dy může ve svém důsledku být komunikace mezi advokátem 
a takovýmto klientem problematická až nemožná, musí ad-
vokát vyjít z povahy věci a detekovat ta práva a oprávněné zá-
jmy, které je třeba v daném řízení chránit nebo prosazovat, 
a podle nich následně postupovat, a to bez ohledu na případ-
né pokyny klienta, které by byly v rozporu s jeho vlastními 
zájmy. Přitom je advokát povinen spolupracovat s případný-
mi osobami, které mají ze zákona nebo na základě jiné právní 
skutečnosti oprávnění za klienta právně jednat, např. se čle-
nem domácnosti (§ 49 občanského zákoníku). 

Skutečnost, že klient je zjevně nepříčetný a je stižen závaž-
ným psychickým onemocněním, neopravňuje advokáta podat ná-
vrh na zahájení řízení, které by klienta omezilo v jeho právech 
– viz rozhodnutí odvolacího senátu ČAK ze dne 18. 7. 2001, 
sp. zn. K 254/99. Takovýmto jednáním totiž dochází k poruše-
ní základních principů, na kterých spočívá vztah mezi advoká-
tem a klientem, jakkoli se může takovýto postup v jednotlivých 
případech jevit jako ušlechtilý nebo morálně správný.

� JUDr. VLADIMÍR PAPEŽ, člen představenstva ČAK a předseda 

Studijního a legislativního kolegia ČAK

z české advokacie

Nepříčetný klient neomezený 
ani nezbavený svéprávnosti 

P
ředstava vážnějšího nebo častějšího problému 
způsobeného kolizí dvou soudních jednání či 
obecněji dvou povinností advokáta poskytnout 
právní služby, které připadly, přesněji asi, byly 
nařízeny, na stejný čas, a tedy kolidují, je mož-

ná pro některé advokáty do té míry neaktuální, že je ná-
sledující text nemusí zajímat. Naproti tomu, jak se zdá, 
existuje poměrně hodně kolegů, kteří takovou kolizi mu-
sí opakovaně řešit, a opakovaně to pro ně představuje pro-
blém. Neméně trvale se objevují upozornění na různé for-
my neshod mezi advokátem a jiným subjektem, nejčastěji 
soudem, jejichž příčinou je snaha advokáta dosáhnout od-
kladu – odročení kolidujícího úkonu právní služby1 či ji-
né aktivity advokáta a neochota druhé strany žádosti vy-
hovět. Z toho důvodu se věcí zabýval na svém jednání dne 
3. a 4. 6. 2016 Výbor pro odbornou pomoc a ochranu zá-

1   Pojem „úkon právní služby“ je vnímán především tak, jak jej podává vyhláška 
č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování 
právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů, byť v praxi 
může jít i o právní službu, tímto předpisem neuvažovanou.

jmu advokátů a uložil mi, abych v této věci zpracoval roz-
sáhlejší materiál včetně doporučení, jak v takovýchto situa-
cích postupovat. 

Jak z výše uvedeného vyplývá, podstatou problému je kolize 
dvou aktivit advokáta, připadlých na shodný termín. Striktně 
vzato, do této kategorie nepatří kolize, které si způsobil advo-
kát tím, že si sám a dobrovolně na stejný termín určil či doho-
dl dvě aktivity, případně tento časový střet akceptoval. Např. 
souhlasil při odročení soudního jednání s termínem jednání 
dalšího, přičemž přehlédl, že na nový termín již má plánová-
nu jinou právní službu anebo jinou aktivitu, kterou nelze jed-
noduše odložit, a představuje tedy překážku na jeho straně. 
Byť i jistě tento problém způsobený nepozorností je možné 
řešit dále navrženým postupem. 

Tématem následujících řádků je ale analýza situace nasta-
lé tím, že bez přičinění advokáta je postupem jiného subjek-
tu, především soudu, ale také správního úřadu, Policie ČR 
atd. určen termín jednání v klientských věcech, který kolidu-
je s jiným úkonem právní služby či jinou aktivitou advokáta. 
Z hlediska řešeného problému není mezi důsledkem kolize 
termínu plánovaného úkonu právní služby nebo plánované ji-

Kolize termínů úkonů nařízených soudy 
a jinými orgány

!!
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né aktivity advokáta podstatný rozdíl. Pojem jiná aktivita je 
ale obsahově širší a zahrnuje nejen aktivity vázané k činnos-
ti advokáta, které nelze označit úkonem právní služby, např. 
zastoupení klienta na valné hromadě, pracovní cesta do místa 
poskytnutí právní služby, tak aktivity jiného druhu, např. čin-
nost rozhodce, pedagoga, ale i dovolená či rekreace advokáta 
anebo plánovaný lékařský zákrok, byť v tomto posledním pří-
padě nejde o aktivitu, ale spíše o fyzickou neschopnost. Po-
měr jednotlivých aktivit ve vztahu k profesním povinnostem 
advokáta bude zmíněn. 

Hned v úvodu je třeba velmi důrazně upozornit na to, že 
advokát by se především měl snažit kolizi termínů vyhnout, 
a pokud to je jenom trochu možné, tak jejímu vzniku přede-
jít. Vynechám-li interní úpravu substitucí, v kancelářích, kde 
to je personálně možné, tak např. advokát, který ví, že po ně-
jakou podstatnější dobu bude zaneprázdněn kvůli vícedenní-
mu hlavnímu líčení, pracovní cestě nebo rekreaci, a součas-
ně může předpokládat, že na tuto dobu bude nařizován úkon 
ve věci, v níž poskytuje právní službu, by se měl předem po-
kusit upozornit orgán, který bude úkon nařizovat, na hrozící 
kolizi. Netvrdím, že zmíněný orgán musí brát na upozornění 
ohled, ale zcela jistě je to dost podstatný argument, dojde-li 
později v důsledku nepřítomnosti advokáta na úkonu, který 
byl přes upozornění nařízen, ke komplikacím. 

Součástí prevence je nepochybně i dohoda s klientem a je-
ho souhlas se substitucí, i když taková dohoda neřeší vše. 
Je např. rozdíl, což si asi neuvědomují mnozí soudci, mezi 
souhlasem se substitucí obhájce při výslechu svědka v rámci 
přípravného řízení, při úkonech správního orgánu nebo při 
některých úkonech v civilním řízení a souhlasem se substi-
tucí úkonu právní služby spočívajícího v účasti na soudním 
jednání, kde má být vyslechnut klíčový svědek anebo před-
nesena závěrečná řeč. A samozřejmě souhlas klienta neřeší 
problém vzniklý tím, že žádný z potenciálních substituen-
tů prostě nemá čas. Zcela krajním preventivním opatřením, 
které ale může být nárokováno, je pak odmítnutí uzavření 
smlouvy o právní službě pro nedostatek času na její přípravu. 
Oprávnění k takovému postupu lze kromě logiky věci a po-
vinnosti počínat si svědomitě (§ 16 odst. 2 zákona o advoka-
cii) dovodit i z ust. čl. 8 odst. 2 etického kodexu. Poměrně 
kategoricky se v tomto směru vyjádřil Ústavní soud ve svém 
rozhodnutí,2 kde mimo jiné uvedl: „Z odpovědnosti obhajova-
ného za (včasnou) volbu obhájce však nikterak nevyplývá povin-
nost obecného soudu přizpůsobovat režim řízení a jeho průběh 
představám a požadavkům obhájce (obžalovaného), byť by ob-
hajobu převzal obhájce v sebekratší době; běh času potřebného 
k přípravě obhajoby (včetně využití práva na volbu obhájce) je 
totiž třeba zaměřit od soudu k obhájci, a nikoli naopak, takže 
je věcí (profesní odpovědností) obhájce, převezme-li zastoupe-
ní ‚na poslední chvíli‘, jak se se svými zákonnými a etickými 
povinnostmi vypořádá; změnou v osobě zvoleného obhájce ne-
ní proto obecný soud v průběhu řízení co do jeho režimu nikte-
rak vázán.“ V dané věci nešlo sice o převzetí obhajoby s ter-
mínem úkonu obhájce, kolidujícím s jeho jinou povinností, 
ale je zřejmé, že na takový případ by prezentovaný názor 
dopadal tím spíše. A samozřejmě je třeba jeho prismatem 
hledět i na převzetí právního zastoupení i v jiných věcech.

Není pochyb o povinnosti advokáta v rámci realizace smlou-

vy o poskytnutí právní služby spočívající v obhajobě nebo za-
stoupení v civilním řízení, případně ve správním řízení, zú-
častnit se konkrétních soudních jednání či jednání správního 
orgánu, není-li výjimečně sjednáno něco jiného. Jde o realiza-
ci povinnosti advokáta, uvedené v § 16 zákona č. 85/1995 Sb., 
o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, podle něhož: 
„(1) Advokát je povinen chránit a prosazovat práva a oprávněné 
zájmy klienta a řídit se jeho pokyny. Pokyny klienta však není 
vázán, jsou-li v rozporu s právním nebo stavovským předpisem; 
o tom je advokát povinen klienta přiměřeně poučit. (2) Při vý-
konu advokacie je advokát povinen jednat čestně a svědomitě; 
je povinen využívat důsledně všechny zákonné prostředky a v je-
jich rámci uplatnit v zájmu klienta vše, co podle svého přesvěd-
čení pokládá za prospěšné.“

Obdobně podle § 41 odst. 1 tr. řádu je obhájce povinen po-
skytovat obviněnému potřebnou právní pomoc, účelně vy užívat 
k hájení jeho zájmů prostředky a způsoby obhajoby uvede-
né v zákoně, zejména pečovat o to, aby byly v řízení náležitě 
a včas objasněny skutečnosti, které obviněného zbavují viny ne-
bo jeho vinu zmírňují, a tím přispívat ke správnému objasnění 
a rozhodnutí věci. Občanský soudní řád, správní řád ani zákon 
o odpovědnosti za přestupky a řízení podobnou úpravu neob-
sahují. Není ale pochyb, že povinnost advokáta je v těchto ří-
zeních zcela stejná. Specifickým případem pak je nutná obha-
joba ve smyslu § 36 a násl. tr. řádu, u níž je účast obhájce při 
úkonech v trestním řízení zákonnou podmínkou těchto úkonů. 

V rovině ústavního práva zaručuje čl. 37 odst. 2 Listiny zá-
kladních práv a svobod právo každého na právní pomoc v ří-
zení před soudy, jinými orgány či orgány veřejné správy. V ro-
vině závazků z mezinárodních smluv, které ČR ratifikovala, 
právo na pomoc obhájce podle vlastního výběru zaručuje ob-
viněnému čl. 6 odst. 3 Úmluvy o ochraně lidských práv a zá-
kladních svobod.

Žádný právní předpis ovšem neřeší termínový konflikt mezi 
dvěma povinnostmi advokáta, plynoucími z poskytování práv-
ní služby, a nic ani neřeší situaci, v níž se zmíněná povinnost 
dostane do konfliktu s jinými relevantními skutečnostmi, např. 
nemocí advokáta, dovolenou či rekreačním pobytem.3 Žádný 
právní předpis také neukládá advokátovi povinnost, aby v ta-
kovýchto případech zajistil poskytnutí právní služby jiným 
advokátem, tedy to, čemu se obecně říká substituce. Z cito-
vaných ustanovení zákona o advokacii lze ale dovodit, že by 
advokát měl usilovat v zájmu klienta o to, aby tato situace byla 
nějakým způsobem řešena a zejména tam, kde nejde o nutnou 
obhajobu, nezůstal klient při soudním jednání bez zastoupení. 
Prostor pro substituci mu dává ust. § 26 zákona o advokacii, 
ale také neurčuje žádnou povinnost. Lze ale předpokládat, 
že pokud by advokát v případě kolize termínů neučinil vše, co 
po něm lze spravedlivě požadovat, šlo by, či mohlo by jít o kár-
né provinění. Mimo jiné to plyne z rozhodnutí odvolacího kár-
ného senátu ve věci 34/2012, podle něhož je: „… opakovaně ju-
dikováno, že neomluvená neúčast obhájce při hlavním líčení je 
považována za hrubé porušení povinnosti advokáta (např. roz-
hodnutí č. 7/1993, 12/2008, 29/2010 Sbírky kárných rozhodnu-

2  Viz rozhodnutí ÚS ze dne 25. 9. 1996, sp. zn. III. ÚS 83/96. 
3   Pojem dovolená má právní význam pouze u advokátních koncipientů 

a advokátů v zaměstnaneckém poměru.

z české advokacie
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tí ČAK). V daném případě byla neomluvená absence při hlavním 
líčení kvalifikována jako porušení ust. § 16 odst. 1, 2 a § 17 zá-
kona o advokacii ve spojení s čl. 4 odst. 1 a čl. 17 odst. 1, 3 Pra-
videl profesionální etiky.“ A jak patrno, nejde o ojedinělé roz-
hodnutí kárných orgánů ČAK. 

Podobně by mohl být postup advokáta, který nezajistí sub-
stituci, vnímán jako porušení mandátní smlouvy. Ovšem míra 
požadovatelného úsilí odstranit termínový konflikt není ni-
kde, včetně rozhodnutí kárných orgánů ČAK, exaktně vyjád-
řena. Většinou ale půjde o velmi individuální posouzení celé 
situa ce, v níž nikoli nepodstatnou roli hraje ujednání mandát-
ní smlouvy. Jak bude dále zmíněno, jistou roli zde hraje i po-
stoj ČAK k této problematice.

Jinak se na věc dívají soudy, jak vyplývá z řady jejich roz-
hodnutí, mimo jiné i z rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 
z roku 2008.4 V této souvislosti podotýkám, že zcela stej-
ná problematika, a to i v řadě případů se stejnými argumen-
ty, které budou dále uvedeny, je řešena v rámci mého člán-
ku z roku 2010.5 Jak již ale bylo zmíněno, problém existuje 
stále, možná i poněkud roste, a z toho důvodu je třeba se 
jím i nově zabývat.

Zmíněné rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR bylo vyústě-
ním takříkajíc klasické kolize. Nalézací soud konal hlavní lí-
čení ve věci, v níž nebyla nutná obhajoba, bez přítomnosti ob-
hájce, neboť neakceptoval jeho omluvu a žádost o odročení, 
zdůvodněnou poukazem na kolizi termínu s termínem hlav-
ního líčení nařízeného jiným okresním soudem. Žádost by-
la doložena kopií protokolu z hlavního líčení konaného v té-
to druhé věci, osvědčující tvrzený termín. Odvolací soud pak 
neakceptoval námitku porušení práva na obhajobu obžalova-
ného. Podle jeho názoru časová kolize advokáta mezi zastu-
pováním u různých jednání zpravidla není dostatečně závaž-
ným důvodem pro to, aby kterékoli již nařízené jednání bylo 
odročováno, neboť je na samotném advokátovi, aby bez újmy 
na procesním postavení a zájmy zastupovaného klienta nasta-
lou kolizi podle své vůle a výběru řešil substitucí. 

Ve stejném duchu, byť s poněkud odlišnou argumentací, 
problém vnímal i soud dovolací, jak patrno se shora zmíně-
ného rozhodnutí. Podle názoru tohoto soudu nedošlo k poru-
šení práv stěžovatele, neboť zmocněný advokát se mohl nechat 
zastoupit substitutem. Nejvyšší soud vyslovil názor, že obháj-
ce je sice v otázce substituce vázán vůlí svého klienta, avšak 
tato vázanost není bezbřehá, neboť limitem pro ni je vymeze-
ní obsažené v udělené plné moci. Poukázal na konkrétní text 
plné moci, z něhož vyplývalo, že obviněný vzal na vědomí 
oprávnění advokáta ustanovit si za sebe zástupce. Z toho dů-
vodu se pak tento obviněný nemůže domáhat odročení hlav-
ního líčení proto, že trvá na osobní účasti zvoleného obhájce.

Spor se přenesl k Ústavnímu soudu, který svým nálezem6 
označil předchozí procesní postup za neústavní. V bodě 37 ná-
lezu k tomu uvedl: „37. Ústavní soud respektuje obavu z případ-
ných obstrukcí v trestním řízení ze strany obhájců či obviněných. 

4   Viz rozhodnutí NS ČR ze dne 17. 6. 2008, sp. zn. 8 Tdo 748/2008, uveřejněné 
pod č. 6/2009 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část trestní, dostupné 
na www.nsoud.cz.

5   Viz Bulletin advokacie č. 1-2/2010, Ještě k odročení úkonu z důvodu na straně 
obhájce a k právu na obhajobu, str. 58.

6   Viz nález Ústavního soudu ze dne 30. 4. 2009, sp. zn. II. ÚS 2448/08.

K této otázce se vyjádřil v nálezu sp. zn. III. ÚS 83/96 (N 87/6 
SbNU 123; 293/1996 Sb.), který je shora citován. K obecnému 
zájmu na řádném a ústavně souladném výkonu spravedlnosti 
patří i povinnost státu, aby spravedlnost (ve spravedlivém proce-
su) byla vykonána bez zbytečných průtahů… … Je v možnostech 
těchto orgánů, aby v konkrétním případě rozlišily situace, kdy 
je o odročení žádáno z obstrukčních důvodů, nebo kdy jsou zde 
jiné závažné důvody, které jsou svojí povahou natolik význam-
né, že by odročení úkonu trestního řízení vedlo k porušení jiného 
základního práva, např. dalších obviněných v téže věci, případ-
ně poškozených, nebo k nenaplnění účelu trestního řízení. O ta-
kovou situaci v souzeném případu nešlo. Stěžovatel tedy správ-
ně poukázal na to, že se vždy řádně ke každému řízení dostavil 
a že na jeho straně, ale ani na straně jeho obhájce nebylo mož-
no vypozorovat žádné snahy o protahování řízení. Žádost o odro-
čení jednání byla podána za okolností, kdy zvolený obhájce měl 
kolizi s jiným hlavním líčením, kterou řádně doložil, a ve věci 
se mělo konat hlavní líčení, které mělo pro souzenou věc klíčo-
vý význam. Proto důvod trvat na přítomnosti zvoleného obhájce 
měl své opodstatnění…“

S argumenty Nejvyššího soudu ČR o tom, jaké důsledky má 
ujednání v plné moci, jímž klient souhlasí s případnou substi-
tucí, souhlasit rozhodně nelze, především z ryze civilistické-
ho hlediska. Vůle klienta či jeho souhlas se substitučním za-
jištěním obhajoby, i kdyby trval v rozhodné době, není zcela 
relevantní hned z několika důvodů. Lze vyslovit pochybnost, 
že byl vysloven informovaně, a to i kdyby šlo o zevrubnou in-
formaci o podstatě problému a o tom, co tento souhlas zna-
mená. Plná moc je obvykle podepisována na začátku zastou-
pení, kdy, lhostejno, zda jde o věc trestní, civilní či správní, 
je v řadě případů obtížné, ne-li nemožné odhadnout dopředu, 
jak se bude vyvíjet a jak náročné zastoupení bude. Jinými slo-
vy, zda a v jakém případě bude možné předat věc substitutovi 
bez toho, aby kvalita právního zastoupení utrpěla. Dokonce 
by bylo možné uvažovat o tom, zda advokát, pokud by trval 
na tomto ujednání bez ohledu na to, jaké důsledky to může 
mít pro klienta, neporušuje zmíněné zákonné povinnosti dle 
§ 16 zákona o advokacii, ale také čl. 6 odst. 1 etického kode-
xu, podle něhož oprávněné zájmy klienta mají přednost před 
vlastními zájmy advokáta. 

Ujednání také nemění nic na tom, že v daný okamžik je za-
jištění takové substituce technicky nemožné, protože prostě 
není substitut. Chybí tedy nejen právní povinnost advokáta 
zajistit takového substituta, ale ani se nedostává jeho existen-
ce. Souhlas klienta s případnou substitucí je tedy souhlasem 
s realizací něčeho, co advokát neslibuje, ale může udělat, po-
kud to shledá za vhodné pro klienta a je-li to technicky možné. 

K tomu pak přibývají další argumenty. Smluvní ujednání 
o způsobu právního zastoupení se v průběhu zastupování mů-
že měnit. Plná moc, obsahuje-li uvedené prohlášení klienta, 
osvědčuje pouze a maximálně obsah ujednání v době, kdy by-
la podepisována. Rozhodně nemůže vypovídat o tom, zda ná-
sledně došlo k nějaké jiné dohodě. Byla-li výše zmíněna povin-
nost advokáta projednat s klientem potřebu substituce, nebyla 
tím míněna pouhá nutnost legitimovat předání věci substitu-
tovi. Primárně totiž musí advokát s klientem prodiskutovat 
důsledky takového postupu a sdělit mu, zda mu substituci do-
poručuje či nikoli. Představa, že zajištění substituce je jakýsi 
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zmechanizovaný postup, který se rozeběhne, dokonce povin-
ně, okamžikem zjištění termínové kolize, je tedy od skutkové 
a právní reality velmi vzdálená. 

Ujednání deklarované obsahem plné moci nemusí být vů-
bec výrazem srozumění klienta s tím, co vlastně zmíněná sub-
stituce může v budoucnu znamenat. Např. poměrně značný 
náklad spočívající v úhradě času, který substitut stráví studi-
em celé záležitosti. Přičemž lze předpokládat, že pokud by 
advokát s klientem jednal o substituci, a to nepochybně mu-
sí, jak bude dále zmíněno, pak mu také musí vysvětlit, co by 
zajištění obhajoby formou substituce mohlo znamenat, i po-
kud jde o finanční výdaje. A je samozřejmě možné, že po tak-
to vysvětlené podstatě věci, která mohla, ale také nemusela 
být advokátovi známa již v době uzavírání mandátní smlouvy, 
protože věc nabyla stávajících rozměrů poněkud neočekáva-
ně, klient změní své stanovisko a substituci odmítne. V někte-
rých případech důvodně, v některých nedůvodně, ale to už je 
právě věcí onoho individuálního posouzení, které nelze vylou-
čit tvrzením o generálním účinku jednou vydaného souhlasu 
se substitucí. To vyplývá minimálně z povinnosti advokáta jed-
nat při poskytování právní služby svědomitě. 

Souhlas se substitucí, představující jediný zásadní argument 
Nejvyššího soudu ČR v uvedené věci, je tedy jednoznačně jen do-
časným ujednáním, obvykle ve stylu: teď to bude takhle a po-
dle toho, jak se věc vyvine, se dohodneme dál. Typické to je 
právě pro trestní kauzy, kde první fází je přípravné řízení, 
kde možnost substituce nejčastěji znamená zastoupení advo-
káta u výslechu svědka. Je asi na první pohled zřejmé, že ně-
co hodně jiného pak může být soudní řízení, anebo některé 
jeho pasáže. Substituovat např. tu část, kde jsou přehrávány 
odposlechy a čteny listiny, je hodně velký rozdíl oproti tomu, 
kdo bude přítomen u výslechu znalce – zpracovatele klíčo-
vého posudku, významného svědka anebo kdo přednese zá-
věrečnou řeč. Tím spíše tato diference vynikne v tzv. skupi-
novém procesu, kdy se provádění některých důkazů klienta 
vůbec nemusí týkat, ale kvůli nutné obhajobě tam „někdo“ 
být musí. I kdyby si tam měl plést svetr.

Asi spíše na adresu případných čtenářů ze strany těch, kte-
ří nařizují jednání a posléze musí řešit požadavky na jejich 
odklady či odročení, je třeba připomenout, že advokacie ne-
ní hierarchicky organizovaná a vztahy podřízenosti, pokud 
existují, jsou velmi relativní. Což znamená, že ani vedoucí 
advokát v advokátní kanceláři s řadou advokátů jim obvykle 
nemůže autoritativně přikázat, aby převzali substitučně po-
skytnutí právní služby. Zcela jistě ne v případě, kdy nejde o za-
městnance, ale smluvně vázaného advokáta. A i v zaměstna-
neckém vztahu jen velmi obtížně. Namítne-li advokát, který 
je o substituci žádán, že nemá čas buď na samotnou substi-
tuci, nebo na prostudování potřebných podkladů, anebo do-
konce prohlásí, že se na substituci odborně necítí, je obtíž-
né řešit takovou námitku direktivně. A už vůbec nemluvím 
o takových subtilnostech, jako je emotivní vztah potenciální-
ho substituta k předmětu právního zastoupení. Tím chci sdě-
lit, že např. k projednávání drastičtějších kauz nelze některé 
typy advokátů delegovat. A pak je tu další rozměr lidského 
faktoru, kterým je vztah mezi klientem a uvažovaným substi-
tutem. Je prakticky nemožné řešit kolizi substitucí prostřed-
nictvím kolegy, k němuž klient z nějakého, spíše iracionální-

ho, důvodu chová značnou nedůvěru. Mírně řečeno. Zkrátka 
poskytování právní služby namnoze nelze redukovat na jakousi 
mechanickou či zautomatizovanou činnost, v jejímž rámci při-
jde klient do advokátní kanceláře a její vedoucí obrazně řečeno 
sáhne do krabice, vytáhne advokáta a přidělí mu ho, přičemž 
stejně se řeší případné termínové kolize. Je jinou věcí, jak pří-
padná profesní indispozice advokáta žádaného o substituci, 
zejména pokud by se opakovala, ovlivní jeho postavení v ad-
vokátní kanceláři, ale to není třeba nyní řešit. 

A konečně je třeba zmínit, že pouhý fakt odmítání substituce 
klientem není či nemusí být důvodem pro výpověď plné moci. 

Pro úplnost je třeba podotknout, že vše, co bylo řečeno, 
samozřejmě platí i ve věcech civilních či správních, ve vě-
cech zastupování v rozhodčím řízení atd. A je jinou věcí, že 
pokud deklarace souhlasu se substitucí na plné moci může 
vést k výkladu, jaký podává Nejvyšší soud ČR, jeví se jako 
zcela praktické doporučit advokátům, aby případná ujedná-
ní otevírající prostor k možné substituci vkládali do man-
dátních smluv. 

Ze zmíněné rozhodovací praxe kárných orgánů ČAK je pa-
trné, že jako delikt advokáta je vnímána neomluvená absence 
při soudním jednání. Totéž by zřejmě platilo v případě, že se 
advokát bez omluvy nedostaví k jinému úkonu právní služby, 
kde je jeho přítomnost buď z povahy věci nezbytná, anebo 
se k ní speciálně zavázal. Např. zmíněné zastoupení klienta 
na valné hromadě. Pokud je mi známo, podobně na věc na-
hlížejí i kontrolní orgány ČAK, které se v případech, kdy advo-
kát skutečně vynaložil veškeré požadovatelné úsilí k tomu, aby 
jedno z kolidujících jednání bylo odročeno, neztotožňují s pří-
padnou stížností soudu poukazující na to, že druhé z kolidu-
jících jednání zůstalo advokátem neobsazeno a muselo být 
odročeno. Nemám žádný důvod předpokládat, že by se tato 
praxe měla zásadně měnit. 

Jak maximálně omezit kolizi termínů dvou úkonů

Jak již bylo uvedeno, důležité je, co lze považovat za veške-
ré požadovatelné úsilí. Zcela jisté to zřejmě nebude nikdy, ale 
z mého pohledu lze doporučit následující postup: 

1. Již při uzavírání smlouvy o poskytnutí právní služby, 
případně při prvním jednání s klientem ve věci, kdy je advo-
kát ustanoven, posoudit časovou náročnost a zvážit, zda v bu-
doucnu může, např. s ohledem na předpokládaný rozsah pro-
jednávané materie, a tedy eventuální délku soudního řízení, 
hrozit kolize termínu. Je zjevné, že první odhad je pouze ori-
entační. Ovšem pokud advokát uzavírá smlouvu o poskytnutí 
právní služby ve věci, v níž figuruje deset dalších obviněných, 
případně větší počet účastníků civilního řízení, pak lze, ze-
jména jde-li o složitější materii, která bude vyžadovat rozsáh-
lé důkazní řízení, předpokládat, že dostane-li se věc k soudu, 
což v civilním řízení je vývoj zcela jednoznačný, v trestním 
řízení relativně snadno odhadnutelný, bude si věc nárokovat 
větší časový prostor. 

Se znalostí svých časových možností, tedy vázanosti posky-
tování právní služby v jiných kauzách, celkové potřebné časo-
vé dotaci na stávající právní služby, k nimž se advokát zavá-
zal, a samozřejmě s pomocí zprůměrované zkušenosti, může 
advokát odhadnout, zda zcela jistě konflikt nehrozí, případ-



62 WWW.CAK.CZ6262 WWWWWW CA.CA.CAK.CKK Z

BULLETIN ADVOKACIE 4/2017

ně zda nehrozí s velkou pravděpodobností, anebo naopak, 
zda lze s velkou pravděpodobností takovýto konflikt termínů 
předpokládat. Je-li hrozba kolize reálná, je třeba zvážit kapa-
citu vlastní advokátní kanceláře, případně ad hoc spolupráci 
s jiným advokátem.

2. V případě obavy z možného konfliktu termínů projednat 
tuto možnost s klientem a případně s ním projednat a předjed-
nat možná řešení. Doporučit lze i sjednání zrychleného reži-
mu pro jednodušší alternativy, což je v podstatě obdobou ge-
nerálního souhlasu, který, jak je výše uvedeno, generální není. 

3. Dojde-li ke konfliktu termínů, situaci urychleně řešit. 
V první řadě posoudit, zda lze lege artis a případně i jen 
na základě předchozího souhlasu klienta rozhodnout o sub-
stituci a zajistit ji. 

4. Nelze-li o substituci rozhodnout bez znalosti stanoviska 
klienta, nelze-li substituci doporučit anebo ukázalo-li se ne-
možným zajistit substituta, ihned konzultovat problém s kli-
entem a vyžádat si jeho stanovisko. 

5. Lze-li substituci doporučit a klient doporučení akcep-
tuje, včetně případných vícenákladů, které s tím mohou být 
spojeny, postupovat obdobně jako v bodě 3. V úvahu samo-
zřejmě přichází i předchozí předjednání s potenciálními sub-
stituty, zejména lze-li předpokládat významnější vícenáklady. 

6. Vyplyne-li z předchozího nemožnost substituce, požádat 
o odročení jednání či úkonu. V případě, že jde o termínový 
konflikt úkonů právní služby (tedy nikoli s jinou překážkou 
na straně advokáta), je třeba rozhodnout, ve vztahu ke které-
mu úkonu bude požádáno o jeho odklad – odročení. 

7. Volbu požadavku na odročení učinit v závislosti na zvá-
žení, v jakém případě bude nastalá komplikace menší. Důle-
žitým faktorem je např. to, zda by mělo být odročováno ve va-
zební věci nebo ve věci, která není vazební, ale samozřejmě 
i to, jak dlouho již soudní řízení trvá, zda jsou k jednání po-
zváni svědci, znalec, či zda tam mají být prováděny úkony, jež 
by bylo obtížné opakovat, zda je ve věci více účastníků, a te-
dy právních zástupců či obhájců atd. 

8. Žádost o odklad – odročení zaslat orgánu, který úkon 
nařídil. V této žádosti podrobně vysvětlit, co advokáta k žá-
dosti vede. Tedy především označit kolidující právní úkon či 
překážku na straně advokáta. V této souvislosti připomínám, 
že dokazovat existenci termínové kolize úkonů kopií protokolu 
z jiného řízení, v němž bylo odročeno na shodný termín, je po-
dle mého názoru v rozporu s povinností advokátní mlčenlivosti. 
Advokát může, aniž by tuto povinnost porušil, odkázat na spi-
sovou značku a soud, u něhož je kolidující věc pod touto spiso-
vou značkou vedena. To dostatečně umožňuje prověřit prav-
divost jeho tvrzení.

9. V případě, že důvodem pro žádost o odročení je nemož-
nost zajistit substituta, uvést tento fakt. Podobně je-li důvo-
dem nesubstituovatelnost, stručně vysvětlit proč. 

10. Zvážit zaslání žádosti o odklad – odročení úkonu na vě-
domí dalším účastníkům, případně advokátům. 

11. Pokud orgán, který úkon nařídil, žádosti nevyhoví, zno-
vu prověřit důvody žádosti, a jestliže opravdu není možné věc 
řešit jinak, žádost opakovat a pokusit se o podrobnější vysvět-
lení problému. 

12. Není-li žádosti vyhověno, informovat klienta. Současně 
zvážit, zda, případně jaké důsledky nedostavení se k úkonu 

mohou hrozit. Typicky v případě občanského soudního řízení 
může hrozit vydání rozsudku pro zmeškání (§ 153b o. s. ř.). 
V takovém případě ověřit, zda má soud k dispozici přípis obsa-
hující vyjádření k tvrzením žalobce o skutkových okolnostech, 
tvrzení žalovaného a případný návrh na provedení důkazů. 

K poslednímu je třeba poznamenat, že riziko vydání rozsud-
ku pro zmeškání a následná nutnost podávat odvolání existu-
je. Stejně jako riziko, že v trestním řízení bude realizován plá-
novaný úkon, nejde-li o nutnou obhajobu, a podobně i v řízení 
správním. O tom je třeba klienta informovat. Zejména pokud 
nemožnost substituce vyplývá z jeho postoje a advokát nepo-
važuje substituci za nevhodnou. 

V rámci překážek na straně advokáta byly zmíněny i akti-
vity, nesouvisející s výkonem advokacie, případně rekreace či 
dovolená jako možné důvody kolize. V tomto směru je třeba 
si předem jasně stanovit priority, a to s vědomím, že byť ni-
koli smluvně, ale systémově je advokát součástí justice a je-
jí potřeby by měl preferovat. Výše mohou stát např. zdravot-
ní důvody. Asi nikdo nemůže a zřejmě ani nebude požadovat 
po advokátovi, aby odložil dlouhodobě naplánovanou ope-
raci kvůli náhle nařízenému soudu. Nicméně, má-li být déle 
neschopen výkonu advokacie či účasti při úkonech, nemůže 
očekávat, že se zastaví vyšetřování, anebo bude soud opako-
vaně odročovat jednání. Např. v civilní věci by takové průta-
hy znamenaly zásah do práva protistrany na spravedlivý pro-
ces, jehož komponentem je i jeho rychlost. Podobně snad lze 
nárokovat odklad či odročení úkonu s ohledem na již zapla-
cený rekreační pobyt, zejména v jiném státě, ale opakovaný 
poukaz na kolizi úkonu s prodlouženým víkendem asi důvo-
dem pro jeho odklad nebude. Totéž ve vztahu k dlouhodobě 
plánované účasti advokáta na odborné konferenci či rozhod-
čím řízení, zejména, znamenal-li by odklad vážné komplikace 
pro účastníky. Poukaz na školní rozvrh a povinnosti externí-
ho pedagoga ale silným argumentem nejsou, a je plně na vůli 
orgánu, který úkon nařídil, zda bude takto odůvodněnou žá-
dost akceptovat či nikoli. 

S čímž souvisí otázka komunikace s uvedeným orgánem. Pri-
márně lze doporučit kontakt, ne-li přímý, pak telefonický, ane-
bo e-mailem. Nelze ale přehlédnout, že zejména někteří soud-
ci takto komunikovat odmítají. Proč, těžko říci, když jiným to 
problémy nedělá, tudíž nejde o nějaký zásadní problém, dotý-
kající se všech soudců, nebo snad dokonce o nějakou interní 
instrukci zapovídající soudcům komunikovat s účastníky říze-
ní, resp. jejich právními zástupci. Nevede-li tato forma ke sle-
dovanému cíli, je nezbytné, mimo jiné i pro případ pozdějšího 
šetření kontrolními orgány advokacie, komunikovat prokazatel-
ně. Zřejmě prostřednictvím datových schránek či e-mailu se za-
ručeným elektronickým podpisem. 

Na závěr pak už jen poznámku. Nejčastější bývají kolizní 
konflikty v případě soudních jednání. V téhle souvislosti je 
mi trochu záhadou, proč s některými soudci lze prakticky 
za všech okolností vyjít a pro některé je odročení skoro ne-
překonatelný problém. Potěšující jsou ti ze soudců, kteří bez 
problému zavolají dopředu, aby si dohodli termín soudního 
jednání. Zejména trestňáci tuhle praxi přebírají. A domní-
vám se, že v tom je budoucnost. Trochu nerozumím, proč 
není možné, aby tam, kde lze tušit problém, např. složitější 
vazební věc, více svědků atd., nemůže takto postupovat trest-
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ní kancelář či asistent. A podobně i v civilní věci. V době te-
lefonů a zejména e-mailů a datových schránek představuje 
žádost o sdělení časových možností i v případě sestavování 
programu na měsíc časovou investici tak deseti minut. Ta je 
oproti času strávenému řešením případné žádosti o odroče-
ní zanedbatelná. Leč poslední slova tohoto článku musí pa-
třit advokátům. Vše výše uvedené, včetně doporučení, jak si 
počínat při odročování, přestane platit ve chvíli, kdy soud do-
spěje k reálnému závěru, že důvodem žádosti o odklad úkonu 

či odročení není problém s kolizí, ale snaha vyhovět požadavku 
klienta na obstrukční odkládání úkonu či protahování řízení!

� JUDr. TOMÁŠ SOKOL, člen Výboru pro odbornou 

pomoc a ochranu zájmů advokátů, člen předsednictva 

Sekce pro právo trestní ČAK a prezident Unie obhájců ČR.

P
oskytování právní služby klientovi, který je ve vý-
konu vazby nebo ve výkonu trestu odnětí svobo-
dy, je důležitou součástí právních služeb, které 
advokát klientovi poskytuje, a naléhavost tako-
vé právní služby je zvýrazněna tím, že klient je 

v důsledku výkonu vazby nebo výkonu trestu odnětí svobo-
dy výrazně omezen ve svých právech, včetně práva na po-
skytování právních služeb. Přesto je třeba připomenout, že 
osoba ve výkonu vazby nebo ve výkonu trestu odnětí svo-
body má ústavně garantované právo na právní pomoc dle 
čl. 37 odst. 2 Listiny základních práv a svobod (dále jen 
„Listina“) a má právo na spravedlivé soudní řízení dle čl. 6 
odst. 3 evropské Úmluvy o lidských právech a základních 
svobodách (dále jen „Úmluva“). Z těchto i dalších ustano-
vení mimo jiné vyplývá, že na právní pomoc od počátku ří-
zení, před soudy, jinými státními orgány či orgány veřejné 
správy, má právo každý.

Z uvedeného vyplývá, že právní služba je poskytována obvi-
něnému ve výkonu vazby nebo odsouzenému ve výkonu trestu 
odnětí svobody, nejen pokud jde o trestní řízení, které je nebo 
bylo proti těmto osobám vedeno, ale i pokud jde o poskytová-
ní právní služby v jiných věcech. Dle čl. 6 odst. 3 písm. b), c) 
Úmluvy má mimo jiné obviněný právo mít přiměřený čas 
a možnosti k přípravě své obhajoby a právo obhajovat se 
osobně nebo za pomoci obhájce podle vlastního výběru, ne-
bo pokud nemá prostředky na zaplacení obhájce, má právo, 
aby mu byl obhájce poskytnut bezplatně.

Výše uvedená ústavně garantovaná práva jsou pak podrobněji 
upravena v ustanoveních trestního řádu, dále v zákoně o výko-
nu vazby, zákoně o výkonu trestu odnětí svobody a prováděcích 
předpisech. Zde již nastává první, a to legislativní, nesoulad 
mezi právy klienta, která jsou garantována Listinou a Úmlu-
vou, a vnitrostátní úpravou. Dalším problémem je nízká zna-
lost vnitrostátní úpravy poskytování právních služeb advoká-
tem klientovi ve vazbě nebo ve výkonu trestu odnětí svobody, 
kdy tato nízká znalost vnitrostátní úpravy postihuje již Minis-
terstvo spravedlnosti ČR (dále jen „MSp ČR“), dále Generální 

ředitelství Vězeňské služby (dále jen „GŘVS“), orgány Policie 
ČR, státní zastupitelství, soustavy soudů i advokátního stavu. 

Právě nízká znalost vnitrostátní úpravy a rozpor vnitrostát-
ní úpravy s úpravou obsaženou v Listině a Úmluvě jsou zákla-
dem konfliktních situací, ke kterým dochází při návštěvách 
advokátů ve věznicích, ale i při jiném způsobu jejich komuni-
kace s klienty ve výkonu vazby nebo ve výkonu trestu odnětí 
svobody. V praxi se tato situace pak promítá do stížností ad-
vokátů vůči postupu příslušníků Vězeňské služby i do stíž-
ností GŘVS vůči advokátům. Přitom často dochází k situa-
ci, kdy práva osoby ve vazbě nebo ve výkonu trestu odnětí 
svobody na právní pomoc jsou tím posledním, co je sledo-
váno a dodržováno.

Nejprve k poskytování právní pomoci advokátem 
klientovi ve výkonu vazby

Zákon č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, ze dne 10. 11. 1993, 
byl již novelizován celkem patnáctkrát, zatím naposledy dva-
krát v roce 2017, a to zákonem č. 57/2017 Sb. a zákonem 
č. 58/2017 Sb. Neblahým průvodním jevem těchto novelizací 
je to, že novelizace jsou legislativně realizovány v rámci změ-
ny zcela jiných právních norem, tedy tzv. přílepky. Navzdo-
ry veškeré kritice tohoto stavu legislativního procesu, a to ze-
jména ze strany Ústavního soudu ČR, je tato praxe fakticky 
nadále tolerována. Zatím poslední novelizace provedená zá-
konem č. 58/2017 Sb. se týká mimo jiné změny zákona o vý-
konu vazby i změny zákona o výkonu trestu odnětí svobody 
a nabývá účinnosti dnem 1. 10. 2017. Dalším průvodním je-
vem těchto novelizací je to, že se nepromítají odpovídajícím 
způsobem, a nezřídka se nepromítají vůbec, do řádu výkonu 
vazby, tedy vyhlášky MSp ČR č. 109/1994 Sb., ve znění poz-
dějších změn, ani do vydávaných nařízení GŘVS, kdy v tom-
to směru je třeba především odkázat na nařízení č. 23/2014. 
Tento ponurý právní stav na úseku Vězeňské služby je sice tu 
a tam předmětem odborných i veřejných diskusí, ale ke změ-
ně právního stavu nedochází. 

Poskytování právní služby advokátem 
klientovi ve výkonu vazby 
a výkonu trestu odnětí svobody
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Ust. § 13 odst. 3 zákona o výkonu vazby činí nepřípustnou 
kontrolu korespondence mezi obviněným a obhájcem, ale ta-
ké mezi obviněným a advokátem, který obviněného zastupuje 
v jiné věci. Obviněný má dle § 13a odst. 3 téhož zákona právo 
na použití telefonu ke kontaktu nejen se svým obhájcem, ale 
i s advokátem, který obviněného zastupuje v jiné věci, s tím, že 
nemá-li obviněný finanční prostředky, je povinna mu věznice 
první kontakt s obhájcem nebo advokátem umožnit na své ná-
klady. Dle § 14 odst. 9 téhož zákona má obviněný právo přijí-
mat návštěvy obhájce ve věznici neomezeně s vyloučením ome-
zení uvedených v § 14 odst. 1 až 8 tohoto zákona a dle § 14 
odst. 10 téhož zákona má obviněný právo přijímat ve věznici 
návštěvy advokáta, který ho zastupuje v jiné věci, jestliže or-
gán činný v trestním řízení, je-li obviněný ve vazbě koluzní, ne-
stanoví jinak. Ust. § 16 odst. 3 řádu výkonu vazby stanoví, že 
předvedení obviněného, u něhož je důvodem vazby obava, že 
bude mařit objasňování skutečností závažných pro trestní stí-
hání, k advokátovi, který ho zastupuje v jiné věci, se uskuteční, 
pokud s tím orgán činný v trestním řízení souhlasí. 

Právě rozdílnost úpravy § 14 odst. 10 zákona o výkonu vaz-
by a úpravy dle § 16 odst. 3 řádu výkonu vazby způsobuje pro-
blémy při návštěvě klienta ve výkonu vazby ze strany advokáta, 
který ho zastupuje v jiné věci. Jde o to, že z ust. § 14 odst. 10 
zákona o výkonu vazby vyplývá, že obviněný má právo při-
jímat ve věznici návštěvy advokáta, který ho zastupuje v ji-
né věci, jestliže orgán činný v trestním řízení, je-li obviněný 
ve vazbě koluzní, nestanoví jinak, zatímco dle § 16 odst. 3 řá-
du výkonu vazby je třeba výslovného souhlasu orgánu činné-
ho v trestním řízení s předvedením obviněného advokátovi, 
který ho zastupuje v jiné věci. 

Tedy podle dikce zákona o výkonu vazby jsou orgány Vězeň-
ské služby povinny umožnit ve věznici návštěvu advokáta, který 
obviněného zastupuje v jiné věci, vždy, s výjimkou situace, kdy 
přímo stanoví jinak orgán činný v trestním řízení, zatímco podle 
dikce řádu výkonu vazby se vyžaduje přímo souhlas orgánu čin-
ného v trestním řízení s předvedením obviněného advokátovi, 
který ho zastupuje v jiné věci. Přitom jde o zřejmý nesoulad 
obou právních úprav v zákoně o výkonu vazby a řádu o výko-
nu vazby, který není nijak řešen, ale lze dospět k závěru, že 
obě tyto úpravy jsou v rozporu s výše citovanou úpravou obsa-
ženou v Listině a Úmluvě, jimiž je garantováno právo na práv-
ní pomoc každému od počátku řízení za pomoci advokáta. 

Uvedenou vnitrostátní úpravou tak jsou nesporně poru-
šována práva na právní pomoc tak, jak je garantuje Listina 
a Úmluva. Ani obviněnému, který je vazebně stíhán, a jsou 
u něho dány důvody koluzní vazby, nelze výše citovanou vni-
trostátní úpravou upírat jeho právo na právní pomoc advoká-
tem v jiné věci, např. civilní, obchodní apod. Kromě toho je 
třeba zdůraznit to, že rozdílnost úpravy v zákoně o výkonu 
vazby a v řádu výkonu vazby postrádá jakékoli logické opod-
statnění, neboť kontrola korespondence je i mezi obviněným 
a advokátem, který obviněného zastupuje v jiné věci, nepří-
pustná a současně návštěva advokáta, který zastupuje obvině-
ného v jiné věci, je vázána podle řádu výkonu vazby na souhlas 
orgánu činného v trestním řízení. Přitom jde, ať při korespon-
denci, nebo při návštěvě, vždy o poskytování právní pomoci 
obviněnému a liší se pouze forma této právní pomoci tak, že 
je právní pomoc vyřizována korespondencí nebo návštěvou.

Pokud jde o výkon trestu odnětí svobody, pak dle § 26 odst. 3 
zákona o výkonu trestu odnětí svobody má odsouzený právo 
na poskytování právní pomoci advokátem, jenž má oprávnění 
v mezích svého zmocnění vést s odsouzeným korespondenci, 
hovořit s ním bez přítomnosti třetí osoby a toto právo odsou-
zeného musí být zajištěno nejpozději do 24 hodin od přijetí 
žádosti. V tomto směru se v naprosté většině věznic netrvá 
na tom, že musí návštěvě odsouzeného předcházet žádost ad-
vokáta o návštěvu předem, neboť uskutečnění návštěvy nečiní 
zpravidla žádné obtíže či zvýšené požadavky ze strany orgá-
nů Vězeňské služby, snad s výjimkou situace, kdy odsouzený 
ve výkonu trestu odnětí svobody vykonává zaměstnání, a to 
i např. mimo věznici.

Prokazování advokáta při návštěvě klienta ve vazbě 
nebo výkonu trestu odnětí svobody

V naprosté většině případů nečiní v praxi problém prokázá-
ní se advokáta k návštěvě klienta ve vazbě nebo ve výkonu tres-
tu odnětí svobody na základě klientem podepsané plné moci 
nebo na základě ustanovení soudem, kdy však je třeba ze stra-
ny obhájce dbát na řádnou konverzi opatření soudu, kterým 
je advokát ustanoven obviněnému obhájcem. Přestože orgá-
ny Vězeňské služby nemají zákonnou povinnost předvést ob-
viněného či odsouzeného obhájci nebo advokátovi v jiné vě-
ci za situace, kdy advokát v době návštěvy ještě nedisponuje 
podepsanou plnou mocí ze strany klienta či jiných osob, kte-
ré mohou advokáta zmocnit, věc se téměř vždy dá vyřešit od-
povídající komunikací mezi advokátem a příslušníkem Vě-
zeňské služby tak, že příslušník Vězeňské služby buď klienta 
k návštěvě přivede a klient podepíše advokátovi plnou moc 
v přítomnosti příslušníka vězeňské služby, anebo plnou moc 
předá příslušník Vězeňské služby klientovi, ten plnou moc po-
depíše a poté je advokátovi návštěva umožněna. 

Ve výjimečných případech, kdy k takovéto komunikaci ve věz-
nici mezi advokátem a příslušníkem Vězeňské služby nedojde, 
lze doporučit postup spočívající v tom, že advokát klientovi 
zašle písemně plnou moc do věznice v několika vyhotoveních 
s tím, že jedno vyhotovení s předchozím podpisem advokáta si 
klient ponechá a ostatní vyhotovení plné moci advokátovi zašle 
do advokátní kanceláře. A advokát se buď při návštěvě klienta 
již prokáže plnou mocí, kterou mu mezitím klient zaslal, a po-
kud věc nesnese odkladu, tak advokát postupuje tak, že sice ne-
ní vybaven plnou mocí při návštěvě klienta, ale požádá o předve-
dení klienta příslušníkem Vězeňské služby s tím, že plnou moc 
umožňující advokátovi návštěvu má klient u sebe k dispozici.

Samostatným problémem je situace, kdy advokát sice dispo-
nuje plnou mocí, ale plnou moc advokátovi nepodepsal klient, 
ale advokát byl zvolen obhájcem či zástupcem v jiné věci osoba-
mi k tomu oprávněnými dle ust. § 37 odst. 1 tr. řádu. V těchto 
případech může dojít k situaci, kdy např. druh, sourozenec 
atd. podepíše advokátovi plnou moc k zastupování obvině-
ného, avšak orgán Vězeňské služby není schopen verifikovat 
to, že plnou moc skutečně podepsala osoba, která může ob-
viněnému advokáta zvolit. V těchto případech lze věc řešit 
při návštěvě klienta ze strany advokáta tak, že obviněný před 
příslušníkem Vězeňské služby prohlásí, že osoba, která advo-
kátovi plnou moc podepsala, je osobou k tomu podle záko-
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na oprávněnou, a že na dotvrzení tohoto stavu klient pode-
píše při této příležitosti před příslušníkem Vězeňské služby 
plnou moc sám tak, aby nebylo pochyb o prokázání advoká-
ta plnou mocí a aby především došlo k návštěvě a k poskytnu-
tí právní pomoci klientovi. Situace je v praxi řešena i tak, že 
příslušník Vězeňské služby může telefonicky ověřit prostřed-
nictvím orgánů činných v trestním řízení, že osoba, která ad-
vokáta zmocnila k obhajobě či zastupování, je skutečně oso-
bou, která podle zákona takovou plnou moc mohla podepsat.

Zpravidla nečiní obtíže situace, kdy obviněný má více ob-
hájců a ti se rozhodnou či potřebují klienta navštívit ve věz-
nici společně, neboť takovému postupu nejsou kladeny žád-
né zákonné překážky a návštěva všech obhájců se uskuteční 
společně u klienta, snad s výjimkou spočívající v tom, že po-
čet obhájců a kapacita návštěvní místnosti konkrétní věznice 
neumožní návštěvu všech obhájců společně. Obtíže zpravidla 
nečiní ani situace, kdy advokát zmocní k návštěvě svého kli-
enta jiného advokáta nebo advokátního koncipienta, neboť 
prokázání se plnou mocí či ustanovením je činěno ve stejném 
rozsahu jako při návštěvě advokáta, jemuž přímo klient udě-
lil plnou moc, a k tomu je třeba připojit příslušné substituč-
ní zmocnění ze strany zvoleného či ustanoveného obhájce.

Je-li obviněný zbaven či omezen ve svéprávnosti, mohou 
mu oprávněné osoby zvolit obhájce i proti jeho vůli a stejná 
situa ce je, i pokud jde o zvolení obhájce mladistvému. Zde 
má před obecnou úpravou trestního řádu přednost úprava ob-
sažená v § 44 odst. 2 zákona č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti 
mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže 
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
kdy dle tohoto ustanovení nevyužije-li mladistvý práva zvolit 
si obhájce sám a nezvolí-li mu ho ani jeho zákonný zástupce, 
může mu ho zvolit příbuzný v pokolení přímém a další osoby 
uvedené v ust. § 37 odst. 1 tr. řádu, a to i proti vůli mladistvého.

Pro usnadnění návštěvy advokáta u klienta ve vazbě nebo ve vý-
konu trestu odnětí svobody lze doporučit vymezení plné moci tak, 
že se bude jednat o generální plnou moc, čímž lze předejít pro-
blémům s prokazováním rozsahu zmocnění. Zejména v případě 
ustanoveného obhájce je třeba připomenout i ust. § 41 odst. 5 
tr. řádu, kdy je obhájce i po zániku zmocnění oprávněn podat 
za obžalovaného ještě dovolání, zúčastnit se řízení o dovolání, 
podat žádost o milost a o odklad výkonu trestu, neboť orgány 
Vězeňské služby mohou ve své evidenci mít informaci o tom, 
že došlo ke zrušení ustanovení obhájce, který však je opráv-
něn ve výše uvedeném rozsahu k zastupování klienta při sho-
ra vyjmenovaných úkonech i po zrušení ustanovení obhájcem. 

Za připomenutí stojí i to, že zvoleného i ustanoveného obháj-
ce lze za podmínek upravených v § 37a a 40a tr. řádu vyloučit 
z další obhajoby rozhodnutím předsedy senátu a v přípravném 
řízení rozhodnutím soudce. Avšak proti takovému usnesení je 
přípustná stížnost, jež má odkladný účinek, a tedy do té doby 
je obhájce oprávněn obviněného ve vazbě nebo odsouzeného 
ve výkonu trestu odnětí svobody navštívit. Stejně tak je možné 
a často i nutné klienta navštívit i v případě, že dojde k vypo-
vězení smlouvy o poskytování právních služeb, a to po dobu 
patnácti dnů ode dne zániku takové smlouvy, za předpokla-
du, že klient advokátovi sdělí, že na splnění této povinnos-
ti netrvá, jak ukládá ust. § 20 odst. 6 zákona č. 85/1996 Sb., 
o advokacii, ve znění pozdějších předpisů.

Kontroly advokátů při vstupu do věznice

Bolestnou problematikou bývá kontrola advokáta při vstu-
pu do věznice za účelem návštěvy klienta. Podrobnosti o ta-
kové kontrole upravuje nařízení GŘVS č. 23/2014, které mi-
mo jiné ukládá povinnost odložit kovové věci, včetně např. 
hodinek či opasků apod. Kontrola má sledovat pouze za-
jištění nezbytného pořádku a bezpečnosti ve věznici a ne-
má mít povahu, která vyústí v dehonestující průběh kont-
roly pro advokáta. Tomu lze alespoň do jisté míry předejít 
tím, že advokát při návštěvě omezí na nezbytně nutnou mí-
ru přítomnost předmětů, které by vedly ke konfliktní situa-
ci při kontrole, byť samozřejmě nelze po advokátovi předem 
požadovat, aby u sebe neměl hodinky nebo opasek. Takové 
předměty nezbývá než při kontrole odevzdat a pouze požá-
dat o adekvátní formu. 

Např. při kontrole opasku či obuvi nebo kabátu lze postu-
povat tak, aby ze strany příslušníků Vězeňské služby sice bylo 
možné kontrolu vykonat a umožnit poté advokátovi návštěvu 
klienta, avšak na druhé straně, aby se tak stalo důstojným způ-
sobem. Tedy, aby opasek byl např. zkontrolován nejdříve ruč-
ním detektorem kovu, aby i při jeho sejmutí na nezbytně nutnou 
dobu byl vytvořen prostor k tomu, aby nedocházelo k ponižu-
jícím situacím pro advokáty. Vnášená zavazadla se pak kontro-
lují rentgenem, případně ručním detektorem kovů nebo i vizu-
álně, avšak jen ukázáním obsahu zavazadla, kdy je zakázáno 
příslušníku Vězeňské služby do vnášených zavazadel sahat.

Závěrem chci vyslovit přesvědčení a přání. Při potřebné zna-
losti právních předpisů, které dopadají na problematiku komu-
nikace advokáta s klientem ve vazbě nebo při výkonu trestu 
odnětí svobody, je třeba vycházet z toho, že cílem této komu-
nikace nemůže být nikdy nic jiného než poskytovat klientovi 
potřebnou právní službu. To je základním kritériem, kterým 
by se měl vždy advokát v postavení obhájce i v postavení zá-
stupce klienta v jiné věci bezvýhradně řídit, a jen a jen z těch-
to důvodů učinit vše potřebné k tomu, aby klienta mohl na-
vštívit a právní službu mu poskytnout. Není přitom třeba, aby 
advokát postupoval devótně vůči orgánům Vězeňské služby, 
ani není třeba, aby se podroboval dehonestujícímu způsobu 
kontroly při vstupu do věznice. Na druhé straně by prospělo 
zájmům klienta, aby mu advokát mohl v klidu a v požadova-
ném rozsahu poskytnout právní službu při návštěvě ve vězni-
ci. Toho lze snad dosáhnout i tím, že vedle znalosti právních 
předpisů a řádného se prokázání při vstupu do věznice využi-
je advokát i své diplomatické schopnosti a zdravý rozum, a to 
i za situace, kdy takové předpoklady výjimečně nesplňuje ten, 
kdo má advokátovi přístup za klientem do věznice umožnit.
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