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Vážený pane předsedo, 

 
 
dopisem ze dne 16. března 2020, jste mě podle ust. § 11 zákona č. 90/1995 Sb., o 

jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, požádal o poskytnutí 
informací k délkám trestních řízení v běžících věcech, v kterých byly zabezpečeny listiny 
u advokáta. 

 
V uvedené žádosti uvádíte, že Vás zajímají především neskončená trestní řízení ve 

věcech, ve kterých se postupuje dle § 85b odst. 4 trestního řádu, tedy proběhla domovní 
prohlídka nebo prohlídka jiných prostor, v nichž advokát vykonává advokacii, a byly 
v trestním řízení zabezpečeny listiny, které obsahují skutečnosti, na něž se vztahuje mlčenlivost 
advokáta, a to s uvedením, jakou konkrétní dobu dosud trvala jednotlivá trestní řízení. Dále 
žádáte data k řízení o návrhu podle § 85b odst. 4 trestního řádu a informaci, který soud o 
tomto návrhu rozhoduje. 

 
K Vaší první otázce Vám bohužel musím sdělit, že se statisticky nesleduje, zda 

v konkrétní trestní věci byla provedena domovní prohlídka nebo prohlídka jiných prostor, tudíž 
ani zda se tak stalo v prostorách, v nichž advokát vykonává advokacii. Z tohoto důvodu Vám 
proto nemohu poskytnout údaje o délce trestního řízení těchto věcí, a to ani u věcí už 
skončených. 

 
Naproti tomu Vaši druhou otázku týkající se řízení, kterým lze nahradit souhlas zástupce 

České advokátní komory návrhem podaným podle § 85b odst. 4 trestního řádu, mohu 
zodpovědět. 

 
Co se týče příslušnosti soudu, dovoluji si odkázat na § 85b odst. 3 trestního řádu, 

z něhož vyplývá, že v případě, kdy probíhá přípravné řízení, je tímto soudem soudce krajského 
soudu, a v řízení před soudem pak soudce soudu nadřízeného prvostupňového soudu. Protože se 
domovní prohlídky provádí takřka výhradně v přípravném řízení, zasílám Vám níže v tabulce 
údaje o počtu a vyřízení předmětných návrhů u krajských soudů, které se od roku 2015 zapisují 
do zvláštního oddílu rejstříku Nt. 
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Tab.: Vyřizování návrhů dle § 85b odst. 4 tr.ř. za období 2015 až 2020* 

  
MS Praha KS Plzeň 

KS 
Hradec 
Králové 

KS 
Ostrava Celkem 

Nápad 12 3 1 3 19 

Vyřízeno 8 3 1 3 15 

z toho vyhověno, byť i 
z části 1 0 1 3 5 

nevyhověno 
(zamítnuto) 5 1 0 0 6 

jinak 2 2 0 0 4 

Nevyřízeno 4 0 0 0 4 

Pozn.: *) Jen za leden až březen 2020. 
 
 
Na závěr mi dovolte připojit omluvu za prodlevu s odpovědí, způsobenou aktuální 

mimořádnou situací související s pandemií COVID19. 
 
 
 
S pozdravem 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Vážený pan 
Mgr. et Mgr. Jakub Michálek 
Předseda poslaneckého klubu Pirátů  
Poslanecká sněmovna 
Sněmovní 4 
128 26 Praha 1 
DS: 4memzkm 
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