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Úvod 

Nucená práce je v současném globalizovaném světě stále velmi závažným a 

aktuálním tématem, což platí i pro Českou republiku.1  Proto je s podivem, že se tomuto 

fenoménu česká odborná (nejen právní) literatura již dlouhou dobu celkem úspěšně 

vyhýbá.2 Tento neuspokojivý stav bych chtěl touto disertační prací napravit.  

Předně je třeba uvést, že nucenou prací (v širším smyslu) se zde rozumí nejen právně 

zakázané formy nucené práce (nucená práce v užším smyslu), ale i formy právně 

povolené, mezi něž patří např. povinná vojenská služba, trest obecně prospěšných prací 

nebo práce osob vykonávajících trest odnětí svobody. 

Nucená práce představuje vážný zásah do důstojnosti jednotlivce, který je vůči tomu 

v mnoha případech zcela bezbranný. To platí jak pro právně povolené formy nucené 

práce, tak pro ty právně zakázané, které ve velké míře zůstávají „šikovně“ skryté očím 

veřejnosti.3  Význam zákazu nucené práce podtrhuje i jeho zakotvení v důležitých 

mezinárodních smlouvách a ústavních dokumentech národních právních řádů.4 

Cílem této práce je zjistit, zda je nucená práce regulována správně, a pokud ne, tak 

navrhnout opatření, která je žádoucí přijmout. Regulace zde přitom není omezena pouze 

na závazné právní normy či soft-law (např. metodické pokyny pro postup orgánů činných 

v trestním řízení), ale je chápána v širším smyslu tak, že zahrnuje i mimoprávní 

                                                 

1 Dle Mezinárodní organizace práce v roce 2012 vykonávalo nucenou práci odhadem téměř 21 milionů lidí. 

Z toho v EU a dalších tzv. „developed countries“ vykonávalo nucenou práci cca. 1,5 milionů lidí (tj. 7 % 

z celkového počtu). Viz ILO Global Estimate of Forced Labour: Results and methodology. Geneva: 

International Labour Office, 2012, s. 13-15. Dostupné též online 

z http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---

declaration/documents/publication/wcms_182004.pdf. V obdobném výzkumu z roku 2017 je region 

Evropy bohužel sloučen se střední Asií (tj. velmi rozdílným regionem), což činí učinění evropského odhadu 

prakticky nemožným; celkový počet osob vykonávajících celosvětově nucenou práci je však o 4 miliony 

lidí vyšší (viz Global estimates of modern slavery: forced labour and forced marriage. Geneva: 

International Labour Office, 2017, 64 s. Dostupné též online z: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/-

--dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_575479.pdf).  Nutno ale zdůraznit, že tyto statistické 

údaje poskytují pouze hrubý odhad a týkají se pouze nucené práce v užším slova smyslu. 
2 Světlou výjimkou je např. článek Petra Mlsny a Tomáše Gřivny. Viz MLSNA, Petr a Tomáš GŘIVNA. 

Nucená práce z pohledu ústavního, mezinárodního a trestního práva. Právní rozhledy. 2011, roč. 19, č. 21, 

s. 772-779. Dále se nucenou prací v užším slova smyslu zabývaly jednotlivé empirické studie, které jsou 

však zpravidla zaměřené na určitý specifický problém, který je předmětem jejich výzkumu (tyto studie 

budou představeny v závěrečné části první kapitoly této práce). 
3 I proto se pro tyto formy nucené práce vžil termín „hidden slavery“ (skryté otroctví). Často se také používá 

termín „moderní otroctví“. 
4 Viz např. Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 29, o nucené nebo povinné práci (1930); Evropská 

úmluva o lidských právech (1950); Mezinárodní pakt o občanských a politických právech (1966); Listina 

základních práv EU; česká Listina základních práv a svobod (dále jen „Listina“). 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---declaration/documents/publication/wcms_182004.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---declaration/documents/publication/wcms_182004.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_575479.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_575479.pdf
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prostředky společenské regulace, jakými jsou např. ekonomické stimuly či působení 

na veřejné mínění (např. v rámci vzdělávání či osvětových kampaní). 

Tomuto cíli odpovídá i struktura této práce. Jednotlivé kapitoly mají poskytnout 

odpovědi na dílčí výzkumné otázky, které jsou nezbytné pro dosažení cíle této práce. 

V první kapitole je definován samotný pojem nucené práce a jsou rozlišeny její jednotlivé 

formy. Druhá a třetí kapitola slouží k získání širšího kontextu, v jakém je třeba nucenou 

práci vnímat a na základě kterého je třeba volit případná opatření. Druhá kapitola uvede 

některé (obecně) filozofické a zejména morálně-filozofické perspektivy, ze kterých lze 

na problematiku nucené práce nahlížet a na základě kterých je možné posoudit morální 

správnost zvolené regulace, což může vést k závěru o volbě jiného právního řešení. 

Důležitost druhé kapitoly nabývá na významu zejména ve vztahu k právem povoleným 

formám nucené práce, jejichž ospravedlnitelnost v podmínkách dnešní doby bude 

podrobena důkladné analýze. Třetí kapitola se zabývá historickým vývojem nucené práce 

a její právní úpravy. Čtvrtá až šestá kapitola nabídnou analýzu současné mezinárodní, 

evropské a české právní úpravy jednotlivých forem nucené práce a jejího působení 

v praxi. Poslední, sedmá, kapitola nabídne na základě poznatků dosažených 

v předchozích kapitolách odpověď na výše uvedenou základní výzkumnou otázku, 

tj. zda je nucená práce regulována správně. A pokud tomu tak nebude, budou zde 

navržena opatření, která je žádoucí v oblasti nucené práce přijmout. 

Vedle splnění svého cíle by měla mít tato práce i určité širší přínosy. Jedná se 

zejména o zviditelnění problematiky nucené práce, poskytnutí základních poznatků v této 

oblasti (vč. kontextu) a podnícení intenzivnější diskuse o tomto tématu a o problémech 

s ním souvisejících (např. regulace prostituce či řešení migrační krize). Tyto diskuse by 

se tak měly zařadit do širšího lidskoprávního diskursu.  
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1. Pojmy nucená práce a moderní otroctví 

V této úvodní kapitole bude definován pojem nucená práce. V tomto smyslu bude 

tento pojem užíván v celé této práci, ledaže je v příslušné části textu uveden význam jiný. 

Dále budou v této kapitole stručně představeny jednotlivé formy nucené práce. 

V závěrečných dvou částech bude představen pojem „moderní otroctví“, včetně uvedení 

zjištěných českých případů tohoto fenoménu. 

1.1. Definice pojmu nucená práce 

Přestože je do jisté míry možné nucenou práci chápat jako právo na svobodnou volbu 

povolání (pokud by bylo povolání chápáno široce ve smyslu práce) převedené 

na modalitu zákazu, je pro řádné uchopení tématu ve všech jeho souvislostech třeba přijít 

s pozitivní definicí nucené práce.5 

Již v úvodu bylo uvedeno, že nucenou práci zakazují mnohé významné mezinárodní 

smlouvy. Tyto smlouvy však zpravidla neobsahují pozitivní definici tohoto pojmu, 

a proto je většinou pozitivní definice ponechána mezinárodním orgánům vytvořeným 

za účelem kontroly dodržování závazků z dané smlouvy či orgánům národním. Výjimkou 

je Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 29 (1930), o nucené nebo povinné práci, která 

pojem „nucená nebo povinná práce“ pozitivně definuje jako „každou práci nebo službu, 

která se na kterékoli osobě vymáhá pod pohrůžkou jakéhokoli trestu a ke které se 

řečená osoba nenabídla dobrovolně“6. Tato definice následně inspirovala i výše uvedená 

tělesa, která ji většinou beze změny či s drobnými odchylkami přebrala.7 

Přestože je možné nucenou práci pozitivně vymezit v závislosti na perspektivě 

autora i jiným způsobem, v této práci bude nucená práce užívána ve smyslu výše uvedené 

definice. Je tomu tak i proto, že tato definice odpovídá intuitivnímu chápání nucené práce 

společností, a to jak v českém, tak světovém měřítku. Z tohoto důvodu bude taktéž snazší 

využít při tvorbě této práce zahraniční zdroje a stejně tak bude na druhou stranu rozšířena 

využitelnost této práce. 

                                                 

5 Podobně LANGÁŠEK, Tomáš. Čl. 9: Zákaz nucených prací a služeb. In WAGNEROVÁ, E; ŠIMÍČEK, 

V; LANGÁŠEK, T.; POSPÍŠIL, I; a kol. Listina základních práv a svobod: Komentář. Praha: Wolters 

Kluwer ČR, a.s., 2012, s. 262, bod 5. 
6 Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 29, o nucené nebo povinné práci (1930), čl. 2 odst. 1. 
7 Viz kapitola čtvrtá až šestá. 
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Před stručným rozborem jednotlivých prvků výše uvedené definice je ještě třeba 

učinit dvě terminologické poznámky. Zaprvé, tato práce nerozlišuje mezi nucenou a 

povinnou prací. Pokud tedy bude daná aktivita splňovat výše uvedenou definici, bude 

považována za nucenou práci (která zahrnuje i práci povinnou). Termín povinná práce 

tedy nebude v zájmu jednotné terminologie užíván. Obdobně zde nejsou pojmy otroctví 

a nevolnictví chápány jako samostatné pojmy stojící vedle pojmu nucené práce, ale jsou 

chápány jako podmnožiny, resp. jedny z možných forem, nucené práce. 

První z prvků definice nucené práce řeší, kdo může být nucen práci konat. Pro účely 

této práce bude takovou osobou pouze osoba fyzická (člověk). Lze si však představit i 

situace, kdy bude k určité „práci“ nucena i osoba právnická; to však není předmětem této 

práce.8 

Druhým prvkem je subjekt, který tuto osobu k výkonu práce nutí. Tím může být 

subjekt veřejný (stát, resp. některá jeho složka, samosprávný celek) či soukromý 

(fyzická či právnická osoba) a může jím být i skupina osob. Pokud takový prvek 

neexistuje (či k němu vede pouze velice vzdálená nepřímá vazba), nejedná se o nucenou 

práci. Proto není výkon závislé práce v pracovněprávním vztahu bez dalšího považován 

za nucenou práci, i když můžeme tvrdit, že kdybychom nemuseli, tak nepracujeme. 

Potřeba získání prostředků pro zajištění obživy totiž není subjektem a vazba na stát je zde 

velmi vzdálená, nepřímá a neobhajitelná.9 

Třetím z prvků dané definice je to, že se jedná o práci či službu, kterou již subjekt 

nuceně vykonává či byl přinucen „souhlasit“ s tím, že ji bude vykonávat v budoucnu. 

Musí se tedy jednat o aktivní činnost pro určitý subjekt, ať už soukromý či veřejný. Stejně 

tak není rozhodné, zda se jedná o práci fyzickou či práci duševní či zda je za práci 

poskytováno peněžité či jiné protiplnění. 

Čtvrtým a pátým prvkem jsou donucení a nedobrovolnost. Tyto dva prvky spolu 

úzce souvisí. Donucení je prvkem objektivním (osoba A vyžaduje od osoby B 

pod hrozbou postihu určitou práci či službu), kdežto nedobrovolnost je prvkem 

subjektivním a tudíž těžko neprokazatelným (osoba B by v případě absence donucení 

                                                 

8 Tento závěr (že k nucené práci může být nucena i osoba právnická) lze při troše představivosti nalézt i 

v textu rozhodnutí Evropské komise pro lidská práva ze dne 27. září 1976, Společnosti W, X, Y a Z proti 

Rakousku, stížnost č. 7427/76. 
9 Stát není s to bez lidské práce zajistit uspokojení základních životních potřeb pro všechny a je bez dalšího 

neospravedlnitelné jedny nutit pracovat a druhým zajišťovat obživu. 
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nechtěla danou práci konat). K donucení může dojít jak před výkonem práce (donucení 

k výkonu práce či k výkonu práce za určitých podmínek) či po započetí výkonu práce 

(donucení k výkonu práce za jiných než dohodnutých podmínek). Prostředkem donucení 

mohou být též právní normy. Ve vztahu těchto dvou prvků lze říci, že pojem donucení 

v sobě implicitně zahrnuje nedobrovolnost (resp. absenci objektivního vyjádření 

dobrovolnosti), a tudíž lze s těmito dvěma prvky pracovat jako s jedním objektivním 

prvkem. 

Ačkoli mezinárodní smlouvy a jiné prameny práva obsahující zákaz nucené práce 

tuto pozitivní definice zpravidla neobsahují, nalezneme v tzv. negativní definici nucené 

práce. V této části definice jsou stanoveny činnosti, jejichž nucený výkon nucenou prací 

není, a tudíž není zakázán. Příkladem může být povinná vojenská služba, práce vězňů či 

činnosti vyžadované při mimořádných situacích (např. při živelných katastrofách).10 

Tato druhá část obvyklé právní definice nucené práce však byla zamlčena záměrně. 

Pro účely této práce totiž není až tak podstatné, zda nucená práce v souladu s právem je 

či není. Primárním cílem této práce je totiž říci, zda nucenou práci regulujeme správně. 

Proto nelze hned na začátku tuto otázku zodpovědět kladně a omezit se pouze 

na zkoumání toho, jak bojovat s nucenou prací, která je právně zakázaná. To představuje 

pouze podmnožinu tématu, kterému se tato práce věnuje. Ambicí je zde zkoumat fenomén 

nucené práce komplexněji, tj. pokud možno ve všech jeho souvislostech. Proto nám 

postačí výše uvedená první část definice a tam, kde to bude třeba, budeme rozlišovat mezi 

nucenou prací povolenou a nucenou prací zakázanou.11 

Ze stejného důvodu také nebyla mezi definičními prvky uvedena určitá minimální 

intenzita nucené práce, která se z právního pohledu mezi definičními prvky v některých 

případech objevuje.12 

1.2. Formy nucené práce a jejich možná dělení 

I bez nutnosti čtení výše uvedených odstavců je zřejmé, že nucená práce nevypadá 

vždy stejně či obdobně a že tedy neexistuje pouze jedna forma nucené práce. Formou 

nucené práce zde rozumíme určitý typ nucené práce, přičemž rozlišujícím kritériem mezi 

                                                 

10 Viz např. čl. 4 odst. 3 Evropské úmluvy o lidských právech či čl. 9 odst. 2 Listiny.  
11 Podrobnější analýza toho, kdy je nucená práce právem povolená a kdy zakázaná, bude předmětem čtvrté 

až šesté kapitoly. 
12 Podrobněji o tomto prvku ve čtvrté až šesté kapitole této práce. 
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jednotlivými formami může být například typ činnosti, která je vyžadována, důvod 

vyžadování této činnosti či zbylá míra svobody dané osoby. Nejnázornější bude základní 

formy nucené práce, které jsou pro tuto práci významné, stručně představit. 

Formy nucené práce lze rozlišovat na právem povolené a právem zakázané. 

Mezi právem dovolené formy nucené práce patří především povinná vojenská služba 

či služba ji nahrazující, práce osob ve výkonu trestu odnětí svobody, práce osob 

v mimořádných situacích (např. při živelných pohromách) či výkon jiných běžných 

občanských povinností.13  

Ostatní formy nucené práce jsou zpravidla právem zakázány.14 Podle jejich intenzity 

(resp. míry zbylé svobody) můžeme v historické perspektivě rozlišovat otroctví, 

nevolnictví a ostatní formy nucené práce. Otroctví se zde chápe jako nejintenzivnější 

forma nucené práce, při které je daný člověk zbaven (téměř) veškeré svobody a stává se 

z pohledu práva majetkem jiné osoby. Nevolnictví je pak o něco méně intenzivní formou 

– člověk je o něco svobodnější a je chápán z pohledu práva (více) jako člověk. 

Z historického pohledu byl nevolník obvykle nucen kromě práce pro daného pána 

na daném panství i žít. Ostatní formy nucené práce jsou považovány z hlediska nucené 

práce za formy méně závažné. Přestože může být v praxi složité určit, do jaké kategorie 

daný případ spadá, podstatné je nakonec zejména to, že se jedná o nucenou práci. 

Dále lze formy nucené práce dělit dle subjektu, který nucenou práci vyžaduje. 

Na jedné straně tedy budeme mít formy nucené práce vyžadované veřejným subjektem 

(státem, jeho organizační složkou, samosprávným celkem apod.) a na straně druhé formy 

nucené práce vyžadované subjektem soukromým (fyzickou či právnickou osobou). 

Právem povolené formy nucené práce jsou zpravidla vyžadovány subjektem veřejným, 

ostatní formy mohou být vyžadovány jak subjektem veřejným, tak subjektem 

soukromým. 

Dále můžeme nucenou práci rozlišovat dle vykonávané práce samotné. Většinou se 

zde bude jednat o fyzickou (manuální) práci, ale přinejmenším teoreticky přichází 

v úvahu i práce duševní. Požadovanými pracemi v rámci právně zakázaných forem 

                                                 

13 Opět viz např. čl. 4 odst. 3 Evropské úmluvy o lidských právech či čl. 9 odst. 2 Listiny. Další povolené 

formy nucené práci budou pro svou obtížnější uchopitelnost uvedeny až ve čtvrté až šesté kapitole této 

práce, kde budou taktéž podrobeny důkladné analýze. 
14 K výjimkám viz pozn. č. 13. 
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mohou být například domácí práce, sexuální služby nebo práce v zemědělství 

či na stavbách. 

1.3. Moderní otroctví obecně 

Moderní otroctví je dnes populárním pojmem, který zahrnuje současné formy 

právem zakázané nucené práce, tj. nejen ty dosahující intenzity otroctví. 

Na základě výzkumů se odhaduje, že je dnes obětí nucené práce kolem 25 miliónů 

lidí na celém světě. Přibližně 83 % z nich je k práci nuceno soukromým subjektem. 

Tyto lidé však nejsou pouze v chudých regionech či nevyspělých nebo nedemokratických 

zemích, ale vyskytují se i ve vyspělých zemích. Ve vyspělých zemích jich v roce 2011 

bylo kolem 1,5 miliónu, přičemž dnes lze odhadovat, že jich bude ještě více.15 

Téměř pětina z osob vykonávajících celosvětově nucenou práci je sexuálně 

využívána. Kromě sexuálních služeb jsou početně nejvýznamnějšími sektory domácí 

práce, zemědělství, stavebnictví, zpracovatelský průmysl a zábavní průmysl.16 

Moderní otroctví též úzce souvisí s problematikou migrace. Přeshraniční migranti 

celosvětově představují kolem jedné čtvrtiny všech obětí nucené práce a tři čtvrtiny obětí 

nucené práce ve formě sexuálních služeb.17 Právě migranti jsou často kvůli svému dluhu 

za transport do dané země nuceni vykonávat určité práce (moderní podoba dlužního 

otroctví).18 Další důvod, proč jsou migranti častou obětí nucené práce, spočívá 

v neznalosti daného právního systému, jazyka a v tom, že nemají spolehlivou nezaujatou 

osobu, na kterou by se mohli s důvěrou obrátit s žádostí o pomoc. 

Další skupinou obětí, kde je nucená práce obzvlášť nežádoucí, jsou děti. Děti (mladší 

18 let) celosvětově tvoří 17 % obětí nucené práce.19 

Nucená práce je také často i ve své moderní podobě spojena s obchodováním s lidmi. 

Zde se často vyskytuje kromě osoby, která k výkonu práce nutí, a osoby, která je nucena, 

i osoba třetí - „obchodník“. Ten zjednodušeně řečeno zajišťuje osoby potřebné k výkonu 

(nucené) práce. 

                                                 

15 Viz ILO Global Estimate of Forced Labour, cit. výše v pozn. č. 1, s. 13-15 a Global estimates of modern 

slavery: forced labour and forced marriage, cit. výše v pozn. č. 1, s. 21 a násl. 
16 Global estimates of modern slavery: forced labour and forced marriage, cit. výše v pozn. č. 1, s. 32-35. 
17 Tamtéž, s. 29-31. 
18 Tamtéž, s. 36-38. 
19 Tamtéž, s. 28. 
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Posledním bodem, který je třeba v souvislosti s moderním otroctvím zmínit, je 

finanční zisk, který z takové aktivity pro osobu, která k práci nutí, a pro obchodníka 

plyne. Pracující osobě je zpravidla placeno méně, než kdyby nešlo o nucenou práci. 

Výjimkou pak není ani neplacení žádné odměny, ať už proto, že se z odměny splácí určitý 

dluh nebo proto, že odměnu vyplácet daná osoba zkrátka nechce. Odměna též může mít 

podobu naturální – např. ubytování a strava. Pokud je odměna placena, často se z ní 

neodvádí daň z příjmů. Celosvětový odhadovaný roční zisk z nucené práce (zadržování 

mzdy, placení nízké mzdy, neodvádění daní apod.) vyžadované soukromými subjekty se 

odhaduje přibližně na 150 miliard amerických dolarů, z toho přibližně 47 miliard 

ve vyspělých státech. Takto vysoký podíl vyspělých států je dán mnohem vyšším 

průměrným ziskem z jedné osoby vykonávající nucenou práci v těchto zemích.20 

1.4. Moderní otroctví v České republice 

V České republice dosud neproběhl žádný systematický výzkum s cílem odhadnout 

přibližný rozsah výskytu nepovolených forem nucené práce, resp. moderního otroctví, 

na našem území. Proto jsou k dispozici pouze jednotlivé jinak zjištěné případy či jejich 

analýzy, které nelze jednoduše zobecnit. I přesto se domnívám, že už z těchto výzkumů 

vyplývá, že i v České republice se výkon právem nepovolené nucené práce vyskytuje, 

a to v nezanedbatelné míře. 

Empirické výzkumy v oblasti právem nepovolené nucené práce provedli v českém 

prostředí např. Marie Jelínková21, Ivana Trávníčková a kol.22, Petra Burčíková23 či Jan 

Černík a kol.24 I vzhledem k tomu, že všechny tyto výzkumy jsou již staršího data, není 

nutné zde podrobně každý z nich rozebírat. Spíše je užitečné shrnout jim společné 

                                                 

20 Viz Profits and poverty: the economics of forced labour. Geneva: International Labour Office, 2014, 

s. 12-15. Dostupné též online z http://www.ilo.org/global/topics/forced-labour/publications/profits-of-

forced-labour-2014/lang--en/index.htm. 
21 JELÍNKOVÁ, Marie. Případová studie: Severokorejky v Česku. In ŠPONDROVÁ, Pavla a kol. 

Obchodování s lidmi, problematika nucené práce: sborník z konference pořádané Ligou lidských práv a 

Radou Evropy 15. 12. 2006 v Brně. Brno: Liga lidských práv, 2007, s. 61-65.  
22 TRÁVNÍČKOVÁ, Ivana a kol. Obchodování se ženami z pohledu České republiky. Praha: Institut pro 

kriminologii a sociální prevenci, 2004, 158 s.  
23 BURČÍKOVÁ, Petra. Obchod s lidmi a nucená či vykořisťující práce v České republice. Praha: La Strada 

ČR, o.p.s., 2006., 52 s. Dostupné též online z: http://www.strada.cz/cz/ke-stazeni-a-odkazy/publikace-a-

vystupy-la-strada-cr.  
24 ČERNÍK, Jan; HULÍKOVÁ, Tereza; VINTR, Vlastimil; KRIŠTOF, Roman. Pilotní výzkum prostředí 

obchodu s lidmi na území České republiky (prosinec 2004 – únor 2005). Praha: IOM, 2005, 122 s. Dostupné 

též online z: www.mvcr.cz/soubor/dokumenty-kriminalita-iom-pdf.aspx.  

http://www.ilo.org/global/topics/forced-labour/publications/profits-of-forced-labour-2014/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/topics/forced-labour/publications/profits-of-forced-labour-2014/lang--en/index.htm
http://www.strada.cz/cz/ke-stazeni-a-odkazy/publikace-a-vystupy-la-strada-cr
http://www.strada.cz/cz/ke-stazeni-a-odkazy/publikace-a-vystupy-la-strada-cr
http://www.mvcr.cz/soubor/dokumenty-kriminalita-iom-pdf.aspx
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charakteristiky, zejména pokud jde o jejich výstupy. Tyto výzkumy se zabývaly 

především obchodováním s lidmi a zjistilo se, že se v nezanedbatelné míře uskutečňuje 

i v České republice, přičemž často jsou nucenou práci povinny vykonávat osoby, které 

jsou občany třetích států, které se nacházejí ve zranitelném postavení. Tito cizinci často 

nemají či neví na koho se mimo svou komunitu v dané zemi obrátit, neznají jazyk, jsou 

závislí na někom jiném atd. 

Dalším podstatným zdrojem informací o případech právem nepovolené nucené práce 

jsou oficiální veřejné zdroje. V tomto kontextu můžeme vycházet například z každoroční 

Zprávy o stavu obchodování s lidmi v České republice za rok 2017, kde mimo údajů a 

úvah ohledně obchodování s lidmi v úzkém slova smyslu nalezneme i mnoho informací 

týkajících se výkonu právem nepovolených forem nucené práce v širším slova smyslu. 

Pokud jde o trestné činy související s nucenou prací, tak podle této zprávy bylo 

v roce 2017 pro trestný čin obchodování s lidmi pravomocně odsouzeno 9 osob a 

pro trestný čin kuplířství 21 osob; naopak nebyla pravomocně odsouzena žádná osoba 

pro trestný čin neoprávněné zaměstnávání cizinců.25 Pokud jde o konkrétní skutkový děj, 

tak zpráva se blíže věnuje třem z výše uvedených devíti případů trestného činu 

obchodování s lidmi. V prvním případě nezletilá dívka zlákala další dvě nezletilé dívky 

k výkonu prostituce, přičemž se jednalo o krátký časový úsek a pachatelka z činnosti 

neměla žádný zisk.26 Ve druhém případě se už ale jednalo o dvě dospělé osoby, které 

obchodovaly s nezletilými dívkami, které utekly z domova pro mládež, čehož tyto osoby 

využívaly a měly z toho zisk.27 V posledním případě společník a po určitý časový úsek 

jednatel obchodní společnosti pracovně vykořisťoval jiného společníka a jednatele této 

společnosti, přičemž jako prostředek byla využita zejména tíseň a závislost této osoby.28 

Vypovídací hodnotu v tomto smyslu mají i pokuty uložené dle zákona 

o zaměstnanosti v souvislosti s výkonem nelegální práce, kde byl v roce 2017 nárůst 

počtu cizinců ze třetích zemí zjištěných při nelegální práci téměř o polovinu oproti roku 

2016.29 

                                                 

25 Zpráva o stavu obchodování s lidmi v České republice za rok 2017. Praha: Ministerstvo vnitra, 2018, 

s. 43. Dostupné též online z: http://www.mvcr.cz/clanek/obchod-s-lidmi-dokumenty-982041.aspx. 
26 Viz rozsudek Krajského soudu v Brně, sp. zn. 2 TM 3/2017. 
27 Viz rozsudek Krajského soudu v Brně, sp. zn. 39 T 5/2017. 
28 Viz rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové, sp. zn. 4 T 2/2016. 
29 Zpráva o stavu obchodování s lidmi v České republice za rok 2017, cit. výše v pozn. č. 25, s. 46-47. 

http://www.mvcr.cz/clanek/obchod-s-lidmi-dokumenty-982041.aspx
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Jak v této zprávě Ministerstva vnitra, tak ve sdělovacích prostředcích se v poslední 

době objevovaly zprávy o výkonu nucené práce českými občany ve Spojeném království, 

kam jsou čeští občané lákáni na lepší pracovní podmínky (vč. finančního ohodnocení) a 

nucené sňatky.30  

Dalším fenoménem, který se v poslední době v souvislosti s nucenou prací 

vykonávanou v České republice objevil, je nucená práce vykonávaná v rámci světa 

ekonomiky platforem. Konkrétně se v tomto případě jedná o aplikaci Uber, která je 

zjednodušeně řečeno alternativní taxislužbou dnešní doby fungující skrze mobilní 

aplikaci, kterou může vykonávat prakticky každý ve svém volném čase.31 V Uberu 

mohou existovat tzv. flotily, tedy jakási pyramidová schémata, kde stačí, když bude 

podmínky (živnostenské oprávnění apod.) splňovat jedna osoba, té se bude vyplácet 

výdělek a ostatní budou jezdit. Často se také jedná o cizince (např. Ukrajince).32 A když 

se všechny tyto skutečnosti poskládají dohromady, představují „dobrou příležitost“ 

pro nucenou práci. Dokonce si lze dobře představit i situaci, kdy určité osobě někdo 

uhradí náklady za auto a nutí jí s ním pak jezdit přes Uber, aby splatila tento dluh. 

1.5. Dílčí závěry 

Nucenou práci lze jednoduše definovat tak, že se jedná o práci, ke které tuto osobu 

nutí jiná osoba (či stát), přičemž k ní dochází jak v jejích právem povolených formách 

(např. práce osob vykonávajících trest odnětí svobody, povinná vojenská služba), 

tak ve formách právem nepovoleným, které lze často označit pojmem moderní otroctví. 

                                                 

30 Tamtéž, s. 4, 6, 17-19. Ve sdělovacích prostředcích z poslední doby Britský soud uznal skupinu 

novodobých slovenských otrokářů vinnou, mezi oběťmi gangu byli i Češi. In: iROZHLAS [online]. 

11. 4. 2018 [cit. 2. 12. 2018]. Dostupné z: https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/gang-anglie-soud-trest-

otroctvi-obchod-s-lidmi-cesi-slovaci-vykoristovani_1804111624_pla. Nebo Britská policie zadržela 

čtveřici Čechů kvůli podezření z otrokářství a obchodu s lidmi. In: iROZHLAS [online]. 16. 5. 2018 

[cit. 2. 12. 2018]. Dostupné z: https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/velka-britanie-obchodovani-s-lidmi-

cesi_1805162220_mos.  
31 Toto je zjednodušený popis, kde je úmyslně odhlíženo od souvisejících právních problémů, jakými je 

třeba debata o nutnosti živnostenského oprávnění, odvádění daní a pojistného na sociální zabezpečení a 

zdravotní pojištění apod. K problematice ekonomiky platforem z právního pohledu viz PICHRT, J., 

BOHÁČ, R., a J. MORÁVEK. Sdílená ekonomika - sdílený právní problém?. Praha: Wolters Kluwer, 2017, 

333 s. 
32 VYHNANOVSKÝ, Ondřej. Mafie‘ v českém Uberu. Mobilní aplikaci zneužívají novodobí 

vykořisťovatelé. In: LIDOVKY.cz [online]. 27. 4. 2017 [cit. 2 12. 2018]. Dostupné z: 

https://byznys.lidovky.cz/mafie-v-uberu-mobilni-aplikaci-zneuzivaji-novodobi-vykoristovatele-1i2-

/firmy-trhy.aspx?c=A170426_173012_firmy-trhy_onv.  

https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/gang-anglie-soud-trest-otroctvi-obchod-s-lidmi-cesi-slovaci-vykoristovani_1804111624_pla
https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/gang-anglie-soud-trest-otroctvi-obchod-s-lidmi-cesi-slovaci-vykoristovani_1804111624_pla
https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/velka-britanie-obchodovani-s-lidmi-cesi_1805162220_mos
https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/velka-britanie-obchodovani-s-lidmi-cesi_1805162220_mos
https://byznys.lidovky.cz/mafie-v-uberu-mobilni-aplikaci-zneuzivaji-novodobi-vykoristovatele-1i2-/firmy-trhy.aspx?c=A170426_173012_firmy-trhy_onv
https://byznys.lidovky.cz/mafie-v-uberu-mobilni-aplikaci-zneuzivaji-novodobi-vykoristovatele-1i2-/firmy-trhy.aspx?c=A170426_173012_firmy-trhy_onv
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Dále bylo zjištěno, že se oba typy těchto forem (právem povolené i právem 

nepovolené) v nezanedbatelném rozsahu pravděpodobně vyskytují i v České republice. 

Obětmi moderního otroctví jsou v mnoha případech cizinci či migranti a značná část 

těchto případů se objevuje v oblasti poskytování sexuálních služeb. 
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2. Filozofie nucené práce a možná ospravedlnění jejích forem 

V této kapitole bude ukázáno, jak lze z filozofického pohledu vnímat práci jako 

takovou a co znamená, že je práce svobodná či naopak svobodná není, resp. zda lze 

alespoň některá naše rozhodnutí považovat za svobodná. Poté bude provedena morálně-

filozofická analýza jednotlivých forem nucené práce se zvláštním důrazem na povolené 

formy nucené práce, resp. na podmínky jejich morální správnosti. 

2.1. O práci obecně 

Práce je zde chápána ve smyslu ekonomickém, tj. jako určitá aktivita, která vyžaduje 

nemalé a déletrvající úsilí a jejíž cílem je především zisk prostředků, z kterých je možné 

(zpravidla prostřednictvím směny) uspokojit potřeby dané osoby.33 Tato definice tedy 

zahrnuje nejen zaměstnance, ale například i osoby samostatně výdělečně činné. Stejně 

tak není omezena na práci fyzickou, ale zahrnuje i práci duševní.  

Dle Bible byla práce božím trestem seslaným na Adama a jeho potomky34 

a dle judaistické a křesťanské tradice tedy lidé pracovat musí. K obdobnému závěru 

dochází i např. islám, který nabádá pracovat, pokud je toho člověk zdravotně schopný.35 

Zde je však třeba oddělovat nezbytnost práce ve smyslu ekonomickém (práce jako 

prostředek k zajištění uspokojení svých potřeb) a práci jako žádoucí aktivitu ve smyslu 

morálním (práce jako morálně správná činnost). Na druhou stranu lze též říci, že morální 

správnost práce může často s ekonomickou nezbytností velmi úzce souviset (práce jako 

morálně nejsprávnější cesta k uspokojení svých potřeb).36 

                                                 

33 Podobně v ARNESON, Richard. Philosophy of Work. In CRAIG, Edward (ed.). Routledge encyclopedia 

of philosophy: Volume 9, Sociology of knowledge to Zoroastrianism. London: Routledge, 1998, s. 794-795. 
34 Viz Genesis 3:17-19. 
35 Viz např. Korán 53:39. Viz též TEHRANI, Ayatullah Jawad. Living the Right Way [online]. Jafari 

Propagation Centre [cit. 2. 12. 2018]. Dostupné z: https://www.al-

islam.org/printpdf/book/export/html/13418.  
36 V tomto smyslu je zajímavé zmínit i přes 55 let staré dílo J. Chyského, ve kterém autor argumentuje, 

že nucená práce se v době tvorby této publikace vyskytovala v běžných pracovněprávních vztazích 

v kapitalistických státech, neboť byl zaměstnanec ekonomicky nucen pracovat pro kapitalistu, který se 

stával vlastníkem produktů práce zaměstnance (resp. nadhodnoty) a který tudíž zaměstnance 

v marxistickém smyslu vykořisťoval. Viz CHYSKÝ, Jiří. Nucená práce a její problematika se zřetelem 

k podstatě pracovněprávního poměru. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1962, s. 86 

a násl. 

https://www.al-islam.org/printpdf/book/export/html/13418
https://www.al-islam.org/printpdf/book/export/html/13418
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Pokud odhlédneme od těchto pasáží náboženských metanarativů37 a podíváme se 

na práci z čistě faktického hlediska, dospějeme ke shodnému závěru - práce je v současné 

době nevyhnutelná. Lidé, kteří jsou výkonu práce schopni, musí pracovat, aby získali 

prostředky k uspokojení svých potřeb či potřeb osob na ně odkázaných (např. jejich dětí). 

Tyto potřeby se neomezují pouze na potřeby nezbytné k přežití či k jakémusi 

minimálnímu důstojnému žití38, ale i potřeby další – žití na určité úrovni se vším, 

co k tomu patří, potřeba bezpečí, potřeba přijetí či uznání od jiných osob či potřeba 

seberealizace.39 

Nutnost pracovat je dána tím, že v současné době neexistuje morálně přijatelná 

alternativa. Stát není schopen poskytnout prostředky k zajištění přiměřené životní úrovně 

všem bez toho, aby lidé v daném státě pracovali. Stejně tak se už na intuitivní úrovni 

nezdá spravedlivé, aby ti odpovědnější pracovali a ti méně odpovědní (rozumějme: 

schopni, ale neochotni pracovat) nepracovali. Člověk si zkrátka v současné době musí 

zisk prostředků nějak zasloužit.40  

Tento stav však nemusí mít dlouhého trvání. V důsledku stále rychlejší mechanizace 

a digitalizace společnosti (vč. vývoje umělé inteligence) je možné, že se bude potřeba 

lidské práce snižovat. V této souvislosti se mluví o tzv. technologické nezaměstnanosti 

(technological unemployment). Ekonomové se dnes víceméně shodnou, že (určité) 

technologické inovace zvyšují či mohou zvyšovat nezaměstnanost v krátkodobém 

horizontu. Sporný však zůstává vliv v horizontu dlouhodobém.41 Někteří ekonomové 

tvrdí, že krátkodobé zvýšení nezaměstnanosti bude v dlouhodobém horizontu vyrovnáno 

                                                 

37 Blíže k pojmu metanarativ jako součásti modernismu z postmodernistického pohledu v Lyotardově 

Postmoderní situaci (1979). Pro český překlad viz LYOTARD, Jean-François. O postmodernismu: 

Postmoderno vysvětlované dětem, postmoderní situace. Praha: Filosofický ústav AV ČR, 1993, 206 s. 
38 Viz např. Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech (1966), který je součástí 

právního řádu ČR. V jeho čl. 11 je zakotveno právo každého na přiměřenou životní úroveň (adequate 

standard of living). 
39 K tomu viz již poměrně starou a kritizovanou, ale stále populární Maslowovu hierarchii potřeb 

(kritizováno je především hierarchické uspořádání, nikoli typy potřeb). MASLOW, Abraham Harold. 

A theory of human motivation. Psychological Review. 1943, vol. 50, issue 4, 370–396. Dostupné též online 

z: http://psychclassics.yorku.ca/Maslow/motivation.htm.  
40 Z tohoto pohledu lze kritizovat i v současné době v mnoha částech světa populární tendence usilující 

o zavedení (či alespoň vyzkoušení) tzv. základního nepodmíněného příjmu či demograntu. Stručně řečeno 

se jedná o určitou finanční částku, která je státem vyplácená všem rezidentům, bez jakýchkoli dalších 

podmínek. 
41 Hezkou analýzu jednotlivých pohledů v historické perspektivě a jejich praktických implikací pro blízkou 

budoucnost nabízí Andy Haldane, hlavní ekonom Bank of England (Labour’s Share - speech by Andy 

Haldane. Bank of England [online]. 12. 11. 2015 [cit. 2. 12. 2018]. Dostupné z: 

http://www.bankofengland.co.uk/publications/Pages/speeches/2015/864.aspx.  

http://psychclassics.yorku.ca/Maslow/motivation.htm
http://www.bankofengland.co.uk/publications/Pages/speeches/2015/864.aspx
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kompenzačními efekty, jakými jsou např. vznik nových pracovních míst v důsledku 

nových produktů či nových procesů produkce nebo vznik nových pracovních míst (či 

zachování těch stávajících) v důsledku zvýšení poptávky po produktu způsobeném 

levnější cenou produktu (nová technologie sníží průměrné náklady a tím i cenu 

produktu).42 Druhý proud tvrdí, že současný technologický vývoj pravděpodobně výrazně 

zvýší nezaměstnanost i dlouhodobě, a to nejen u osob s nízkou kvalifikací, ale i u osob 

s kvalifikací střední či vysokou (např. automatizováno může být stanovování lékařských 

diagnóz, provádění právních rešerší, právní posouzení případu apod.).43 

I kdyby však nastal takový stav, kdy bychom si mohli zajistit prostředky 

k uspokojení svých potřeb legitimně bez nutnosti pracovat, pravděpodobně by alespoň 

někteří pracovat chtěli. Práce nemusí být totiž ani ze subjektivního hlediska chápána 

pouze jako nutné zlo, ale i jako prostředek k uspokojení jiných potřeb. Těmito potřebami 

jsou například potřeba uznání od ostatních či potřeba seberealizace. Krom toho nás může 

určitá práce jednoduše bavit nebo vést k dosažení určitého požadovaného díla či stavu. 

V tomto kontextu je možné chápat i Faustem nakonec nalezený smysl života v budování 

svobodné společnosti44 či Gándhího volání po výkonu práce (ideálně pre-industriálního, 

řemeslnického či zemědělského typu) jako cesty k vedení morálně hodnotného života.45 

                                                 

42 Z významných ekonomů minulosti lze zmínit např. Jean-Baptiste Saye (SAY, Jean-Baptiste. A Treatise 

on Political Economy or the Production, Distribution and Consumption of Wealth. Reprinted edition. New 

York: Augustus M. Kelley Publishers, 1971, s. 85-90). V současnosti dospěli k optimistickým závěrům 

např. FELDMANN, Horst. Technological unemployment in industrial countries. Journal of Evolutionary 

Economics [online]. 2013, vol. 23, issue 5, s. 1099-1126 [cit. 2. 12. 2018]. Dostupné z (placený přístup): 

http://link.springer.com/article/10.1007/s00191-013-0308-6.  
43 Viz např. FREY, Carl Benedikt a Michael A. OSBORNE. The future of employment: How susceptible 

are jobs to computerisation? Technological Forecasting [online]. 2016 [cit. 2. 12. 2018]. Volně dostupné 

z: http://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/downloads/academic/The_Future_of_Employment.pdf. Nebo též 

SUMMERS, Lawrence H. Lawrence H. Summers on the Economic Challenge of the Future: Jobs. The Wall 

Street Journal [online]. 7. 6. 2014 [cit. 2. 12. 2018]. Dostupné z: 

http://www.wsj.com/news/article_email/lawrence-h-summers-on-the-economic-challenge-of-the-future-

jobs-1404762501-lMyQjAxMTA0MDIwMjEyNDIyWj.  
44 GOETHE, J. W. Faust [online]. Přel. Otokar Fischer. V MKP 1. vyd. Praha: Městská knihovna v Praze, 

2011, s. 406 a násl. [2018-03-18]. Dostupné z: http://web2.mlp.cz/koweb/00/03/67/93/19/faust.pdf. 
45 Tato myšlenka se prolíná dílem GANDHI, M. K. An autobiography: The story of my experiments with 

truth. Translated by Mahadev Desai. Reprint. ed. Boston, MA: Beacon Press, 1993, 528 s. Dostupné též 

online z: https://biblio.wiki/wiki/An_Autobiography_or_The_Story_of_my_Experiments_with_Truth.  

http://link.springer.com/article/10.1007/s00191-013-0308-6
http://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/downloads/academic/The_Future_of_Employment.pdf
http://www.wsj.com/news/article_email/lawrence-h-summers-on-the-economic-challenge-of-the-future-jobs-1404762501-lMyQjAxMTA0MDIwMjEyNDIyWj
http://www.wsj.com/news/article_email/lawrence-h-summers-on-the-economic-challenge-of-the-future-jobs-1404762501-lMyQjAxMTA0MDIwMjEyNDIyWj
http://web2.mlp.cz/koweb/00/03/67/93/19/faust.pdf
https://biblio.wiki/wiki/An_Autobiography_or_The_Story_of_my_Experiments_with_Truth
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2.2. O (ne)svobodě vůle a jednání46 

Poté, co byla z filozofického pohledu popsána práce jako taková a její nezbytnost, je 

třeba se ve vztahu k tématu této práce zabývat problematikou svobodné volby 

vykonávané práce. Aby totiž bylo možné říci, jaká práce je nucená, je třeba se pozastavit 

u problematiky svobody vůle, resp. svobody rozhodování a na to navazujícího jednání. 

Nakolik může člověk ovlivnit to, co chce a jak jedná? 

Problém svobody vůle lze vnímat ve dvou rovinách - etické a faktické. Z pohledu 

etického se jedná o odpověď na otázku, za jakých podmínek si někdo z morálního 

hlediska zaslouží pochvalu či odsouzení za své jednání. Z pohledu faktického jde 

jednoduše o to, nakolik má člověk kontrolu (možnost svobodné volby) nad tím, jak se 

rozhoduje či jedná.47 A odpověď na druhou otázku je do značné míry určující pro 

odpověď na otázku první. Proto je třeba nejdříve odpovědět na druhou otázku. 

Už na intuitivní úrovni se zdá, že přinejmenším určitou míru svobody rozhodování 

a jednání máme. Když jdu nakupovat, tak si ze dvou podobně vypadajících rohlíků vyberu 

ten levnější nebo ten, který si kupuji již dlouhodobě a chutná mi. To znamená, že činím 

vědomou volbu z více možností a rozhoduji se na základě porovnání argumentů 

praktického rozumu. Předpokladem je tedy schopnost užití praktického rozumu a 

rozhodování.48 Výše uvedené ale samozřejmě neznamená, že člověk vždy jedná 

racionálně. Můžeme se rozhodnout jednat iracionálně nebo můžeme zkrátka udělat 

chybu. 

Tato „svobodná“ volba má však své limity v podobě skutečností, nad kterými 

jednotlivec nemá kontrolu. Zaprvé, to, zda nastane určitá situace, není často důsledkem 

výlučně rozhodnutí jedné osoby. Každá situace je výsledkem souhry rozhodnutí více 

jedinců a mimovolných faktorů. Zadruhé, i na úrovni abstraktního rozhodování (kde se 

do budoucna rozhoduji, jak bych jednal, kdyby určitá skutečnost nastala) mohou 

mé volby často záviset na mých předchozích volbách či vlastnostech, které byly dány 

mou výchovou (vč. vlivu prostředí) či genetickou výbavou.49 Otázka tedy je, zda poté 

                                                 

46 Při psaní této kapitoly mi velmi pomohla výborná diplomová práce Lukáše Kutílka. Viz KUTÍLEK, 

Lukáš. Právněfilozofické aspekty svobodné vůle. Diplomová práce (Právnická fakulta Univerzity Karlovy, 

Katedra teorie práva a právních učení). Praha, 2015, 90 s. 
47 Podobně v PINK, Thomas. The Will. In CRAIG, Edward (ed.). Routledge encyclopedia of philosophy: 

Volume 9, Sociology of knowledge to Zoroastrianism. London: Routledge, 1998, s. 721. 
48 Tamtéž, s. 721-722. 
49 Tamtéž, s. 722. 
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ještě nějaká svobodná volba zbývá. A pokud ano, zda je dostatečná pro ospravedlnění 

morálního či právního ocenění, resp. odsouzení. Na tuto otázku se snažilo a stále snaží 

odpovědět mnoho filozofů a vědců, jejichž hlavní argumenty budou představeny 

v následujících pasážích. 

2.2.1. Determinismus 

Lidé se považují za svobodné jen proto, že jsou si vědomi svého jednání (svých pudů 

a chtění), ale o příčinách, které toto jednání (resp. pudy či chtění) determinují, nevědí 

vůbec nic.50 Nebo parafrázováním Arthura Schopenhauera, člověk může dělat to, co chce, 

ale nemůže chtít, aby chtěl.51 

Prostřednictvím těchto slavných výroků můžeme nejlépe pochopit, 

co determinismus znamená. Deterministé tvrdí, že veškeré dění ve světě, tudíž i lidské 

jednání, je způsobeno výlučně vlivem předchozích událostí52, okolností a působením 

přírodních zákonů. 

V rámci determinismu lze nalézt více významných a ustálených směrů, 

které zdůrazňují působení jedné skupiny argumentů nad ostatními. Fyzikální 

determinismus se zakládá na argumentu, že vše, co se stane, je jen souhrou vzájemného 

působení všech elementárních částic ve vesmíru (dnes fermiony a bosony) na základě 

fyzikálních zákonů. Někteří dokonce tvrdí, že pokud bychom znali umístění a pohyb 

(rychlost a směr) všech částic ve vesmíru, mohli bychom vypočítat jejich chování kdykoli 

v minulosti či v budoucnosti.53 

Obdobně logický determinismus vyzdvihuje působení pravidel logiky a zejména 

zákona o vyloučení třetí možnosti (tertium non datur) a biologický determinismus 

zdůrazňuje vliv genetické informace na jednání člověka. Zajímavými jsou i historický, 

psychologický a teologický determinismus, kterými se zde však nebudu blíže zabývat. 

                                                 

50 SPINOZA, Benedictus de. Etika. Praha: Nakladatelství Dybbuk, 2001, s. 41. 
51 SCHOPENHAUER, Arthur. Essay on the Freedom of the Will. Dover publications, 2005, 128 s. 
52 V tomto kontextu je ještě zajímavý významný filozoficko-fyzikální proud, jehož zastánci tvrdí, že 

klasické přírodní (fyzikální) zákony jsou časově symetrické. To znamená, že není znám žádný důvod se 

domnívat, že vliv minulosti je oproti současnosti určitým způsobem speciální či fixovaný. Blíže viz 

HOEFER, Carl. Causal Determinism. In ZALTA, Edward N. (ed.). The Stanford Encyclopedia of 

Philosophy [online]. Spring 2016 Edition . [cit. 2. 12. 2018]. Dostupné z: 

https://plato.stanford.edu/archives/spr2016/entries/determinism-causal/. Viz též tam uvedené odkazy. 
53 HAWKING, Stephen. Does God Play Dice? Přednáška. Dostupné též online z: 

http://www.hawking.org.uk/does-god-play-dice.html (naposledy navštíveno 9. 3. 2018). V této přednášce 

Stephen Hawking uvádí, že závěr, který je citován v této práci, zastával francouzský vědec Pierre-Simon 

Laplace, který žil a tvořil v 18. a 19. století. Naopak Hawking je oponentem tohoto závěru. 

https://plato.stanford.edu/archives/spr2016/entries/determinism-causal/
http://www.hawking.org.uk/does-god-play-dice.html
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Pokud determinismus aplikujeme na lidské jednání, resp. jeho mainstreamovou 

variantu založenou na fyzikálním (kauzálním) determinismu, pak determinismus logicky 

vylučuje svobodnou vůli jako příčinu na ničem jiným nezávislou (causa sua). 

2.2.2. Indeterminismus a libertarianismus 

Indeterminismus samotný je většinou chápán ve své čisté, extrémní podobě, tj. jako 

naprostý opak determinismu. To znamená, že to, co se stalo a děje, nemá vliv na to, 

co bude. Zásadní roli zde tedy hraje náhoda.  

Indeterministické teorie se dnes opírají především o poznatky kvantové mechaniky, 

dle které atomové a subatomové částice nejsou řízeny determinismem. Ve vztahu 

k existenci svobodné vůle je však třeba zdůraznit právě to, že k tomuto dochází pouze 

na této mikroúrovni. Na makroúrovni (kde probíhají i mozkové interakce) již k této 

náhodnosti nedochází, což dosvědčuje i naše každodenní zkušenost. Krom toho by 

náhodnost nebyla pro existenci svobodné vůle o nic lepší než danost. 

Za zmínku zde ale stojí i tzv. metafyzický libertarianismus, dle kterého svobodná 

vůle (ve smyslu příčiny sebe samé) v určité podobě existuje a determinismus tudíž 

neplatí. Dle Roberta Kanea v první fázi rozhodování hraje zásadní roli náhoda (kvantový 

skok mezi neurony v mozku), díky které je vygenerováno určité množství jednání, 

ze kterých si člověk ve druhé fázi deterministicky vybírá (při deterministicky 

rovnocennějších alternativách je rozhodující aktivní úsilí člověka, tzv. self-forming 

actions).54 I zde by však hrála v první fázi roli náhoda, což existenci svobodné vůle nijak 

nepomáhá, a otázkou také je, co je důvodem pro rozhodnutí při self-forming actions. 

Svobodná vůle tedy musí mít z povahy věci metafyzickou, nikoli pouze fyzikální 

povahu (ve světě fyziky platí pouze nutnost nebo náhoda). To je však neověřitelné. 

2.2.3. Kompatibilismus 

Někde mezi determinismem a indeterminismem stojí kompatibilismus. Ten, jak už 

jeho název napovídá, se snaží zastávat myšlenku, že determinismus nutně svobodnou vůli 

nevylučuje. Determinismus ponechává prostor dobrovolnosti, tj. absenci vnějšího 

donucení či omezení (tedy vlastně jakési slabší podobě svobodné vůle, nikoli však 

svobodné vůle jako příčiny sama sebe). Můžeme si tedy jít zaběhat, pokud se tak 

rozhodneme, ledaže nám to neumožňuje vnější omezení (např. úraz). Stejně tak se však 

                                                 

54 KANE, Robert. A Contemporary Introduction to Free Will. Oxford University Press, 2005, s. 64. 
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můžeme ve stejné situaci rozhodnout opačně a nejít si zaběhat.55 Kompatibilismus v této 

podobě je však pouze snesitelně znějící determinismus. Říká nám, že sice lze hypoteticky 

předpovědět lidské jednání, ale jelikož je to (alespoň v současnosti a brzké budoucnosti) 

v praktické rovině neproveditelné, pak prakticky máme svobodnou vůli (byť je to ve 

skutečnosti pouze iluze), a to přinejmenším v případě absence jasného vnějšího omezení 

či donucení (nemoc, nátlak apod.). 

Opakem kompatibilismu je inkompatibilismus, který současnou existenci 

determinismu a svobodné vůle vylučuje. Inkompatibilistickými teoriemi jsou tedy 

klasické deterministické směry a indeterminismus (vč. libertarianismu). 

2.2.4. Svobodná volba a normativní systémy 

Z výše uvedeného přehledu plyne, že svobodná volba ve své čisté, intuitivně chápané 

podobě neexistuje, resp. že její případnou existenci nelze prokázat a že zároveň existuje 

vědecky věrohodná alternativní hypotéza (determinismus). Proto se jako nejsprávnější 

při současném stavu poznání jeví přijetí deterministického přístupu, který je však možné 

vnímat prakticky (v duchu kompatibilismu, který je teoreticky nesprávný) tak, že 

svobodnou vůli vlastně máme, protože neznáme (a možná ani nikdy nebudeme moci znát, 

protože určité procesy mohou být náhodné) všechny příčiny daného jednání. 

Pokud jsme však přijali determinismus, jak můžeme ospravedlnit existenci 

a vynucování pravidel normativních systémů (např. morálka, právo)? Z morálního 

hlediska můžeme přeci legitimně ocenit či odsoudit jen takové jednání, nad kterým má 

daná osoba kontrolu. To samé platí pro právo.56 

Proto lze jen těžko obhájit některé právní instituty či jejich funkce, jakými jsou třeba 

zavinění, represivní účel trestu či s tím související dělení trestních sankcí na tresty a 

ochranná opatření.57 

Přesto můžeme i při přijetí determinismu v obecné rovině obhájit existenci 

normativních systémů, jakými jsou právo či morálka. Tyto systémy jsou totiž jednou 

                                                 

55 HUME, David. An enquiry concerning human understanding. Oxford: Oxford University Press, 2007, 

s. 94 a násl.  
56 Těmito otázkami se zabýval již Aristoteles, kterého můžeme řadit mezi kompatibilisty ARISTOTELÉS. 

Etika Níkomachova. Druhé, rozšířené vydání. Praha: Petr Rezek, 1996, s. 67-81. 
57 Podobné úvahy uvádí Pavel Šámal, z vyznění textu však spíše vyplývá, že on sám je osobně nesdílí. 

Viz ŠÁMAL, Pavel. Pachatel (subjekt) trestního činu. In ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní právo hmotné. 

8. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016, s. 151-153. 
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z příčin (a následků) v rámci deterministického řetězce a jako takové jsou tedy jednou 

z determinant lidského jednání. A z empirického pohledu se dá říci, že se historicky 

osvědčily. Proto je lze z utilitaristického hlediska vnímat jako žádoucí sociální 

konstrukt.58 Stejně lze přistupovat i k jednotlivým pozitivně právním institutům, jakými 

jsou například svobodná vůle či odpovědnost. A ke stejnému závěru dospějeme i 

ve vztahu k zákazu výkonu nucené práce. Přestože se přijetím deterministického přístupu 

stává každá práce vykonávána nesvobodně (ve smyslu nezávislé svobodné vůle), stále 

bude dána utilitaristicky zdůvodnitelná potřeba postihovat nelegitimní donucení k určité 

práci ze strany třetí osoby. 

I přesto bych však považoval za žádoucí například změnit úpravu institutů zavinění 

a opustit represivní účel trestního (či jiného deliktního) práva, a to tak, aby odpovídala 

morálním pravidlům vycházejícím z přijetí determinismu. To však není předmětem této 

práce, a proto se tím již nebudeme dále zabývat. 

2.3. O objektivní morálce a morální přípustnosti nucené práce 

Je tedy i v deterministickém světě intuitivní závěr o nesprávnosti 

a odsouzeníhodnosti nucené práce, resp. přinejmenším jejích zakázaných forem 

pravdivý? K tomu, aby bylo možné na tuto otázku odpovědět, je třeba přijít s takovou 

teorií morálky (etiky) či spravedlnosti, která je v souladu s výše uvedeným 

deterministickým náhledem na svět. Následně bude možné odpovědět na to, zda takováto 

teorie (koncepce) obsahuje i morální zákaz nucené práce či jejích jednotlivých forem. 

2.3.1. Objektivní morálka  

Jak bylo uvedeno výše, morální pravidla, která nám říkají, co je správné a co ne, jsou 

zde chápána jako sociální konstrukt a fungují jako jedna z proměnných při rozhodování 

jednotlivce, jak v dané situaci jednat. Statisticky průměrný člověk se při rozhodování a 

následném jednání zpravidla těmito morálními pravidly řídí.  Tento závěr (morálka jako 

utilitaristicky užitečný sociální konstrukt) však samozřejmě není jediný možný závěr, 

který lze legitimně učinit.59 I zde, podobně jako při definici pojmu právo, můžeme do jisté 

                                                 

58 WEINBERGER, Ota. Alternativní teorie jednání: zároveň kritický rozbor praktické filozofie Georga 

Henrika von Wrighta. Praha: Filosofia, 1997, s. 163. 
59 Naopak existuje mnoho postojů k povaze morálky, ke kterým se význačné osobnosti na poli morální 

filozofie hlásí, a to od různých koncepcí morálního realismu až k morálně antirealistickými pozicím, kde 

je velmi zajímavou pozicí např. morální expresivismus. K tomu blíže např. SOBEK, Tomáš. Argumenty 

teorie práva. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2008, s. 177-184. 
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míry říci, že i morálka je multidimenzionální fenomén60, přičemž jakákoli jeho koncepce 

(či definice) bude záležet na autorově zamýšleném užití morálky (na úhlu pohledu, 

z jakého autor s morálkou pracuje).  

Závěr učiněný v předchozím odstavci (že morálka je utilitaristicky užitečný sociální 

konstrukt) vychází též z morálního pluralismu, který existuje nejen v celosvětovém 

měřítku, ale i uvnitř jednotlivých západních vyspělých demokracií. Lidé se neshodnou 

na tom, zda je eutanázie morálně odsouzeníhodná či nikoli. Nebo jestli je správné 

umožnit vstup do manželství i osobám stejného pohlaví. A je vcelku jedno, jestli se jedná 

o morální realisty, kteří věří v existenci objektivních morálních pravd, nebo nikoli. 

Ani morální realisté se totiž neshodnou na tom, jak tyto objektivní materiální pravdy 

nalézt, a tudíž ani na tom, jaký je jejich obsah. 

Důvodů pro existenci a trvání morálního pluralismu je hned několik. Tím základním 

jsou však rozdílné preference jednotlivých hodnot (svoboda, rovnost, osobní užitek 

apod.) v danou chvíli, což je dáno především zkušenostmi (vč. výchovy) a částečně 

možná i genetickou výbavou a vedle toho samozřejmě i konkrétními aspiracemi (a jinými 

okolnostmi) daného rozhodování či jednání. Morální relativismus existoval v určité míře 

snad vždy, jen je dnes více vidět v důsledku dnešní globalizované otevřené liberální 

společnosti s moderními informačními a komunikačními technologiemi.61 

A protože tedy objektivní morální pravdy neexistují, nebo je přinejmenším nelze 

objevit, je tento morální pluralismus legitimní. Avšak jen do určité míry. 

Zaprvé je morální relativismus legitimní pouze v případě, pokud je produktem 

tzv. rozumné neshody. Rozumné neshody je dosaženo v situaci, kdy přes vyčerpání všech 

dostupných argumentů není racionálně dosaženo názorové shody.62 Tato první podmínka 

legitimity morálního pluralismu je tedy argumentační či procesní povahy. 

Druhá podmínka je pak obsahová.63 Protože neexistují objektivní morální pravdy ani 

shoda na tom, co je morálně správné, a protože je přesto žádoucí určitý (byť obecnější a 

                                                 

60 Právo jako multidimenzionální fenomén popisuje Aleš Gerloch. Viz GERLOCH, Aleš. Teorie práva. 

6., aktualizované vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2013, s. 21. 
61 SOBEK, Tomáš. Právní myšlení: kritika moralismu. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 

2011, s. 40 a násl. 
62 Tamtéž, s. 84 a násl. 
63 V této části z velké míry opakuji závěry dosažené a obšírněji zdůvodněné v mé diplomové práci, 

kde kromě obecného závěru přejatého do této práce dále rozvíjím i konkrétní koncepci rovnosti příležitostí 

k naplnění potřeb jednotlivce, jako mnou navrhovaný konkrétnější základní princip morálky, ze které by 

měl podle mého názoru stát vycházet. Viz  ALDORF, Lukáš. Rovné zacházení a diskriminace 
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minimalističtější) obsah objektivní morálky nalézt, je třeba pokusit se nalézt (alespoň 

hypotetický) souhlas na obecnější (abstraktnější) úrovni. Zde jsou dvě možné cesty - buď 

cesta hypotetického souhlasu učiněného pod tzv. závojem nevědomí (veil of ignorance), 

kde jsou těmto osobám skryty informace o jejich schopnostech, preferencích a postavení 

ve společnosti64, anebo cesta akceptace co nejvíce morálních systémů. Po obou cestách 

dojdeme podle mého názoru alespoň k obecnému závěru o tom, že by základním 

principem mělo být zacházení s každým jako s rovným (as an equal), což znamená 

zacházení s rovnou pozorností (equal concern) a rovnou úctou (equal respect).65 Stát by 

se měl tedy stejnou měrou zajímat o osud každého jednotlivce a respektovat jeho právo 

na vlastní rozhodnutí a s tím spojenou odpovědnost. Dále právo na rovnou úctu zahrnuje 

co možná nejširší svobodu jedince, slučitelnou se stejnou svobodou ostatních.66 Dle Jacka 

Donnellyho je tento základní princip zacházení s každým jako s rovným dokonce 

přijímán skutečně, nikoli jen hypoteticky, a je tak legitimním základním kamenem, 

na kterém je postaven systém lidských práv.67  

To tedy byla podmínka obsahová. A právě v mantinelech výše uvedených dvou 

podmínek morálního relativismu (argumentační a obsahové) by se mělo pohybovat 

i právo. A jak bylo uvedeno výše, na skutečnosti, že je žádoucí tuto morálku 

(či kombinaci morálek) a na ní postavené právo z pohledu jednotlivce i státu přijmout, 

nic nemění ani to, že tato morálka či právo nemusí být výsledkem svobodné lidské vůle. 

I tak totiž slouží jako významný determinant lidského chování. Je zkrátka výhodnou 

evoluční adaptační strategií společenského tvora.68  

                                                 

v pracovněprávních vztazích. Diplomová práce (Právnická fakulta Univerzity Karlovy, Katedra pracovního 

práva a práva sociálního zabezpečení). Praha, 2015, s. 18-25. 
64 RAWLS, John. A Theory of Justice. Revised ed. Cambridge: Harvard University Press, 1999, s. 118 an. 
65 DWORKIN, Ronald. Taking Rights Seriously. Cambridge: Harvard University Press, 1978, s. 227.  
66 ALDORF, Lukáš, cit. výše v pozn. č. 63, s. 18. 
67 DONNELLY, Jack. Universal Human Rights in Theory and Practice. 2nd Ed. Ithaca: Cornell University 

Press, 2003, s. 43-53. 
68 SOBEK, Tomáš, cit. výše v pozn. č. 61, s. 23. Tomáš Sobek však k tomuto závěru dochází bez ohledu 

na kontext problematiky existence svobodné vůle. V tomto směru je též terminologickou otázkou, zda je 

termín strategie v případě neexistence svobodné vůle vhodné, neboť tento pojem předpokládá uvažování a 

implicitně i možnost svobodné volby. 
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2.3.2. Morální zákaz nucené práce 

Po obecném úvodu o morálce a o základním principu, na kterém lze ostatní morální 

pravidla a na nich založená právní pravidla stavět, je třeba vyřešit otázku, zda je v tomto 

systému nucená práce morálně přípustná, resp. pokud ano, tak za jakých podmínek. 

V předchozí části bylo uvedeno, že základním právem jednotlivce je právo na rovné 

zacházení a rovnou úctu. Dále bylo uvedeno, že toto právo zahrnuje jak co nejširší 

rovnost, tak co nejširší možnou svobodu. Pokud jde o svobodu, bylo však uvedeno, 

že limitem zde je svoboda ostatních. To znamená, že existuje rovnost, i pokud jde o míru 

svobody, kterou každá osoba má. 

Tato rovná svoboda pak již na první pohled vylučuje morální přípustnost téměř všech 

forem nucené práce, které jsou dnes z právního pohledu zakázané. Dokonce je na první 

pohled morálně nepřípustná i taková nucená práce, kde by osoba, která je nucená práci 

vykonávat, sama v případě absence donucení chtěla tuto práci vykonávat, avšak tuto 

ochotu osobě, která ji nutí práci konat, nijak neprojevila (tzv. neprojevená dobrovolnost). 

Pochybnost může vzniknout u případů, kdy je dobrovolnost v určité míře či určité fázi 

přítomna. Příkladem může být dohoda o tom, že osoba A zajistí osobě B přepravu 

do jiného (bezpečnějšího, vyspělejšího) státu, kde jí osoba A zároveň zajistí ubytování 

a stravu, výměnou za to, že osoba B bude pro osobu A na daném místě vykonávat práci 

bez možnosti výkon této práce ukončit. V případě takové dohody je třeba z morálního 

pohledu kromě dobrovolnosti (mohlo jít o tísnivou situaci, kdy osoba B ve skutečnosti 

neměla na výběr) původního souhlasu zkoumat zejména proporcionalitu plnění obou 

stran. Pokud se jedná o výraznou nerovnováhu v obou plnění jako například v případě 

uvedeném výše (neukončitelný výkon práce na straně jedné a jednorázová přeprava 

na straně druhé), je taková dohoda z morálního pohledu nepřípustná. Pokud by však byly 

okolnosti daného případu jiné (např. kdyby byla doba trvání výkonu práce osobou B 

bez možnosti skončit časově omezena na určitou dobu a tato doba by nebyla příliš 

dlouhá), mohla by být taková dohoda morálně přípustná.  

Pokud jde o podmínky morální přípustnosti forem nucené práce, které jsou za jistých 

podmínek v mnoha státech dnešního světa povolené, tak společnou podmínkou jejich 

morální přípustnosti je vždy i zde proporcionalita. Jen se s jednotlivými formami liší i 

hodnoty či principy, které je třeba proti sobě poměřovat. 
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2.3.3. Morálka a povinná vojenská služba 

Za účelem nalezení odpovědi na otázku, za jakých podmínek (pokud vůbec) může 

stát legitimně pod hrozbou závažné sankce požadovat po svých občanech výkon vojenské 

služby, bude tato povinnost podrobena v ústavním právu tradičnímu testu 

proporcionality. Budu se tedy postupně ptát, jaký cíl povinná vojenská služba sleduje, 

zda je tento cíl z pohledu morálky legitimní, zda je povinná vojenská služba způsobilá 

tohoto cíle dosáhnout, zda z morálního pohledu neexistuje vhodnější prostředek 

k dosažení daného cíle a nakonec zda se institut povinné vojenské služby z morálního 

pohledu „vyplatí“ (zda není větším morálním dobrem ho nemít, byť může být 

nejvhodnějším prostředkem k dosažené daného cíle). 

Povinnou vojenskou sužbu zde budu chápat jako povinnost výkonu jakýchkoli 

činností vojenského charakteru, vč. činností podpůrných (např. administrativních).69 

Pod vojenskou službu tedy lze zahrnout jak brannou povinnost, tak povinnou vojenskou 

přípravu. Vedle povinné vojenské služby v mnoha zemích existuje i tzv. náhradní 

(civilní) služba, kterou vykonávají osoby, které z důvodu svědomí (či jiných důvodů) 

nemohou vojenskou službu vykonávat.70 Jelikož se jedná o úzce související alternativní 

povinnosti, bude pozornost zaměřena i na službu náhradní. 

Sledovaným cílem je i přes jeho historickou proměnlivost v dnešní době rozhodně 

bezpečnost dané země.71 To z pohledu morálního znamená ochranu obyvatel daného 

státu, a to nejen jejich životů a zdraví, ale i prostředí, ve kterém žijí a ve kterém dochází 

k uspokojování jejich potřeb. V některých případech však může být sporné, zda je lze 

pod tento cíl ještě podřadit, protože spojení s ochranou obyvatel dané země je velmi slabé. 

Příkladem můžou být vojenské akce ve vzdálených zemích, kde bezprostřední riziko 

útoku od dané země nehrozí. Proto je třeba hledat přítomnost sledovaného cíle nejen 

v obecné rovině, ale i v jednotlivých konkrétních případech. 

Druhým krokem je posuzování legitimity, tedy zde morální správnosti, daného cíle. 

Na tomto místě není zapotřebí podrobnějšího rozboru, neboť je již na první pohled 

zřejmé, že ochrana obyvatel legitimním cílem je. Zároveň ochrana obyvatel, chápána jako 

                                                 

69 Stejně na povinnou vojenskou službu nahlížel i Ústavní soud v usnesení ze dne 29. 3. 1995, sp. zn. III. 

ÚS 194/94. 
70 V ČR viz např. čl. 9 odst. 2 písm. b) Listiny. 
71 To vyplývá i např. z důvodové zprávy k návrhu ústavního zákona č. 110/1998, o bezpečnosti ČR. 

Dostupné též online z http://www.psp.cz/eknih/1996ps/tisky/t028200.htm. 

http://www.psp.cz/eknih/1996ps/tisky/t028200.htm
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ochrana jejich životů a zdraví a podmínek k uspokojování jejich potřeb, vychází 

ze základního práva na zacházení jako s rovným, na kterém má být stát založen72. 

Třetí otázkou je, zda je povinná vojenská služba způsobilá zajistit či alespoň výrazně 

přispět k ochraně obyvatel jako ke sledovanému legitimnímu cíli. Odpověď na tuto 

otázku závisí na spoustě proměnných z oblasti vojenství (obrany) a pravděpodobně se 

bude plynutím času a s tím spojenou robotizací armády (vývoj umělé inteligence) a 

vylepšováním zbraní hromadného ničení přesouvat k negativnímu pólu.  A i zde platí, že 

je třeba odpověď na tuto otázku hledat nejen obecně, ale při každém jednotlivém 

uvažování o tom, zda v danou chvíli povinné vojenské služby (vč. výcviku) využít. 

Je tedy zřejmé, že toto je otázka spíše pro osobu se značnými odbornými z oblasti 

vojenství (obrany), které postrádám. Domnívám se však (byť to tak být nemusí), 

že v současné době může stále tato „laická“ armáda (vč. podpůrných plnění funkcí) 

k ochraně obyvatel nezanedbatelně přispět. Proto zde alespoň pro účely této práce 

uzavřeme, že povinná vojenská služba může být způsobilá nezanedbatelně přispět 

k ochraně obyvatel. 

Čtvrtým krokem je hledání alternativ k povinné vojenské službě, které by mohly 

zajistit dosažení sledovaného cíle a které by méně zasáhly do morálních práv člověka. 

Povinná vojenská služba zasahuje do práva člověka jako autonomního morálního agenta 

činit rozhodnutí svobodně, protože ho nutí ke konkrétnímu jednání, konkrétní práci, a to 

dokonce k práci s významným rizikem ohrožení vlastního života a zdraví. 

Zde samozřejmě existuje hned několik možných alternativ. Zaprvé je možné zajistit úlohu 

obrany státu profesionální armádou, příp. z důvodu efektivity doplněnou armádou 

dobrovolnou.73 Další možnou (částečnou) alternativou je zvyšování míry zapojení umělé 

inteligence do armády. Možné jsou určitě i jiné prostředky, které neznám. Pokud však 

výše uvedené nestačí a zároveň se povinná vojenská služba ukázala jako způsobilá přispět 

k dosažení bezpečnosti státu, pak je třeba stále povinné vojenské služby využít.  

Posledním krokem testu je morální poměřování morální povinnosti povinné 

vojenské služby (nucení k výkonu nebezpečné činnosti) a morálního dobra, které spočívá 

k přispění k bezpečnosti státu. Na tomto místě se rozhodně necítím povolaný k učinění 

jednoznačného závěru o tom, zda povinná vojenská služba je morálně správná či není, 

                                                 

72 K tomu blíže viz předchozí kapitola. 
73 Stále platí, že armádu zde chápeme stejně široce jako vojenské síly, tj. včetně podpůrných činností. 
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protože výsledek druhé strany rovnice (jak je povinná vojenská služba s to přispět 

k dosažení sledovaného cíle) neznám. Několik dílčích závěrů zde však přesto učiním.   

K povinné vojenské službě nelze podle mého názoru přistupovat ve stylu „každý 

svého štěstí strůjcem“. Součástí spravedlivé společnosti je i morální povinnost solidarity, 

tj. k poskytnutí pomoci osobě, která není s to si takovou pomoc zajistit sama. Na bázi 

solidarity fungují i přerozdělovací systémy, prostřednictvím nichž jsou přesunovány 

prostředky od osob, které je mají (vydělávají), k osobám, které je potřebují a nemají 

(a nejsou s to si je zajistit samy). Podle mého názoru lze pod toto solidární uspořádání 

podřadit i povinnou vojenskou službu, samozřejmě však pouze za předpokladu splnění 

výše a níže uvedených podmínek. 

Dále platí, že pokud povinná vojenská služba celým tímto testem proporcionality 

úspěšně projde (a to vždy pro každé její jednotlivé využití), musí vedle výše uvedeného 

splňovat několik základních podmínek – musí být doplňkového charakteru (jak z hlediska 

počtu osob, tak z hlediska rizikovosti vykonávaných činností) a musí být zajištěno rovné 

zacházení (vč. např. rovného a spravedlivého výběru odvedených osob). 

U rovného zacházení při výběru osob, které se aktivně zapojí do povinné vojenské 

služby, jsou dále podstatné dva aspekty – genderová rovnost a výjimka svědomí. Pokud 

jde o genderovou rovnost, nevidím zde v současnosti v obecné rovině důvod, proč 

do osobního rozsahu povinnosti vykonávat vojenskou službu nezahrnout i ženy, a to 

přinejmenším v pozicích mimo přímé bojové nasazení.  

A nakonec zbývá vyjádřit se k výjimce z povinnosti vykonávat vojenskou službu 

z důvodu svědomí. Jak už vyplývá z výše uvedeného doplňkového charakteru povinné 

vojenské služby (resp. nucené vojenské služby „laiků“ ve vztahu k profesionálům 

a dobrovolníkům), je morálně žádoucí tyto osoby pověřovat výkonem méně rizikových 

činností. Zároveň z práva na zacházení jako s rovným vyplývá povinnost státu vzít 

v potaz upřímné osobní postoje jednotlivých osob, o které se v daném případě jedná, 

a tomu výběr činností pokud možnost přizpůsobit. Jako užitečná se zde ukazují čtyři 

kritéria vyslovená Ústavním soudem při posuzování možnosti užití výhrady svědomí 

ve vztahu k povinnému očkování, a to „1. ústavní [zde morální] relevance tvrzení 

obsažených ve výhradě svědomí, 2. naléhavost důvodů, jež k podpoře své výhrady nositel 

základní svobody uvádí, 3. konzistentnost a přesvědčivost tvrzení dané osoby a 
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4. společenské dopady, jež může v konkrétním případě akceptovaná sekulární výhrada 

[zde i náboženská] svědomí mít.“74 

2.3.4. Morálka a nucená práce jako trest či součást trestu 

Jak už bylo uvedeno na několika místech výše, jednou z forem nucené práce, která 

je právem povolená, je nucený výkon práce jako sankce za určité jednání či jako součást 

sankce. V České republice by do této kategorie spadal trest obecně prospěšných prací 

a nucený výkon práce osobami vykonávajícími trest nepodmíněného odnětí svobody. 

Přestože se jedná o právem povolenou formu nucené práce, je zapotřebí zkoumat, zda je 

tato forma nucené práce z morálního pohledu správná či nikoli. Pokud bychom došli 

k tomu, že je přinejmenším v některých případech vyžadování takové práce morálně 

nesprávné, bylo by vhodné uvažovat o úpravě práva v tomto směru. 

Abychom posoudili morální správnost této formy nucené práce, je třeba nejdříve 

určit účel trestu. Obecně se v současných teoriích trestání objevují zejména tyto účely 

trestu: represivní (trest jako odplata či „spravedlivá odměna“ za spáchané zlo), 

individuálně preventivní (ochrana společnosti před případným opakováním nežádoucího 

jednání), generálně preventivní (odrazení členů společnosti od nežádoucího jednání) 

a nápravný (a resocializační) účel (náprava pachatele a začlenění do „normální“ 

společnosti).75 

Poté, co byl výše při řešení otázky existence svobodné vůle přijat determinismus, je 

třeba odmítnout represivní účel trestu. V deterministickém světě totiž neexistuje 

svobodná vůle jako „causa sua“ a tudíž nemůžeme nikoho za jeho jednání vinit. Naopak 

zbylé tři výše uvedené účely trestu jsou s determinismem slučitelné. 

Tresty mají být ukládány za jednání, která jsou v rozporu s objektivní morálkou. 

Výše bylo uvedeno, že základem současné objektivní morálky je dworkinovské právo 

na zacházení jako s rovným, tj. s rovnou pozorností a rovnou úctou. Dále byl učiněn 

závěr, že z tohoto práva vyplývá i známá maxima o tom, že každému přísluší co nejvyšší 

míra svobody slučitelná se stejnou mírou svobody ostatních. A jednotlivé konkrétní 

svobody a morální práva, která z toho vyplývají, musí stát chránit. Součástí této ochrany 

je pak systém sankcí, které plní tři výše uvedené účely. 

                                                 

74 Viz nález Ústavního soudu ze dne 22. 12. 2015, sp. zn. I. ÚS 1253/14, bod 42 a násl. 
75 Viz JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo hmotné. 3. vydání. Praha: Leges, 2013, s. 379-387. 
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V každém jednotlivém případě, kdy je zvažováno, jakou sankci uložit, je třeba 

přemýšlet o účelu daného trestu a o jeho proporcionalitě. Pokud daný účel, 

resp. kombinaci účelů, plní více různých sankcí ve stejné či velmi podobné míře, 

je vhodné ponechat volbu na trestané osobě. Přestože je každý případ v jistých ohledech 

jiný, je nutné si průběžně empiricky ověřovat, zda zvolená sankce skutečně plní účely, 

ke kterým měla směřovat. V případě, že tomu tak není, je třeba ukládání trestů v daném 

typu případů do budoucna přehodnotit.  

V předchozím odstavci jsem dospěl k závěru, že to, zda daná sankce skutečně vede 

k zamýšlené kombinaci účelů trestu, je nutné empiricky zkoumat. To však není z důvodu 

prostorového omezení předmětem této práce.76 Naopak se zde pokusím zamyslet nad tím, 

k jakému účelu trest spočívající ve výkonu nucené práce (trest obecně prospěšných prací) 

a nucená práce jako součást jiného trestu (výkon nucené práce jako součást výkonu trestu 

odnětí svobody) mohou vést a nad jejich proporcionalitou. 

Trest spočívající pouze ve výkonu nucené práce může plnit zejména generálně 

preventivní účel. Naopak individuálně preventivní účel a nápravný účel plnit 

až na některé výjimky pravděpodobně nebude. S ohledem na tyto účely by se tedy měla 

tato sankce ukládat pouze tam, kde není individuálně preventivní účel (ani nápravný účel) 

zapotřebí, tudíž u méně nežádoucích jednání. Pokud jde o proporcionalitu, časový rozsah 

této sankce by měl odpovídat míře zásahu do morálních práv ostatních. 

Pokud jde o trest, kde nucená práce představuje pouze součást jiného trestu, budu 

zde pro názornost pracovat s konkrétním příkladem – výkonem nucené práce jako 

součástí výkonu trestu odnětí svobody (tj. povinná práce vězňů). Dle důvodové zprávy 

k zákonu o výkonu trestu odnětí svobody slouží tato práce jako prostředek k seberealizaci 

odsouzeného, k zachování jeho pracovních návyků, přispívá k plnění vyživovacích 

povinností směrem k rodině a dalších finančních závazků, vč. výrazného snížení nákladů 

na výkon tohoto trestu a na sociální dávky poskytované rodině.77 Z toho tedy plyne 

zejména nápravný účel trestu (vč. resocializační roviny v podobě udržení 

                                                 

76 Zajímavý je v tomto směru např. příspěvek Jakuba Drápala, který kritizuje jednu takovou analýzu, jejímž 

předmětem bylo mimo jiné i trestání znásilnění. Viz DRÁPAL, Jakub. Zkoumejme tresty za znásilnění. Ale 

pořádně. In Jiné právo [online]. 18. 2. 2018 [cit. 2. 12. 2018]. Dostupné z: 

http://jinepravo.blogspot.cz/2018/02/zkoumejme-tresty-za-znasilneni-ale.html.  
77 Viz důvodová zpráva k zákonu č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých 

souvisejících zákonů, s. 45. Dostupné též online z: 

https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=3&CT=89&CT1=0.  

http://jinepravo.blogspot.cz/2018/02/zkoumejme-tresty-za-znasilneni-ale.html
https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=3&CT=89&CT1=0
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či (znovu)nalezení pracovních návyků v rámci spolupráce s ostatními odsouzenými). 

Významný zde může být i generálně preventivní účel vyplývající z toho, že takto 

odsouzené osoby musí v rámci výkonu trestu kromě výrazného omezení jiných svobod 

navíc ještě pracovat. Navíc výkon takové práce přispěje k plnění finančních závazků, 

ke kterým je potrestaná osoba morálně povinna (v rámci rodiny či různé dluhy apod.), 

což je dle objektivní morálky žádoucí. V obecné teoretické rovině to tedy výše uvedené 

účely plnit může, avšak pouze empirické výzkumy mohou prokázat, zda tomu 

tak skutečně je. Otázka proporcionality je zde dle mého názoru spíše vedlejší, neboť trest 

odnětí svobody by měl být ukládán (resp. jeho nepodmíněná podoba) pouze v případě 

velmi nežádoucích jednání a proporcionalita výkonu nucené práce v rámci tohoto trestu 

je tedy dle mého názoru prakticky vždy splněna. 

Pro oba výše uvedené tresty platí, že proporcionalita nebude splněna v případě, kdy 

není trestaná osoba k výkonu dané práce zdravotně způsobilá. 

Nakonec zbývá v souvislosti s nucenou prací jako sankcí (či součástí jiné sankce) 

zmínit ještě subjekt, pro který je tato práce vykonávána. Tato nucená práce by vždy měla 

být vykonávána tak, aby byla činěna ve prospěch společnosti, tedy některého veřejného 

subjektu. Neexistuje zde totiž legitimní důvod, proč by z této netržní nucené práce měla 

profitovat určitá soukromá osoba.78 Výjimku tvoří osoba, které byla nežádoucím 

jednáním potrestané osoby narušena práva, ale ta má morální nárok pouze na náhradu 

do výše narušení jejich práv (na návrat do původního stavu); v současných národních 

právních řádech k tomuto dochází zpravidla v rámci soukromého práva.79 

2.3.5. Morálka a práce jako podmínka pro nárok na pomoc státu 

Předposlední formou nucené práce, kterou budu z morálního pohledu zkoumat, je 

nucená práce, kterou (zpravidla) stát vyžaduje jako podmínku pro poskytnutí určité 

pomoci, např. pro poskytnutí peněžité sociální dávky. V České republice tomuto popisu 

ještě docela nedávno odpovídal institut tzv. veřejné služby. Dle Ústavním soudem 

zrušeného ustanovení zákona o zaměstnanosti byla rozšířena možnost výkonu veřejné 

služby i na osoby vedené v evidenci uchazečů o zaměstnání s tím, že odmítnutí jejího 

                                                 

78  MILMAN-SIVAN, Faina. Prisoners for hire: towards a normative justification of the ILO's prohibition 

of private forced labor. Fordham International Law Journal. 2013, vol. 36, issue 6, s. 1619-1682. 
79 Ačkoli i soukromé právo může obsahovat sankční složku náhrady škody (punitive damages).   

Srov. s § 2957 občanského zákoníku a nálezem Ústavního soudu ze dne 6. 3. 2012, sp. zn. I. ÚS 1586/09 

(N 43/64 SbNU 491), bod 41-45. 
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výkonu v rozsahu nejvýše 20 hodin týdně bez vážného důvodu bylo důvodem vyřazení 

z této evidence, pokud v ní byl uchazeč veden nepřetržitě déle než 2 měsíce.80 Důsledkem 

vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání byla pak mimo jiné i ztráta nároku na podporu 

v nezaměstnanosti a jiných benefitů.81 

Zde je třeba si připomenout úlohu státu, ke které jsme dospěli výše. V obecné rovině 

platí, že by měl stát se všemi zacházet jako s rovnými, tj. se stejnou pozorností a úctou. 

Bližší vymezení úlohy státu, vč. míry proaktivního přístupu a plnění role sociálního státu, 

je pak již záležitostí konkrétnější koncepce morálky. Legitimních koncepcí morálky, 

které projdou testem racionální neshody, však může existovat vedle sebe více. I přesto 

lze podle mého názoru vymezit alespoň základní pravidla, která z obecné povinnosti státu 

zacházet s každým jako s rovným plynou.  

V obecné rovině je z morálního pohledu zcela jistě přijatelné pravidlo, dle kterého je 

třeba si pomoc od státu odpracovat či jiným způsobem zasloužit. To platí za předpokladu, 

že danou pomoc chceme a že je toto protiplnění možné a přiměřené. 

Pokud jde o možné způsoby, jak si danou pomoc zasloužit, tak asi nejtypičtějšími 

způsoby je např. předchozí peněžité (či jiné věcné) plnění (např. v podobě placení 

pojistného) nebo výkon práce. Samozřejmě mohou nastat případy, kdy má stát morální 

povinnost poskytnout pomoc i při absenci jakékoli formy protiplnění na straně dané osoby 

– např. pomoc osobám, které nejsou v důsledku zdravotního stavu schopny pracovat a 

pomoci si tak samy. 

Na základě výše uvedeného odstavce lze tedy učinit závěr, že pokud je daná pomoc 

ze strany státu (sociální dávka) již určitým způsobem zasloužená (např. placením 

pojistného, pokud se jedná o pojistnou sociální dávku), je morálně nesprávné stanovit 

další (dodatečnou) povinnost jako podmínku pro obdržení dané pomoci. 

Druhou otázkou je otázka přiměřenosti. Zde si můžeme pomoci Rawlsovým 

konceptem závoje nevědomí (veil of ignorance)82 či Dworkinovým hypotetickým trhem 

pojištění (hypothetical insurance market)83. Oba tyto koncepty jsou podobné (Dworkin 

                                                 

80 Nález pléna Ústavního soudu ze dne 27. 11. 2012, sp. zn. Pl. ÚS 1/12 (437/2012 Sb., N 195/67 SbNU 

333), veřejná služba. 
81 Blíže z právního hlediska v kapitole 6.3.2. Podmínění pobírání podpory v nezaměstnanosti výkonem 

veřejné služby. 
82 RAWLS, John, cit. výše v pozn. č. 64, s. 118 a násl.  
83 DWORKIN, Ronald. Sovereign Virtue: The Theory and Practice of Equality. Cambridge, MA: Harvard 

University Press, s. 76-83.  
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Rawlsův koncept závoje nevědomí implicitně používá) a dospívají v zásadě ke stejným 

výsledkům. Protože byl závoj nevědomí již stručně představen výše, pokusím se na tomto 

místě vysvětlit i druhý uvedený koncept. 

Dle Dworkina platí, že v ideálním světe by měl každý mít stejný podíl všech zdrojů 

(resources). Rozdíly by pak měly být dány pouze volbami učiněnými na základě 

životního stylu každého z nás. Kromě těchto externích zdrojů (půda, jídlo, suroviny, 

peníze apod.) se však lišíme i v míře interních zdrojů (talent, produktivita, hendikepy). 

Proto je třeba si představit situaci, kdy nikdo z nás nezná své interní (ani externí) zdroje 

(talent, produktivita, hendikepy apod.). V takové situaci by vznikl trh s pojištěním proti 

rizikům způsobeným nízkou mírou interních zdrojů (např. nízká produktivita či talent 

nebo naopak nepříznivý zdravotní stav). Každý by si pak mohl pořídit takové pojištění, 

které považuje za nejvhodnější. Někteří by si pořídili dražší pojištění (s vyšší mírou 

přerozdělování, tj. s vyšším pojistným a vyšším plněním) a jiní naopak levnější (s nižší 

mírou přerozdělování, tj. s nižším pojistným a nižším plněním). Ač si Dworkin dobře 

uvědomuje, že se jedná pouze o myšlenkový experiment, který se v praxi nemůže stát 

(jde o hypotetickou situaci), tvrdí, že jsme schopni učinit realistický odhad, jaký balíček 

pojištění by si pořídila průměrná osoba.84 

A právě tento koncept hypotetického trhu pojištění lze použít i k určení přiměřenosti 

požadovaného protiplnění ve vztahu k dané pomoci státu (sociální dávky). Již výše byl 

učiněn závěr, že v případě, kdy stát již požaduje platit přiměřené pojistné, neměl by 

z morálního pohledu stanovit další povinnost podmiňující přístup k dané pomoci (sociální 

dávce). To platí i pro povinnost vykonávat práci. Toto je plně v souladu s konceptem 

hypotetického trhu pojištění. 

Pokud však pojistné požadováno není nebo je požadováno v nižší než přiměřené 

výši, může stát požadovat jiné protiplnění, vč. výkonu určité veřejně prospěšné práce 

osobami, které toho jsou zdravotně schopny. Pokud stát zajistí rovné podmínky, pokud 

bude pomoc ze strany státu přiměřeně vysoká (minimálně v hodnotě odpovídající 

spravedlivé odměně za vykonanou práci), pokud nebude časový rozsah nepřiměřeně 

vysoký (aby měla daná osoba stále dostatek času na hledání práce), pokud nebude práce 

nepřiměřeně náročná a pokud bude mít daná osoba v závislosti na okolnostech možnost 

                                                 

84 Tamtéž, s. 76-99. 
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výběru konkrétní práce, je představitelné, že by takové uspořádání mohlo být obsahem 

hypotetického pojištění průměrné osoby. Krom podmínek práce samotné je však 

samozřejmě třeba vždy posuzovat i mnoho dalších proměnných, mezi kterými je 

i existence méně zatěžujících alternativních řešení (např. platba pojistného). 

2.3.6. Morálka, prostituce a nucená práce 

K otázce morální přípustnosti prostituce jako takové se toho v posledních letech 

napsalo hodně, především pak autory (a zejména autorkami), kteří sami sebe označují za 

feministické.85 Zjednodušeně řečeno lze říci, že v současné době v této otázce existují dva 

hlavní feministické přístupy – liberalismus a dominantní teorie. 

Liberální pozice ve stručnosti zní: Prostituce je výkon práce sexuálního typu, 

tj. vztah mezi sexuálním pracovníkem a klientem, přičemž figurovat zde může 

i zprostředkovatel (procurer). Pokud je prostituce svobodnou volbou dané osoby, neměl 

by jí stát bránit.86  

Dominantní pozice vidí prostituci jako projev sexuální dominance a útlaku žen 

ze strany mužů. S neutrálními tržními termíny jako „klient“ či „zprostředkovatel“ 

zastánci této teorie zpravidla nepracují.87 Dle zastánců této teorie zde (téměř) nikdy 

o svobodnou volbu nejde, je prodávána celá osoba (nikoli služba) v mnohem silnějším 

smyslu než jinde, „klient“ si kupuje „panství“ nad objektifikovaným ženským tělem.88 

Zastánci těchto dvou přístupů se zpravidla neshodnou na tom, zda k prostituci 

dochází svobodně, zda je prodávána služba nebo osoba (vlastní já), zda je prostituce sama 

o sobě morálně špatná, co je zdrojem prostituce, na základě čeho vytvořit vhodnou právní 

úpravu prostituce (vč. soft law) a co má být vhodnou právní úpravou.89 

Z tohoto stručného přehledu přesto můžeme vidět, že se oba dva výše uvedené hlavní 

feministické proudy shodnou na tom, že minimálně v případech nedobrovolné prostituce 

                                                 

85 Přehledný stručný přehled nalezneme zde: SHRAGE, Laurie. Feminist Perspectives on Sex Markets. In 

ZALTA, Edward N. (ed.). The Stanford Encyclopedia of Philosophy [online]. Fall 2016 Edition . 

[Cit. 2. 12. 2018]. Dostupné z: https://plato.stanford.edu/archives/fall2016/entries/feminist-sex-markets/.  
86 Viz např. HAVELKOVÁ, Barbara. Using Gender Equality analysis to improve the wellbeing of 

prostitutes. Cardozo Journal of Law & Gender. 2011, vol. 18, s. 63-66.  
87 Tamtéž, s. 63 a 66-68. 
88 Viz např. FARLEY, Melissa. Prostitution, Trafficking, and Cultural Amnesia: What We Must Not Know 

in Order to Keep the Business of Sexual Exploitation Running Smoothly. Yale Journal of Law and 

Feminism. 2006, vol. 18, issue 1, s. 109-144; nebo MACKINNON, Catherine A. Trafficking, Prostitution, 

and Inequality. Harvard Civil Rights Civil Liberties Law Review. 2011, vol. 46, issue 2, 271-310. 
89 Tamtéž, s. 63-64. 

https://plato.stanford.edu/archives/fall2016/entries/feminist-sex-markets/
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(někdo k prostituci nutí) se jedná o morálně nežádoucí chování (ze strany osoby, která 

k prostituci nutí). Tomu odpovídá i naše morální intuice, a proto to zde není třeba podrobit 

důkladnějšímu zkoumání. 

Otázkou však je, co se zbývajícími skupinami případů. Vedle výše uvedené skupiny 

lze rozlišit dvě další skupiny – prostituci, ke které dochází v důsledku vyšší míry 

zranitelnosti některých skupin osob z důvodu pohlaví (genderu), etnického původu, 

národnosti, bezdomovectví, závislosti na alkoholu či drogách (či něčem jiném), 

imigračního statutu či chudoby; a prostituci zcela dobrovolnou, kde fakticky existuje 

svobodná volba z více alternativ.90 

Pokud jde o posledně jmenovanou skupinu, tak zde se o nucenou práci jednoznačně 

nejedná. Argument falešným vědomím (false consciousness) je třeba zásadně odmítnout, 

neboť zkrátka liberální demokratický stát nemůže založit své politiky na tom, 

že zákonodárce ví za předpokladu disponování se stejnými informacemi lépe než daná 

osoba, co je pro ni nejlepší (nejsprávnější). Otázka zde spíše může být, zda tato skupina 

ve skutečnosti existuje, resp. jaký podíl tvoří. Na cestě k empirickému zjištění odpovědí 

však existuje mnoho bariér vyplývajících ze specifik této oblasti. 

Nejkomplikovanější je druhá skupina, kde je prostituce částečně produktem 

zranitelnosti dané osoby. V případě této druhé skupiny však můžeme (v závislosti 

na konkrétním případu a na konkrétnější přijaté morálce) dokonce dospět k závěru 

o morální odsouzeníhodnosti takové prostituce, kdy sice k prostituci není osoba A přímo 

nucena (v silném smyslu), ale kdy osoba B, žádající o poskytnutí sexu, si je vědoma toho, 

že osoba A poskytnout sexuální služby nechce, ale nemůže z důvodu potřeby peněz 

(a absence jiného řešení odmítnout) odmítnout. 

Pokud však u této druhé skupiny nutící osoba absentuje (resp. osoba B neví, že osoba 

A nemá reálně jinou volbu), o nucenou práci ve smyslu, jak je tento pojem užíván v této 

práci, se nejedná. Navíc se ještě sluší poznamenat, že to, že je osoba A z některých z výše 

uvedených skupin, ještě zdaleka neznamená, že nemá reálně jinou alternativu, jak získat 

prostředky k obživě. Naopak z mého (přiznávám, liberálního) pohledu zde téměř vždy 

jiné akceptovatelné volby existují. 

                                                 

90 Tamtéž, s. 70-71. 
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Náročnější je však říci, jak výše nastíněného rozdílného zacházení s jednotlivými 

typy prostituce dosáhnout. Tím se bude v konkrétnější podobě zabývat v jedna 

ze závěrečných kapitol v rámci nastínění možné budoucí právní regulace prostituce 

v českém právním řádu.91  

2.4. Dílčí závěry 

Ve vztahu k definici nucené práce byla v této kapitole učiněna dvě zjištění. Zaprvé, 

že prací (jako první definičním prvkem nucené práce) je třeba rozumět určitou déletrvající 

aktivitu vyžadující úsilí nezanedbatelné intenzity, jejímž účelem je obstarání prostředků 

k uspokojení vlastních potřeb, jakož i případných potřeb dalších osob. Nestačí tedy 

povinnost, která nespočívá v práci či která je splněna téměř okamžitě. Zadruhé, že je 

k naplnění prvku donucení (resp. nedobrovolnosti) naplnit specifickou formu donucení 

spočívající v nucení určitou osobou k výkonu určité práce. V tomto ohledu definici 

nucené práce nenaplní situace, kdy určitá osoba fakticky musí přijmout určitou práci 

z důvodu absence jiných možností na trhu práce s ohledem na její zdravotní stav, 

kvalifikaci, schopnosti apod. 

Dále bylo zjištěno, že determinismus (která spočívá v tvrzení, že svobodná vůle jako 

taková neexistuje) je jednou z nejvlivnějších teorií v oblasti svobody a svobodné vůle. 

Proto by neměl být ani v právu ignorován, jak je tomu dosud, a to tím spíše, pokud 

vezmeme v úvahu závažné následky, které v tomto ohledu dosavadní přístup má 

(například určení druhu a výměry trestu na základě formy „zavinění“ na straně pachatele). 

Akceptace a implementace deterministického přístupu by pak v žádném případě 

neznamenala „popření práva, tak jak ho známe“, spíše by se jednalo o dílčí úpravy a vyšší 

míru odůvodňování utilitaristickými argumenty. Stejně tak by přijetí deteminismu 

nevedlo k závěru o tom, že každá práce je prací nucenou bez potřeby rozlišování 

jednotlivých forem donucení. 

V morálně-filozofické (resp. etické) rovině bylo potvrzeno, že zákaz nucené práce 

jako takový je v souladu s objektivní morálku založenou na právu na rovnou úctu 

a rovnou pozornost jako obecně přijatelném přinejmenším v dnešním světě. Morální 

                                                 

91 Viz kapitola 7.3. . 
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správnost konkrétních forem (zejména právem povolené) nucené práce je pak třeba vždy 

posuzovat s ohledem na individuální okolnosti daného případu.  
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3. Historický vývoj nucené práce a její právní úpravy92 

V této části bude ve stručnosti popsán vývoj nucené práce a její právní úpravy 

v českých zemích. Tento exkurz do historie je nutný pro porozumění tomu, jak jednotlivé 

historické události, společenské poměry a potřeby vedly až k dnešní právní úpravě a 

k dnešním formám nucené práce, a k tomu, aby bylo možné se z této historie poučit a 

neopakovat chyby. 

Ačkoli tehdy ještě nelze o českých zemích mluvit, budou nejdříve představeny 

tradiční formy nucené práce ve starověku, konkrétně v antickém Řecku a Římě, kde má 

dnešní evropská společnost kulturní a sociální základy, na které dále navazovala. Poté se 

pozornost přesune na české země, kde budou sledovány různé formy nucené práce a 

právní úprava s tím související, a to od středověku až do konce 20. století. Právě dějinám 

20. století bude věnována největší pozornost. 

V této části práce bude pozornost věnována především právně upraveným (zpravidla 

povoleným) formám nucené práce, což je vedle větší přínosnosti pro tuto práci částečně 

dáno i dostupností pramenů. 

3.1. Starověk  

Starověkem můžeme označit období od vzniku prvních civilizací či státních útvarů 

(na Předním východě až 4 tis. př. n. l.) až po zánik západořímské říše (476 n. l.). 

S ohledem na účely této práce se v této dlouhé epoše omezím pouze na antické Řecko 

a antický Řím jako na společnosti, z jejichž kořenů vyrostla středověká Evropa.  

3.1.1. Antické Řecko 

V antickém Řecku podobně jako v jiných státních útvarech93 bylo nejzávažnější 

formou nucené práce (resp. vztahu, který výkon nucené práce zahrnoval) klasické 

otroctví. Otrokem se člověk stával buď jako poražený v bitvě, jako důsledek pirátství 

(či banditství) nebo v rámci obchodu s otroky. Otrokem byla osoba, kterou jeho pán 

vlastnil a měl z toho vyplývající práva. Otrok byl tedy povinen mimo jiné vykonávat 

práci, kterou po něm jeho pán požadoval. Mnoho otroků takto pracovalo v zemědělství, 

                                                 

92 Podstatná část této kapitoly byla publikována ve formě příspěvku do Pocty Věře Štangové. Viz ALDORF, 

Lukáš. Z historie nucené práce v českých zemích. In KOLDINSKÁ, Kristina (ed.). Pocta Věře Štangové. 

Plzeň: Aleš Čeněk, 2018, s. 203-210. 
93 V případě antického Řecka se jedná o značné zjednodušení, neboť by bylo přesnější ho charakterizovat 

jako soubor více „městských států“ (polis), nikoli jako jeden stát. 
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neboť právě zemědělství představovalo největší část ekonomiky daného období.94 Pokud 

jde o výkon práce otroky, tak otrokem většinou byly i osoby, které na práci „běžných“ 

otroků dozírali (dnešní manažeři).95 

Kromě klasického otroctví popsaného výše existovalo i dlužní otroctví. Do toho se 

svobodný občan dostal zpravidla tehdy, pokud se pro případ nesplacení dluhu zaručil 

právě svým „otroctvím“, resp. výkonem práce pro věřitele. Na rozdíl od klasického 

otroctví tedy mělo mít dočasnou povahu, a to do odpracování svého dluhu. Dlužní 

otroctví bylo v Aténách zakázáno Solonovou reformou v roce 594 či 593 př. n. l, která 

v tomto ohledu znamenala zásadní zvrat a stala se do budoucna precedentem hodným 

následování.96 

Vedle těchto dvou forem otroctví (byť může být sporné, zda je dlužní otroctví 

podmnožinou otroctví ve smyslu, v jakém je otroctví běžně chápáno) existovalo 

v antickém Řecku také nevolnictví, tj. vztah, kdy je nevolník povinen žít a pracovat 

na půdě pána a odvádět mu případné další služby bez možnosti tento stav změnit.97 

K výše uvedeným třem formám nucených prací je třeba ještě dodat, že toto dělení je 

do určité míry zjednodušené. V praxi totiž nebylo v některých případech zcela jasné, 

do jaké kategorie danou osobu zařadit, neboť se práva a povinnosti mohly lišit i v rámci 

těchto jednotlivých skupin (tj. jednalo se spíše o jakési spektrum).98 Dále činí problém to, 

že ani dobové prameny toto dělení nezmiňují, protože se v dané době používalo pouze 

jedno rozlišení, a to na svobodné osoby a otroky.99 

Dále za zmínku stojí i systém pro doručování zpráv (angariae), který poté převzali 

i Římané. Po městě a po významných cestách byli rozmístěni svobodní občané nebo 

zástupci menších obcí na koních, kteří měli za úkol bez ohledu na počasí v případě 

potřeby zajistit předání zprávy dále. Toto bylo občanskou povinností.100 

                                                 

94 De STE. CROIX, G. E. M. The Class Struggle in the Ancient Greek World: From the Archaic Age to the 

Arab Conquests. Firts edition. Cornell University Press, 1989, s. 112 a násl. Toto dílo je velmi zajímavým 

a dosud velmi vlivným pojednáním o společnosti v antickém Řecku (a Římě). Jedná se o marxistickou 

analýzu společenských tříd v antické společnosti. 
95 Tamtéž, s. 140. 
96 Tamtéž, s. 162 a násl. 
97 K tomu viz též RAAFLAUB, Kurt. The Discovery of Freedom in Ancient Greece. Revised and Updated 

Edition. Chicago: Chicago University Press, 2004, s. 118 a násl. 
98 Finley, M. I. The Ancient Economy. Updated edition. Berkeley and Los Angeles, CA: University of 

California Press, 1999, s. 35 a násl. 
99 De ste Croix, G. E. M, cit. výše v pozn. č. 94, s. 137-140. 
100 Tamtéž, s. 134-135. 
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3.1.2. Antický Řím 

V antickém Římě byla situace podobná jako v antickém Řecku. Právní úprava však 

byla propracovanější, a i proto se nám dochovala ve větší míře. 

Dle stavu svobody lze podle římského práva osoby dělit na svobodné (liberi), které 

dále dělíme na narozené na svobodě (ingenui) a propuštěnce (libertini), a na otroky 

(servi). Otroci byly tzv. mancipačními věcmi, nemohli uzavírat manželství (pouze 

contubernium), naopak mohli z pragmatických důvodů jednat s právními důsledky 

pro svého pána. Jejich pán je mohl jakkoli trestat (ius vitae ac necis)101, mohli být 

předmětem jeho právních úkonů (např. je mohl prodat či půjčit, ius vendendi) nebo třeba 

mohl pán vydat otroka, který způsobil škodu, poškozenému (ius noxae dandi).102 Otroci 

museli svého pána samozřejmě poslouchat, jinak hrozilo uplatnění výše uvedených práv. 

Otroctví mohlo vzniknout např. narozením (pokud byla matka otrokyní), prodejem 

římského občana do ciziny (např. insolventní odsouzený dlužník nebo občan, který se 

nedostavil k censu nebo do vojska), vydáním římského občana, který porušil mezinárodní 

právo (ius gentium), nepříteli nebo upadnutím do válečného zajetí (captivitas).103 

Upadnutí do otroctví bylo přitom často chápáno jako smrt.104 Majetek zotročeného pak 

zpravidla připadl jeho pánovi.105 

Krom toho se za otroka považoval i ten, kdo byl za císařství odsouzen k otrockým 

pracím (často v dolech nebo k veřejným pracím).106 V tomto případě byl za pána 

považován císař. 

K zániku otroctví docházelo např. smrtí otroka, odložením nemocného či starého 

otroka na Aeskulapův ostrov v Římě, užitím otrokyně k prostituci nebo propuštěním 

na svobodu jeho pánem (manumissio). Propuštění na svobodu je jednostranné 

neodvolatelné právní jednání, důsledkem kterého je stav, který nese název patronatus. 

To znamenalo, že vedle obecných omezení propuštěného otroka (např. vyloučení 

z veřejných úřadů) museli propuštěnci zachovávat úctu svému bývalému pánovi 

                                                 

101 Postupem času však vznikla různá omezení tohoto práva – např. zákaz předhodit otroka šelmám, zákaz 

kastrace, zákaz usmrtit otroka bez souhlasu úředníka. SKŘEJPEK, Michal. Římské soukromé právo: systém 

a instituce. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2011, s. 83-84. 
102 Tamtéž, s. 64.  
103 Tamtéž, s. 65. 
104 De ste Croix, G. E. M, cit. výše v pozn. č. 94, s. 135 (autor zde cituje ze slavného římského právníka 

Ulpiana). 
105 SKŘEJPEK, Michal, cit. výše v pozn. č. 101, s. 65. 
106 De ste Croix, G. E. M, cit. výše v pozn. č. 94, s. 134. 
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(patronovi), nesměli ho urážet, byla zde vzájemná alimentační povinnost, omezení 

v právu podat žalobu na svého bývalého pána (obsequium) a museli vykonávat činnosti 

slíbené bývalému pánovi.107 

Zvláštní skupinu osob tvořili za dominátu (konec 3. století n. l. až 476 n. l.) 

tzv. coloni. Tito římští občané byli zemědělci, dědičně připoutanými k půdě (glebae 

adscripti), kterou obdělávali. Jednalo se tedy o tzv. otroky půdy (servi terrae), dnešním 

názvoslovím má tento institut nejblíže nevolnictví. Měli plnou právní subjektivitu, ale 

nesměli obdělávanou půdu opustit (od roku 326 n. l. se dokonce považovali za součást 

půdy). Colonem se člověk stal narozením (jednalo se o dědičný status), dobrovolně, 

rozhodnutím císaře, výkonem zemědělství po dobu 30 let nebo žebrotou. Colonem člověk 

přestal být, pokud na něj jeho pán převedl část jím obdělávané půdy nebo vstupem 

do vojska či do kněžského stavu (resp. za křesťanství když se colon stal biskupem).108 

I v antickém Římě existoval alespoň zpočátku institut dlužního otroctví (nexum). 

Dlužník ručí za dluh sebou samým, přičemž se mancipací dobrovolně dostává až 

do okamžiku splnění závazku do moci věřitele. Takoví dlužníci dále nesměli ke škodě 

věřitele propouštět své otroky a zmenšovat tak svůj majetek. Tělesné tresty byly 

v dlužním otroctví zakázány. Dlužní otroctví bylo v antickém Římě zrušeno zákonem lex 

Poetelia Papiria de nexis v roce 326 př. n. l.109 

V určitém smyslu lze výkon nucené práce spatřovat i ve výkonu práce římských 

občanů (s výjimkou otců rodiny – pater familias), neboť ti byli jako tzv. osoby cizího 

práva (personae alieni iuris) otci rodiny podřízeni. Z toho vyplývá mimo jiné 

i skutečnost, že oni sami nenabývají majetek pro sebe, ale pro otce rodiny, který je 

v zásadě vlastníkem veškerého majetku rodiny. Vedle výše uvedených skupin osob 

a dalších osob, které se dostanou do moci otce rodiny mancipací, se jedná například 

o potomky otce rodiny a o jeho manželku (a manželky potomků otce rodiny).110 Pokud 

totiž tyto osoby nenabývají pro sebe a pokud je otec rodiny může do výkonu určité práce 

(činnosti) do značné míry nutit, lze takovou práci posoudit jako práci nucenou. 

                                                 

107 SKŘEJPEK, Michal, cit. výše v pozn. č. 101, s. 66-69. 
108 Tamtéž, s. 71-72. 
109 Tamtéž, s. 57 a 68. 
110 Tamtéž, s. 73 a 76-90. 
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Jak bylo možné sledovat v předchozích odstavcích otroctví či různé jiné (méně 

intenzivní) formy nucené práce byly do velké míry spjaty s institutem vlastnictví. Nejenže 

byl otrok předmětem vlastnictví (součástí majetku) svého pána, ale nemohl ani sám nic 

vlastnit a svým jednáním nabýval pouze pro svého pána. Právě vlastnické právo je tak 

třeba vnímat jako předpoklad nutný k tomu, aby mohla existovat plná (resp. dostatečná) 

materiální svoboda. 

3.2. Historie českých zemí do 1. světové války 

Po vzpamatování se z rozpadu Římské říše se na jejich troskách začaly postupně 

rodit nové státní či kvazistátní útvary. Nejinak tomu bylo i s prvním státním útvarem 

v českých zemích – Velkomoravskou říší, která vznikla v 9. století. Právě tam se začaly 

psát dějiny českých zemí, kterým bude věnováno několik následujících stránek. 

Tyto dějiny lze z pohledu ekonomického a na tento pohled navazujícího pohledu 

právního rozdělit na období feudálního státu (9. století – 1848), období raného 

kapitalismu (1848 – konec první světové války) a dějiny samostatného československého 

a českého státu (1918 – současnost). 

Pokud bychom stručně shrnuli období feudálního státu v českých zemích z pohledu 

panovnických rodů, tak významnou roli hráli v chronologickém pořadí především 

Přemyslovci (od r. 1198 získali pro české panovníky dědičný královský titul), 

Lucemburkové a Habsburkové.  

3.2.1. Raně feudální stát (9. století – polovina 11. století) 

V tomto chronologicky prvním období českých dějin byl vliv panovníka ještě 

relativně malý. Společnost se skládala vedle feudality z různých závislých skupin 

obyvatelstva zabývajících se především zemědělstvím. Mezi těmito osobami byli i 

nevolníci a otroci.111 Princip nevolnictví a otroctví byl přitom stejný (snad v případě 

otroctví o něco humánnější) jako v antice. 

Principu feudalismu byla podrobena i místní správa, která tak byla vázána 

na jednotlivé hrady. A byly to právě tyto hrady, odkud se reálně vládlo a dohlíželo 

na poddané. 

                                                 

111 MALÝ, Karel a kol. Dějiny českého a československého práva do roku 1945. Vydání čtvrté. Praha: 

Leges, 2010, s. 29-30. 
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Z pohledu nucené práce jsou významným legislativním počinem z počátku tohoto 

období Dekreta Břetislavova (1039), která mimo jiné zavedla šestidenní pracovní týden. 

Již v tomto období se také začíná utvářet lenní systém, který je s ohledem 

na problematiku nucené práce velmi důležitý. Lenní systém znamenal, že vlastník půdy 

či jiného objektu (např. úřadu) dával tento objekt jiné osobě (vazalu) k užívání. Vedle 

práva léno užívat však vazalovi vznikaly i povinnosti, které lze souhrnně označit jako 

fidelitas. Mezi tyto povinnosti patřila např. povinnost vojenské služby, finanční (nebo 

dříve naturální) dávky či obecná povinnost loajality.112 

Vlastníkem půdy (či jiného objektu), který léno uděloval, byl král nebo světský či 

církevní feudál. Vazalem byl svobodný muž (šlechtic). Zpočátku se po smrti vazala 

vracelo léno svému vlastníku, který mohl léno opět někomu přidělit. Postupem času se 

léna stala ve většině případů dědičnými.113 Takto tedy byla mimo jiné zajištěna vojenská 

moc krále či feudála. 

3.2.2. Rozvinutý feudalismus (polovina 11. století – 1434) 

V tomto období se upevňovala v rámci procesu decentralizace moc jednotlivých 

feudálních panství (velkostatků), která se stávala stále více nezávislými na panovnické 

moci. Ke konci tohoto období je naopak již jasně zřetelná tendence postupné centralizace. 

Dále v tomto období fungoval výše popsaný lenní systém. V tomto smyslu byla 

důležitá i úprava majetkových práv šlechty, kde byl od 13. století typický tzv. nedíl, 

tj. nedílné spoluvlastnictví šlechtickými příbuznými s ideálními podíly. Podobně se 

vyvinul i nedíl selský, který měl pro případ smrti poddaného bránit před odúmrtními 

právy vrchnosti.114 

Feudál měl jako držitel půdy právo požadovat na jemu poddaných, aby na jeho půdě 

pracovali a odváděli mu část výtěžků své práce.115 Na tom můžeme pozorovat pro toto 

(i další) období typický vztah feudál (šlechtic) – nevolník (resp. osoba povinná 

robotou).116 

                                                 

112 Tamtéž, s. 45-46. 
113 Tamtéž, s. 45-46. 
114 Tamtéž, s. 127-128. 
115 Tamtéž, s. 35. 
116 K tomu v evropském měřítku blíže viz PIRENNE, Henri. An Economic and Social History of Medieval 

Europe. Routledge, 2006, s. 58-66. 
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Postupně se v tomto období začal pro zakoupené sedláky používat výraz purkrecht 

(nahrazující předchozí ius bohemicum a ius theutonicum). Purkrecht neboli dědičný pacht 

byl pro obě strany (vrchnost i sedláka) výhodný, neboť pro sedláka představoval právo 

dědičné nerušené držby části panské půdy a pro vrchnost značnou sumu za uzavření této 

smlouvy a v budoucnu pak pravidelné poddanské dávky.117 

V tomto období také vznikl významný horní regál (úprava hornického práva) 

nazvaný Ius Regale Montanorum (1300-1305). Ten na svou dobu velmi moderně 

považoval horníky, na které se použil, za jakési námezdní dělníky, kteří pracují pro krále 

(jako „podnikatele“). Podstatná je zejména podrobná úprava jednotlivých aspektů 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nebo podrobnější pravidla pro výplatu odměny 

za práci. 

V období feudálního státu taktéž existoval institut otroctví pro dluhy. V tomto 

období feudalismu se však jednalo spíše již „jen“ o nevolnictví pro dluhy, a to 

samozřejmě v humánnější podobě než v antice. Existovala ale i dlužnická vězení.118 

3.2.3. Stavovský stát (1434 – 1620) 

Konec husitské války znamenal počátek další etapy ve vývoji českých zemí. V tomto 

období právo zakotvilo výsady jednotlivých stavů (vyšší šlechta, nižší šlechta, měšťané) 

a úpravu jejich vzájemných vztahů. Základní společenská vrstva, kterou představovali 

feudální poddaní a obyvatelé poddanských měst však nebyla za stav považována, 

a neměla tudíž žádná politická práva.119 

V této době došlo také k opětovnému posílení feudalismu a k vyšlapávání cesty 

k panovnickému absolutismu. Zároveň též vznikají důležitá česká legislativní díla – 

Zemská zřízení v Čechách, na Moravě i ve Slezsku a kodifikace městského práva 

v Čechách). 

Na feudálním velkostatku, který byl i nadále hlavní ekonomickou jednotkou, kde 

byla (nucená) práce vykonávána, se v tomto období postupně přecházelo od naturální 

výroby k výrobě zboží. To je spojeno s intenzivnější zemědělskou prací, vč. tehdy 

populárního zakládání rybníků či chovu ovcí.120 

                                                 

117 MALÝ, Karel a kol., cit. výše v pozn. č. 111, s. 129-131. 
118 Tamtéž, s. 135-136. 
119 Tamtéž, s. 56. 
120 Tamtéž, s. 57. 
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Poddaní zde byli povinni dodržovat zejména selské řády, které v tomto období 

vydávala vrchnost za účelem úpravy vztahů mezi poddanými navzájem a mezi 

poddanými a vrchností.121 V případě poddanských povstání, která se občas objevovala už 

v této době, pomohl vrchnosti v případě potřeby krajský hejtman či vojenská hotovost 

kraje.122 Známým soudním rozhodnutím byl v tomto ohledu tzv. Daliborův nález, kterým 

byl šlechtic Dalibor odsouzen k smrti za to, že se ujal poddaných, které se vzbouřili proti 

svému pánu, kterého donutili propustit je z poddanství.123 

Vrchnost vykonávala vůči svým poddaným i v této době soudní pravomoc, a to 

v podobě vrchnostenských soudů. Jiného soudu ani nebylo potřeba, protože poddaní 

nesměli od počátku 15. století podávat žaloby proti své vrchnosti,124 a tudíž nebylo třeba 

jiného soudce.  

V evropském měřítku pak v tomto období započaly zámořské objevy a s tím spojená 

kolonizace. S tím souvisel i rozvoj otroctví (vč. obchodu s otroky) a nucené práce, které 

byly zpravidla vykonávány původním obyvatelstvem kolonizovaných zemí či 

dovezenými otroky.125 V některých případech se však v souvislosti s kolonizací nových 

území k výkonu nucené práce zavázali i svobodní občané evropských států, a to typicky 

v podobě dlužního otroctví výměnou za to, že byli do „Nového světa“ bezpečně 

přepraveni.126 

3.2.4. Absolutistický stát (1620 – 1848) 

Jak už název napovídá, stál v tomto období v čele českého státu absolutistický 

panovník, který vládl celé habsburské monarchii. Proto můžeme v tomto kontextu mluvit 

i o vídeňském centralismu. To zahrnuje i násilnou rekatolizaci a germanizaci. 

                                                 

121 Tamtéž, s. 79. 
122 Tamtéž, s. 80. 
123 Tamtéž, s. 146. 
124 Tamtéž, s. 82. 
125 K tomu viz např. MANNING, Patrick (ed.). Slave trades, 1500-1800: globalization of forced labour. 

An Expanding World: The European Impact on World History, vol. 16. London and New York: Routledge, 

2016, 361 s.; BLACKBURN, Robin. The Making of New World Slavery From the Baroque to the Modern: 

1492–1800. London: Verso Books, 1997, 603 s.; BLACKBURN, Robin. The Overthrow of Colonial 

Slavery: 1776–1848. London: Verso Books., 1988, 561 s. 
126 HERRICK, C. A. White Servitude in Pennsylvania: Indentured and Redemption Labor in Colony and 

Commonwealth. New York: Negro Universities Press, 1969, 330 s. 
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Pokud šlo o poddané vykonávající nucenou práci, tak v tomto období se požadavky 

vrchností na ně zvýšily, což bylo ještě podtrženo (a asi částečně i způsobeno) tím, že se 

v důsledku třicetileté války a s ní spojeného hladu a nemocí počet poddaných snížil.127 

Toto upevnění nevolnictví vedlo k selským (poddanským) povstáním (zejména 

velké povstání v roce 1680), která byla zpravidla tvrdě potlačena. I přesto však vyústila 

v právní regulaci vztahů mezi vrchností a poddanými, čímž se alespoň částečně zlepšilo 

postavení poddaných. Byly stanoveny určité limity dosud neomezené moci vrchnosti 

nad poddanými. Robotní patent stanovil, že maximální možná povinnost roboty byla 

v rozsahu tří dnů v týdnu (mimo sezónních prací a živelných pohrom). Postupně byla tato 

pravidla detailněji rozpracována, což se projevilo např. ve výslovné úpravě maximální 

možné délky pracovní doby poddaných, v typologii robotní povinnosti či úpravě 

procesního postupu při stížnosti poddaného proti vlastní vrchnosti.128 

Na přelomu 17. a 18. docházelo k postupnému rozvoji manufakturní výroby. Jelikož 

zde v důsledku feudálního (poddanského) uspořádání nebylo pro manufakturní výrobu 

dostatek pracovních sil, pracovali v prvních manufakturách poddaní (šlechtické 

manufaktury) či trestanci (donucovací pracovny).129 Využíváno bylo i práce tuláků 

a jiných osob na okraji společnosti, vč. dětí, o které nebylo řádně pečováno. Až koncem 

18. století začaly vznikat předpisy (zpravidla dvorské dekrety) upravující práci dělníků 

v manufakturách, a to především žen a dětí. Upraven byl minimální věk dělníka, 

maximální pracovní doba a objevily se i prvopočátky nemocenského pojištění.130 

Další velké selské povstání, tentokrát z roku 1775, se stalo důvodem pro vydání 

posledního, tzv. tereziánského, robotního patentu. Nejvýznamnější novinkou, kterou 

tento patent přinesl, bylo rozdělení poddaných do 11 majetkových tříd. Zjednodušeně 

řečeno pak platilo, že čím vyšší má daný poddaný majetek, tím je povinen odvádět vyšší 

daně. Obdobné pravidlo platilo ve vztahu k rozsahu robotní povinnosti.131 

Na výše uvedené drobnější reformy poddanského práva navázal osvícenský 

panovník Josef II. Jeho nejvýznamnějším počinem v této oblasti byl bezesporu patent 

o zrušení nevolnictví z roku 1781. Tímto patentem bylo zrušeno „připoutání“ poddaných 

                                                 

127 MALÝ, Karel a kol., cit. výše v pozn. č. 111, s. 172. 
128 Tamtéž, s. 173. 
129 Tamtéž, s. 199. 
130 Tamtéž, s. 200. 
131 Tamtéž, s. 174. 
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k půdě.132 Poddaní tedy mohli odejít do měst, posílat děti do škol a uzavírat sňatek mimo 

dané panství, aniž by s tím musela vrchnost souhlasit, což představovalo významnou 

změnu. Povinnost roboty však zůstala. I přesto však v důsledku zrušení nevolnictví došlo 

k rychlému rozvoji průmyslu a městského života.133 Proti otroctví a nevolnictví se 

zásadně postavil i Všeobecný občanský zákoník (ABGB, § 16). ABGB pomohl v této 

tendenci i výslovnou úpravou moderního pojetí (téměř) neomezeného vlastnického 

práva. 

Z pohledu nucených prací je v tomto období zajímavý i vývoj trestního práva. Vedle 

josefínského Všeobecného zákoníku o zločinech a trestech za ně (1787) je třeba 

vyzdvihnout zejména Zákoník o zločinech a těžkých policejních přestupcích (1803/4). 

Dle tohoto zákoníku existoval za zločiny vedle trestu smrti (oběšením) ještě trest žaláře 

(resp. jeho jednotlivě stupně). A právě trest žaláře mohl být „vylepšen“ o výkon nucených 

prací.134 

3.2.5. Počátky kapitalismu v českých zemích (1848 – konec první světové války) 

Po neúspěšné revoluci v roce 1848 došlo v Rakousku po krátkém období 

bachovského absolutismu k znovunalezení ústavnosti a k vyřešení sporů mezi 

měšťanstvem a šlechtou. V tomto období byla velmi důležitá otázka národnostní, 

kde úspěchu dosáhly pouze Uhry, naopak postavení Čechů v rakouském císařství se příliš 

nezlepšilo. Velmi zajímavou skupinou obyvatel v tomto období i z pohledu politického 

se stalo dělnictvo. 

Již v Prvé pražské petici, která byla prvním významnějším českým revolučním 

počinem roku 1848, se objevil požadavek na zrušení roboty a na omezení doby trvání 

povinné vojenské služby na 4 roky. Vyhovění požadavku na zrušení roboty bylo 

přislíbeno v kabinetním listu z 23. března 1848, kde bylo konstatováno, že robota bude 

za adekvátní náhradu zrušena do konce března 1848.135 Tento slib byl následně skutečně 

dodržen, neboť již 7. září 1848 byl císařským patentem vyhlášen zákon o zrušení 

                                                 

132 HAUBELT, Josef. Zrušení nevolnictví: Významná událost v dějinách našeho lidu. Praha: Horizont, 

1981. 150 s. Toto dílo vedle popisu nevolnického vztahu a patentu o jeho zrušení zajímavě popisuje dobový 

kontext a důvody, které ke zrušení nevolnictví vedly. 
133 MALÝ, Karel a kol., cit. výše v pozn. č. 111, s. 177. 
134 Tamtéž, s. 195. 
135 Tamtéž, s. 204. 
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poddanství, na jehož tvorbě se podíleli i češti poslanci Říšského sněmu. I oni přispěli 

k tomu, že byla zvolena varianta zrušení roboty (poddanství) za náhradu.136 

Zrušení poddanství bylo spojeno se zrušením vrchnostenské správy, která byla 

nahrazena správou státní. Do popředí se tedy dostává vztah svobodného občana jako 

subjektu (téměř) rovnocenného státním orgánům.137 Zároveň v tomto období začíná 

vznikat moderní územní samospráva, což můžeme vnímat jako projev liberalizace.138 

Z dnešního pohledu zajímavá byla i úprava práv a povinností mezi zaměstnavatelem 

a zaměstnancem. V počátku tohoto období platilo, že dělník nesměl sám bez zákonného 

důvodu ukončit pracovní poměr před uplynutím doby jeho trvání. Pokud by tak učinil, 

hrozilo dokonce až tříměsíční vězení či nucený návrat do práce zajištěný policejními 

orgány. Dále byl opět upraven minimální věk zaměstnance a maximální rozsah pracovní 

doby.139 

V této době došlo i k významné změně branné povinnosti. Odvody zařizovaly 

po zrušení vrchnostenské správy státní úřady a magistráty, které v této činnosti nahradily 

vrchnosti. Povinná vojenská služba se pohybovala v rozsahu kolem deseti let, přičemž 

prezenční vojenská služba obecně trvala tři roky. Středoškoláci a vysokoškoláci mohli 

absolvovat prezenční povinnou vojenskou službu pouze v rozsahu 1 roku.140 

Z pohledu trestního práva dále trvala možnost zostřit trest žaláře o výkon nucených 

prací. Krom toho existovaly tzv. robotárny, kam mohli být odeslání trestanci po výkonu 

trestu, a to až na 3 roky.141  

3.3. Samostatný československý a český stát (1918 – současnost) 

Po skončení první světové války došlo k rozpadu rakouského císařství 

(resp. Rakouska-Uherska) a ke vzniku Československé republiky. Jedná se o první 

moderní český (resp. česko-slovenský) stát, v jehož šlépějích dnes pokračuje Česká 

republika. I toto období je z pohledu vývoje úpravy nucené práce velmi zajímavé. V níže 

uvedeném stručném přehledu budou uvedeny pouze vybrané části, které jsou z různých 

                                                 

136 Tamtéž, s. 208. 
137 Tamtéž, s. 240-241. 
138 Tamtéž, s. 246. 
139 Tamtéž, s. 285-289. 
140 Tamtéž, s. 266-267. 
141 Tamtéž, s. 276-278. 
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důvodů pro tuto práci podstatné. Pozornost je věnována především období nacismu 

a komunismu. 

Pokud jde o vývoj mezinárodní právní úpravy, ke kterému dochází v této době 

(zejména v rámci Mezinárodní organizace práce), tomu bude věnována pozornost 

v kapitole věnující se přímo této mezinárodní organizaci.142 

3.3.1. Meziválečné období (1918-1939) 

Po vzniku samostatného československého státu v roce 1918 byla v Ústavě z roku 

1920 výslovně zakotvena povinnost vojenské služby a odvodů.143 V meziválečném 

období u nás také začaly vznikat první odborové organizace a docházelo k rozvoji 

moderního pracovního práva, které je založeno na zásadě ochrany zaměstnance jako 

slabší strany v pracovněprávních vztazích. To zahrnovalo i zavedení institutů, jakými 

jsou např. osmihodinová pracovní doba, dovolená na zotavenou pro horníky a došlo i 

k úpravě podpory v nezaměstnanosti.144 

V napjatých třicátých letech se společnost těžce vzpamatovávala z dopadů 

hospodářské krize a schylovalo se k dosud největšímu válečnému konfliktu světové 

historie.  

3.3.2. Období nacistické okupace (1939-1945) 

Druhá světová válka se neblaze projevila i v Československu. Dne 30. září 1938 byla 

uzavřena tzv. Mnichovská dohoda, ve které se čtyři evropské mocnosti prakticky dohodly 

na odtržení pohraničních (většinově Němci obydlených) oblastí od Československa. 

Dne 15. března 1939 obsadila německá armáda Čechy a Moravu, ze kterých vznikl o den 

později německý Protektorát Čechy a Morava. Zároveň došlo k odtržení Slovenska a 

vzniku Slovenského státu. 

Z pohledu zákazu nucené práce je významné především to, že v praxi v tomto období 

žádný takový zákaz neexistoval. Naopak toto období bylo na výskyt nucené práce 

bohužel velmi bohaté, a to jak co do počtu nuceně pracujících, tak i do podob nucené 

práce. 

                                                 

142 Viz kapitola 4.3. Mezinárodní organizace práce 
143 Viz § 127 Ústavní listiny Československé republiky z roku 1920. 
144 BĚLINA, Miroslav a kol. Pracovní právo. 4. doplněné a přepracované vydání. Praha: C. H. Beck, 2010, 

s. 30-31.  
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V protektorátu začaly vznikat pracovní úřady, které zajišťovaly přísun pro válčící 

Německo nezbytných pracovních sil tam, kde jich bylo zrovna potřeba.145 Na základě 

všeobecné pracovní povinnosti146 takto pracovní úřady disponovaly prakticky se všemi 

dospělými obyvateli protektorátu ve věku do 50 let, přičemž přesuny byly možné v rámci 

celé říše. Pro lepší kontrolu byly pro tyto účely zavedeny pracovní knížky. Pro výše 

uvedenou práci vykonávanou cizinci se vžil výraz „nucené nasazení“. Pod tento pojem 

lze však zahrnout širší skupinu osob, která zahrnuje též vězně v koncentračních táborech 

(a v ghettech) a v jiných vězeňských zařízeních či válečné zajatce. Jak lze snadno 

vypozorovat, tyto skupiny osob nelze jednoduše sloučit do jedné velké škatulky, protože 

mezi nimi existovaly významné rozdíly, především pokud jde o míru vlivu na svým 

osudem.147 

Nedostatek pracovní síly v říši se v plné míře projevil v roce 1942. To se fatálně 

projevilo i v protektorátu, kde začalo tzv. „totální nasazení“ obyvatel protektorátu148. 

„Nábory“ obyvatel k práci pro říši v rámci totálního nasazení byly často velmi 

jednoduché a nevybíravé (např. náhodné razie v restauracích či kavárnách větších měst). 

Později byly po vzoru vojenské povinnosti nasazovány celé ročníky. Nasazování 

probíhalo i do odvětví jako letecký průmysl či na zákopové práce.149  

Z větší části byli Češi nasazováni do soukromých německých podniků, ale i 

v říšských subjektech, vč. pomocných prací v polovojenských zařízeních. Přestože se 

podmínky jednotlivých nasazených osob lišily (dle místa, druhu práce apod.), byly zde 

některé společné charakteristiky. Jednou z nich bylo bydlení v táborech, kde žili dělníci 

v budovách, které poskytovaly pro zdraví ne příliš bezpečné podmínky, 

vč. nedostatečného vytápění a stravování či hrozivých hygienických podmínek. 

Nedostatečná byla i poskytovaná zdravotní péče.150 

                                                 

145 Viz vládní nařízení č. 193/1939 Sb., o úřadech práce. 
146 Viz vládní nařízení č. 190/1939 Sb., o všeobecné pracovní povinnosti, a 195/1939 Sb., jímž se provádí 

vládní nařízení ze dne 25. července 1939, č. 190 Sb., o všeobecné pracovní povinnosti. 
147 JELÍNEK, Tomáš. Nucené práce v říši. In Nepřichází-li práce k tobě…: Různé podoby nucené práce ve 

studiích a dokumentech. 1. vyd. Praha: Česko-německý fond budoucnosti - Kancelář pro oběti nacismu, 

2003, s. 18-23. 
148 K problematice totálního nasazení viz MAINUŠ, František. Totálně nasazeni (1939-1945). Praha: 

Mladá fronta, 1974, 213 s. 
149 JELÍNEK, Tomáš, cit. výše v pozn. č. 147, s. 24-25. 
150 Tamtéž, s. 29-30. 
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Nuceně nasazení Češi byli považováni za méněcenné etnikum, a proto museli být 

opatrní, aby se při práci nedopustili sebemenších přestupků či pochybení. Dokonce byl i 

pod hrozbou vážného potrestání zakazován sexuální styk mezi českými dělníky a Němci. 

Pro dělníky, kteří z Říše utekli, byly zřizovány tzv. pracovně-výchovné tábory 

(Arbeitserziehungslager).151 

Vedle Čechů, jako slovanského etnika, docházelo jak v říši, tak v protektorátu 

k diskriminaci i jiných skupin obyvatel. Docházelo především ke značnému 

znevýhodňování Židů, Romů a jiných Německem perzekuovaných skupin obyvatel. 

Např. vládní nařízení č. 260 o zaměstnávání Židů stanovilo, že občané židovského 

původu nemají nárok na příplatky z práci přesčas, v noci či ve dnech pracovního klidu, 

na mimořádné odměny či na cestovní náhrady. Neměli nárok ani na placenou dovolenou 

na zotavenou či na sociální dávky. K výpovědi pracovního poměru ze strany 

zaměstnavatele mohlo dojít bez udání důvodu kdykoli s tím, že pracovní poměr skončil 

dokonce již pracovním dnem následujícím po dání výpovědi.152 Krom toho byla jejich 

svobodná volba povolání značně omezena, neboť nemohli být např. úředníky ve veřejné 

správě, soudci, advokáty, lékaři či učiteli.153 

Zakázány byly i stávky a účinnosti nabyla i četná omezení v oblasti mezd.154 Došlo 

též k nucenému sjednocení odborových organizací v Národní odborovou ústřednu 

zaměstnaneckou (NOUZ)155 a v omezení kolektivního pracovního práva. 

3.3.3. Období komunismu (1948-1989) 

Poté co bylo nacistické Německo a jeho spojenci poraženi, dostalo se 

Československo po krátké odmlce naplněné hledáním budoucího směřování pod vliv 

další ideologie, tentokráte té komunistické pěstované pod patronátem Sovětského svazu. 

Z pohledu nucené práce v období komunistického režimu je podstatný již samotný 

přístup tehdejší komunistické doktríny k práci a k pracovnímu právu. Stejně jako 

docházelo k odbourávání soukromého vlastnictví, došlo i ke změně paradigmatu 

ve vztahu k povaze pracovního poměru. Tento právní vztah byl z pohledu teorie 

v kontrastu s kapitalistickým světem nazírán jako veřejnoprávní (či kvazi-veřejnoprávní), 

                                                 

151 Tamtéž, s. 25. 
152 Viz vládní nařízení č. 260/1942 Sb., o zaměstnávání Židů. 
153 Viz vládní nařízení č. 136/1940 Sb., o právním postavení Židů ve veřejném životě. 
154 MALÝ, Karel a kol., cit. výše v pozn. č. 111, s. 468. 
155 BĚLINA, Miroslav a kol., cit. výše v pozn. č. 144, s. 31. 
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jelikož se spíše jednalo o poměr k národu či státu, který byl „ztělesněn“ určitým 

podnikem.156 

Práce byla již na ústavní úrovni chápána jako všeobecná občanská povinnost 

pro blaho národa157 a stát měl tedy možnost převést v případě potřeby pracovní sílu jinam 

(jednalo se vlastně o socialistickou alternativu trhu). Výrobní prostředky (a v určitém 

smyslu i práce samotná) byly společným vlastnictvím všech pracujících, kteří tak 

pracovali sami pro sebe. Alespoň tak mělo Československo tyto praktiky obhajovat 

před mezinárodním společenstvím.158 

V praxi bylo velmi obtížné se pracovní povinnosti bez nepříjemné sankce vyhnout, 

čehož bylo dosaženo mimo jiné tím, že byl pracovním poměr vždy registrován 

v občanském průkazu dané osoby (předtím v pracovních průkazech).159 A v souvislosti 

s potřebou další a další pracovní síly pro plnění hospodářských plánů byly do práce 

zapojeny i skupiny osob, které dříve nepracovaly buď vůbec, nebo pracovaly spíše 

výjimečně. Řeč je především o ženách v domácnosti a o mládeži.160 

K jistému uvolnění pracovní povinnosti došlo koncem 50. let. Zároveň došlo i 

k ústupu od direktivní distribuce pracovní síly ze strany státu. To se týkalo především 

upuštění od direktivního umisťování absolventů.161 

Pokud jde o pracovněprávní kodifikaci, tak ta vznikla až v roce 1965. Do té doby 

byla pracovněprávní úprava roztříštěná a používala se i ustanovení z ABGB. Tato 

roztříštěnost pravděpodobně komunistickému režimu vyhovovala. Zákoník práce z roku 

1965 byl kogentní povahy, čímž byla velmi limitovaná smluvní volnost. Dále byl zákoník 

práce striktně oddělen od občanského práva a absentoval zde vztah subsidiarity 

k občanskému zákoníku, neboť zákoník práce upravoval socialistické společenské 

pracovní vztahy komplexně. 

                                                 

156 RÁKOSNÍK, Jakub. Pracovní právo v letech 1948-1960. In KUKLÍK, Jan a kol. Vývoj 

československého práva 1945-1989. Praha: Linde, 2009, s. 222. Podobně též KALENSKÁ, Marie a kol. 

Československé pracovní právo. Praha: Panorama, 1988, s. 12. 
157 Dle § 32 Ústavy z 9. května 1948 byl každý občan povinen pracovat podle svých schopností a svou prací 

přispívat k prospěchu celku. Stejné vyznění má i čl. 19 odst. 2 Ústavy z roku 1960. Viz též § 1 zákona 

č. 247/1948, o táborech nucené práce. 
158 RÁKOSNÍK, Jakub, cit. výše v pozn. č. 156, s. 223. 
159 Tamtéž, s. 223-224. 
160 Tamtéž, s. 224-225. 
161 HAVELKOVÁ, Barbara. Pracovní právo. In BOBEK, M.; MOLEK, P.; ŠIMÍČEK, V. (eds.). 

Komunistické právo v Československu: Kapitoly z dějin bezpráví. Brno: Masarykova univerzita, 

mezinárodní, politologický ústav, 2009, s. 497. Dostupné též online z: http://www.komunistickepravo.cz/. 

http://www.komunistickepravo.cz/
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A nakonec byl v období komunistického režimu, resp. po několik jeho prvních let, 

z pohledu nucených prací podstatný ještě jeden institut – tábory nucené práce. Vznik 

těchto táborů byl inspirován pověstnými sovětskými gulagy a upraven byl zákonem 

o táborech nucené práce z podzimu roku 1948.162 Odesíláni sem byli zejména odsouzení 

pachatelé politicky zabarvených trestných činů a přestupků, jakož i osoby s nežádoucím 

sociálním původem. Důvodem pro vytvoření táborů nucené práce bylo kromě 

nespokojenosti s režimem i potřeba pracovníků v dolech a v těžkém průmyslu. Kapitolou 

samou pro sebe byla neutuchající aktivita při vyhledávání nových „adeptů“ pro zařazení 

do těchto táborů, jež byla přinejmenším pro některá období komunistického režimu 

v Československu příznačná.163 Byly zřizovány i zvláštní tábory nucené práce pro ženy. 

V táborech fungovala přísná disciplína a chovanci zde byli vystaveni náročným 

podmínkám.164 Doba pobytu v táboru nucené práce byla nejvýše 2 roky, ale bylo ji 

následně možné opakovaně prodlužovat.165 

Vedle táborů nucené práce existovaly i nápravně pracovní tábory pro výkon trestu 

odnětí svobody a donucovací pracovny. Zde se jednalo o vězně, kteří byli za účelem 

resocializace nuceni k výkonu práce (často v uranových dolech).166 

A úplně nakonec je třeba zmínit i pomocné technické prapory. Jednalo se o vojenské 

útvary pro „politicky nespolehlivé“ („černí baroni“), kde byly součástí povinné vojenské 

služby i různé formy těžké nucené práce.167 

3.4. Dílčí závěry  

Na výše představeném vývoji právní úpravy nucených prací lze pozorovat postupné 

upouštění od povinností vykonávat nucenou práci, s čímž lze jednoznačně souhlasit. 

                                                 

162 Zákon č. 247/1948 Sb., o táborech nucené práce. Tento zákon byl sice již po dvou letech platnosti zrušen 

trestním zákonem správním, ale zásadnějších změn podoba a zejména praxe táborů nucené práce 

nedoznaly. 
163 KUKLÍK, Jan. Tábory nucených prací. In KUKLÍK, Jan a kol. Vývoj československého práva 1945-

1989. Praha: Linde, 2009, s. 166-167. 
164 Blíže viz BÁRTÍK, František. Vzpomínky chovance Jaroslava Vojtěcha a historie táborů nucené práce. 

1. vyd. Praha: Academia, 2014. 253 s. Zejména část nacházející se na stranách 54 – 79 velmi zajímavě 

vykresluje, jak se člověk do tábora nucené práce dostal, jak v nich žil a pracoval a jak se mohl dostat pryč. 

Přínosné je též KAPLAN, Karel: Tábory nucené práce v Československu v letech 1948-1954. In BÍLEK, 

Jiří a Karel KAPLAN. Sešity Ústavu pro soudobé dějiny ČSAV - sv. 3. Praha: Ústav pro soudobé dějiny 

ČSAV, 1992, s. 77-195.  
165 § 3 odst. 2 zákona č. 247/1948 Sb., o táborech nucené práce. 
166 KUKLÍK, Jan, cit. výše v pozn. č. 163, s. 168. 
167 Tamtéž, s. 169. 
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Postupně byly zakázány nejzávažnější formy nucené práce, jako jsou otroctví, nevolnictví 

a robota. Ani tento jednosměrný postup však nezabránil tomu, aby v případě ekonomické 

potřeby (často pod vlivem určité ideologie) byly různé formy nucené práce ze strany státu 

opět na potřebnou dobu zavedeny, ať už se jedná o masivní a nemilosrdné povinnosti 

výkonu nucené práce během druhé světové války či tábory nucené práce, 

které v Československu vznikaly v prvopočátcích komunistického režimu.  

V tomto ohledu do tohoto obrázku zapadala i obecná pracovní povinnost za doby 

komunistického režimu v Československu. Ačkoli měla tato povinnost vést k odstranění 

kapitalistických nerovností, byla v praxi spíše instrumentálním prostředkem k zajištění 

plnění hospodářských plánů. Tím byla v netržním socialistickém hospodářství 

neliberálním způsobem kompenzována chybějící motivace k vyšším pracovním 

výkonům.  
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4. Mezinárodní právo 

Posledním a zároveň stěžejním souborem kapitol v rámci této multidisciplinární 

analýzy nucené práce je analýza její právní úpravy. Až po dokončení analýzy právní 

úpravy bude totiž možné přistoupit k syntéze dosažených poznatků, na jejichž základě 

budou navržena případná opatření, která by bylo vhodné v této oblasti přijmout. 

Analýza dotčené právní úpravy bude pro přehlednost rozčleněna na právo 

mezinárodní, evropské a národní. V rámci práva mezinárodního bude věnována 

pozornost nejprve právní úpravě vytvořené na půdě OSN a těžištěm této kapitoly bude 

právní úprava oblasti výkonu nucené práce v rámci Mezinárodní organizace práce. 

Evropská právní úprava zahrnuje v této oblasti především právo Rady Evropy a unijní 

právo. V části pojednávající o národní právní úpravě se tato práce dotkne všech právních 

odvětví, které s výkonem nucené práce souvisí, od práva ústavního přes pracovní právo 

a trestní právo až například k právu sociálního zabezpečení. 

Pokud jde o právní úpravu, je třeba vždy rozlišovat právní text, který je obsahem 

uznávaných formálních pramenů práva (law in books), a to, jaké právo je skutečně 

uplatňováno v praxi a jaké má reálné společenské souvislosti, vč. společenských příčin 

a dopadů (law in action).168 Ačkoli je předmětem této kapitoly zejména law in books, 

bude zde přihlíženo i k jeho reálnému vynucování, resp. nevynucování, ke kterému je 

často abstraktní oblast lidských práv, a to především na poli mezinárodního práva, 

náchylná. 

Další podstatné rozlišení, které je třeba na úvod této kapitoly uvést, je mezi právem, 

které je obsaženo ve formálně závazných a vynutitelných (a v praxi opravdu 

vynucovaných) pramenech práva (hard law), a mezi právními texty, které této intenzity 

nedosahují a mají pouze doporučující či „slabší“ charakter (soft law). Aby bylo možné si 

utvořit co možná nejkomplexnější obrázek o právní úpravě v této oblasti, bude tam, kde to 

bude považováno za potřebné, pracováno i s materiály povahy soft law. 

Pozornost zde bude upřena především na v současné době platnou a účinnou právní 

úpravu v České republice, neboť právě ta nám určuje pravidla, kterými je třeba se v České 

republice řídit. 

                                                 

168 Snad prvně toto rozlišení v tomto smyslu použil Roscoe Pound v roce 1910. Viz POUND, Roscoe. Law 

in Books and Law in Action. American Law Review. 1910, vol. 44, issue. 1, s. 12-36. 
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4.1. Obecně o mezinárodním právu 

Před samotným zkoumáním právní úpravy výkonu nucené práce na poli 

mezinárodního práva je třeba uvést podmínky, za kterých jsou normy mezinárodního 

práva součástí českého právní řádu, a tudíž závazné v České republice. Podle čl. 10 

Ústavy jsou součástí českého právního řádu (s přednostním použitím) ty mezinárodní 

smlouvy, které jsou vyhlášené, k jejichž ratifikaci dal souhlas Parlament, jimiž je Česká 

republika vázána. Dále je k tomu třeba z povahy věci přidat podmínku přímé 

použitelnosti (self-executing) takové mezinárodní smlouvy.169 Až v případě, kdy jsou 

kumulativně spojeny všechny tyto podmínky, je mezinárodní smlouva (či její část) 

součástí českého právního řádu. 

Kromě článku 10 Ústavy se vztahu k mezinárodnímu právu přímo dotýká i čl. 1 

odst. 2, podle kterého dodržuje Česká republika závazky, které pro z mezinárodního 

práva plynou. Přestože toto ustanovení zahrnuje širší množinu mezinárodních smluv 

než čl. 10 Ústavy, je spíše deklaratorní povahy (závazek plyne z přímo z příslušných 

mezinárodních smluv), ale i tak se lze na něj při výkladu jiných ustanovení odkázat.170 

Otázkou, která dosud nebyla (nejen) v České republice definitivně vyřešena, je zda 

má mezinárodní právo za předpokladu splnění výše uvedených podmínek přednost 

i před právem ústavním. V této otázce se v této práci přikláním k nadřazenosti (včetně 

aplikační přednosti) ústavních zákonů před mezinárodními smlouvami, ledaže by se 

jednalo o mezinárodní smlouvy o lidských právech, které poskytují těmto právům vyšší 

míru ochrany.171 Důvodem pro tento postoj je samotná povaha ústavního práva, které 

upravuje základní náležitosti fungování státu a vztahu státu a jeho občanů, což je 

důvodem jeho nadřazenosti všem ostatním právním normám, včetně těch pocházejících 

z mezinárodního práva. Druhým důvodem je to, že ke změně ústavního zákona je 

                                                 

169 Viz např. KLÍMA, Karel a kol. Komentář k Ústavě a Listině. 2. vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009, s. 121-

122.  
170 MIKULE, Vladimír a Radovan SUCHÁNEK. Čl. 10. In SLÁDEČEK, V.; MIKULE, V.; SUCHÁNEK, 

R.; SYLLOVÁ, J. Ústava České republiky: komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2016, s. 16-17, bod 15. 
171 Viz nález pléna Ústavního soudu ze dne 25. 6. 2002, sp. zn. Pl. ÚS 36/01 (403/2002 Sb., N 80/26 SbNU 

317) a nálezy na to navazující. Na druhou stranu pro kritiku tohoto aktivistického přístupu Ústavního soudu 

viz zejména FILIP, Jan. Nález č. 403/2002 Sb. Jako rukavice hozená zákonodárci Ústavním soudem. Právní 

zpravodaj. Roč. 2002, vyd. 11, s. 11-24; a KÜHN, Zdeněk a Jan KYSELA. Je Ústavou vždy to, co Ústavní 

soud řekne, že Ústava je? Časopis pro právní vědu a praxi. 2002, roč. 10, vyd. 3, s. 199-214.  
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zapotřebí kvalifikované většiny v obou komorách parlamentu, kdežto u mezinárodních 

smluv to platí jen u některých.172 

4.2. OSN 

Organizace spojených národů (OSN) vznikla v roce 1945 jako nástupnická 

organizace Společnosti národů, která nedosáhla očekávání, která na ni byla kladena. Jako 

produkt druhé světové války bylo (a stále je) jejím hlavním cílem předejít dalším 

ozbrojeným konfliktům v budoucnu.173 Do jaké míry se toto podařilo (a daří) je 

samozřejmě otevřenou otázkou, ale lze se domnívat, že kdyby nebylo OSN, byla by 

situace v tomto ohledu znatelně horší. 

4.2.1. Lidskoprávní katalogy 

Vedle tohoto primárního cíle je posláním OSN již od svého vzniku budování 

a podpora mezinárodního společenství postaveného na úctě k lidským právům, 

včetně základních hodnot jako důstojnost, svoboda či rovnost.174 Proto došlo na půdě 

OSN nedlouho po vzniku této organizace k přijetí komplexního lidskoprávního katalogu 

– Všeobecné deklarace lidských práv (1948). Tento dokument obsahuje mimo jiné 

právo každého na svobodný život (svobodu)175, zákaz otroctví a nevolnictví, včetně 

obchodu s otroky176, právo každého na uznání jeho právní osobnosti kdekoli se nachází177 

a právo každého na svobodnou volbu povolání178. Ačkoli tedy tento katalog ještě 

výslovně neobsahuje zákaz nucené práce, lze tento zákaz bez větších pochybností dovodit 

již z těchto práv. Přestože byl tento katalog přijat pouze v podobě deklarace bez potřebné 

právní závaznosti, představoval včasné ujištění o hodnotovém směřování OSN. 

Na tento katalog navázalo OSN o necelých dvacet let později vydáním dalších dvou 

všeobecných lidskoprávních katalogů, které však již byly pro smluvní strany, které k nim 

přistoupily, právně závazné. Konkrétně se jednalo o Mezinárodní pakt o občanských a 

politických právech (1966) a Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních 

právech (1966). Rozdělení lidských práv do dvou katalogů bylo promítnutím v té době 

                                                 

172 MIKULE, Vladimír a Radovan SUCHÁNEK, cit. výše v pozn. č. 170, s. 128-129, bod 11. 
173 Viz Preambule Charty OSN. 
174 Tamtéž. 
175 Čl. 1 a 3 Všeobecné deklarace lidských práv. 

176 Čl. 4 Všeobecné deklarace lidských práv. 

177 Čl. 6 Všeobecné deklarace lidských práv. 
178 Čl. 23 odst. 1 Všeobecné deklarace lidských práv. 
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panujícího názoru o dělení na práva negativní (aby stát sám práva neporušoval či 

případně, aby přijal vhodná opatření tak, aby tato práva neporušovali jiní) a práva 

pozitivní (aby stát sám aktivně zajistil přinejmenším možnost k naplnění těchto práv), 

resp. v širší rovině o tzv. generacích lidských práv.179 Dnes již snad převládá myšlenka, 

že toto dělení bylo velmi zjednodušené a často pak v praxi nesprávné, přičemž správnější 

je chápat jednotlivá lidská práva tak, že zahrnují či mohou zahrnovat tři typy povinností 

pro stát: povinnost tato práva dodržovat (respect), povinnost ochraňovat před porušením 

osobami soukromého práva (protect) a povinnost k aktivnímu plnění (fulfill), kterou 

můžeme dále dělit na povinnost umožnit či usnadnit výkon těchto práv (facilitate) a 

povinnost zajistit poskytování určitého plnění (provide).180 Všechna lidská práva jsou 

dnes z pohledu OSN vnímána jako všeobecná, nedělitelná, na sobě navzájem závislá a 

navzájem provázaná.181 

 Z Mezinárodního paktu o občanských a politických právech182 je pro účely této 

práce podstatný zejména článek 8. Vedle zákazu otroctví, nevolnictví a obchodu s otroky 

je zde výslovně zakotven i obecný zákaz nucené práce, přičemž jsou zde uvedeny situace, 

kdy se o nucenou práci ve smyslu tohoto zákazu nejedná:  

- práce vykonávaná podle vnitrostátního práva v době vazby či při výkonu trestu 

odnětí svobody nebo při podmíněném propuštění či odložení takového trestu;183 

- povinná vojenská služba či její případná civilní alternativa; 

- práce potřebná v mimořádných situacích ohrožujících život či blaho společnosti; 

- práce, která je součástí běžných občanských povinností.184 

                                                 

179 Například se rozlišovaly čtyři generace lidských práv – chronologicky nejstarší základní občanská práva 

(1. generace), politická práva (2. generace), hospodářská, sociální a kulturní práva (3. generace), právo 

na příznivé životní prostředí a další relativně moderní práva (4. generace). Dnes jde již pouze 

o zjednodušené chronologické rozlišení bez legitimních normativních důsledků. 
180 Toto dělení bylo poprvé použito v The Right to Adequate Food as a Human Right. Report Prepared by 

Mr. A. Eide, E/CN.4/Sub.2/1987/23 (1987).   
181 Viz již např. čl. 5 Vídeňské deklarace a akčního programu přijatého světovou konferencí o lidských 

právech 25. června 1993. V anglickém originále: „All human rights are universal, indivisible and 

interdependent and interrelated.“   
182 Mezinárodní pakt o občanských a politických právech byl přijat roku 1966, Československo k němu 

přistoupilo v roce 1975 a v roce 1976 vstoupil tento pakt v platnost (publ. vyhláškou ministra zahraničních 

věcí ze dne 10. května 1976, č. 190/1976 Sb.). Česká republika po svém vzniku tyto závazky jako 

nástupnický stát převzala. 
183 Originální anglické znění používá slovo „detention“, které lze vyložit jak jako vazbu, tak i výkon trestu 

odnětí svobody. 
184 Viz čl. 8 odst. 3 až 5 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech. 
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Jak uvidíme dále, jedná se tedy o typické lidskoprávní ustanovení zakazující nucenou 

práci, kde chybí pozitivní definice nucené práce a negativní část definice (co nucenou 

prací není) neobsahuje na první pohled nic zvláštního, snad s výjimkou otázky rozsahu 

slova „detention“ a rozsahu běžných občanských povinností. Tyto výkladové nejasnosti 

je při absenci autoritativního výkladu (vč. soudních rozhodnutí) třeba za účelem 

koherence práva řešit stejným způsobem jako obdobné výkladové problémy u práva 

evropského a národního, na který zde proto odkazuji.185 

Orgánem OSN, který dohlíží nad implementací tohoto paktu, je Výbor pro lidská 

práva (Human Rights Committee). Tvoří ho nezávislí odborníci nominovaní smluvními 

státy, jejichž prací je zejména posuzovat a poté zveřejňovat v podobě závěrečných 

stanovisek (concluding observations) míru dodržování povinností plynoucích z tohoto 

paktu. Smluvní státy výbor pravidelně zpravují o stavu implementace paktu v daném 

státě. Dále je zde možnost dobrovolného vstupu do režimu mezistátních stížností 

a stížností jednotlivců.186 Podstatným typem výstupu činnosti výboru jsou dále 

tzv. obecné komentáře (general comments), které podávají výklad jednotlivých 

ustanovení paktu ze strany výboru. Ať už jsou však výstupu výboru v rámci jednotlivých 

procedur jakékoli, podstatné je to, že nejsou pro stát právně závazné a tudíž ani 

vynutitelné (jsou to spíš jakási doporučení, která mohou přispívat k tlaku na zákonodárce 

v této oblasti).  

Při snaze o nalezení materiálů výboru týkajících se oblasti nucené práce zjistíme, 

že k dispozici prakticky nic není. Zaprvé, pro tuto oblast (resp. pro celý článek 8 paktu) 

dosud nebyl vydán obecný komentář. Zadruhé, přinejmenším ve vztahu k České 

republice (podobné je to i u dalších vyspělých evropských zemí) se fenomén nucené práce 

v závěrečných stanoviscích prakticky neobjevuje, přičemž výjimku tvoří zmínka 

o přetrvávajícím problému obchodování s lidmi, která však postrádá z důvodu absence 

                                                 

185 K tomu blíže v kapitolách 5.1. Rada Evropy (právo Rady Evropy) a 6.1.3. Listina základních práv a 

svobod – negativní definice nucené práce(české ústavní právo), kde se setkáváme s obdobnými 

výkladovými problémy. 
186 Viz čl. 41 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech a První opční protokol k tomuto 

paktu (ČR ho ratifikovala). 
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podrobností vypovídací hodnotu.187 Ve vztahu k České republice nejsou v poslední době 

evidovány ani žádné stížnosti v rámci stížnostních mechanismů v oblasti nucené práce.188 

4.2.2. Obchodování s lidmi 

Jinak tomu je u mezinárodních smluv zaměřených na oblast obchodování s lidmi. 

Jednou z nejstarších stále platných mezinárodních smluv v této oblasti je Úmluva 

o potlačování a zrušení obchodu s lidmi a využívání prostituce druhých osob 

(1949).189 Kromě závazků k přijetí opatření k potlačování obchodu s lidmi za účelem 

poskytování sexuálních služeb, na kterých panuje v zásadě shoda i dnes, obsahuje tato 

úmluva i ustanovení zakazující zvláštní registraci osob činných v oblasti prostituce 

(či povinnost mít zvláštní průkaz), zřizování nevěstinců, a to vše i v případě, kdy s tím 

prostituující osoby souhlasí. I proto bylo zvažováno vypovězení této mezinárodní 

smlouvy například v roce 2005, kdy se uvažovalo o přijetí zákona o regulaci prostituce.190 

Důležitější mezinárodní smlouvou v oblasti obchodu s lidmi je však bezesporu, 

tzv. Palermský protokol, tj. Protokol o prevenci, potlačování a trestání obchodování 

s lidmi, zejména ženami a dětmi (2000), který doplňuje Úmluvu proti nadnárodnímu 

organizovanému zločinu (2000).191 Jedná se o první celosvětový právně závazný 

dokument, který obsahuje definici obchodování s lidmi, což by mělo způsobit sjednocení 

vnitrostátních právních úprav a usnadnit mezinárodní spolupráci při potírání tohoto jevu. 

Definice pojmu obchodování s lidmi sestává ze tří prvků: určitého objektivního jednání 

(najímání, přeprava, přesun, ukrývání a přijetí), prostředku donucení (hrozba, použití 

násilí a dalších forem donucení, únos, podvod, zneužití moci nebo zranitelnosti, přijetí 

plateb či jiných výhod) a záměru vykořisťovat. Vykořisťování je pak v témže ustanovení 

definováno jako přinejmenším vykořisťování za účelem prostituce či jiných forem 

                                                 

187 Viz Human Rights Committee. Concluding observations on the third periodic report of the Czech 

Republic. Geneve: United Nations, 2013, bod 16. Dostupné též online z: 

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=en&TreatyID=8&DocTyp

eID=5.  
188 Tato databáze je dostupná online z: 

http://juris.ohchr.org/search/results/1?sortOrder=Date&typeOfDecisionFilter=0&countryFilter=46&treaty

Filter=0.  
189 Československo k této úmluvě přistoupilo v roce 1958, ale nebyla publikována ve Sbírce zákonů. Česká 

republika tento závazek jako nástupnický stát převzala. 
190 Viz sněmovní tisk č. 1081 v poslaneckém období 2002 – 2006. Dostupné online z: 

http://www.psp.cz/sqw/tisky.sqw?O=4&T=1081.  
191 Úmluva proti nadnárodnímu organizovanému zločinu i Palermský protokol se staly účinnými v roce 

2003. Česká republika k úmluvě v roce přistoupila 2013 a k Palermskému protokolu v roce 2014. 

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=en&TreatyID=8&DocTypeID=5
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=en&TreatyID=8&DocTypeID=5
http://juris.ohchr.org/search/results/1?sortOrder=Date&typeOfDecisionFilter=0&countryFilter=46&treatyFilter=0
http://juris.ohchr.org/search/results/1?sortOrder=Date&typeOfDecisionFilter=0&countryFilter=46&treatyFilter=0
http://www.psp.cz/sqw/tisky.sqw?O=4&T=1081
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sexuálních vykořisťování, vykořisťování za účelem nucené práce, otroctví, nevolnictví 

či obdobných praktik a vykořisťování za účelem odebrání orgánů.192 Naopak není 

pro naplnění této definice nutné, aby v rámci daného obchodu s lidmi byl dán 

přeshraniční prvek, takže je zahrnut i obchod s lidmi, ke kterému dochází v rámci území 

jednoho státu. 

Této univerzální definice obchodu s lidmi bylo dosaženo po relativně dlouhém 

a náročném vyjednávání a znamenala posun vpřed v boji proti obchodu s lidmi.193 

Povinností státu pak bylo podle Palermského protokolu přijmout nezbytná legislativní 

a jiná opatření ke kriminalizaci obchodování s lidmi, k ochraně obětí obchodu s lidmi 

(včetně ochrany soukromí a utajení identity, potřebných informací a asistence 

při projednávání, opatření k následnému celkovému zotavení zahrnující například 

vhodné bydlení a zaměstnání či lékařskou a psychologickou pomoc, nebo možnost 

setrvání na území daného státu po alespoň dočasnou dobu) a preventivní opatření v této 

oblasti. 

V kontextu nucené práce a především s ní do značné míry spojené problematiky 

migrace je třeba zmínit i druhý protokol k Úmluvě proti nadnárodnímu organizovanému 

zločinu, kterým je Protokol proti pašování přistěhovalců po zemi, po moři 

a letecky (2000).194 Tento protokol se podobně jako Palermský protokol stal prvním 

celosvětovým všeobecným a právně závazným mezinárodním nástrojem pro danou 

oblast. Účelem tohoto protokolu má být zabránění pašeráctví migrantů a zvýšená 

spolupráce mezi smluvními státy za současné ochrany práv pašovaných osob.195 

Podstatné a zajímavé je v tomto protokolu to, že za obchod s lidmi mají být 

kriminalizováni pouze pašeráci, nikoli pašované osoby.196 V současném světě je však 

v praxi velmi problematické určit hranici, kde se ještě jedná o oběť obchodu s lidmi a kdy 

se jedná o nelegálního migranta, který si dobrovolně objednal službu převaděče. 

Ostatní oblasti či formy nucené práce, vč. forem právem povolených, nejsou 

na úrovni OSN pro účely této práce výraznějším způsobem zachycené či řešené. 

                                                 

192 Čl. 3 písm. a) Palermského protokolu. 
193 Viz např. DITMORE, Melissa a Marjan WIJERS. The negotiations on the UN Protocol on Trafficking 

in Persons: Moving the Focus from Morality to Actual Conditions. Nemesis. 2003, issue 4, s. 79-88. 
194 Tento protokol se stal účinným v roce 2004. Česká republika k němu přistoupila v roce 2013. 
195 Viz čl. 2 Protokolu proti pašování přistěhovalců po zemi, po moři a letecky. 
196 Viz čl. 5 a 6 Protokolu proti pašování přistěhovalců po zemi, po moři a letecky. 
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4.3. Mezinárodní organizace práce197 

Mezinárodní organizace práce je přidruženou organizací OSN, která se zabývá 

problematikou pracovních podmínek a sociální ochrany. Jedná se o jednu z nejstarších 

činných globálních mezinárodních organizací, která oslaví v roce 2019 stoleté výročí 

od svého vzniku.198  Unikátní ji činí tripartitní složení jejích orgánů (zástupci členských 

států, zaměstnanců a zaměstnavatelů), které umožňuje vyslyšet názory všech dotčených 

stran (stakeholderů).  

Mezi nejvýznamnější výstupy Mezinárodní organizace práce patří úmluvy (právně 

závazné pro členské státy, které k nim přistoupí) a doporučení (právně nezávazné, mají 

doporučující charakter a často stanoví podrobnější doporučení k implementaci úmluvy, 

kterou doprovázejí). Mezinárodní organizace práce identifikovala mezi vydanými 

úmluvami osm základních úmluv (fundamental conventions) odrážejících základní 

principy Mezinárodní organizace práce, které jsou součástí Prohlášení o základních 

principech a právech v práci (1998).199 A právě dvěma z těchto základních úmluv jsou i 

obě níže uvedené úmluvy v oblasti nucené práce. 

Jak již bylo uvedeno v předchozích kapitolách, Úmluva č. 29 o nucené nebo 

povinné práci (1930) se pozitivním způsobem liší od většiny ostatních mezinárodních 

smluv o nucené práci v tom, že výslovně zakotvuje i pozitivní definici nucené práce.200 

Nucenou prací se tedy rozumí každá práce nebo služba, která se na kterékoli osobě 

vymáhá pod pohrůžkou jakéhokoli trestu a ke které se řečená osoba nenabídla 

dobrovolně.201 Tato definice tedy sestává z objektivního jednání (práce nebo služba), 

donucení (vymáhání pod pohrůžkou postihu) a absence dobrovolného souhlasu. 

Podmínku absence dobrovolného souhlasu lze však podle mého názoru z definice 

vypustit, neboť je již implicitně zahrnuta v podmínce donucení. Pojmově je totiž 

prakticky vyloučeno nutit k určitému jednání někoho, kdo dá najevo svůj dobrovolný 

                                                 

197 Podstatná část této kapitoly by měla být v blízké době publikována v odborném periodiku (v současné 

době je v recenzním řízení). 
198 Mezi zakládajícími státy bylo v roce 1919 i Československo. 
199 Viz ILO Declaration on Fundamental Principles nad Rights at Work and Its Follow-up. Geneva: 

International Labour Conference, 1998, 13 s. Dostupné též online z: 

https://www.ilo.org/declaration/info/publications/WCMS_467653/lang--en/index.htm.  
200 Český překlad této úmluvy pracuje s pojmy nucená práce a povinná práce, což odpovídá anglickým 

ekvivalentům forced labour a compulsory labour. Jelikož nemá toto rozlišování žádný normativní důsledek 

ani jinou podstatnou souvislost, bude se zde i nadále pracovat pouze s pojmem „nucená práce“.  
201 Čl. 2 odst. 1 Úmluvy Mezinárodní organizace práce č. 29, o nucené nebo povinné práci (1930). 

https://www.ilo.org/declaration/info/publications/WCMS_467653/lang--en/index.htm
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zájem takto konat ze své vlastní iniciativy. A ani pokud bychom donucení vykládali 

ve slabší podobě jako „pouhou“ hrozbu postihem, kdy by tudíž nemusel být dobrovolný 

souhlas pojmově vyloučen, není zde legitimní důvod, proč takové jednání nezahrnout 

pod definici nucené práce (samotné nucení k práci je morálně závadným jednáním).  

Jakkoli se přítomností pozitivní definice nucené práce tato úmluva v pozitivním 

slova smyslu z běžné mezinárodněprávní praxe vymyká, negativní část definice 

(co zakázanou nucenou prací není) je na první pohled víceméně standardní. Zahrnuje tak 

povinnou vojenskou službu, běžné občanské povinnosti, pomoc při výjimečných 

situacích a nucenou práci, která představuje výkon trestu či jeho součást. Při bližším 

zkoumání však nalezneme i zde dvě specifika. Zaprvé, ve vztahu k nucené práci jako 

trestu či jeho součástí je výslovně uvedeno, že taková práce musí být vykonávána 

pod dohledem orgánu veřejné moci, naopak nesmí být najata soukromou fyzickou či 

právnickou osobou nebo k výkonu práce u takové osoby zařazena. Zadruhé, pojem práce 

a služby tvořící součást běžných občanských povinností je zde blíže rozveden tak, 

že zahrnuje i menší komunitní (místní či obecní) služby vykonávané v zájmu této 

komunity (obce) za podmínky existence práva na projednání potřebnosti těchto prací či 

služeb.202 

Hlavním úkolem států, které k této úmluvě přistoupily, je činit nezbytná opatření 

za účelem potlačení fenoménu nucené práce. Naprosto nepřijatelná je pak nucená práce 

činěná ve prospěch soukromých osob.203 

Jako doprovodné doporučení k této základní úmluvě bylo vydáno Doporučení č. 35 

o nucené práci (nepřímé donucení) (1930). Toto stručné doporučení se však týká 

především situace v rozvojových (nebo možná lépe řečeno málo rozvinutých) teritoriích 

a nepřináší nic zásadního.204  

Druhou základní úmluvou v oblasti nucené práce je Úmluva č. 105 o odstranění 

nucené práce (1957). Tato úmluva dopadá zejména na nucenou práci vyžadovanou 

ze strany veřejné moci. Je zde uveden výslovný zákaz vyžadování nucené práce jako 

prostředku politického donucení nebo vzdělání nebo jako důsledek projevování 

                                                 

202 Čl. 2 odst. 2 Úmluvy Mezinárodní organizace práce č. 29, o nucené nebo povinné práci (1930). 
203 Viz např. čl. 2 odst. 2 písm. c), čl. 4 odst. 1 nebo čl. 5 odst. 1.  
204 Podobně z dnešního pohledu nepodstatné a v tomto případě dokonce dnes už i neplatné je Doporučení 

Mezinárodní organizace práce č. 36 o nucené práce (1930), které bylo zrušeno v roce 2004.  
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protistátních ideologických názorů, jako metoda mobilizace pracovní síly za účelem 

rychlejšího hospodářského vývoje, jako prostředek pracovní disciplíny, jako trest za účast 

ve stávce nebo jako prostředek rasové, sociální, národnostní či náboženské 

diskriminace.205 Tato úmluva tedy správně reflektuje právo na svobodnou volbu nejen 

povolání, ale i toho, zda vůbec pracovat, a staví se proti nucenému využívání práce 

„poddaných“ ze strany vládnoucích, ať už jako trestu nebo za účelem splnění 

hospodářských či jiných cílů. S ohledem na praktiky komunistického režimu není divu, 

že Česká republika přistoupila k této úmluvě až v roce 1996.206 

Chronologicky dalším právně závazným instrumentem je Protokol z roku 2014, 

který doplňuje Úmluvu č. 29 o nucené nebo povinné práci (1930).207 Přestože je i tento 

protokol poměrně stručný, obsahuje podstatná ustanovení týkající se především potřeby 

přijetí efektivních opatření za účelem prevence výskytu nucené práce a boje s nucenou 

prací, vč. pomoci obětem nucené práce. V oblasti preventivních opatření je kladen důraz 

na dostatečnou vzdělanost a informovanost zranitelných skupin, zvýšení efektivity 

zjišťování případů nucené práce, vymáhání práva a v neposlední řadě je jako systémové 

opatření vyzdvižena potřeba odstraňovat příčiny výskytu nucené práce.208 Dále tento 

protokol připomíná v této oblasti podstatnou věc, kterou je efektivní mezinárodní 

spolupráce.209 Každý stát, který k tomuto protokolu přistoupí, musí po projednání se 

zástupci zaměstnanců a zaměstnavatelů vytvořit národní koncepci a akční plán za účelem 

efektivního a dlouhodobého potlačování výskytu nucené práce.210 

Na stejném zasedání jako tento protokol bylo přijato Doporučení č. 203 k nucené 

práci (2014), které obsahuje podrobnější rady k provedení tohoto protokolu. Zmínit lze 

například to, že národní koncepce a akční plán má obsahovat výčet konkrétních opatření 

spolu s jejich časovým určením, nebo to, že by se mělo brát ohled i na pohlaví a věk 

(potenciálních) obětí nucené práce.211 Velmi podstatným bodem je, že by jednotlivé státy 

měly pravidelně shromažďovat, analyzovat a zveřejňovat údaje ohledně povahy a rozsahu 

                                                 

205 Čl. 1 Úmluvy Mezinárodní organizace práce č. 105 o odstranění nucené práce (1957). 
206 Viz kapitola 3.3.3. Období komunismu (1948-1989)pojednávající ho vývoji nucené práce a její právní 

úpravy v letech 1948-1989. 
207 Česká republika k tomuto protokolu přistoupila v červnu 2016 a protokol nedlouho poté, v listopadu 

2016, nabyl účinnosti. 
208 Viz čl. 2 Protokolu z roku 2014 k Úmluvě č. 29 o nucené nebo povinné práci (1930). 
209 Tamtéž, čl. 5. 
210 Tamtéž, čl. 1 odst. 2. 
211 Viz bod 1 písm. a) Doporučení Mezinárodní organizace práce č. 203 k nucené práci (2014). 
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výskytu nucené práce na území daného státu.212 Zajímavá je opět především oblast 

prevence, kde stojí za zmínku například boj s diskriminací jako jednou z příčin výskytu 

některých forem nucené práce, cílené zvyšování povědomí o problematice nucené práce 

a její závažnosti a rozsahu, existence základních sociálních jistot (sociálních dávek, 

služeb apod.) zabraňující vzniku zranitelnosti jako příčiny některých forem nucené práce, 

soustředění se na migranty jako jednu z ohrožených skupin.213 Ačkoli je toto doporučení 

svou poměrně detailní povahou mnohem zajímavější než výše uvedený protokol, je třeba 

nezapomínat na to, že má, jak už název napovídá, pouze doporučující, právně 

nezávaznou, povahu. Přesto může sloužit státům jako inspirace k řádnému provedení 

protokolu, který právně závazný pro státy, které k němu přistoupily, je. 

Činnost Mezinárodní organizace práce je však v oblasti boje s nucenou prací 

mnohem širší a komplexnější.214 Kromě výše uvedených úmluv a doporučení je zde 

v rámci výzkumné sekce snaha odhadnout rozsah výskytu nucené práce v jednotlivých 

regionech po celém světě, včetně jejích jednotlivých forem a typologie obětí. Jednotlivé 

státy dále mohou využít metodologie zpracované experty z Mezinárodní organizace práce 

k provedení národních výzkumů.215 V současné době se Mezinárodní organizace práce 

blíže zaměřuje na výskyt nucené práce v sektoru rybolovu a problematice férového 

najímání zaměstnanců (vč. výše poplatků za „sehnání“ zaměstnance).216 

4.4. Dílčí závěry 

V této kapitole bylo představeno několik mezinárodních mnohostranných smluv, 

které v té či oné podobě obsahují zákaz nucené práce. Jednou z nich je i Úmluva 

Mezinárodní organizace práce č. 29 o nucené nebo povinné práce (1930), která jako jedna 

z mála obsahuje i pozitivní definici nucené práce, kterou pak další orgány aplikující zákaz 

nucené práce v jiných instrumentech často přebírají. 

Na druhou stranu uvedené mezinárodněprávní instrumenty nejsou samy o sobě často 

příliš efektivní. Přinejmenším částečným důvodem tohoto jevu je samotná povaha 

                                                 

212 Tamtéž, bod 2. 
213 Tamtéž, body 3 a 4. 
214 Viz např. sekci Forced Labour na webových stránkách Mezinárodní organizace práce - 

https://www.ilo.org/global/topics/forced-labour/lang--en/index.htm.  
215 K tomu blíže v kapitole Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.této práce. 
216 Viz opět sekce Forced Labour na webových stránkách Mezinárodní organizace práce, cit. výše 

v pozn. č. 214. 

https://www.ilo.org/global/topics/forced-labour/lang--en/index.htm
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mezinárodního práva (veřejného). Mezinárodní právo je právo, které tvoří státy 

pro úpravu vzájemných vztahů. To tedy znamená, že si státy tvoří právo samy pro sebe, 

tj. jsou zároveň tvůrci i adresáty práva. Z tohoto křehkého nastavení tedy vyplývá, 

že vzniklé právní instrumenty často představují pouze určité minimální či obecné 

standardy, které jsou pro tyto státy víceméně přijatelné. To samé způsobuje i absenci či 

nízkou efektivitu vynucovacích mechanismů, která je ještě výraznější ve vztahu 

k světovým velmocem. Tato situace bohužel existuje i v oblasti boje s nucenou prací. 

Ani v této oblasti neexistuje mezinárodní soud či jiná entita, která by byla schopna právo 

efektivně vynucovat. Stejně tak často neexistuje dostatečně silná motivace státu 

k efektivní implementaci mezinárodních smluv do národní praxe. 

To však není důvodem k rezignaci na toto téma, protože dílčí úspěchy tyto snahy 

bezesporu přinesly. V tomto ohledu je třeba vyzdvihnout zejména aktivitu Mezinárodní 

organizace práce v této oblasti, kterou tato organizace v posledních několika letech vyvíjí. 

Tím nemám na mysli jen vydávání úmluv a doporučení, ale i provádění výzkumů v této 

oblasti, zveřejňování novinek o nucené práci, pořádání konferencí nebo vydávání 

publikací, které ve svém souhrnu představují komplexní přístup k této oblasti za účelem 

zvýšení efektivity boje s nucenou prací a s důrazem na prevenci a pomoc obětem. 

Posledním podstatným aspektem vztahujícím se k mezinárodním aspektům nucené 

práce je častá přítomnost přeshraničního prvku. Právě migrující osoby představují 

pro svou zranitelnost podstatnou část obětí nucené práce, a proto je mezinárodní 

spolupráce při potlačování výskytu nucené práce velmi potřebná. Právě přeshraniční 

prvek se často vyskytuje i v případech obchodování s lidmi, jehož obvyklou součástí je i 

výkon nucené práce. 
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5. Evropské právo 

Po analýze mezinárodního práva v oblasti nucené práce je na řadě právo evropské. 

Evropským právem se zde rozumí nejen právo Evropské unie (unijní právo), ale i právo 

Rady Evropy jako dalšího mezinárodního subjektu působícího v evropském regionu. 

Evropské právo je v zásadě právem mezinárodním s omezenou (evropskou) 

regionální působností, avšak má jistá výrazná specifika. U Rady Evropy je to zejména 

Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku a u Evropské unie samotná povaha této 

organizace, její orgány, pravomoci a normotvorba. 

To, že je evropské právo omezeno pouze na evropský region, přináší řadu dalších 

podstatných aspektů. Vedle otázky, kde jsou hranice Evropy217, je důležité to, že evropské 

státy toho mají společného mnohem více než státy napříč kontinenty. Proto je snazší 

přijmout minimální společné standardy na jiné (a zpravidla vyšší) úrovni 

než na globálním mezinárodním poli. To samé platí o vyšší míře společných hodnot, které 

vychází především ze společného historického vývoje. 

I přesto se dnes Evropa ocitá před výzvami, na jejichž řešení se nedaří nalézt shoda. 

Jednou z těchto velkých otázek dneška je téma migrace, které hýbe prakticky celou 

Evropou a je schopné třeba i výrazně ovlivnit volební výsledky v jednotlivých zemích. 

A právě migrace je, jak bylo ukázáno již na předchozích stránkách, úzce spojena 

s problematikou nucené práce. I proto je z obecnějšího pohledu významné, jakým 

způsobem se k problematice nucené práce Evropa staví. 

5.1. Rada Evropy 

Rada Evropy byla založena v roce 1949 za účelem zajištění dodržování lidských práv 

v evropských demokratických právních státech a toto poslání se dosud nezměnilo. 

V současné době má Rada Evropy 47 členských států z celé (širší) Evropy, včetně Ruské 

federace, zakavkazských republik nebo Turecka. 

K úspěšnému naplnění tohoto cíle bylo Radou Evropy vynaloženo mnoho úsilí, které 

se v právní oblasti projevilo především přijímáním úmluv. Dvěma nejvýznamnějšími 

úmluvami v oblasti lidských práv jsou Evropská úmluva o lidských právech (1950) a 

                                                 

217 Jsou například Turecko nebo Rusko součástí Evropy? Jde o hledisko geografické nebo spíše politické?  

Pokud o politické, mění se tedy na základě změn politické situace? Nebo jde spíše o určitou kombinaci 

spojenou s pragmatickým přístupem? 
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Evropská sociální charta (1961, revidovaná 1996), přičemž obsahové dělení je obdobné 

jako u obou lidskoprávních paktů OSN z roku 1966. Prvně jmenovaná úmluva obsahuje 

základní lidská, občanská a politická práva a druhá jmenovaná se zabývá hospodářskými 

a sociálními právy. 

5.1.1. Úprava nucené práce v Evropská úmluvě o lidských právech  

Evropská úmluva o lidských právech (1950) je pro účely této práce významnější, 

a to hned ze dvou pohledů.218 Prvním a očividným důvodem je to, že tato úmluva 

obsahuje zákaz nucené práce. Druhým, skrytějším, důvodem je, že tato úmluva obsahuje 

i relativně efektivní vynucovací mechanismus, který mimo jiné produkuje autoritativní 

výklad této úmluvy. Tento mechanismus představuje Evropský soud pro lidská práva, 

který je soudní instancí ve věcech porušení této úmluvy s pravomocí vydávat závazná 

soudní rozhodnutí. Stížnost na porušení práv chráněných touto úmluvou může podat 

v zásadě každý, kdo se domnívá, že jeho práva, chráněná touto úmluvou, byla porušena, 

pokud vyčerpal všechny dostupné vnitrostátní prostředky a stížnost byla podána do šesti 

měsíců od posledního vnitrostátního pravomocného rozhodnutí ve věci.219 

Nejdůležitějším ustanovením úmluvy je pro účely této práce článek 4 obsahující 

zákaz nucené práce.220 Tento článek systematicky rozlišuje otroctví a nevolnictví 

(zakázaná v odstavci 1) a nucenou práci, kterou se zabývá v odstavcích 2 (zákaz nucené 

práce) a 3 (negativní definice nucené práce). Toto dělení není nevýznamné, a to zejména 

ve světle ustanovení čl. 15 odst. 2 úmluvy, podle kterého není možné ani ve výjimečných 

situacích (válečný stav či jiné ohrožení existence státu) od zákazu otroctví a nevolnictví 

(na rozdíl od zákazu výkonu nucené práce) ustoupit. Krom toho otroctví i nevolnictví 

v sobě zahrnují více aspektů než jen výkon nucené práce. V případě otroctví je oběť 

                                                 

218 Evropská úmluva o lidských právech byla přijata v roce 1950 a účinnosti nabyla roku 1953. Česká 

republika k této úmluvě přistoupila v roce 1993. 
219 Čl. 35 odst. 1 Evropské úmluvy o lidských právech. 
220 Při orientaci (především) ve starší judikatuře Evropského soudu pro lidská práva v oblasti zákazu nucené 

práce mi velmi pomohla příslušná kapitola ve Velkém komentáři k Evropské úmluvě o lidských právech. 

Viz KMEC, Jiří. Zákaz otroctví a nucených prací (čl. 4 EÚLP). In KMEC, Jiří; KOSAŘ, David; 

KRATOCHVÍL, Jan; BOBEK, Michal. Evropská úmluva o lidských právech: komentář. Praha: C. H. Beck, 

2012, s. 451-463. 
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fakticky objektem vlastnického práva a v případě nevolnictví je zde povinnost setrvat 

u svého pána.221 

5.1.2. Nevolnictví v judikatuře Evropského soudu pro lidská práva 

Příkladem nevolnictví v judikatuře Evropského soudu pro lidská práva je případ 

Siliadin proti Francii.222 Slečna Siliadin se dostala do Francie z Toga ve svých 15 letech, 

přičemž domluva byla taková, že bude vykonávat domácí (a částečně i jiné) práce 

pro paní D, dokud takto nesplatí náklady na svou přepravu do Francie, a zároveň jí byl 

zabaven pas. Paní D se měla naopak postarat o vyřízení imigračních záležitostí slečny 

Siliadin a nalézt jí místo ve škole. Paní D jí však namísto toho „vypůjčila“ jinému 

manželskému páru k výpomoci s prováděním domácích prací a ti se rozhodli si ji 

ponechat. Slečna Siliadin byla takto nucena pracovat od rána do večera sedm dní v týdnu 

a v zásadě bez odměny za práci.223 

Evropský soud pro lidská práva si zde při absenci pozitivní definice nucené práce 

vypůjčil definici z Úmluvy Mezinárodní organizace práce č. 29, o nucené nebo povinné 

práci (1930), přičemž dovodil, že přestože zde není naplněna podmínka hrozby postihu 

v úzkém slova smyslu (nebylo prokázáno, že by manželský pár něčím výslovně hrozil), 

je tato situace pro svou subjektivně vnímanou hrozbu ze strany slečny Siliadin (založenou 

na objektivních okolnostech) ekvivalentní, a tudíž je tato podmínka splněna. Prokázáno 

bylo i splnění podmínky nedobrovolnosti. S ohledem na to, že slečna Siliadin fakticky 

neměla žádný volný čas ani svobodu pohybu (vykonávalo nucenou práci v rozsahu téměř 

15 hodin denně sedm dní v týdnu, byla dítětem a zároveň nelegálním migrantem a tudíž 

měla strach ze zatčení policejními orgány, neměla žádné vlastní finanční prostředky, 

nesměla opustit dům s výjimkou doprovodu dětí do školy a na jiné zájmové aktivity), 

dospěl Evropský soud pro lidská práva k závěru, že se v jejím případě jednalo o naplnění 

skutkové podstaty nevolnictví.224 

                                                 

221 Viz např. Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ze dne 26. 7. 2005, Siliadin proti Francii, 

č. stížnosti 73316/01, bod 121 až 125. 
222 Tamtéž. 
223 Tamtéž, bod 9 až 20. 
224 Tamtéž, bod 90 až 129. 
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Tento závěr je dozajista správný a ukazuje na občas subtilní povahu splnění 

podmínky hrozby postihu či podmínky nedobrovolnosti. Zároveň Evropský soud 

pro lidská práva potvrdil, že nevolnictví může ve své moderní podobě existovat i dnes. 

5.1.3. Povinnosti vztahující se k výkonu určitého povolání v judikatuře Evropského 

soudu pro lidská práva 

Častěji než případy na hranici mezi „běžnou“ nucenou prací a nevolnictvím se 

Evropský soud pro lidská práva zabýval případy na hranici mezi prací nucenou a prací, 

kterou za nucenou považovat nelze. 

Chronologicky prvním zajímavým případem v tomto smyslu je Van der Mussele 

proti Belgii.225 Pokud si převedeme skutkový stav této věci pro zjednodušení na české 

poměry, šlo zde o to, že belgický advokát Van der Mussele byl na příkaz advokátní 

komory nucen převzít obhajobu osoby s nedostatečnými prostředky na zaplacení 

vlastního právního zástupce v jedné trestní věci. Jelikož však neměla jím obhajovaná 

osoba dostatek prostředků, neobdržel Van der Mussele za tuto obhajobu žádnou finanční 

satisfakci. Belgický advokát si před Evropským soudem pro lidská práva stěžoval na to, 

že nedostal žádnou odměnu či náhradu nákladů, a na to, že v případě odmítnutí takovou 

obhajobu poskytnout by mu hrozily sankce.226 Tím měl být porušen (především) článek 

4 Evropské úmluvy. 

I v tomto případě vycházel soud z pozitivní definice nucené práce obsažené 

v úmluvě Mezinárodní organizace práce č. 29, o nucené nebo povinné práci (1930). První 

podmínka, že se jednalo o práci, byla splněna, přičemž soud i pro budoucí případy 

výslovně uvedl, že se nemusí jednat jen o práci fyzickou či manuální. Druhá podmínka 

spočívající v existenci hrozby postihu byla také prokázána, protože Van der Musselemu 

by v případě odmítnutí poskytnutí obhajoby bez vážného důvodu hrozilo vyškrtnutí 

ze seznamu koncipientů nebo zamítnutí žádosti o zápis do seznamu advokátů (případ se 

stal v době, která zasahovala jak do období výkonu koncipientury, tak advokacie). 

Poslední, třetí, podmínkou existence nucené práce je to, že se daná osoba nenabídla 

k práci dobrovolně. Při posuzování splnění této podmínky došla Evropská komise 

pro lidská práva (předstupeň v řízení před soudem, který již neexistuje) k závěru, že tato 

                                                 

225 Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ze dne 23. 11. 1983, Van der Mussele proti Belgii, 

č. stížnosti 8919/80, bod 38. 
226 Tamtéž, bod 9 až 24. 
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podmínka splněna nebyla, protože se stěžovatel dobrovolně a s vědomím všech pro a proti 

rozhodl pro dráhu advokáta a tyto povinnosti nebyly ve zjevném nepoměru k výhodám. 

Soud však při posuzování případu tuto myšlenku plně nesdílel. Naopak se soudci 

domnívali, že samotný předem daný souhlas s výkonem určité profese bez dalšího 

nepostačuje pro závěr o nesplnění této podmínky. Danou situaci je totiž třeba vždy 

posuzovat komplexně ve světle cílů, k jejichž dosažení má článek 4 vést. V tomto ohledu 

si soud při výkladu pomohl ustanovením článku 4 odst. 3 písm. d) Evropské úmluvy, 

podle kterého není zakázanou nucenou prací práce nebo služba, která tvoří součást 

běžných občanských povinností. Soud ve svých úvahách pokračoval tak, že dovodil, 

že vykonávaná služba (obhajoba osoby) spadá svou povahou do aktivit běžně 

vykonávaných advokátem. Soud dále zdůraznil, že pokud jde o kompenzaci, byl 

stěžovatel dostatečně kompenzován výhodami, které se k výkonu povolání advokáta 

vážou (exkluzivita při právním zastupování před soudy apod.). Kromě toho tato 

povinnost trvala pouze v období koncipientury a svou povahou taktéž přispěla 

k praktickému vzdělávání budoucího advokáta. Tato povinnost navíc představovala 

prostředek k uplatnění práva na obhajobu a jiných práv osob, proti kterým se vede trestní 

řízení, podle čl. 6 odst. 3 úmluvy, což lze vnímat jako projev společenské solidarity. 

Nakonec soud nepovažoval tuto povinnost za nepřiměřenou, protože stěžovateli 

poskytovala dostatek pracovní doby na výkon své placené práce. Soud tedy nakonec spíše 

poměřoval různé kladné a záporné vlivy na stěžovatele v tomto případu a nakonec dospěl 

k závěru, že tato povinnost nepřiměřená není. Soud tak nakonec ani neposuzoval, 

zda předmětná povinnost nespadá pod práce či služby, které jsou součástí běžných 

občanských povinností a tudíž podle čl. 4 odst. 3 písm. d) úmluvy nepředstavují 

zakázanou nucenou práci.227 

Obdobnou argumentaci použil Evropský soud pro lidská práva i v několika dalších 

případech. Zde můžeme zmínit případ Bucha proti Slovensku, ve kterém slovenský 

Ústavní soud nepřiznal stěžovateli náhradu nákladů vynaložených v souvislosti s jeho 

účastí na ústním jednání v pozici ustanoveného advokáta, protože tyto náklady nemusely 

být vynaloženy.228 Nebo třeba případy Mihal proti Slovensku (exekutor, který se 

                                                 

227 Tamtéž, bod 31 až 41. 
228 Viz Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ze dne 20. 9. 2011, Bucha proti Slovensku, č. stížnosti 

43259/07. 
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v konkrétních případech nedomůže náhrady nákladů na provedení exekuce)229 či 

Kovalová proti České republice (ustanovený zástupce obchodní společnosti pro účely 

daňového řízení)230.  

Často tedy v judikatuře Evropského soudu pro lidská práva v obdobných případech 

probíhá poměřování výhod a nevýhod jednotlivých aspektů určitého povolání nebo 

k poměřování ve vztahu k dosažení určitého veřejnému zájmu spíše než zkoumání toho, 

zda byla daná práce vykonávána dobrovolně a zda hrozil nějaký postih.231 Podle mého 

názoru je přístup soudu (nespokojení se s třemi základními podmínkami) v zásadě 

správný, přičemž pouze v písemné verzi rozhodnutí občas chybí některé úvahy, které jsou 

v daném případě očividné (např. zda byla práce vykonávána dobrovolně). Lze tedy 

uzavřít, že vedle tří základních podmínek pozitivní definice nucené práce (jedná se 

o práci, je zde hrozba postihu, k práci se osoba nenabídla dobrovolně) je zde ještě čtvrtá 

podmínka. Touto podmínkou je existence materiální intenzity povinné práce ve vztahu 

k výhodám, které daná práce (povolání) přináší (pokud zde nějaké jsou), nebo ve vztahu 

ke sledovanému veřejnému zájmu. Tato podmínka by se však podle mého názoru měla 

s ohledem na smysl a účel zákazu nucené práce uplatnit jen tehdy, pokud zde je zpočátku 

určitá dobrovolnost (např. dobrovolný vstup do určitého povolání) a možnost toto 

povolání ukončit, nebo tehdy, pokud je zde veřejný zájem, který nalezneme zejména 

v článku 4 odst. 3 úmluvy.232 

                                                 

229 Viz Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ze dne 28. 6. 2011, Mihal proti Slovensku, č. stížnosti 

31303/08. 
230 Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ze dne 30. 11. 2004, Kovalová proti České republice, 

č. stížnosti 57319/00. 
231 V tomto duchu kritizuje tento směr judikatury Evropského soudu pro lidská práva Jiří Kmec. 

Viz KMEC, Jiří, cit. výše v pozn. č. 220, s. 456-457. Srov. rozsudek Evropského soudu pro lidská práva 

ze dne 24. 10. 2017, Tibet Menteş a další proti Turecku, č. stížnosti 57818/10, 57822/10, 57825/10, 

57827/10 a 57829/10, bod 63 až 69. V tomto rozsudku totiž soud pouze uzavřel, že jelikož stěžovatelé 

vstoupili do daného zaměstnání dobrovolně (vč. souhlasu s rozvrhem pracovní doby a přesčasů, což bylo 

předmětem sporu), nemůže se jednat o nucenou práci ve smyslu čl. 4 úmluvy. 
232 Ve vztahu k druhé části této podmínky lze však racionálně oponovat i opačným výkladem, tedy tím, 

že pokud je naplněno znění některého ustanovení odstavce 3 (negativní části definice), není už poměřování 

intenzity povinnosti třeba, neboť toto nepovolenou nucenou prací dle odstavce 3 být nemůže. 
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5.1.4. Podmíněnost nároku na sociální dávky přijetím zaměstnání v judikatuře 

Evropského soudu pro lidská práva 

Velmi zajímavým případem byla i ve vztahu k České republice věc Schuitemaker 

proti Nizozemsku.233 V této věci byl stěžovatelem filozof, který dostával v době 

nezaměstnanosti sociální dávky, jejichž trvání bylo podmíněno tím, že se tato osoba snaží 

a je ochotna přijmout vhodné zaměstnání. Po změně právní úpravy již nebylo nutné 

přijmout vhodné zaměstnání, ale zaměstnání obecně přijatelné, které má podle důvodové 

zprávy širší rozsah. Evropský soud pro lidská práva odmítl stížnost jako nepřípustnou, 

neboť dovodil, že stát je v zásadě oprávněn stanovit podmínky pro nárok na sociální 

dávky. Podle soudu není podmínka stanovena nizozemským sociálním systémem 

nepřiměřená. Soud nakonec vzal v úvahu i to, že se může jednat pouze o práci 

společensky přijatelnou a dané osoby mají právo uplatnit výhradu svědomí.234 Bohužel je 

odůvodnění tohoto rozhodnutí velmi stručné a často je zde uveden pouze závěr určitého 

myšlenkového procesu bez uvedení argumentů a jejich logických vztahů, které jsou 

premisami tohoto závěru. Nedozvíme se tak například to, kde soud spatřuje hranici, 

kdy může stát požadovat určitou práci jako podmínku pro vznik nároku na sociální dávky. 

Může stát nutit v tomto směru člověka přijmout jakoukoli práci, která odpovídá jeho 

zdravotní způsobilosti (s vyloučením poskytování sexuálních služeb apod.)? Pokud ani 

taková práce není k dispozici, může stát nutit danou osobu k výkonu veřejně prospěšných 

prací? Pokud ano, v jakém rozsahu a za jakých dalších podmínek?  

5.1.5. Negativní definice nucené práce v Evropské úmluvě o lidských právech a 

v judikatuře Evropského soudu pro lidská práva 

Jak už bylo uvedeno výše, v odstavci 3 je uvedena negativní definice nucené práce, 

tedy případy, kdy se o nucenou práci nejedná. Konkrétně se za nucenou práci nepovažuje: 

a) práce běžně požadovaná při výkonu trestu uloženého podle článku 5 této úmluvy, 

nebo v době podmíněného propuštění z tohoto trestu; 

                                                 

233 Viz rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ze dne 4. 5. 2010, Schuitemaker proti Nizozemsku, 

č. stížnosti 15906/08. 
234 Tamtéž. 
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b) služba vojenského charakteru nebo, v případě osob, které odmítají vojenskou 

službu z důvodů svědomí v zemích, kde je takové odmítnutí vojenské služby 

uznáváno, jiná služba vyžadovaná místo povinné vojenské služby; 

c) služba vyžadovaná v případě nouze nebo pohromy, která ohrožuje život nebo 

blaho společenství; 

d) práce nebo služba, která tvoří součást běžných občanských povinností.235 

Evropský soud pro lidská práva se zabýval vztahem mezi odstavci 2 a 3 článku 4 

úmluvy, přičemž došel k závěru, že odstavec 3 (negativní definice) není omezením 

(či výjimkou ze) zákazu nucené práce uvedeného v odstavci 2, ale že naopak společně 

s odstavcem 2 tvoří jeden celek a že lze odstavec 3 mimo jiné použít při výkladu 

odstavce 2.236  

Evropská komise pro lidská práva dále došla již před delší dobou k závěru, 

že podřazení daného skutkového děje pod jeden z případů negativní definice nucené práce 

samo o sobě neznamená, že se o nucenou práci ve formě otroctví či nevolnictví (odst. 1) 

v rozporu s úmluvou nemůže jednat. Tyto úvahy byly použity v případě čtyř mladíků, 

kteří ve svých 15, resp. 16 letech vstoupili se souhlasem svých rodičů do britské armády 

na devět let. Tato doba se však měla podle britského práva počítat až od okamžiku 

dovršení 18 let věku, přičemž možnosti dřívějšího propuštění byly velmi omezené a 

dezerce představovala závažný vojenský delikt. V tomto případě však komise nedošla 

k závěru, že by se o otroctví či nevolnictví jednalo.237 Otázkou je, jak by obdobné případy 

dopadly při použití doktríny evolutivní interpretace úmluvy (text úmluvy je třeba 

vykládat ve světle současných společenských a jiných podmínek) dnes. I s přihlédnutím 

k současné rozšířenosti používání principu proporcionality (či jiných poměřovacích 

principů) v lidskoprávních případech v národním právu členských států, se domnívám, 

že by se i v těchto případech mělo používat poměřování intenzity daného břemene 

(či výhod a nevýhod)238 s tím, že by byla v případech uvedených v odstavci 3 požadována 

                                                 

235 Čl. 4 odst. 3 Evropské úmluvy o lidských právech. 
236 Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva, Van der Mussele proti Belgii, cit. výše v pozn. č. 225, 

bod 38. 
237 Rozhodnutí Evropské komise pro lidská práva ze dne 19. 7. 1968, W., X., Y. a Z proti Spojenému 

království, stížnosti č. 3435/67, 3436/67, 3437/67, 3438/67. 
238 Tuto čtvrtou podmínku nucené práce nalezneme ve věci Van der Mussele proti Belgii, cit. výše v pozn. 

č. 225. 
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vyšší míra intenzity zásahu do daného práva, aby bylo možné v daném případě vyslovit 

rozpor s úmluvou. 

Výslovně je pak určitý prostor pro poměřování intenzity zásahu do tohoto práva 

uveden ve dvou ze čtyř případů negativní definice nucené práce. Jak práce při výkonu 

trestu (písm. a)), tak práce spočívající v plnění občanských povinností (písm. d)) obsahuje 

podmínku, že se musí jednat o práce, které jsou v těchto případech běžné. Zmínit můžeme 

případ pana Van Droogenbroecka, který měl být při výkonu trestu nucen k práci, přičemž 

měl být podmíněně propuštěn, jakmile si touto prací vydělá 12 000 belgických franků. 

Soud zde dospěl k závěru, že tato práce nepřekročila rámec toho, co je v těchto situacích 

běžné, neboť účelem tohoto opatření bylo zajistit reintegraci stěžovatele do společnosti, 

bylo to v souladu s vnitrostátním právem a obdobné nástroje existují i v právních 

systémech jiných členských států.239 Problematické zde z mého pohledu je, že se soud 

výslovně nezabýval intenzitou zásahu jako takovou (rozsahu vyžadovaných prací). 

Pokud jde o první případ negativní definice (práce vyžadovaná při výkonu trestu), je 

zajímavý dále rozsudek ve věci Stummer proti Rakousku.240 V tomto případu šlo o to, 

že pan Stummer strávil přibližně 28 let svého života výkonem nepodmíněného trestu 

odnětí svobody, přičemž značnou část této doby ve vězení pracoval. Tato práce se však 

nezapočítala jako doba pojištění pro účely starobního důchodu. Proto pan Stummer 

namítal porušení článku 4 úmluvy. Zde soud konstatoval, že pozitivní povinnost státu 

uznávat doby výkonu takové práce jako doby pojištění (či náhradní doby pojištění) nelze 

z článku 4 odst. 3 úmluvy v současné době dovodit, neboť tak činí pouze nepatrně 

nadpoloviční část členských států a tudíž to nelze považovat za běžné.241 Jak je tedy vidět, 

soud v tomto případě navázal na řešení přijaté v případu Van Droogenbroeck proti Belgii 

a řídil se při výkladu slova běžně tím, jak je daná věc upravena v právních řádech 

členských států, spíše než tím, nakolik je v souladu se smyslem a účelem zákazu nucené 

práce obsaženého v úmluvě s přihlédnutím k dalším mezinárodním smlouvám. I kdyby 

však soud zvolil tento posledně popsaný přístup a věnoval by se více smyslu a účelu 

                                                 

239 Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ze dne 24. 6. 1982, Van Droogenbroeck proti Belgii, 

stížnost č. 7906/77, bod 57 až 60. Pro stejné úvahy viz též rozsudek Evropského soudu pro lidská práva 

ze dne 18. 6. 1971, De Wilde, Ooms AND Versyp proti Belgii, stížnosti č. 2832/66; 2835/66; 2899/66, 

bod  88 až 90. 
240 Rozsudek velkého senátu Evropského soudu pro lidská práva ze dne 7. 7. 2011, Stummer proti Rakousku, 

stížnost č. 37452/02. 
241 Tamtéž, bod 124 až 134. 
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daného ustanovení, panu Stummerovi by to nemuselo pomoci, neboť rakouský právní 

systém nabízel osobám ve výkonu trestu odnětí svobody účastnit se důchodového 

pojištění dobrovolně. 

Ve vztahu k druhému případu negativní definice nucené práce (povinná vojenská 

služba a služba náhradní) je vedle výše uvedeného případu W, X, Y, Z. proti Spojenému 

království, zajímavý ještě případ Bayatyan proti Arménii. V této věci sice primárně 

nebylo předmětem sporu porušení článku 4 úmluvy, ale bylo zde dovozeno, že pokud 

daný členský stát nemá institut civilní služby jako náhradu povinné vojenské služby 

pro odmítače z důvodu svědomí, nelze tyto osoby za odmítnutí výkonu povinné vojenské 

služby trestat.242 V takovém případě lze tedy dovodit, že by o nucenou práci, která je 

v rozporu s článkem 4, mohlo jít. 

Pokud jde o třetí případ negativní definice nucené práce (práce vyžadované v případě 

nouze nebo pohromy za účelem ochrany životy nebo blahobytu společenství), tak zde 

aktuální zajímavou judikaturu prakticky nenajdeme. To může být způsobeno i tím, že je 

tento typ nucené práce do značné míry vypovídající sám o sobě. 

Naopak určité zkušenosti má soud s posledním případem negativní definice nucené 

práce (práce jako součást běžných občanských povinností). Chronologicky nejstarším 

zajímavějším případem je věc Čtyři společnosti proti Rakousku, který řešila ještě komise. 

V tomto případu si čtyři obchodní společnosti stěžovali na to, že jsou nuceny bez jakékoli 

náhrady samy provádět srážky ze mzdy svých zaměstnanců, pokud jde o daně z příjmů, 

pojistné na sociální zabezpečení apod. Komise nejdříve uvedla, že si ani není jistá, že lze 

v takovém případě o nucené práci ve smyslu čl. 4 úmluvy vůbec uvažovat (je to povinnost 

zaměstnavatele, který je většinou právnickou osobou, tuto povinnost může fakticky 

delegovat na některého zaměstnance). Poté dodala, že i kdyby připustila, že se o nucenou 

práci jednat může, jedná se v tomto případě právě o plnění běžných občanských 

povinností ve smyslu čl. 4 odst. 3 písm. d) úmluvy.243 

Dále soud v případu Karlheinz Schmidt proti Německu považoval za plnění běžných 

občanských povinností práci související s obecními hasičskými brigádami. Podle 

                                                 

242 Rozsudek velkého senátu Evropského soudu pro lidská práva ze dne 7. 7. 2011, Bayatyan proti Arménii, 

stížnost č. 23459/03, bod 92 až 128. 
243 Rozhodnutí Evropské komise pro lidská práva ze dne 27. 9. 1976, Čtyři společnosti (Four Companies) 

proti Rakousku, stížnost č. 7427/76, bod 1. 
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tehdejšího německého práva měly obce povinnost zajistit zřízení obecních hasičských 

brigád, přičemž se o účast v nich mohl dobrovolně ucházet kdokoli v dané obci a 

v případě potřeby mohla obec povinnou účast na některou osobu žijící v dané obci sama 

uvalit. Ostatním mohla obec uložit povinnost platit poplatek za účelem pokrytí nákladů 

souvisejících s činností obecní hasičské brigády. Pan Schmidt pak zejména namítal 

diskriminační charakter této poplatkové povinnosti, neboť ji měli pouze muži. Pro účely 

této práce je podstatné to, že povinnou obecní hasičskou službu i s tím související 

poplatek považoval soud za běžné občanské povinnosti.244  

V podobném duchu soud dovodil, že plněním běžných občanských povinností je i 

výkon práce porotce, přičemž i zde byl předmětem sporu spíše diskriminační rozměr 

při výběru porotců.245 

V těchto dvou posledně zmíněných případech můžeme pozorovat, že práce, které lze 

obecně vnímat jako běžné občanské povinnosti, mohou být v rozporu s čl. 4 ve spojení 

s čl. 14 (zákaz diskriminace), pokud je výběr množiny osob podléhající této povinnosti 

(jak de iure, tak i jen de facto) diskriminační. 

5.1.6. Obchodování s lidmi v judikatuře Evropského soudu pro lidská práva 

V judikatuře Evropského soudu pro lidská práva je řešen i vztah zákazu nucené práce 

s obchodováním s lidmi. Vedle již zmíněného případu Siliadin je nejvýznamnějším 

případem v této oblasti Rantsev proti Kypru a Rusku.246 Slečna Rantseva, dcera 

stěžovatele, přijela na Kypr na umělecké vízum, přičemž měla pracovat v kabaretu jako 

umělkyně (artiste), což často v praxi znamenalo spíše výkon prostituce. Poté, 

co z kabaretu utekla, ji měl majitel kabaretu objevit opilou v jednom baru a chtěl ji předat 

úřadům. Na policii se to nepodařilo (podle policie byla žena v zemi legálně) a tak ji vzal 

k jinému zaměstnanci kabaretu, kde měli společně přespat a ráno jít na imigrační úřad. 

Brzy ráno však bylo její tělo objeveno po pádu z balkonu mrtvé. Stěžovatel s ohledem 

                                                 

244 Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ze dne 18. 7. 1994, Karlheinz Schmidt proti Německu, 

stížnost č. 13580/88, bod 23. 
245 Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ze dne 20. 6. 2006, Zarb Adami proti Maltě, stížnost 

č. 17209/02, bod 47. 
246 Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ze dne 7. 1. 2010, Rantsev proti Kypru a Rusku, stížnost 

č. 25965/04. 
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na článek 4 úmluvy namítal, že Kypr i Rusko porušily povinnost přijmout a efektivně 

vynucovat zákony proti obchodování s lidmi.247 

Při posuzování tohoto případu soud považoval bohužel za nadbytečné posuzovat, 

zda předmětné jednání kvalifikovat jako otroctví (při obchodování s lidmi se s danou 

osobou do značné míry zachází jako se zbožím), nevolnictví nebo jinou formu nucené 

práce. Soud v tomto případu dospěl k závěru, že především tím, že kyperské policejní 

nezkoumaly, zda slečna Rantseva nebyla obětí obchodu s lidmi či sexuálního či jiného 

zneužívání a ještě k tomu ji místo propuštění vydaly jejímu zaměstnavateli, porušil Kypr 

své pozitivní povinnosti vyplývající z článku 4 úmluvy. Rusko pak porušilo článek 4 tím, 

že nezahájilo vyšetřování toho, jak, kde a kým došlo k najmutí slečny Rantseva.248 

Na rozdíl od některých jiných případů uvedených výše (např. Stummer) se zde soud 

nebál vyložit dané ustanovení s ohledem na jeho smysl a účel a ve světle jiných 

mezinárodních smluv.249 Snad je to signál, že hodlá tímto směrem pokračovat. Dobré by 

bylo, aby se soud i přes své postavení, které stále do značné míry závisí na postoji 

členských států k němu, neostýchal takto postupovat i ve věcech, které by v daném státě 

způsobily systematičtější změny.250 

Stejné úvahy jako v případu Rantsev použil soud i v dalším případu obchodování 

s lidmi. Stěžovatelka měla být v případu S. M. proti Chorvatsku nucena bývalým 

policistou k prostituci. Soud zde shledal, že Chorvatsko porušilo své pozitivní procesní 

povinnosti vyplývající z článku 4 úmluvy tím, že chorvatské soudy dostatečně 

nepřihlédly ke všem okolnostem případu, když uzavřely, že stěžovatelka poskytovala 

sexuální služby dobrovolně.251 

                                                 

247 Tamtéž, bod 13 až 29. 
248 Tamtéž, bod 272 až 289. 
249 Tamtéž, bod 273 až 275. 
250 Srov. rozsudek velkého senátu Evropského soudu pro lidská práva, Stummer proti Rakousku, cit. výše 

v pozn. č. 240. 
251 Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ze dne 19. 7. 2018, S. M. proti Chorvatsku, stížnost 

č. 60561/14, bod 79 a 80. Podobnými úvahami se Evropský soud pro lidská práva řídil i v dalších případech. 

Viz např. rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ze dne 30. 3. 2017, Chowdury a další proti Řecku, 

stížnost č. 21884/15.  
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5.1.7. Pozitivní povinnosti vyplývající z úmluvy v judikatuře Evropského soudu 

pro lidská práva 

Ve věci Siliadin Evropský soud pro lidská práva také potvrdil, že článek 4 úmluvy 

zahrnuje vedle negativních povinností (povinnost státu do daného práva nezasahovat) i 

povinnosti pozitivní, které budou přinejmenším efektivně postihovat porušení článku 4 

ze strany osob soukromého práva.252 Ve věci Rantsev pak toto potvrdil, přičemž 

zopakoval i některé další závěry z jiných případů. Stát tak musí kromě efektivního 

postihování těchto případů zajistit prevenci v této oblasti a ochranu obětí. Členský stát 

pak musí v konkrétní situaci, kdy se dozví o okolnostech, které nasvědčují tomu, že určitá 

osoba je (či bude) obětí obchodu s lidmi, podniknout efektivní opatření v této věci, jinak 

poruší článek 4 úmluvy. Na druhou stranu je při tomto posuzování třeba přihlížet 

k prioritám a omezeným zdrojům, které policejní a jiné orgány při své činnosti mají.253 

5.1.8. Úmluva o opatřeních proti obchodování s lidmi 

K boji s obchodováním s lidmi byla Radou Evropy v roce 2005 přijata Úmluva 

o opatřeních proti obchodování s lidmi.254 Hlavními účely této úmluvy jsou prevence 

obchodu s lidmi, ochrana práv jeho obětí, účinné vyšetřování a trestání a mezinárodní 

spolupráce.255 Můžeme říci, že se jedná o doplnění Palermského protokolu ve smyslu 

zvýšení standardů v něm uvedených.256 V tomto směru lze naprosto souhlasit 

s důvodovou zprávou k této úmluvě, podle které je možné nalézt přidanou hodnotu této 

úmluvy v zásadě ve čtyřech směrech – potvrzení potřeby boje proti obchodování s lidmi 

jako závažnému deliktu proti lidské důstojnosti a lidským právům i v Evropě, komplexní 

přístup spočívající mimo jiné v boji proti obchodu s lidmi ve všech jeho podobách 

(národní/nadnárodní, součást organizovaného zločinu či nikoli, různé způsoby 

vykořisťování), důraz na ochranu obětí obchodu s lidmi a svědků vystupujících v těchto 

                                                 

252 Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva, Siliadin proti Francii, cit. výše v pozn. č. 221, bod 64 až 

80. 
253 Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva, Rantsev proti Kypru a Rusku, cit. výše v pozn. č. 246, 

bod 285 až 287. 
254 Tato úmluva nabyla účinnosti v únoru 2008. Česká republika ji podepsala v červnu 2016 a účinná je 

pro Českou republiku od července 2017. 
255 Čl. 1 odst. 1 Úmluvy o opatřeních proti obchodování s lidmi. 
256 Tamtéž, čl. 39. 
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věcech a efektivnější monitorovací mechanismus.257 Navíc je úmluva v mnoha ohledech 

výrazně detailnější než Palermský protokol, což znamená jasnější vymezení konkrétních 

povinností smluvních států. 

K zajištění efektivního provedení obsahuje tato úmluva monitorovací mechanismus, 

v rámci kterého volená skupina expertů (GRETA) hodnotí plnění závazků ze strany 

smluvním států. Zajímavostí zde je, že má GRETA k dispozici relativní volnost, neboť 

na rozdíl od monitorovacích orgánů při jiných mezinárodních smlouvách není tento orgán 

příliš omezen časově, obsahově a v zásadě ani způsobem provedení.258  

Kromě toho, že je tato úmluva pro státy, které k ní přistoupily, samozřejmě právně 

závazná, je důležitá i pro to, že ji při výkladu článku 4 využívá i Evropský soud pro lidská 

práva, a to i ve vztahu ke státům, které k této úmluvě nepřistoupily.259 I v tomto směru 

tedy nalezneme žádoucí synergické efekty, které přijetí této úmluvy přináší a které mohou 

dále pomoci v boji proti obchodu s lidmi v Evropě. 

5.1.9. Evropská sociální charta 

Nakonec je třeba v souvislosti s problematikou právní úpravy nucené práce na půdě 

Rady Evropy zmínit i Evropskou sociální chartu, která představuje nejdůležitější úmluvu 

této organizace v oblasti sociálních práv.260 Pro účely této práce je podstatný zejména 

čl. 1 odst. 2 charty, který obsahuje právo na svobodnou volbu povolání. V činnosti 

Výboru pro sociální práva, jehož úkolem je dohled nad dodržováním charty, 

pak nalezneme detailnější výklad tohoto ustanovení ve vztahu k zákazu nucené práce. 

Pokud začneme u tradičně právem povolených forem nucené práce, tak se výbor 

zabýval například dobou trvání civilní služby jako služby náhradní k povinné vojenské 

službě. Zde výbor dlouhodobě stojí za tím, že tato služba nemá mít charakter postihu. 

Pokud jde o dobu trvání této služby jako takovou, tak výbor v minulosti dospěl k závěru, 

že doba o délce do 1,5 násobku doby povinné vojenské služby je v zásadě v souladu 

                                                 

257 Viz důvodová zpráva k Úmluvě o opatřeních proti obchodování s lidmi, bod 36, 51. Dostupné též online 

z:https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=0900001

6800d3812.  
258 Tamtéž, čl. 36 až 38. 
259 Viz rozsudek Evropského soudu pro lidská práva, Chowdury a další proti Řecku, cit. výše v pozn. č. 251, 

bod 37, 42, 43 a 104 a násl. 
260 Evropská sociální charta byla přijata v roce 1961 a Česká republika k ní přistoupila v roce 1999. V roce 

2000 podepsala Česká republika i revidovanou Evropskou sociální chartu, která má původní chartu 

postupně nahradit, ale tu zatím neratifikovala. 

https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016800d3812
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016800d3812
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s chartou. To však i s ohledem na zrušení povinné vojenské služby (ve smyslu vojny) 

v mnoha státech bylo třeba upravit tak, že ve státech, kde je povinná vojenská služba 

krátká, nebude na výše uvedeném omezení ve vztahu k době trvání povinné vojenské 

služby trvat.261 Z mého pohledu se spíše nabízí otázka, zda je takovou službu (nad rámec 

plnění běžných občanských povinností) při absenci povinné vojenské služby legitimní 

vyžadovat. 

Pokud jde o povinnou vojenskou službu je zajímavé rozhodnutí výboru ve věci 

stížnosti International Federation of Human Rights Leagues proti Řecku. Zde výbor 

dovodil, že povinnost setrvat v armádě alespoň po dobu 25 let po dokončení výcviku je 

neúměrná a tudíž v rozporu s čl. 1 odst. 2 charty.262 V tomto rozhodnutí také výbor 

potvrdil svůj dosavadní přístup v tom, že nestačí, že se dané ustanovení vnitrostátního 

práva neaplikuje, ale je třeba, aby bylo změněno.263 Toto rozhodnutí je tedy třeba 

rozhodně uvítat, jelikož jde o jedno z mála rozhodnutí, kde se daný orgán odvážil říci, 

že i tradičně povolené formy nucené práce (práce jako trest, povinná vojenská služba) 

mají své limity. 

Ve vztahu k  rozsudku Evropského soudu pro lidská práva ve věci Stummer 

zmíněného výše v této práci je zajímavé to, že i Výbor pro sociální práva vnímá potřebu 

úpravy nároku na starobní důchodu pro osoby vykonávající práci v rámci výkonu trestu 

odnětí svobody.264 

A pozorovat můžeme i prolínání s činností Mezinárodní organizace práce. Po vzoru 

Mezinárodní organizace práce tak došel výbor při své dohledové činnosti k závěru, 

že práce vězňů pro soukromé subjekty je možná pouze s jejich souhlasem. Jedním 

                                                 

261 Evropský výbor pro sociální práva. Conclusion 2012 – Statement of intepretation – Article 1-2. 2012. 

2012_163_04/Ob/EN. Dostupné též online z:  

https://hudoc.esc.coe.int/eng#{%22tabview%22:[%22document%22],%22ESCDcIdentifier%22:[%22201

2_163_04/Ob/EN%22]}.  
262 Rozhodnutí Evropského výboru pro sociální práva ze dne 5. 12. 2000, International Federation of 

Human Rights Leagues proti Řecku, stížnost č. 7/2000, bod 21. 
263 Tamtéž, bod 18. 
264 Evropský výbor pro sociální práva. Conclusion 2012 – Statement of intepretation – Article 1-2. 2012. 

2012_163_01/Ob/EN. Dostupné online z: 

https://hudoc.esc.coe.int/eng#{%22tabview%22:[%22document%22],%22ESCDcIdentifier%22:[%22201

2_163_01/Ob/EN%22]}.  

https://hudoc.esc.coe.int/eng#{%22tabview%22:[%22document%22],%22ESCDcIdentifier%22:[%222012_163_04/Ob/EN%22]}
https://hudoc.esc.coe.int/eng#{%22tabview%22:[%22document%22],%22ESCDcIdentifier%22:[%222012_163_04/Ob/EN%22]}
https://hudoc.esc.coe.int/eng#{%22tabview%22:[%22document%22],%22ESCDcIdentifier%22:[%222012_163_01/Ob/EN%22]}
https://hudoc.esc.coe.int/eng#{%22tabview%22:[%22document%22],%22ESCDcIdentifier%22:[%222012_163_01/Ob/EN%22]}
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dechem pak ještě výbor navíc doplnil, že by se podmínky dané práce měly podobat 

podmínkám standardních pracovněprávních vztahů.265 

5.2. Evropská unie 

Unijní právo můžeme stále chápat jako právo mezinárodní, byť s mnoha specifiky.266 

Unie se však rychle vyvíjí, a tak se z původního cíle ekonomické spolupráce několika 

málo evropských států rozšířila o další členské státy a o mnoho dalších oblastí, včetně 

oblasti ochrany lidských práv. Toto rozšiřování se pak nevyhnulo ani problematice 

nucené práce. 

5.2.1. Listina základních práv Evropské unie 

Začít lze u Listiny základních práv Evropské unie jako základního dokumentu 

v oblasti ochrany lidských práv na úrovni této organizace. Článek 5 této listiny obsahuje 

podobně jako jiné lidskoprávní katalogy zákaz otroctví a nevolnictví (odstavec 1), zákaz 

nucené práce (odstavec 2) a v tomto případě i zákaz obchodu s lidmi (odstavec 3).267 

Právě výslovnou přítomnost zákazu obchodu s lidmi lze přičítat relativní novosti tohoto 

dokumentu. 

Ani doplnění tohoto zákazu však nepřispělo ke vzniku judikatury Soudního dvora 

Evropské unie v této oblasti. Otázkou samozřejmě je, co je příčinou toho, že případy 

v této oblasti u tohoto soudu nekončí. Může to být například absence evropského prvku 

(a obecně pravomoci této instituce) či nižší míra výskytu nucené práce v Evropské unii 

či úspěšnosti jejího odhalování. Každopádně je v tomto ohledu porovnání například 

s Evropským soudem pro lidská práva pozoruhodné. 

Dalším aspektem, který je třeba ve vztahu k Listině základních práv Evropské unie 

vnímat, je oblast použití tohoto dokumentu, resp. podmínky, za kterých se obsah listiny 

uplatní. V tomto kontextu je podstatný zejména článek 51, který v odstavci 1 stanoví, 

                                                 

265 Evropský výbor pro sociální práva. Conclusions XVI-1 - Germany - Article 1-2. 2003. XVI-

1/def/DEU/1/2/EN. Dostupné online z: https://hudoc.esc.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%22XVI-

1%20Germany%22],%22ESCArticle%22:[%2201-02-

000%22],%22ESCDcLanguage%22:[%22ENG%22],%22ESCDcType%22:[%22CON%22],%22ESCDcI

dentifier%22:[%22XVI-1/def/DEU/1/2/EN%22]}.  
266 Zmínit můžeme například dělbu kompetencí mezi Unii a členské státy, unijní normotvorbu přímo 

zavazující členské státy nebo třeba většinový princip při hlasování (byť se neuplatní vždy). 
267 Kladné vyjádření zákazu nucené práce v podobě svobodné volby zaměstnání a povolání obsahuje čl. 15 

Listiny základních práv Evropské unie. 

https://hudoc.esc.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%22XVI-1%20Germany%22],%22ESCArticle%22:[%2201-02-000%22],%22ESCDcLanguage%22:[%22ENG%22],%22ESCDcType%22:[%22CON%22],%22ESCDcIdentifier%22:[%22XVI-1/def/DEU/1/2/EN%22]}
https://hudoc.esc.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%22XVI-1%20Germany%22],%22ESCArticle%22:[%2201-02-000%22],%22ESCDcLanguage%22:[%22ENG%22],%22ESCDcType%22:[%22CON%22],%22ESCDcIdentifier%22:[%22XVI-1/def/DEU/1/2/EN%22]}
https://hudoc.esc.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%22XVI-1%20Germany%22],%22ESCArticle%22:[%2201-02-000%22],%22ESCDcLanguage%22:[%22ENG%22],%22ESCDcType%22:[%22CON%22],%22ESCDcIdentifier%22:[%22XVI-1/def/DEU/1/2/EN%22]}
https://hudoc.esc.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%22XVI-1%20Germany%22],%22ESCArticle%22:[%2201-02-000%22],%22ESCDcLanguage%22:[%22ENG%22],%22ESCDcType%22:[%22CON%22],%22ESCDcIdentifier%22:[%22XVI-1/def/DEU/1/2/EN%22]}
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že jsou ustanovení této listiny určena unijním orgánům (a obdobným unijním subjektům) 

a dále členským státům, avšak těm pouze tehdy, pokud uplatňují unijní právo.  

K tomu, co všechno může toto uplatňování unijního práva zahrnovat, se již 

několikrát vyjádřil i Soudní dvůr. Prvním podstatným příspěvkem této soudní instance 

byl případ Fransson.268 V této věci přijal Soudní dvůr kontroverzní extenzivní výklad 

toho, kdy členské státy uplatňují unijní právo. Pro tento závěr podle Soudního dvora 

postačovalo, když vnitrostátní právní úprava spadá do působnosti unijního práva. 

V případu Fransson tedy pro závěr o aplikaci Listiny základních práv Evropské unie 

na trest uložený švédským daňovým orgánem stačilo, že unijní právo upravuje oblast 

daně z přidané hodnoty, včetně výslovné povinnosti přijmout opatření k zajištění výběru 

DPH v plné výši.269 Soudní dvůr však snad z této široké interpretace ustupuje a nově 

vyžaduje pro aplikaci listiny užší vztah k unijnímu právu.270 

5.2.2. Obchod s lidmi 

Přestože judikatura v oblasti nucené práce prakticky neexistuje, je Evropská unie 

činná na úrovni legislativy a exekutivy v oblasti boje proti obchodu s lidmi. Konkrétně 

zde existují tři směrnice. Chronologicky první z těchto směrnic se týká povolení k pobytu 

pro oběti obchodování s lidmi a určité nelegální migranty ze třetích zemí.271 

Tato směrnice reaguje na vyšší míru zranitelnosti státních příslušníků třetích států jako 

obětí obchodu s lidmi, kterým nejprve v zásadě poskytuje po určitou časově omezenou 

dobu při nedostatku vlastních prostředků právo na zajištění výživy a případnou naléhavou 

zdravotní péči (vč. psychologické pomoci) a myšleno je i na tlumočnické a překladatelské 

služby.272 Pro povolení k pobytu a jeho prodloužení však musí daná osoba projevit úmysl 

spolupracovat při vyšetřování a následném soudním řízení a je zde i další prostor 

pro diskreci členských států.273 

                                                 

268 Rozsudek Velkého senátu Soudního dvora Evropské unie ze dne 26. 2. 2013 v řízení o předběžné otázce 

ve věci Åklagaren proti Hansi Åkerbergu Franssonovi, C-617/10. 
269 Tamtéž, bod 21 až 28. 
270 Tento ústup z původní pozice lze objevit například v rozsudku Soudního dvora Evropské unie ze dne 

16. 4. 2015 v řízení o předběžné otázce ve spojených věcech C‑446/12 až C‑449/12, bod 49 a 50. 
271 Směrnice Rady 2004/81/ES ze dne 29. dubna 2004 o povolení k pobytu pro státní příslušníky třetích 

zemí, kteří jsou oběťmi obchodování s lidmi nebo obdrželi pomoc k nedovolenému přistěhovalectví a kteří 

spolupracují s příslušnými orgány. 
272 Tamtéž, čl. 7. 
273 Tamtéž, čl. 8. 
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V pořadí další směrnice se týká obecných trestně právních aspektů obchodování 

s lidmi, včetně prevence, a nahrazuje dosavadní rámcové rozhodnutí Rady upravující tuto 

oblast.274 Článek 1 obsahuje definici obchodu s lidmi, resp. činnosti, které musí členské 

státy považovat za trestné. Tato definice se v zásadě shoduje s definicí uvedenou 

v Úmluvě Rady Evropy o opatřeních proti obchodování s lidmi a obsahuje na jedné straně 

výčet objektivních jednání (najímání, převoz, ukrývání apod.) a výčet forem donucení 

na straně druhé (hrozba, použití síly, zneužití zranitelného postavení apod.), což se vše 

má dít za účelem vykořisťování. Právě definice vykořisťování obsažená v této směrnici 

je oproti úmluvě Rady Evropy nepatrně obsáhlejší, což je však dáno pouze uvedením více 

demonstrativních příkladů (žebrání, využívání jiných osob k trestné činnosti), které lze 

normativně podřadit i pod definici uvedenou v úmluvě Rady Evropy. Tato směrnice je 

však detailnější co do normativních důsledků. Například stanoví minimální horní hranici 

trestní sazby za úmyslně spáchaný trestný čin obchodování s lidmi na úrovni 5 let, 

resp. 10 let, pokud je splněna některá z uvedených kvalifikovaných skutkových podstat 

(např. dětská oběť). 

Dále je zde uveden požadavek na trestní odpovědnost právnických osob a 

na nestíhání obětí, které byly nuceny spáchat trestné činy.275 Právě ve vztahu k ustanovení 

o neodpovědnosti a nestíhání obětí nucené práce za jimi spáchané trestné činy lze mít 

důvodně za to, že mohlo být toto ustanovení za účelem zajištění efektivní ochrany obětem 

obchodování s lidmi rozpracovanější a konkrétnější. 

Zajímavý je v tomto kontextu i vztah ke směrnici o povolení k pobytu uvedené výše, 

když je zde výslovně uvedeno, že je třeba poskytnout obětem nucené práce potřebnou 

pomoc a podporu nepodmíněnou ochotou oběti spolupracovat v rámci vyšetřování či 

soudního řízení, aniž by byla dotčena pravidla uvedená právě ve směrnici o povolení 

k pobytu.276 V praxi to tedy znamená, že členské státy i nadále mají diskreci v povolování 

pobytu (závislou na spolupráci ze strany oběti a její potřebnosti), ale pomoc a podporu 

jsou členské státy povinny poskytnout všem obětem, což působí lehce kontradiktorně.277 

                                                 

274 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/36/EU ze dne 5. dubna 2011 o prevenci obchodování 

s lidmi, boji proti němu a o ochraně obětí, kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2002/629/SVV. 
275 Tamtéž, čl. 5 a 8. 
276 Tamtéž, čl. 11 odst. 3. 
277 Srov. KOUSKOUNA, Metaxia and Tenia KYRIAZI. Updating the EU Anti-Trafficking Legal 

Framework: A Study of the Role and Value of the 2011 EU Directive on Trafficking in Human Beings. 

European Politeia. 2016, issue 2, s. 418-421. 
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Zvláštní pozornost nakonec směrnice věnuje dětským obětem, kdy je na prvním 

místě nejlepší zájem dítěte.278 

Pokud jde o monitorovací mechanismus, tak každý členský stát musí zřídit národního 

zpravodaje (či obdobný mechanismus) pro oblast obchodu s lidmi, jehož úkolem je 

především posuzování nových trendů v této oblasti a efektivity přijatých opatření, včetně 

zpracovávání potřebných statistických dat a podávání zpráv.279 V České republice má roli 

národního zpravodaje odbor bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra. 

Tato směrnice je tedy významným posunem vpřed v oblasti boje proti obchodování 

s lidmi, přičemž správně promítá lidskoprávní přístup k této oblasti. Stále jsou zde však 

rezervy, mezi které patří zejména široká míra diskrece členských států, pokud jde 

o nestíhání obětí obchodu s lidmi a zejména v oblasti poskytování dočasného pobytu, 

který je faktickou podmínkou pro poskytnutí potřebné pomoci. 

Poslední ze tří směrnic dotýkajících se obchodu s lidmi je směrnice o minimálních 

pravidlech pro ochranu obětí trestných činů.280 Tato směrnice se však netýká 

pouze trestného činu obchodování s lidmi, ale v zásadě všech trestných činů. Naopak lze 

říci, že tato směrnice neupravuje to, co již upravily dvě přechozí výše zmíněné 

směrnice.281 I přesto se mnoho ustanovení z této směrnice uplatní. Zmínit lze například 

právo na informace a srozumitelnou komunikaci s dotčenými orgány, psychologickou 

pomoc, finanční a podobné poradenství vyplývající z trestného činu, práva v trestním 

řízení, právo na ochranu soukromí apod.282 

Na okraj pak ještě můžeme zmínit směrnici zabývající sankcemi pro zaměstnavatele, 

kteří zaměstnávají občany třetích státy bez platného oprávnění k pobytu.283 

5.2.3. Migrace 

S problematikou nucené práce a obchodování s lidmi úzce souvisí i problematika 

migrace. Právě ta je v Evropské unii posledních několik let obrovským tématem, 

                                                 

278 Tamtéž, čl. 13 odst. 1. 
279 Čl. 19 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/36/EU ze dne 5. dubna 2011 o prevenci 

obchodování s lidmi, boji proti němu a o ochraně obětí, kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 

2002/629/SVV. 
280 Směrnice 2012/29/EU, kterou se zavádí minimální pravidla pro práva, podporu a ochranu obětí trestného 

činu a kterou se nahrazuje Rámcové rozhodnutí Rady 2001/220/SVV. 
281 Tamtéž, bod 69 Preambule. 
282 Tamtéž. 
283 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/52/ES ze dne 18. června 2009 o minimálních normách 

pro sankce a opatření vůči zaměstnavatelům neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí. 
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což ukazuje i často používané slovní spojení „migrační krize“. Migranti se totiž nacházejí 

ve zranitelném postavení a jsou tak snazší potenciální obětí nucené práce. A jejich 

postavení je ještě zranitelnější, pokud se jedná o migranty nelegální. 

Pokud jde o migraci občanů třetích států do Evropské unie, tak zde obecně platí, 

že pro vstup na území Evropské unie (a krátkodobý pobyt zde) je třeba krátkodobé vízum, 

ledaže se jedná o státního občana země, kde je od vízové povinnosti upuštěno.284 

Podmínkami pro vstup je dále držení platného cestovního (či obdobného) dokladu, 

prokázání účelu a podmínek pobytu, disponování prostředky k obživě a nepředstavování 

hrozby.285 Podmínky pro udělení právního titulu k dlouhodobému či trvalému pobytu jsou 

pak již ve větší míře ponechány v rukou členských států.286  

Mnoho migrantů však tyto podmínky nesplňuje a snaží se dostat na území Evropské 

unie za každou cenu, ať už prchají před nebezpečím v zemi, ze které přichází, hledají 

ekonomicky (a jinak) lepší život či mají zcela jiné důvody. Podobný přístup mají často 

migranti, kteří by podmínky pro krátkodobé vízum sice splňovali, ale pravděpodobně by 

nesplňovali podmínky pro další setrvání na území Evropské unie. Často je pak toto 

nelegální překonávání hranic prováděné v rámci organizované činnosti, což může mít 

i návaznost po překročení hranic (např. výkon práce jako splácení dluhu za zajištění 

překonání unijních hranic). 

Ačkoli má Unie alespoň částečně vytvořenou legislativu287 a snaží se proti 

převaděčům bojovat, ne vždy se jí to daří. Evropská komise vytvořila akční plán pro tuto 

oblast288, zapojeny jsou pobřežní stráže a námořnictva členských států, na unijní úrovni 

funguje FRONTEX, používají se biometrické údaje a je zde snaha o návratovou 

politiku.289 Osobám, které prchají před pronásledováním nebo kterým hrozí jiná vážná 

                                                 

284 Viz přílohy I a II Nařízení Rady (ES) č. 539/2001 ze dne 15. března 2001, kterým se stanoví seznam 

třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam 

třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni. 
285 Čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/399 ze dne 9. března 2016, kterým se 

stanoví kodex Unie o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (Schengenský hraniční kodex). 
286 Na druhou stranu viz Směrnice Rady 2003/109/ES ze dne 25. listopadu 2003 o právním postavení 

státních příslušníků třetích zemí, kteří jsou dlouhodobě pobývajícími rezidenty. 
287 Směrnice Rady 2002/90/ES ze dne 28. listopadu 2002, kterou se definuje napomáhání k nepovolenému 

vstupu, přechodu a pobytu. Viz též Rámcové rozhodnutí Rady 2002/946/SVV ze dne 28. listopadu 2002 

o posílení trestního rámce s cílem zabránit napomáhání k nepovolenému vstupu, tranzitu a pobytu. 
288 Akční plán proti převádění migrantů (2015–2020), COM(2015) 285 final. 
289 European Commission. Irregular Migration & Return. Ec.europa.eu [online]. Last update 13. 10. 2018. 

Dostupné z: https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/irregular-migration-return-policy_en.  

https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/irregular-migration-return-policy_en
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újma v jejich domovských státech, je udělován azyl. Přestože existuje četná unijní 

sekundární legislativa v této oblasti290, Unii se nedaří současnou míru migrace plně 

zvládat. 

Vedle ne vždy úspěšného hlídání vnějších hranic je problémem především 

nejednotnost Unie, pokud jde o přístup k migrantům ze třetích zemí. V obecné rovině je 

problém v tom, že jsou státy, které migranty na území Unie nebo přinejmenším na území 

daného státu přijímat z různých důvodů nechtějí (ať už je důvodem migrace nebezpečí 

v zemi původu nebo jiné důvody), a státy, které se přijímání migrantů (zejména migrantů 

přicházejících z důvodu jim hrozícího nebezpečí v zemi původu, ale někdy i z jiných 

důvodů) nebrání. Tato druhá skupina států a obecně státy, které jsou častou vstupní 

branou migrantů do Unie, pak často požadují v rámci solidarity určitý způsob 

přerozdělování těchto migrantů, což se samozřejmě prvně jmenované skupině států 

nelíbí.291 

A právě i negativní postoj k migrantům v některých státech může ještě více přispět 

k jejich zranitelnějšímu postavení a tudíž vyšší náchylnosti k tomu, že se stanou obětí 

nucené práce či jiných nežádoucích činností. 

Navazujícím problémem pak může být i migrace uvnitř Unie, protože v rámci 

Shengenského prostoru v zásadě neexistují vnitřní hranice, což ještě více usnadňuje volný 

                                                 

290 Revidovaná Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/32/EU ze dne 26. června 2013 o společných 

řízeních pro přiznávání a odnímání statusu mezinárodní ochrany; Směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2013/33/EU ze dne 26. června 2013, kterou se stanoví normy pro přijímání žadatelů o mezinárodní ochranu; 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/95/EU ze dne 13. prosince 2011 o normách, které musí 

splňovat státní příslušníci třetích zemí nebo osoby bez státní příslušnosti, aby mohli požívat mezinárodní 

ochrany, o jednotném statusu pro uprchlíky nebo osoby, které mají nárok na doplňkovou ochranu, 

a o obsahu poskytnuté ochrany; Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 604/2013 ze dne 

26. června 2013, kterým se stanoví kritéria a postupy pro určení členského státu příslušného k posuzování 

žádosti o mezinárodní ochranu podané státním příslušníkem třetí země nebo osobou bez státní příslušnosti 

v některém z členských států; Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 603/2013 ze dne 26. června 

2013 o zřízení systému „Eurodac“ pro porovnávání otisků prstů za účelem účinného uplatňování nařízení 

(EU) č. 604/2013, kterým se stanoví kritéria a postupy pro určení členského státu příslušného k posuzování 

žádosti o mezinárodní ochranu podané státním příslušníkem třetí země nebo osobou bez státní příslušnosti 

v některém z členských států, a pro podávání žádostí orgánů pro vymáhání práva členských států a Europolu 

o porovnání údajů s údaji systému Eurodac pro účely vymáhání práva a o změně nařízení (EU) 

č. 1077/2011, kterým se zřizuje Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů 

v prostoru svobody, bezpečnosti a práva. 
291 V tomto smyslu je třeba zmínit zejména postoje států Visegrádské čtyřky (včetně České republiky) a 

Rakouska. Viz např. NEČÁSKOVÁ, Pavlína. Z Visegrádu na summit o migraci nepojede nikdo. ‚Se závěry 

bychom nesouhlasili,‘ řekl Babiš. iRozhlas.cz [online]. 21. 6. 2018 [cit. 14. 10. 2018]. Dostupné z: 

https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/v4-visegradska-ctyrka-skupina-summit-o-migraci-babis-orban-

eu_1806211550_haf.  

https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/v4-visegradska-ctyrka-skupina-summit-o-migraci-babis-orban-eu_1806211550_haf
https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/v4-visegradska-ctyrka-skupina-summit-o-migraci-babis-orban-eu_1806211550_haf
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pohyb osob.292 To tedy usnadňuje i pozici osob, které shání jinou osobu k výkonu nucené 

práce. 

5.3. Dílčí závěry 

Jak právo Rady Evropy, tak unijní právo přichází s efektivněji vynutitelnými 

mechanismy než právo mezinárodní uvedené v předchozí kapitole. Snad i proto se 

přinejmenším na Evropský soud pro lidská práva oběti nucené práce obrací, což má 

za důsledek existenci judikatury v této oblasti, a tudíž i vyjasnění několika výkladových 

otázek. 

Evropský soud pro lidská práva v rámci své rozhodovací činnosti neváhal označit 

některá jednání za nevolnictví, čímž potvrdil, že nevolnictví (či otroctví) je i dnes možné. 

Stejně tak dokázal úspěšně podřadit zákaz obchodu s lidmi (resp. jeho určité podoby) 

pod zákaz nucené práce. 

Na druhou stranu tento soudní orgán dosud nevytvořil jasná kritéria, která by 

pro posouzení, zda se v konkrétním případě jednalo o nucenou práci (resp. u nucenou 

práci určité intenzity), vždy používal. V některých případech vedle tří hlavních kritérií 

(práce, donucení, nedobrovolnost) ještě používá různé podoby poměřování 

(např. poměřování výhod a nevýhod výkonu určitého povolání nebo poměřování 

povinností ve vztahu k určitému veřejnému zájmu) či hranici určité minimální intenzity, 

kterou nucená práce jako zásah do svobody jednotlivce představuje. V některých 

případech hrálo toto poměřování mnohem významnější roli než podmínky existence 

hrozby postihu a nedobrovolnosti. 

Evropská unie se naopak zabývá ve své činnosti spíše bojem proti obchodu s lidmi 

a migrací než nucenou prací jako takovou. I v oblasti obchodu s lidmi však existují 

rezervy, pokud jde o efektivní poskytnutí pomoci a podpory obětem obchodu s lidmi 

v případech, kdy je obětí obchodu s lidmi občan třetího státu. V tomto ohledu se Evropská 

unie rozchází s požadavky Rady Evropy, přičemž podobným odlišnostem by se mohlo 

                                                 

292 Čl. 22 Schengenského hraničního kodexu. Viz též Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES 

ze dne 29. dubna 2004 o právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a 

pobývat na území členských států, o změně nařízení (EHS) č. 1612/68 a o zrušení směrnic 64/221/EHS, 

68/360/EHS, 72/194/EHS, 73/148/EHS, 75/34/EHS, 75/35/EHS, 90/364/EHS, 90/365/EHS a 93/96/EHS. 
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v budoucnu zabránit případným přistoupením Evropské unie k Evropské úmluvě 

o lidských právech.293 

  

                                                 

293 Viz Posudek Soudního dvora Evropské unie č. 2/13 k možnosti přistoupení Evropské unie k Evropské 

úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod, který zamezil tomuto přistoupení. 
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6. České právo 

Po zkoumání mezinárodního a evropského práva přichází konečně na řadu právo 

české, které i přes to, že na obecné úrovni mnoho věcí z práva mezinárodního 

a evropského nuceně přebírá (zejména obecný zákaz nucené práce a negativní definici 

nucené práce), existuje zde v jednotlivých právních odvětvích mnoho specifik. Tato 

specifika jsou do značné míry dána historickým vývojem práva, společnosti a hodnot 

v českých zemích (včetně doby komunistického režimu). 

Členění této kapitoly v zásadě odpovídá jednotlivým právním odvětvím, kterých se 

nucená práce tak, jak je o ní pojednáváno v této práci, dotýká, přičemž některé právní 

instituty jsou pro jejich obtížnou zařaditelnost či pro vyšší míru přehlednosti ponechány 

samostatně. 

Pozornost ani v této kapitole nezůstává pouze u psaného práva (law in books), 

ale kde je to třeba, je věnována i faktickému uplatňování práva v praxi (law in action).  

6.1. Ústavní základ 

Ústavní právo lze přinejmenším ve vztahu stát – občan považovat za nejdůležitější 

právní odvětví.294 Nejinak tomu je i v oblasti nucené práce, která je předmětem ústavního 

práva na několika místech a v několika podobách. Lze však bezesporu říci, 

že nejvýznamnějším právním předpisem v rámci ústavního práva je pro tuto oblast 

Listina základních práv a svobod (dále jen „Listina“) představující národní lidskoprávní 

katalog. 

Už v Ústavě však nalezneme ustanovení, která se nucené práce a jejího zákazu 

nepřímo dotýkají. Například článek 2 odst. 4 představuje základní zásadu liberální 

právního státu, tedy zásadu legální licence, podle které může každý občan činit vše, 

co zákon nezakazuje, a naopak nesmí být nucen ze strany veřejné moci činit nic, co zákon 

neukládá. Pro účely nucené práce tedy již z této zásady vyplývá, že pro nucenou práci je 

pro soulad s touto zásadou třeba, aby měla právní základ.  

                                                 

294 I ústavní právo však podle judikatury Ústavního soudu „prozařuje“ do horizontálních právních vztahů. 

Viz např. nález Ústavního soudu ze dne 14. 7. 2004, sp. zn. I. ÚS 185/04 (N 94/34 SbNU 19), či nález pléna 

Ústavního soudu ze dne 19. 7. 2016, sp. zn. Pl. ÚS 20/15 (N 127/82 SbNU 61). 
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6.1.1. Listina základních práv a svobod - úvod 

I v Listině nalezneme vyjádření zásady legální licence.295 Ukládání povinností 

ze strany státu je dále rozvedeno v článku 4 Listiny, podle kterého mohou být ukládány 

pouze na základě zákona a v jeho mezích a jen při zachování základních práv a svobod 

(odst. 1), což platí i pro omezení základních práv a svobod (odst. 2), přičemž musí být 

šetřena podstata a smysl těchto práv (odst. 4). Zejména znění odstavce 4 může být 

ve sporných případech nucené práce využito pro podporu teleologických metod výkladu 

příslušných ustanovení. Právě ve vztahu k tomuto odstavci je nezbytné mít na vědomí, 

že se nelze spokojit se souladem s podstatou daného základního práva na abstraktní 

úrovni, ale tuto podstatu je třeba vždy hledat v individuálním případě.296 

Krom toho lze při výkladu použít základní zásadu, na které stojí (nejen) české pojetí 

základních práv, tj. svoboda a rovnost lidí v důstojnosti a právech.297 K tomu Ústavní 

soud uvádí: 

„Zákaz nucených prací směřuje k ochraně lidské svobody a důstojnosti, a to v jejich 

samotné podstatě. Možnost jednotlivce rozhodnout se, jaké profesi, zaměstnání nebo jiné 

činnosti věnuje svůj čas a úsilí, a především, jakým způsobem bude získávat prostředky 

ke svému živobytí, představuje garanci jeho svobodné sféry v oblasti, která má zásadní 

význam pro rozvoj jeho osobnosti a v mnoha směrech podstatným způsobem ovlivňuje 

všechny stránky jeho života. Jde o možnost jeho vlastní seberealizace, možnost uvážit, 

jaká činnost jej bude naplňovat a co sám může v tomto směru nabídnout. V neposlední 

řadě jde ale i o možnost každého mít ve vlastních rukou své místo ve společnosti a požívat 

respekt ze strany těch, již tvoří jeho širší nebo blízké okolí. Bylo by samozřejmě iluzorní 

se domnívat, že rozhodování o tom, zda vykonávat určitou práci nebo nikoliv, je prosté 

dalších vlivů a že i svobodný projev vůle v tomto směru nemůže být u konkrétní osoby 

„vynucen“ okolnostmi situace. Podstata tohoto zákazu ale míří jinam. Nelze ji spatřovat 

v bránění jednotlivci, aby se vší odpovědností zvažoval své potřeby a přizpůsoboval jim 

své jednání, např. tím, že přijme práci, o kterou by sice jinak neměl zájem, ale vzhledem 

ke své aktuální finanční situaci má za to, že ji přijmout musí. To, vůči čemu zákaz směřuje, 

                                                 

295 Čl. 2 odst. 3 Listiny. 
296 Viz WAGNEROVÁ, Eliška. Čl. 9: Zákaz nucených prací a služeb. In WAGNEROVÁ, E; ŠIMÍČEK, 

V; LANGÁŠEK, T.; POSPÍŠIL, I; a kol. Listina základních práv a svobod: Komentář. Praha: Wolters 

Kluwer ČR, a.s., 2012, s. 131, bod 34. 
297 Čl. 1 Listiny. 
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je právě vyloučení možnosti učinit takovéto vážné a svobodné rozhodnutí. Jak bylo 

uvedeno výše, rozhodnutí se pro výkon určité pracovní činnosti může mít zásadní vliv 

na život jednotlivce, přičemž stejný dopad je třeba přiznat i stavu, kdy toto rozhodnutí již 

není v jeho dispozici, nýbrž mu je nařízeno a je na něm vynucováno. V závislosti 

na obsahu předmětné povinnosti je tím totiž rozhodováno i o tom, jak a kde stráví 

významnou část svého času, jakému povolání se bude muset věnovat a jakou za to dostane 

odměnu, která bude muset být rovněž stanovena autoritativně. Všechny tyto skutečnosti 

přitom jsou nebo mohou být významné pro soukromý a rodinný život dotčeného 

jednotlivce, pro jeho životní úroveň, případně i společenskou prestiž, a v neposlední řadě 

i pro jeho vlastní pocit uspokojení. Takovýto stav a případné nerovné postavení, které by 

ve vztahu k jiné – určitým opatřením nedotčené – skupině osob mohlo v této souvislosti 

vzniknout, jím přitom může být vnímáno jako ponižující a oprávněně tak vyvolávat otázku, 

zda jím není zasažena jeho lidská důstojnost.“298 

Tato svoboda je pak v oblasti výkonu závislé práce promítnuta v podobě práva 

na svobodnou volbu povolání, které lze do jisté míry vnímat jako pozitivní vyjádření 

zákazu nucené práce.299 Každý si tak může sám vybrat, v jaké oblasti lidské činnosti se 

bude ucházet o zaměstnání bez toho, aby byl k výkonu určitého povolání nucen. Nejedná 

se o právo na přijetí do určitého zaměstnání.300 

Významné je v tomto směru i to, že Listina výslovně uvádí, že zákon může stanovit 

podmínky a omezení pro výkon určitých povolání nebo činností.301 Právě toto ustanovení 

pak může hrát podstatnou roli v případech, kdy je brojeno proti povinnostem, které se 

vážou k výkonu určitého povolání.302 

Přestože je právo na svobodnou volbu povolání zařazeno v hlavě čtvrté Listiny mezi 

hospodářská, sociální a kulturní práva, představuje na rozdíl od většiny ostatních práv 

systematicky umístěných v této hlavě především negativní povinnosti ze strany státu. 

Proto i Ústavní soud správně považuje toto právo (resp. svobodu) spíše za základní lidské 

právo, ve vztahu ke kterému se zpravidla neuplatní čl. 41 odst. 1 Listiny, podle kterého 

                                                 

298 Nález pléna Ústavního soudu ze dne 27. 11. 2012, sp. zn. Pl. ÚS 1/12 (437/2012 Sb., N 195/67 SbNU 

333), veřejná služba, bod 235. 
299 Čl. 26 odst. 1 Listiny. 
300 Viz např. nález Ústavního soud ze dne 1. 1. 2013, sp. zn. IV. ÚS 2427/12 (N 26/68 SbNU 303), bod 13. 
301 Čl. 26 odst. 2 Listiny. 
302 Jde o případy obdobné případu Van der Mussele, který řešil Evropský soud pro lidská práva. Viz kapitola 

5.1.3. Povinnosti vztahující se k výkonu určitého povolání v judikatuře Evropského soudu pro lidská práva 



94 

 

se lze většiny práv z hlavy čtvrté domáhat pouze v mezích zákonů, které tato ustanovení 

provádějí. Ve stejném duchu dospěl Ústavní soud k závěru, že se při poměřování tohoto 

práva s jinými právy použije běžného testu proporcionality.303 Test proporcionality by se 

však měl ve vztahu k právům uvedených v čl. 26 Listiny použít pouze při posuzování 

zásahů do svobodné volby výdělečné činnosti (odst. 1 a 2), přičemž ve zbylých případech 

se použije testu racionality (test proporcionality se v takovém případě použije pouze 

tehdy, pokud dojde k zásahu do esenciálního obsahu tohoto práva). 

6.1.2. Listina základních práv a svobod – pozitivní definice nucené práce 

Výslovný zákaz nucené práce je obsažen v článku 9 Listiny, kde odstavec 1 stanoví, 

že nikdo nesmí být podroben nuceným pracím nebo službám. Odstavec 2 poté uvádí 

negativní definici nucené práce tak, že se odstavec 1 nevztahuje na: 

a) práce ukládané podle zákona osobám ve výkonu trestu odnětí svobody nebo 

osobám vykonávajícím jiný trest nahrazující trest odnětí svobody, 

b) vojenskou službu nebo jinou službu stanovenou zákonem namísto povinné 

vojenské služby, 

c) službu vyžadovanou na základě zákona v případě živelních pohrom, nehod, nebo 

jiného nebezpečí, které ohrožuje životy, zdraví nebo značné majetkové hodnoty, 

d) jednání uložené zákonem pro ochranu života, zdraví nebo práv druhých. 

Ani české ústavní právo tedy neobsahuje pozitivní definici nucené práce a soudy tak 

využívají pozitivní definici z Úmluvy Mezinárodní organizace práce č. 29, o nucené práci 

(1930).304 Podobně jako Evropský soud pro lidská práva používá i Ústavní soud 

nad rámec této pozitivní definice i materiální korektiv spočívající v tíživosti břemene, 

resp. použití principu proporcionality či racionality. To se projevuje například 

v případech, ve kterých je hlavním předmětem sporu nedobrovolná povinnost, která se 

váže k výkonu určité profese či k určitému právnímu postavení či stavu a za kterou 

nenáleží přiměřená odměna. Zmínit lze například vyživovací povinnost babičky vůči 

                                                 

303 Viz nález Ústavního soudu ze dne 25. 10. 2016, sp. zn. II. ÚS 443/16 (N 200/83 SbNU 209), bod 25-29. 

Viz též WINTR, Jan. Čl. 26: Právo na svobodnou volbu povolání, podnikat a získávat prostředky pro své 

životní potřeby prací. In: WAGNEROVÁ, E.; ŠIMÍČEK, V.; LANGÁŠEK, T.; POSPÍŠIL, I. a kol. Listina 

základních práv a svobod: Komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2012, s. 578-584. 
304 Viz např. nález pléna Ústavního soudu ze dne 22. 3. 1994, sp. zn. Pl. ÚS 37/93, 86/1994 Sb. (N 9/1 

SbNU 61). 
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vnukovi, která měla dle svého tvrzení tuto vyživovací plnit namísto rodičů,305 nebo 

povinnosti správce konkursní podstaty ve vztahu k jeho právu na odměnu.306  

To lze jednoznačně schválit. S čím však na druhou stranu nelze s ohledem 

na doktrínu prozařování základních práv do horizontálních právních vztahů, 

na judikaturu Evropského soudu pro lidská práva a vůbec na samotný smysl a účel zákazu 

nucených prací souhlasit, je omezení tohoto zákazu na veřejnoprávní oblast, 

jak naznačuje část dosavadní judikatury Ústavního soudu. Ústavní soud opakovaně 

ve svých rozhodnutích uvádí, že „[j]de zpravidla o práce a služby […], jejichž nucený 

výkon představuje donucení administrativní povahy. Za nucené práce a služby proto 

v zásadě nelze považovat ty, jež vyplývají z občanskoprávních závazků upravených 

občanským zákoníkem a dalšími soukromoprávními předpisy. […] I [čl. 2 Úmluvy 

Mezinárodní organizace práce č. 29, o nucené nebo povinné práci (1930)] nasvědčuje 

tomu, že by zřejmě mělo jít o veřejnoprávní vztah s pohrůžkou sankce vyplývající z 

poměru nadřízenosti a podřízenosti příslušných subjektů.“307 Tato úvaha však zcela 

pomíjí pozitivní povinnosti státu spočívající v provedení tohoto zákazu i 

do horizontálních právních vztahů s ohledem na právo na lidskou důstojnost 

(resp. rovnou svobodu), která tento horizontální zákaz jednoznačně a silně podporuje. 

6.1.3. Listina základních práv a svobod – negativní definice nucené práce 

Negativní definice nucené práce v Listině se s negativní definicí nucené práce 

obsažené v Evropské úmluvě o lidských právech (nebo v Úmluvě Mezinárodní 

organizace práce č. 29) v zásadě překrývají, byť i zde jsou určité odchylky a v obecné 

rovině lze považovat národní definici za užší. Konkrétně je Listina užší, pokud jde 

o nucenou práci při výkonu trestu, oproti Evropské úmluvě o lidských právech, kde se 

jedná o jakoukoli práci, která je součástí (jakéhokoli institutu) omezení svobody 

                                                 

305 Nález Ústavního soudu ze dne 24. 7. 2008, sp. zn. III. ÚS 1272/08. 
306 Nález pléna Ústavního soudu ze dne 25. 6. 2002, sp. zn. Pl. ÚS 36/01, 403/2002 Sb. (N 80/26 SbNU 

317). Srov. nález Ústavního soudu ze dne 12. 8. 2010, sp. zn.  I. ÚS 1595/10 (N 162/58 SbNU 393), který 

se týkal odměny advokáta a kde již aplikace principu proporcionality uvedena není (odůvodnění ve vztahu 

k oblasti nucené práce je však v tomto nálezu bohužel argumentačně velmi chudé). Viz též nález pléna 

Ústavního soudu ze dne 15. 9. 2015, sp. zn. Pl. ÚS 13/14 (297/2015 Sb., N 164/78 SbNU 451), bod 24-37 

(odměna pro soudní znalce). Dále též nález pléna Ústavního soudu ze dne 14. 8. 2018, sp. zn. Pl. ÚS 14/17, 

200/2018 Sb., bod 68 (odměna pro soudní exekutory). 
307 Nález pléna Ústavního soudu ze dne 22. 3. 1994, sp. zn. Pl. ÚS 37/93 (86/1994 Sb., N 9/1 SbNU 61). 

Na tuto pasáž pak Ústavní soud odkazuje i několik let poté, např. v nálezu ze dne 24. 7. 2008, sp. zn. III. 

ÚS 1272/08. 
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(tj. včetně vazby, ústavního léčení apod.).308 V těchto případech tak poskytuje Listina 

vyšší (resp. širší) standard ochrany základních práv oproti mezinárodnímu 

(resp. evropskému) právu, a proto má její aplikace přednost.309 

Pokud na tomto místě přeskočíme první dva případy negativní definice nucené práce 

(nucená práce jako trest, povinná vojenská služba), kterým bude věnována pozornost 

v samostatných kapitolách týkajících se jednotlivých právních odvětví níže, zbývají dva 

případy, které se do značné míry překrývají. 

Prvním z nich je nucená práce vyžadovaná na základě zákona při živelních 

pohromách a obdobných nebezpečích ohrožujících lidské životy, zdraví nebo značný 

majetek. Za použití systematického výkladu dojdeme porovnáním s posledním případem 

negativní definice nucené práce k závěru, že předpokladem pro aktivaci tohoto 

ustanovení je určité plošnější (ať už jde o rozsah územní či osobní) nebezpečí, se kterými 

je obvykle spojena potřeba déletrvající výpomoci ze strany více osob.310 Pod toto 

ustanovení lze tedy kromě typických příkladů působení vyšší moci zařadit i například 

důsledky teroristického útoku. Obecně formulovaný ústavní základ pro vyžadování 

povinné práce je v těchto případech dán i pozitivně v ústavním zákonu o bezpečnosti.311 

Podrobnější úpravu pak obsahuje především balíček zákonů zabývajících se řešením 

krizových stavů.312 Ve vztahu k (nepodnikajícím) fyzickým osobám je v tomto směru 

nedůležitější § 25 zákona o integrovaném záchranném systému, který těmto osobám 

při mimořádných událostech ukládá jak pasivní povinnosti strpět různá nutná omezení 

(např. strpět vstup cizích osob na pozemek nebo umístění určitých zařízení na daném 

pozemku), tak i aktivní povinnosti spočívající především v poskytnutí osobní či věcné 

pomoci. Krizový zákon dále umožňuje, aby hejtman v případě nezbytné potřeby i 

u nouzového stavu uložil pracovním příkazem fyzickým osobám pracovní povinnost 

nebo pracovní výpomoc, přičemž výkon těchto povinností se z pohledu překážek v práci 

                                                 

308 Srov. LANGÁŠEK, Tomáš, cit. výše v pozn. č. 5, s. 268, bod 19. 
309 Viz např. čl. 53 Evropské úmluvy o lidských právech. 
310 Srov. LANGÁŠEK, Tomáš, cit. výše v pozn. č. 5, s. 270, bod 27. 
311 Viz čl. 3 odst. 2, čl. 5 a čl. 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění 

pozdějších předpisů. 
312 Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o integrovaném záchranném systému“); zákon č. 240/2000 Sb., 

o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„krizový zákon“); zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně 

některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
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na straně zaměstnance považuje za jiný úkon v obecném zájmu.313 Tyto povinnosti nelze 

samozřejmě uložit osobám zdravotně nezpůsobilým k výkonu dané práce, ale například 

ani osobám ve věku do 18let a od 62 let (fikce zdravotní nezpůsobilosti) nebo ženám a 

osamělým mužům pečujícím o dítě do 15 let věku či těhotným ženám, přičemž tyto osoby 

mohou poskytnout dobrovolnou pomoc.314 V tomto ohledu se jeví jako nedůvodně 

diskriminační, že v případě péče o dítě do 15 let věku musí být muži na rozdíl od žen 

pro to, aby byli osvobozeni od možnosti uložení těchto povinností, osamělí.  

I zaměstnavatel pak může v těchto případech v rámci své činnosti jednostranně 

převést zaměstnance na dobu nezbytné potřeby na jinou práci.315 

Další povinnosti pak mají podnikající fyzické osoby, včetně zvláštního výčtu 

povinností pro podnikající fyzické osoby, u kterých došlo k havárii.316 

Posledním případem negativní definice nucené práce v Listině jsou práce uložené 

zákonem pro ochranu života, zdraví nebo práv druhých.317 Jak již bylo uvedeno 

v předchozím odstavci, systematickým výkladem dospějeme k závěru, že z množiny 

případů, které pod tento případ jazykově spadají, je třeba odebrat množinu, kterou 

upravuje předchozí případ negativní definice nucené práce. Spadat sem tak budou 

různorodé povinnosti z právních předpisů, od obecné soukromoprávní nebo trestně právní 

zakročovací povinnosti318 až k povinnosti poskytnout první pomoc319.  

Na druhou stranu je tento případ negativní definice nucené práce širší v tom, 

že kromě ochrany života a zdraví (v čemž se oba případy shodují) chrání též obecně práva 

druhých oproti předchozímu případu, kde byly chráněny pouze značné majetkové 

hodnoty. Právě pojem práv druhých Ústavní soud často využívá při posuzování ústavnosti 

vztahující se k výkonu některých povolání či k určitému právnímu postavení 

(např. povinné zastupování v určitých případech advokátem, vyživovací povinnost 

babičky).320 Stejně lze argumentovat i v případech povinností podřaditelných pod pojem 

                                                 

313 § 29 odst. 6 krizového zákona. 
314 § 32 odst. 2 a 4 krizového zákona. 
315 § 41 odst. 4 zákoníku práce. 
316 § 23 a 24 zákona o integrovaném záchranném systému a § 29 krizového zákona. 
317 Čl. 9 odst. 2 písm. d) Listiny. 
318 § 2901 občanského zákoníku, § 367 trestního zákoníku. 
319 § 150 a 151 trestního zákoníku. 
320 Viz nález Ústavního soudu ze dne 29. 11. 1994, sp. zn. I. ÚS 89/94 (N 58/2 SbNU 151); nález Ústavního 

soudu ze dne 24. 7. 2008, sp. zn. III. ÚS 1272/08; nález pléna Ústavního soudu ze dne 25. 6. 2002, 

sp. zn. Pl. ÚS 36/01 (403/2002 Sb., N 80/26 SbNU 317); nález Ústavního soudu ze dne 12. 8. 2010, 

sp. zn. I. ÚS 1595/10 (N 162/58 SbNU 393). 
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běžných občanských povinností, které nejsou v rámci negativní definice nucené práce 

v Listině na rozdíl třeba od Evropské úmluvy o lidských právech zmíněny.  

Přestože jsou výše uvedené případy v obecné rovině součástí negativní definice 

nucené práce, nelze z toho podle mého názoru automaticky dovodit, že se nemůže jednat 

v konkrétním případě, kdy by byla tato povinnost velmi nepřiměřená, o porušení zákazu 

nucené práce, a to s ohledem na podstatu a smysl (resp. esenciální obsah) tohoto 

zákazu.321 Proto je i zde třeba provést určité poměřování ve vztahu ke sledovanému 

legitimnímu cíli a jiným právům a povinnostem vyplývajících z daného právního vztahu, 

kde v případě, že by se ukázala daná nucená práce v extrémním nepoměru (resp. jako 

mimořádně zatěžující), by došlo k porušení zákazu nucené práce.322 

6.2. Pracovní právo 

Pracovní právo jako samostatné právní odvětví upravuje výkon závislé práce. 

Závislou práci definuje v článku 2 odst. 1 zákoník práce tak, že se jedná o práci, která je 

vykonávána ve vztahu nadřízenosti zaměstnavatele a podřízenosti zaměstnance, jménem 

zaměstnavatele, podle pokynů zaměstnavatele a zaměstnanec ji pro zaměstnavatele 

vykonává osobně. Judikatura pak k těmto čtyřem definičním znakům přidává ještě znak 

soustavnosti (či zamýšlené soustavnosti) a uvádí několik dalších skutečností, které 

na existenci těchto pěti znaků, které dohromady pojí osobní či hospodářská závislost, 

ukazují.323  

V odstavci druhém jsou pak uvedené doprovodné jevy závislé práci, resp. povinné 

aspekty, které se k výkonu závislé práce vážou – existence příslušného protiplnění (mzda, 

plat nebo odměna za práci), výkon práce na náklady a odpovědnost zaměstnavatele a 

v pracovní době na pracovišti zaměstnavatele (popřípadě na jiném dohodnutém místě). 

Definice závislé práce tedy neobsahuje prvek dobrovolnosti či absence donucení, 

a tudíž lze i nucenou práci při splnění výše uvedených definičních prvků jako závislou 

práci posoudit.324 Bez ohledu na to, zda se bude v takovém případě jednat o nelegální 

                                                 

321 Viz čl. 4 odst. 4 Listiny základních práv a svobod. 
322 Ke stejnému závěru došla, byť už před relativně dlouhou dobou, i tehdejší Evropská komise pro lidská 

práva. Viz rozhodnutí Evropské komise pro lidská práva ze dne 19. 7. 1968, W., X., Y. a Z proti Spojenému 

království, stížnosti č. 3435/67, 3436/67, 3437/67, 3438/67. 
323 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 13. 2. 2014, sp. zn. 6 Ads 46/2013, bod 14-30. 
324 Srov. tamtéž, bod 26. Ke „znaku“ dobrovolnosti viz též ŠTEFKO, Martin. Vymezení závislé a nelegální 

práce. Praha: Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013, s. 112-118. 



99 

 

práci ve smyslu § 5 písm. e) zákona o zaměstnanosti, budou právě z titulu, že se jedná 

o závislou práci, oběma stranám vztahu přiznána práva a povinnosti spojené s postavením 

zaměstnance a zaměstnavatele (vč. odměňování, pracovní doby či bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci). Právě odlišení od jiných institutů (společenské výpomoci na straně jedné 

a obchodních vztahů na straně druhé) a následné přiznání daných práv a povinností je 

totiž smyslem a účelem existence legální definice závislé práce.325 V sankční rovině však 

samozřejmě budou případy nucené práce řešeny spíše v rovině trestněprávní než ze strany 

inspektorátů práce.  

Přesto je alespoň pro představu podstatné uvést, jaká ustanovení či oblasti 

pracovního práva jsou v případech nucené práce porušovány. Jedná se zejména o pravidla 

v oblasti odměňování a pracovní doby. Zmínit lze nerespektování maximální týdenního 

rozsahu pracovní doby a délky směny a dob odpočinku.326 Pokud jde o odměňování, 

můžeme se setkat se zadržováním mzdy, truck systémem (vyplácení mzdy ve výrobcích 

podniku či tokenech) nebo úplným či částečným nevyplácením mzdy či jejích některých 

složek.327 V některých případech je využíváno dětské práce či není dostatečně přihlíženo 

ke zvláštní zranitelnosti dané skupiny osob či dané konkrétní osoby.328 

Vedle těchto nesporných porušení pracovního práva v konkrétních případech je 

možné, že mohou být i některé existující instituty pracovního práva v rozporu se zákazem 

nucené práce. Proto bude právě posouzení vybraných institutů pracovního (či služebního) 

práva ve vztahu k zákazu nucené práce předmětem následujících kapitol.  

6.2.1. Převedení na jinou práci329 

Přestože již nenajdeme v českém právním řádu obecnou pracovní povinnost ani 

obdobný právní institut, i v „novém“ zákoníku práce stále přežívá institut, který je 

ve vztahu k zákazu nucené práce ve své současné podobě přinejmenším sporný. 

Konkrétně převedení na jinou práci. 

                                                 

325 Tamtéž, bod 21. 
326 Viz např. Český stát toleruje kruté vykořisťování i obchod s lidmi. Český helsinský výbor [online]. 

18. 3. 2015 [cit. 2. 12. 2018]. Dostupné z: http://www.helcom.cz/cs/cesky-stat-toleruje-krute-

vykoristovani-i-obchod-s-lidmi/.  
327 Viz např. Zpráva o stavu obchodování s lidmi v České republice za rok 2017, cit. výše v pozn. č. 25, 

s. 19, 22 nebo 28. 
328 Tamtéž, s. 13 až 16. 
329 Tato kapitola byla s drobnými úpravami publikována v rámci odborného periodika. Viz ALDORF, 

Lukáš. Zákaz výkonu nucené práce a převedení na jinou práci bez souhlasu zaměstnance. Acta Iuridica 

Olomucensia. 2016, vol. 11, supplementum 1, s. 181-189. 

http://www.helcom.cz/cs/cesky-stat-toleruje-krute-vykoristovani-i-obchod-s-lidmi/
http://www.helcom.cz/cs/cesky-stat-toleruje-krute-vykoristovani-i-obchod-s-lidmi/
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Tento institut je zakotven v § 41 zákoníku práce. Dle tohoto ustanovení je 

v případech uvedených v odstavci 1 zaměstnavatel povinen převést zaměstnance na jinou 

práci (např. při zdravotní nezpůsobilosti k práci či při konání zakázaných prací) a 

v případech uvedených v odstavci 2 a 4 může zaměstnavatel převést zaměstnance 

na jinou práci (např. dal-li zaměstnavatel zaměstnanci výpověď dle § 52 písm. f) nebo g) 

zákoníku práce či při odvrácení mimořádné či živelné události či při podobných 

situacích). V těchto případech není vyžadován souhlas zaměstnance s převedením. Dále 

zde platí, že v případě, že není možné zaměstnance převést na práci v rámci pracovní 

smlouvy, je možné ho převést na práci jiného druhu, a to stále bez nutnosti souhlasu 

zaměstnance.330  

 Zákoník práce zná kromě výše uvedených případů i možnost převedení zaměstnance 

na jinou práci, kdy souhlasu zaměstnance třeba je (nemůže-li zaměstnanec konat práci 

pro prostoj nebo pro přerušení práce způsobené nepříznivými povětrnostními vlivy).331 

Nabízí se tedy otázka, zda převedení zaměstnance na práci jiného druhu, než který 

byl sjednán v pracovní smlouvě, bez souhlasu tohoto zaměstnance, představuje 

zakázanou nucenou práci podle čl. 9 Listiny. Jelikož se jedná o určitou povinnost 

(spočívající ve výkonu práce) v rámci právního vztahu, do kterého vstupuje daná osoba 

dobrovolně a jehož prostřednictvím dochází k realizaci některého z hospodářských či 

sociálních práv obsažených v Listině, zbývá učinit dva kroky – provést test racionality 

ve vztahu k danému sociálnímu právu (v případě, že tímto testem úprava neprojde, je 

v rozporu se zákazem nucené práce i tímto sociálním právem) a pokud v tomto testu daná 

povinnost obstojí, posoudit, zda není ve vztahu k danému právnímu vztahu (jehož obsah, 

resp. přinejmenším tato povinnost, je dán právními předpisy či jinými pravidly 

stanovenými veřejnou mocí) nadměrně zatěžující.332 

Test racionality se skládá ze 4 kroků: 

a) „[v]ymezení smyslu a podstaty sociálního práva, tedy jeho esenciálního obsahu; 

b) [z]hodnocení, zda se zákon nedotýká samotné existence sociálního práva nebo 

skutečné realizace jeho esenciálního obsahu; 

                                                 

330 § 41 odst. 3 zákoníku práce. 
331 § 41 odst. 5 zákoníku práce. 
332 Tento postup vychází z nálezu pléna Ústavního soudu ze dne 27. listopadu 2012, sp. zn. Pl. ÚS 1/12 

(437/2012 Sb., N 195/67 SbNU 333), veřejná služba, bod 237-261. 
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c) [p]osouzení, zda zákonná úprava sleduje legitimní cíl; tedy zda není svévolným 

zásadním snížením celkového standardu základních práv; 

d) [z]vážení otázky, zda zákonný prostředek použitý k jeho dosažení je rozumný 

(racionální), byť nikoliv nutně nejlepší, nejvhodnější, nejúčinnější či 

nejmoudřejší.“333 

V případě, že je při druhém kroku dosaženo závěru, že daná právní úprava zasahuje 

do samotné esence daného sociálního práva, postupuje se nadále s ohledem na čl. 4 odst. 4 

Listiny cestou přísnějšího testu proporcionality.334  

V tomto případě je zasahováno do práva na svobodnou volbu povolání podle čl. 26 

odst. 1 Listiny, jehož esenciální obsah lze v tomto ohledu spatřovat v existenci možnosti 

jednotlivce rozhodnout se „čím se bude živit“.335  

Pokud jde o to, zda takto postavený institut převedení na jinou práci v případech 

převedení bez souhlasu zaměstnance, do tohoto esenciálního obsahu zasahuje, je třeba 

zejména s ohledem na dočasnost převedení v tomto ohledu odpovědět záporně.336 Tím 

spíše, když jsou případy převedení vybrány legitimně (viz dále) a když zde stále existuje 

možnost dát výpověď. 

Cílem institutu převedení je zajistit, aby v určitých případech zaměstnavatel nesměl 

či nemusel zaměstnanci přidělovat dosavadní práci a aby zároveň důsledkem nebylo 

skončení pracovního poměru, ale možnost pokračování v daném pracovním poměru, 

což nebude mít za následek ztrátu příjmu, tj. nalezení určitého vyváženého řešení 

pro vymezené případy bez nutnosti končit pracovní poměr. 

Zaměstnavatel je povinen převést zaměstnance na jinou práci zejména 

ze zdravotních důvodů, pro které nemůže zaměstnanec svou dosavadní práci dále 

vykonávat.337 V těchto případech nesmí zaměstnavatel zaměstnanci doposud 

                                                 

333 Viz např. nález pléna Ústavního soudu ze dne 24. 4. 2012, sp. zn. Pl. ÚS 54/10 (186/2012 Sb., N 84/65 

SbNU 121), karenční doba II, bod 48. 
334 Tamtéž, bod 47 a násl. 
335 Viz např. nález pléna Ústavního soudu ze dne 27. listopadu 2012, sp. zn. Pl. ÚS 1/12, (437/2012 Sb., 

N 195/67 SbNU 333), veřejná služba, bod 234-235. 
336 Dočasnost převedení potvrzuje krom vymezení jednotlivých případů převedení i znění § 41 odst. 7 

zákoníku práce. 
337 Pro úplný výčet důvodů, kdy je zaměstnavatel povinen převést zaměstnance na jinou práci, viz § 41 

odst. 1 zákoníku práce. 
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vykonávanou práci přidělovat.338 Jelikož však není spravedlivé339 ani to, aby 

zaměstnavatel mohl v těchto případech bez dalšího se zaměstnancem jednostranně 

skončit pracovní poměr, dal zákonodárce zaměstnavateli povinnost převést zaměstnance 

v těchto případech na jinou práci. Tím zákonodárce tedy na jedné straně vyhověl 

zaměstnavateli v tom, že může dále využívat zaměstnance k výkonu práce (a to i bez jeho 

souhlasu), na druhé straně tím ani nezkrátil právo zaměstnance na to, aby si obstaral 

prostředky na své živobytí prací. Tento cíl je tedy pro tuto množinu legitimní. 

Další množinou jsou případy, kdy zaměstnavatel může jednostranně a bez souhlasu 

převést zaměstnance na jinou práci. Může tak učinit, 

a) dal-li zaměstnanci výpověď z důvodů uvedených v § 52 písm. f) a g), 

b) bylo-li proti zaměstnanci zahájeno trestní řízení pro podezření z úmyslné trestné 

činnosti spáchané při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním ke škodě 

na majetku zaměstnavatele, a to na dobu do pravomocného skončení trestního řízení, 

c) pozbyl-li zaměstnanec dočasně předpoklady stanovené zvláštními právními 

předpisy pro výkon sjednané práce, avšak v tomto případě nejdéle celkem 

na 30 pracovních dnů v kalendářním roce.340 

Ve všech těchto případech opět existuje očividný legitimní zájem zaměstnavatele 

na tom, aby zaměstnanec již tuto práci nevykonával. Zákonodárce však také považoval 

za spravedlivé, aby v těchto případech mohl zaměstnavatel, který „za nic na rozdíl 

od zaměstnance nemůže“, přidělovat zaměstnanci po tuto ohraničenou dobu (výpovědní 

doba, doba trvání řízení či max. 30 dnů) jinou práci, pokud tak uzná za vhodné 

(v opačném případě se bude jednat o překážku na straně zaměstnavatele). Opět je zde tedy 

dán legitimní cíl převedení. 

Specifickým případem je možnost převést zaměstnance na jinou práci na dobu 

nezbytné potřeby, jestliže je to třeba k odvrácení mimořádné události, živelní události 

nebo jiné hrozící nehody nebo k zmírnění jejich bezprostředních následků.341 Zde existuje 

i zájem veřejný, který je bezesporu legitimní a nadto lze tento podřadit pod negativní 

definici nucené práce uvedenou v čl. 9 odst. 2 písm. c) Listiny. 

                                                 

338 Viz § 103 odst. 1 písm. a) zákoníku práce. 
339 Důvodem nespravedlnosti je například absence zavinění ve vztahu ke zdravotní nezpůsobilosti na straně 

zaměstnance či ochrana mateřství a rodičovství. 
340 Viz § 41 odst. 2 zákoníku práce. 
341 Viz § 41 odst. 4 zákoníku práce. 
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Z výše uvedeného tedy vyplývá, že sledovaný cíl je ve všech těchto případech 

legitimní a takto postavená úprava institutu převedení na jinou práci je rozumným 

(či způsobilým) prostředkem k dosažení tohoto cíle. 

Posledním zkoumaným prvkem je to, zda není převedení na jinou práci bez souhlasu 

zaměstnance nadměrně zatěžující ve vztahu k ostatním právům a povinnostem 

vyplývajícím z pracovního poměru. V tomto kontextu je podstatné, že ačkoliv může být 

důsledkem výkon jiné než sjednané práce, má zaměstnavatel povinnost převést takového 

zaměstnance primárně na práci odpovídající sjednanému druhu práce a je přitom nucen 

přihlížet i ke schopnostem daného zaměstnance a pokud možno i k jeho kvalifikaci.342 

Dále je třeba zopakovat, že převedení na jinou práci je podle současné právní úpravy 

v zásadě dočasné povahy a je možné pouze ve výslovně uvedených legitimních 

případech. A v neposlední řadě platí i to, že po převedení zaměstnanec nadále vykonává 

závislou práci, za kterou mu přísluší spravedlivá odměna.343 Tudíž je splněn i tento 

(zpravidla) primární účel vstoupení do pracovního poměru. Ze všech těchto důvodů lze 

uzavřít, že současná právní úprava převedení zaměstnance na jinou práci bez jeho 

souhlasu nepředstavuje nadměrně zatěžující břemeno a není tudíž v rozporu se zákazem 

nucené práce podle čl. 9 Listiny. 

Přestože platná právní úprava v tomto testu obstála, lze z výše uvedeného usuzovat, 

že v přísnějším testu proporcionality by mohl být výsledek opačný.344 Test 

proporcionality se od testu racionality odlišuje zejména přísností přezkumu. Zatímco 

v testu racionality postačuje, aby zákonodárcem zvolený prostředek (právní úprava) byl 

ve vztahu k legitimnímu cíli prostředkem rozumným, v testu proporcionality musí být 

tento prostředek prostředkem nejvhodnějším. Stejnou zásadou, jakou obsahuje test 

proporcionality, by se měl z povahy věci řídit i zákonodárce při tvorbě práva 

(vč. novelizace platné právní úpravy). 

O to se zákonodárce pokusil i v případě relativně obsáhlého a zásadního návrhu 

novely zákoníku práce, který byl v roce 2016 a 2017 projednáván Poslaneckou 

                                                 

342 § 41 odst. 3 a 6 zákoníku práce. 
343 Viz čl. 28 Listiny. 
344 Požadavek používání testu proporcionality v případech aplikace negativních aspektů práva 

na svobodnou volbu povolání se objevil v nálezu Ústavního soudu ze dne 25. 10. 2016, sp. zn. II. ÚS 443/16 

(N 200/83 SbNU 209), bod 25 až 29. 
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sněmovnou, ale jeho projednávání bylo v polovině roku 2017 Poslaneckou sněmovnou 

ve 2. čtení přerušeno a ke schválení návrhu tak nedošlo.345 

Podle tohoto návrhu mělo platit, že pokud nemá zaměstnavatel práci v rámci 

sjednaného druhu práce, kterou by mohl zaměstnanci přidělit, nebyl by už nadále povinen 

či oprávněn převést zaměstnance jednostranně na jinou práci. Tato jeho povinnost se měla 

změnit na povinnost nabídkovou. To by znamenalo, že by takový zaměstnavatel práci 

mimo sjednaný druh práce zaměstnanci pouze nabídl. Pokud by zaměstnanec tuto práci 

přijal, uzavřel by s ním zaměstnavatel dohodu o změně pracovní smlouvy. Pokud by 

zaměstnanec tuto práci odmítl, jednalo by se o překážku v práci na straně zaměstnance, 

za kterou by nenáležela zaměstnanci mzda či plat. Pokud by ale zaměstnavatel takovou 

práci neměl či nabídkovou povinnost nesplnil, jednalo by se o překážku v práci na straně 

zaměstnavatele s plnou náhradou mzdy či platu.346 

Pojetí tohoto institutu obsažené v navrhované novele by tedy odpovídalo 

soukromoprávní povaze pracovního poměru a s tím spojené zásadě autonomie vůle a 

smluvní volnosti. Zároveň by nijak nezasahovalo do práva na svobodnou volbu povolání 

a nemohlo by se v žádném případě jednat o nucenou práci. 

Otázkou však zůstává, zda by se současně se zlepšením postavení zaměstnance 

nezhoršilo postavení zaměstnavatele, a to především vzhledem k povinnosti placení 

pojistného na sociální zabezpečení a veřejné zdravotní pojištění ve vztahu k zaměstnanci, 

který nabízenou práci mimo sjednaný druh práce odmítne. 

Pokud jde o pojistné na sociální zabezpečení, tak by se postavení zaměstnavatele 

nezhoršilo, jelikož za kalendářní měsíc, který stráví zaměstnanec „na překážce“, 

zaměstnavatel pojistné neplatí, resp. neodvádí (vyměřovací základ je nulový).347 

V případě pojistného na veřejné zdravotní pojištění je situace podobná. Na rozdíl 

od pojistného na sociální zabezpečení zde sice zaměstnavatel odvádí za každého 

takového zaměstnance přinejmenším pojistné počítané z minimálního vyměřovacího 

základu (ve výši minimální mzdy), ale pokud bude standardně počítaný vyměřovací 

                                                 

345 Pro bližší informace o návrhu této novely viz sněmovní tisk č. 903 ve volebním období Poslanecké 

sněmovny 2013-2017. Podobné úvahy de lege ferenda lze nalézt i v RANDLOVÁ, Nataša. Změna 

pracovního poměru. In HŮRKA, Petr a kol. Pracovní právo. 2. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2015, s. 167. 
346 Tamtéž. 
347 Viz § 5 odst. 1 zákona ČNR č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní 

politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. 
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základ nižší než minimální vyměřovací základ, je zaměstnanec povinen pojistné z rozdílu 

těchto vyměřovacích základů doplatit.348 

V porovnání se současnou právní úpravou tedy představovala navrhovaná novela 

zákoníku v oblasti převedení zaměstnance na jinou práci krok správným směrem. 

Bohužel z této novely nakonec sešlo.  

6.2.2. Obdobné instituty ze zákona o státní službě 

Kromě zákoníku práce upravují výkon závislé práce (resp. práva a povinnosti s tím 

související) pro specifické skupiny osob i další zákony. Jedná se zejména o úpravu 

výkonu závislé práce ze strany většiny zaměstnanců veřejné sféry. Pokud pomineme 

služební poměr vojáků z povolání a příslušníků bezpečnostních sborů, které jsou pro jimi 

vykonávanou činnost velmi specifické a často těžko přenositelné do jiného prostředí, 

zbydou nám zejména dvě velké skupiny osob – úředníci ve státní správě a úředníci 

v samosprávě. A jelikož pro úředníky územních samosprávných celků nic zvláštního 

v tomto směru nenalezneme, zbývá služební poměr úředníků ve státní správě.349 

Služební poměr státních zaměstnanců (úředníků ve státní správě) upravuje 

až na některé více či méně smysluplné výjimky zákon o státní službě.350 S ohledem 

na zákaz výkonu nucené práce obsahuje tři instituty, které se mohou již při čtení tohoto 

zákona nebo až při jejich následném používání v praxi zdát sporné – převedení na jiné 

služební místo, přeložení a zastupování. 

Převedení na jiné služební místo je obdobou institutu převedení na jinou práci 

v zákoníku práce. Převedení na jiné služební místo je zde v souladu s vrchnostenským 

pojetím státní služby prováděno rozhodnutím služebního orgánu, tedy jednostranným 

vrchnostenským aktem bez potřeby souhlasu státního zaměstnance. Zároveň se jedná 

oproti úpravě uvedení v zákoníku práce o změnu trvalou. Převedení je možné v těchto 

taxativně uvedených případech – pozbytí zdravotní způsobilosti či nesplňování některých 

                                                 

348 Viz § 3 odst. 10 zákona ČNR č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění 

pozdějších předpisů. 
349 Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů, obsahuje pouze velmi stručnou úpravu vybraných specifik (zejména postup 

výběru nových zaměstnanců) oproti zákoníku práce s tím, že se ve zbytku subsidiárně použije zákoník 

práce. 
350 § 2 odst. 2 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní 

službě“). K tomu viz též PICHRT, Jan. § 2. In PICHRT, Jan a kol. Zákon o státní službě: komentář. Praha: 

Wolters Kluwer, 2015, s. 4-17.  
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požadavků pro výkon státní služby na daném služebním místě na straně jedné a 

po ukončení působení na dosavadním služebním místě na straně druhé (ať už z důvodu 

odvolání z místa představeného, zrušení tohoto místa nebo uplynutí doby zařazení či 

jmenování na tomto místě bez skončení služebního poměru).351 

Při posuzování souladu se zákazem nucené práce je tedy třeba postupovat obdobně 

jako u výše uvedeného institutu převedení na jinou práci obsaženého v zákoníku práce. 

I zde se jedná o povinnost existující v rámci daného vztahu spočívajícím ve výkonu 

závislé práce (zde služební poměr), do kterého daná osoba vstoupila dobrovolně a tyto 

podmínky a důsledky převedení jsou pro státní zaměstnance či uchazeče předem 

známé.352 

Pokud jde o následný test racionality, tak i v tomto případě je prováděn ve vztahu 

k právu na svobodnou volbu povolání podle čl. 26 odst. 1 Listiny. 

Jak bylo uvedeno výše, esenciálním obsahem tohoto práva je v tomto ohledu 

možnost vybrat si, jakým způsobem získávat příjem, resp. čím se živit.  

Složitější je otázka, zda tento institut nezasahuje do tohoto esenciálního obsahu. 

Rozdílem od převedení v zákoníku práce je zejména to, že toto převedení je trvalé, nikoli 

pouze dočasné, povahy.353 Proto je třeba se tímto krokem zabývat komplexněji, zejména 

pak otázkami na jaké místo a v jakých případech se státní zaměstnanec má převést. 

Pokud jde o první z těchto otázek, tak se zde zákonodárce, zřejmě ve spěšnosti, 

s jakou byl zákon o státní službě v konečné podobě přijímán,354 dopustil legislativní 

nedokonalosti v tom, že pouze ve vztahu k převedení pro pozbytí zdravotní způsobilosti 

je v § 61 výslovně uvedeno, že je třeba takového státního zaměstnance převést na služební 

místo, které je pro něj vhodné, přičemž při posuzování vhodnosti se kromě zdravotních 

hledisek přihlíží i ke kvalifikaci a schopnostem tohoto státního zaměstnance.355 

V ostatních případech výslovná zmínka o vhodnosti chybí. Teleologické a systematické 

argumenty (není možné převádět státního zaměstnance na místo, které pro něj není 

                                                 

351 § 61 odst. 1 zákona o státní službě. 
352 V tomto ohledu zde pomineme právní úpravu obsaženou v přechodných ustanoveních zákona o státní 

službě, na základě které se dosavadní vedoucí zaměstnanci správních úřadů stali státními zaměstnanci 

přímo ze zákona, tudíž bez možnosti odmítnout (§ 186 odst. 1 a § 188 odst. 1 zákona o státní službě). Tito 

státní zaměstnanci ale samozřejmě mohli požádat o skončení služebního poměru, takže i zde lze tvrdit, že 

jsou ve služebním poměru dobrovolně. 
353 Viz § 61 zákona o státní službě. 
354 Pro komplexnější obrázek viz též PICHRT, Jan, cit. výše v pozn. č. 350, s. XXXVIII-XLV. 
355 § 61 odst. 2 a 4 zákona o státní službě. 
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vhodné – např. na které není zdravotně způsobilý) však jasně hovoří pro analogické 

použití převedení pouze na vhodné služební místo i na ostatní případy převedení. 

Otázkou však je, na základě jakých kritérií vhodné místo poznat. V tomto směru 

nabízí dobrý návod metodika sekce Ministerstva vnitra pro státní službu, která je gesčním 

garantem oblasti státní služby. Podle této metodiky se je třeba řídit zejména zdravotní 

způsobilostí (nepřekročitelné kritérium), nejvyšším dosaženým vzděláním státního 

zaměstnance (nelze převést na místo, na které nesplňuje požadované vzdělání356, 

a v zásadě ani na služební místo, na které postačí nižší vzdělání), dosavadním služebním 

působištěm státního zaměstnance (nepřekročitelné bez souhlasu státního zaměstnance) 

a oborem služby, resp. povahou činností, které státní zaměstnanec dosud vykonával 

(vyžadován je buď stejný obor služby, nebo alespoň značná podoba vykonávaných 

činností).357  

Přestože metodický pokyn není závazným pramenem práva, je vhodné se jím 

za účelem zajištění jednotnosti napříč státní správou řídit a v opačném případě svůj 

postup dostatečně odůvodnit, jinak by se mohlo jednat o porušení zásady zákazu libovůle 

a zásady rovného zacházení.358 Krom toho je v tomto ohledu dalším argumentem 

pro řízení se těmito přísnějšími kritérii vhodnosti i trvalý charakter tohoto převedení. 

Přestože je tedy toto převedení trvalé povahy, lze zejména z důvody povinnosti 

zachování obdobnosti činností či oboru služby učinit závěr, že tento institut 

do esenciálního obsahu práva na svobodnou volbu povolání nezasahuje. 

I zde je legitimním cílem snaha o určité vyvážené řešení vymezených situací, 

přičemž všechny tyto situace jsou oprávněné (pozbytí zdravotní způsobilosti či některých 

požadavků, zrušení místa, odvolání z místa představeného, uplynutí doby zařazení či 

jmenování na místě představeného). K tomuto cíli dále přistupuje veřejný zájem 

na zajištění plnění úkolů jednotlivých služebních úřadů v rámci jejich působnosti, 

                                                 

356 To má poněkud absurdní důsledky pro osoby, které byly do služebního poměru přijaty na základě 

výjimky uvedené v § 201 odst. 1 zákona o státní službě, přestože neplnily vzdělání požadované na dané 

služební místo. 
357 Pro úplný výčet viz čl. 55 Metodického pokynu náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 1/2016, 

kterým se stanoví podrobnosti ke změnám služebního poměru. Dostupný online z: 

http://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/dokumenty-metodicke-pokyny-metodicke-pokyny.aspx.  
358 ALDORF, Lukáš. Služební poměr jako veřejnoprávní vztah a vybrané problémy interpretace zákona o 

státní službě. In PICHRT, J.; KOPECKÝ, M.; MORÁVEK, J. (eds.). Služební vztahy a výkon závislé práce. 

Praha: Wolters Kluwer, 2016, s. 235-236. Ke stejnému závěru se přiklonil též rozsudek Krajského soudu 

v Ústí nad Labem ze dne 8. února 2017, sp. zn. 15 Ad 4/2016, s. 8. 

http://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/dokumenty-metodicke-pokyny-metodicke-pokyny.aspx
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k čemuž jsou samozřejmě zaměstnanci nezbytní.359 Institut převedení je pak očividně 

rozumným prostředkem k dosažení těchto cílů.  

Zbývá tedy posouzení, zda převedení nepředstavuje nadměrně zatěžující povinnost 

ve vztahu k ostatním právům a povinnostem vyplývajícím ze služebního poměru. To je 

však vyloučeno již toho důvodu, že by zde nemělo docházet k převedení na služební 

místo, kde má být vykonávaná zásadním způsobem jiná práce, než jakou vykonával daný 

státní zaměstnanec dosud. 

V pořadí druhým sporným institutem je přeložení, který je již od přijetí zákona 

o státní službě vnímán jako nevýhoda oproti „běžným“ zaměstnanců, na které dopadá 

právní úprava v zákoníku práce, přičemž tuto nevýhodu bylo třeba vyvážit jinými 

výhodami (např. více dnů placeného volna).360 V zásadě se jedná o tentýž institut jako 

stejnojmenný protějšek ze zákoníku práce (dočasné přesunutí státního zaměstnance 

do jiného služebního úřadu či jiného organizačního v případě provozní nezbytnosti) 

s jedním zásadním rozdílem spočívajícím v tom, že zákon o státní službě nevyžaduje 

pro přeložení souhlas daného státního zaměstnance. Z toho důvodu zároveň obsahuje 

časový limit pro onu dočasnost v podobě 60 (resp. se souhlasem státního zaměstnance 

celkem 120) dnů v kalendářním roce.361 Zákon o státní službě dále uvádí, že je třeba 

přihlížet k osobním, zdravotním a rodinným poměrům státního zaměstnance, přičemž 

u zvlášť chráněných skupin státních zaměstnanců, které v tomto ohledu zvýšenou měrou 

chrání i zákoník práce, se vyžaduje jejich souhlas. To platí pro těhotné státní 

zaměstnankyně, státní zaměstnance pečující o dítě do 8 let věku (resp. u osamělých 

státních zaměstnanců do 15 let věku) a pro státní zaměstnance dlouhodobě pečující 

o osobu závislou na pomoci jiné osoby ve druhém či vyšším stupni závislosti.362 

Dále zákon o státní službě uvádí, že při přeložení do jiné obce je služební úřad povinen 

zajistit danému státnímu zaměstnanci ubytování a cestovní náhrady.363 Zároveň nesmí 

státnímu zaměstnanci v důsledku přeložení klesnout plat.364 

                                                 

359 Potřeba přihlížet k veřejným zájmům vyplývá z § 2 odst. 4 správního řádu. 
360 Viz např. Úředníci budou mít víc volna než ti, co je platí. In Novinky.cz [online]. 8. 6. 2015 [cit. 

2. 12. 2018]. Dostupné z: https://www.novinky.cz/domaci/371717-urednici-budou-mit-vic-volna-nez-ti-

co-je-plati.html.  
361 Viz § 47 odst. 1 zákona o státní službě. 
362 § 47 odst. 2 věta poslední a odst. 3 zákona o státní službě. 
363 § 47 odst. 4 zákona o státní službě. 
364 § 47 odst. 5 zákona o státní službě. 

https://www.novinky.cz/domaci/371717-urednici-budou-mit-vic-volna-nez-ti-co-je-plati.html
https://www.novinky.cz/domaci/371717-urednici-budou-mit-vic-volna-nez-ti-co-je-plati.html
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Při posuzování souladu tohoto institutu se zákazem nucené práce opět dospějeme 

k testu racionality ve vztahu k právu na svobodnou volbu povolání podle čl. 26 odst. 1 

Listiny a následnému posouzení toho, zda tento institut nepředstavuje nadměrně 

zatěžující břemeno ve vztahu k ostatním právům a povinnostem vyplývajícím 

ze služebního poměru.  

Do esenciálního obsahu práva na svobodnou volbu povolání (tj. možnosti 

rozhodnout se, čím se živit) institut přeložení nezasahuje, jelikož bude služba i 

po přeložení vykonávána ve stejném oboru služby (tj. nemění se okruh činností, které je 

možné státnímu zaměstnanci přidělit). Navíc je přeložení pouze dočasné. 

Tento institut má za cíl zajistit, aby byly služební úkoly jednotlivých služebních 

úřadů (tj. především služby vůči občanům a jiným „klientům“) plněny řádně a včas 

i v případě provozních problémů spočívajících například v nedostatku pracovních sil. 

Tento cíl je tedy třeba zajisté považovat za legitimní a nadto ve veřejném zájmu. Zřejmé 

také je, že je tento institut rozumným prostředkem k dosažení tohoto cíle. 

V testu racionality tedy institut přeložení obstál. Pokud jde o kritérium nadměrně 

zatěžujícího břemene, je třeba zopakovat, že se v případě přeložení v rámci stejné obce 

zásadnějším způsobem mění prakticky pouze organizační útvar či úřad, kde je daná práce 

vykonávána. To s ohledem na dočasnost přeložení a na to, že služební poměr je vztahem 

ke státu, nikoli konkrétnímu služebnímu úřadu, postačí pro učinění závěru o ústavnosti 

tohoto institut pro tento případ. 

Složitější je situace v případě přeložení státního zaměstnance mimo obec, ve které 

dosud vykonával státní službu. Zde je třeba opět vnímat oprávněný veřejný zájem státu 

na řádném plnění působnosti jednotlivých služebních úřadů, ve vztahu k českým 

občanům či jiným adresátům. A právě hrozba neplnění této základní povinnosti státní 

správy je bezesporu legitimní příčinou existence institutu přeložení. Zároveň zákon 

o státní službě uvádí hlediska, ke kterým je třeba přihlížet, a chrání určité skupiny státních 

zaměstnanců. Sporná je otázka maximální doby přeložení. V tomto ohledu je dobře, 

že zákon uvádí maximální dobu ve vztahu k danému kalendářnímu roku (nikoli tedy 

jednomu přeložení), domnívám se však, že 60 dnů je v tomto případě příliš, a uvítal bych 

spíše například maximálně 30 dnů s možností prodloužení až na 120 dnů v případě 

souhlasu státního zaměstnance. Přesto se domnívám, že tento aspekt nepředstavuje 
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nadměrně zatěžující břemeno, jako nezbytný předpoklad pro učinění závěru 

o neústavnosti tohoto institutu. 

Na druhou stranu může být nezákonným či dokonce protiústavním shledáno 

individuální rozhodnutí o přeložení konkrétního státního zaměstnance, pokud nebude 

dostatečně přihlédnuto k osobním a rodinným poměrům daného státního zaměstnance 

(např. místu bydliště). Tento institut totiž může sloužit jako možný nástroj pro potrestání 

nepohodlného státního zaměstnance.365 

Posledním posuzovaným institutem je zastupování. Zde zákon o státní službě 

rozlišuje dva typy – zastupování stálé a ad hoc dočasné zastupování.  

Stálé zastupování znamená, že si každý představený (vedoucí zaměstnanec) vybere 

ze svých zpravidla přímo podřízených státních zaměstnanců svého zástupce, který daného 

státního zaměstnance zastupuje v plném rozsahu.366 Tomuto stálému zástupci poté 

přísluší příplatek za vedení.367 

Dočasné ad hoc zastupování naopak znamená povinnost státního zaměstnance 

na základě příkazu zastupovat představeného nebo státního zaměstnance na služebním 

místě zařazeném ve vyšší platové třídě, přičemž tato doba zastupování nesmí překročit 

180 dnů v kalendářním roce, ledaže s tím daný státní zaměstnanec souhlasí. Zároveň má 

takový státní zaměstnanec v případě delšího než čtyřtýdenního zastupování nárok na plat, 

který by mu příslušel, kdyby byl zařazen na místě zastupovaného.368 Ačkoli jazykový 

výklad zákona o státní službě napovídá spíše využívání tohoto institutu v případě potřeby 

zastoupení nepřítomného státního zaměstnance, používá se tento institut v praxi i tehdy, 

pokud je třeba „obsadit“ neobsazené místo do doby, než se podaří obsadit řádným 

                                                 

365 Viz BAROCH, Pavel. Šikana: Jak "zlobivý" státní úředník přichází o práci. In Týden.cz [online]. 

17. 2. 2018 [cit. 2. 12. 2018]. Dostupné z: https://www.tyden.cz/rubriky/domaci/sikana-jak-zlobivy-statni-

urednik-prichazi-o-praci_466864.html. Ačkoli je tento konkrétní článek psán relativně jednostranně, 

podobná věc se s ohledem na současnou právní úpravu může stát. 
366 § 9 odst. 7 zákona o státní službě. V tomto kontextu je zajímavý postoj mnoha (pravděpodobně většiny) 

služebních úřadů, včetně sekce Ministerstva vnitra pro státní službu, které tuto povinnost vykládají jako 

fakultativní (vykládají „vybere“ jako „může vybrat“), přestože se nacházíme ve veřejném právu, jazykové 

vyjádření je jednoznačné a i povinné stanovení zástupce, který tak pro případ nepřítomnosti představeného 

může vykonávat jeho práva a povinnosti, dává naprostý smysl. Faktickým problémem tak snad může být 

pouze finanční nákladnost stanovení těchto zástupců, kterým i při nevykonávání povinností představeného 

náleží přinejmenším snížený příplatek za vedení, který se musí nacházet v mezích uvedených v příloze č. 2 

k zákonu o státní službě (krom toho lze argumentovat i pro zařazení do platové třídy, v jaké je zařazen 

zastupovaný představený, neboť platí zásada, že je platová třída stanovena na základě nejnáročnější 

vykonávané činnosti). 
367 Tento příplatek se stanoví v rámci rozpětí uvedeného v Příloze č. 2 k zákonu o státní službě. 
368 § 66 zákona o státní službě. 

https://www.tyden.cz/rubriky/domaci/sikana-jak-zlobivy-statni-urednik-prichazi-o-praci_466864.html
https://www.tyden.cz/rubriky/domaci/sikana-jak-zlobivy-statni-urednik-prichazi-o-praci_466864.html
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způsobem. To lze pravděpodobně jako dočasné řešení poslední záchrany připustit, je 

třeba však klást důraz na to, aby skutečně bylo vyvíjeno veškeré rozumné úsilí k obsazení 

tohoto místa řádným způsobem. 

I při zastupování může docházet k výkonu práce, ke které se daná osoba dobrovolně 

nenabídla. Opět se tedy jedná o jeden z institutů, které mohou nastat ve vztahu 

ke služebnímu poměru daného státního zaměstnance, přičemž podmínky a důsledky 

použití tohoto institutu vyplývají i zde přímo ze zákona (tudíž jsou předem známy).  

Opět je tedy třeba přistoupit k testu racionality ve vztahu k právu na svobodnou 

volbu povolání a posouzení, zda není tato povinnost nadměrně zatěžující. 

I zde je třeba dospět k závěru, že tento institut do esenciálního obsahu práva 

na svobodnou volbu povolání (možnost rozhodnout se, čím se živit) nezasahuje, neboť je 

tento institut spíše okrajovým (doplňkovým) ve vztahu ke stálé činnosti zastupujícího 

státního zaměstnance, kterou i nadále musí vykonávat.369 

Cílem je zajistit plnění úkolů, které má plnit osoba, která není v daný moment 

na pracovišti (či na jiném sjednaném místě) přítomna (nebo není toto místo obsazeno 

vůbec). Tento cíl je z provozního hlediska zcela legitimní a běžný ve veřejné i soukromé 

sféře. V tomto smyslu se tedy není třeba odkazovat ani na veřejný zájem na plnění úkolů 

daného služebního úřadu. Institut přeložení je pak jednoznačně rozumným prostředkem 

k dosažení tohoto cíle. 

Pokud jde o posouzení toho, zda zastupování představuje pro státní zaměstnance 

nadměrně zatěžující břemeno, je třeba s ohledem na výše uvedené, jakož i na navýšení 

platu, které se k tomuto váže, odpovědět záporně. Institut zastupování tedy není v této 

obecné rovině v rozporu se zákazem nucené práce. 

Zajímavou otázkou, která může v praxi v souvislosti se zastupováním a jeho 

vztahem k zákazu nucené práci vyvstat, je to, zda je možné, aby státní zaměstnanec 

zastupoval (alespoň částečně) v jiné obci, než kde státní službu dosud vykonával. 

Domnívám se, že toto je bez souhlasu daného státního zaměstnance možné pouze 

za podmínek uvedených u institutu přeložení, tj. bez souhlasu státního zaměstnance 

nejvýše na 60 dnů v kalendářním roce, včetně poskytnutí ubytování a cestovních 

náhrad.370 V opačném případě by byl tento institut obcházen. Pokud by však služební úřad 

                                                 

369 § 66 odst. 2 zákona o státní službě. 
370 Viz § 47 zákona o státní službě. 
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zajistil, že by mohl daný státní zaměstnanec vyjíždět v dané dny ze svého dosavadního 

pracoviště (či z domova) se začátkem dosavadní služební doby a vracet se na své 

dosavadní pracoviště (či domů) s koncem své dosavadní služební doby a jednalo by se 

tak vlastně o služební cesty s nulovou ztrátou volného času, lze připustit, že by se pravidla 

vztahující se k institutu přeložení nemusela uplatnit. 

6.2.3. Extenze závaznosti kolektivních smluv vyššího stupně 

Ve vztahu k zákazu nucené práce se Ústavní soud zabýval i problematikou extenze 

závaznosti kolektivních smluv vyššího stupně.371 V dané věci veřejná obchodní 

společnost brojila proti tomu, že na ni byla rozšířena závaznost kolektivní smlouvy 

vyššího stupně, přestože nebyla jako zaměstnavatel členem příslušné organizace 

zaměstnavatelů, která tuto kolektivní smlouvu uzavřela, a ani u ní nepůsobila žádná 

odborová organizace. Zároveň stěžovatelka požadovala zrušit § 7 zákona o kolektivním 

vyjednávání, který možnost rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně 

na další zaměstnavatele činné v daném odvětví umožňuje. 

Ústavní soud se však k meritornímu posouzení ústavní stížnosti nedostal, jelikož 

dospěl k závěru, že nebyly vyčerpány všechny dostupné procesní prostředky k ochraně 

práv stěžovatelky, a tudíž byla stížnost odmítnuta jako nepřípustná.372  

K meritornímu přezkumu došlo necelý rok poté, avšak zde byl problém 

v nedostatečném zohlednění prvku reprezentativnosti při rozšiřování závaznosti 

kolektivní smlouvy vyššího stupně, tedy nikoli ve vztahu k zákazu nucené práce.373 

Kdyby však k meritornímu přezkumu v tomto hledu došlo, porušení zákazu nucené práce 

by pravděpodobně stejně nebylo shledáno. Zaprvé je přinejmenším sporné, zda může být 

subjektem výkonu nucené práce právnická osoba. Chybí zde totiž osobní vazba (nucení 

konkrétní osoby), neboť právnická osoba (jako právní fikce374) výkonem dané práce 

zpravidla pověří některého ze svých zaměstnanců. 

                                                 

371 Nález Ústavního soudu ze dne 6. 11. 2002, sp. zn. IV. ÚS 673/02 (U 36/28 SbNU 443). 
372 Tamtéž. 
373 Nález pléna ústavního soudu ze dne 11. 6. 2003, sp. zn. Pl. ÚS 40/02 (199/2003 Sb., N 88/30 SbNU 

327). Možná by však před Ústavním soudem pro nedostatečné zohlednění reprezentativnosti neobstála ani 

současná právní úprava, která tento prvek v sobě obsahuje v určitých případech pouze zdánlivě. K tomu 

viz též PICHRT, Jan. § 25. In BĚLINA, M; DRÁPAL, L a kol. Zákoník práce: komentář. 2. vydání. Praha: 

C. H. Beck, 2015, s. 171-173. 
374 Viz § 20 odst. 1 občanského zákoníku. 
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Krom toho se ale především nejedná o práci či službu jako takovou. Práce či služba 

musí spočívat v určité déletrvající aktivitě dané osoby, ať už fyzické či duševní. 

Nemůžeme vykládat tento pojem tak široce, že by zákaz výkonu nucené práce zahrnoval 

zákaz výkonu jakékoli nedobrovolně nabyté povinnosti. Proto pod tento pojem 

nemůžeme podřadit ani povinnosti běžně se vyskytující v kolektivních smlouvách 

vyššího stupně, v jejichž obligační části mezi vzájemnými právy a povinnostmi obou 

smluvních stran (resp. v případě kolektivních smluv vyššího stupně spíše zaměstnavatelů 

a odborových organizací sdružených v těchto smluvních stranách) nalezneme například 

povinnost zaměstnavatele zajistit odborovým organizacím místnosti, vybavení a další 

podmínky nezbytné pro řádný provoz odborových organizací, a v normativní části 

rámcové či minimální podmínky pro zaměstnance v oblasti odměňování či pracovní 

doby.375 

6.2.4. Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů 

Dalším institutem, který by se mohl jevit z pohledu zákazu nucené práce jako sporný 

a který byl v tomto smyslu také předmětem přezkumu Ústavního soudu, je úprava 

přechodu (výkonu) práv a povinností z pracovněprávních vztahů, jak je uvedená v § 338 

až 345a zákoníku práce. Podle těchto ustanovení v soukromé sféře platí, že v případě 

převodu činnosti zaměstnavatele nebo části činnosti zaměstnavatele (včetně převodu 

úkolů zaměstnavatele anebo jejich části) k jinému zaměstnavateli přecházejí práva 

a povinnosti z pracovněprávních vztahů v plném rozsahu na přejímajícího 

zaměstnavatele, přičemž práva a povinnosti z kolektivní smlouvy přecházejí 

na přejímajícího zaměstnavatele pouze dočasně.376 Obdobná pravidla platí i pro veřejnou 

sféru.377 

Zároveň platí, že má zaměstnavatel o tomto přechodu (výkonu) práv a povinností 

zaměstnance předem informovat, a to buď prostřednictvím odborové organizace a rady 

zaměstnanců, anebo v případě jejich absence přímo.378 Pokud zaměstnanec nechce být 

„převeden“ k novému zaměstnavateli, může dát zaměstnanec výpověď s tím, 

že v takovém případě skončí jeho pracovní poměr nejpozději dnem, který předchází dni 

                                                 

375 Viz seznam kolektivních smluv vyššího stupně závazných pro další zaměstnavatele, dostupný online z: 

https://www.mpsv.cz/cs/3856.  
376 § 338 odst. 2 zákoníku práce. 
377 § 343 až 345a zákoníku práce. 
378 § 339 a 345a zákoníku práce. 

https://www.mpsv.cz/cs/3856
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nabytí účinnosti přechodu.379 V extrémním případě může tudíž skončit pracovní poměr 

ve stejný den, ve který je podána výpověď, což se naopak jeví jako nespravedlivé vůči 

zaměstnavateli, na kterého měly práva a povinnosti přejít a který tak do poslední chvíle 

neví, kolik zaměstnanců mu zbyde.380  

Pokud se zaměstnanec rozhodne výpověď v souvislosti s přechodem (výkonu) práv 

a povinností nepodat a u nového zaměstnavatele to přinejmenším zkusit, může 

zaměstnanec podat ve lhůtě 2 měsíců ode dne nabytí účinnosti přechodu (výkonu) práv a 

povinností z pracovněprávních vztahů výpověď (obdobně při ukončení pracovního 

poměru dohodou) a domáhat se u soudu určení, že k rozvázání pracovního poměru došlo 

z důvodu podstatného zhoršení pracovních podmínek v souvislosti s přechodem práv a 

povinností z pracovněprávních vztahů.381 Pokud dá soud v takovém případě zaměstnanci 

za pravdu, má takový zaměstnanec právo na odstupné.382 

I zde tedy můžeme postupovat při posuzování souladu tohoto institutu se zákazem 

nucené práce obdobně jako u institutu převedení na jinou práci či posuzovaných institutů 

ze zákona o státní službě a provést test racionality ve vztahu k právu na svobodnou volbu 

povolání a následně posoudit, zda tento automatický přechod nepředstavuje nadměrně 

zatěžující břemeno. 

Cílem této úpravy bylo zajistit v daných případech pokračování provozu a umožnění 

zaměstnanců pokračovat v práci dále. To lze jednoznačně považovat za legitimní cíl. 

Současná úprava institut přechodu práv a povinností se zároveň jeví rozumným 

prostředkem k jeho dosažení. 

Zároveň nepředstavuje nadměrně zatěžující břemeno, neboť i z pohledu 

zaměstnance dochází k automatickému zachování jeho pracovního poměru s tím, že může 

sám dát výpověď se skončením před nabytím účinnosti tohoto přechodu (zde logicky 

bez odstupného) nebo po něm (pokud je důvodem zhoršení pracovních podmínek, tak se 

lze domáhat odstupného). Proto tato úprava není v rozporu se zákazem nucené práce. 

                                                 

379 § 51a zákoníku práce. 
380 Na tento aspekt upozorňuje např. Nataša Randlová. Viz RANDLOVÁ, Nataša. Přechod práv a 

povinností a hromadné propouštění. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016, s. 30-32. Ve stejném duchu též 

HŮRKA, Petr. Přechod práv a povinností v pracovněprávních vztazích, jeho rozsah a zákonné meze. 

Právník. 2015, roč. 154, vyd. 7, s. 580-581. 
381 § 339a odst. 1 zákoníku práce. 
382 § 339a odst. 2 zákoníku práce. 



115 

 

Ústavní soud se tímto institutem zabýval v souvislosti s návrhem skupiny senátorů 

na zrušení právní úpravy, která v souvislosti s rušením okresních úřadů stanovila přechod 

pracovního poměru některých úředníků okresních úřadů na územní samosprávné celky 

bez vlastního rozhodnutí dotčených pracovníků a rovněž bez souhlasu příslušných 

samosprávných celků.383 Pokud se v uvažování Ústavního soudu soustředíme pouze 

na otázku přechodu práv a povinností, pak dokonce vidíme, že podle Ústavního soudu 

byla s ohledem na legitimní zájmy zaměstnance i nového zaměstnavatele dostatečná i 

tehdejší pracovněprávní úprava s existencí klasické dvouměsíční výpovědní doby 

v případě výpovědi podané zaměstnancem (tj. výpovědní doba by nekončila nejpozději 

den před nabytím účinnosti přechodu, jako je tomu dnes). Ústavní soud však na druhou 

stranu uvedl, že v případě změny druhu práce (což by bylo spíše vzácné) nebo místa 

výkonu práce (což by mohlo být relativně časté) je třeba dohody zaměstnance a nového 

zaměstnavatele o této změně. V opačném případě by byla možná výpověď ze strany 

zaměstnavatele z organizačních důvodů, tj. včetně práva na odstupné.384 

Tento postup pro případ změny místa výkonu práce či druhu práce jako podstatných 

náležitostí pracovní smlouvy lze jistě kvitovat a je třeba na něm trvat. Na druhou stranu 

méně lze souhlasit s úvahou, že jako dostatečná se jeví či jevila existence dvouměsíční 

výpovědní doby při výpovědí ze strany zaměstnance. Tato úvaha totiž nerespektuje to, 

že podstatnou, byť v příslušných ustanoveních zákoníku práce výslovně nevyjádřenou, 

náležitostí pracovní smlouvy je i zaměstnavatel a zaměstnanec. Pokud by se osoba 

zaměstnavatele změnila (osoba zaměstnance se změnit s ohledem na definiční znaky 

závislé práce změnit nemůže) bez souhlasu zaměstnance, představovalo by to pro daného 

zaměstnance nedobrovolně nabytou povinnost výkonu práce pro osobu, pro kterou se 

k výkonu závislé práce nezavázal. V tomto ohledu by se spíše jako vhodná jevila určitá 

kompromisní varianta přihlížející k oprávněným zájmům jak zaměstnance, tak nového 

zaměstnavatele. V zásadě by se mohlo jednat o současnou úpravu (skončení nejpozději 

dnem předcházejícím nabytí účinnosti přechodu) s dodatečnou podmínkou, že délka 

výpovědní doby činí nejméně například dva týdny.  

Zároveň není možné souhlasit s tvrzením Ústavního soudu, že Úmluva Mezinárodní 

organizace práce č. 29, o nucené nebo povinné práci (1930) míří pouze či primárně 

                                                 

383 Nález pléna Ústavního soudu ze dne 5. 2. 2003, sp. zn. Pl. ÚS 34/02 (53/2003 Sb., N 18/29 SbNU 141). 
384 Tamtéž, část VI. 
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na praktiky otrokářské a feudální a na robotní povinnost, a proto ji nelze na tento případ 

použít.385 

Ve vztahu k institutu přechodu (výkonu) práv a povinností je nakonec zajímavá i 

úprava obsažena v zákoně o státní službě, která se týká přechodu výkonu práv 

a povinností ze služebního poměru státních zaměstnanců (většiny úředníků státní správy). 

I zde platí zásada automatického přechodu výkonu práv a povinností na nový služební 

úřad, ale státní zaměstnanec zde oproti úpravě v zákoníku práce nedisponuje možností 

dát výpověď (resp. zde žádost o skončení služebního poměru) tak, aby musel služební 

poměr skončit vždy nejpozději dnem před účinností tohoto přechodu.386 Při podání 

žádosti o skončení služebního poměru v souvislosti s přechodem výkonu práv 

a povinností by však měl služební orgán při stanovení data skončení služebního poměru 

kromě veřejného zájmu na zajištění řádného plnění úkolů služebního úřadu přihlížet 

i k ústavně zaručenému zákazu nucené práce a na to navazující současné pracovněprávní 

úpravě, především pak v případech, kdy se významnějším způsobem liší požadovaná 

náplň činnosti či místo výkonu státní služby. Na druhou stranu je třeba přihlédnout i 

k tomu, že podobné důsledky může mít využití institutu přeložení, které je také 

jednostranným rozhodnutím služebního orgánu.387 

6.3. Právo sociálního zabezpečení 

Právo sociálního zabezpečení, jako právní odvětví zabývající se zejména solidární 

pomocí (převážně formou sociálních dávek) osobám, které se ocitly v některé z právem 

uznaných sociálních událostí,388 přichází do blízkosti zákazu nucené práce v případě, 

kdy se podmiňuje obdržení této pomoci výkonem práce. 

Tento vztah je však pro právo sociálního zabezpečení v určitém smyslu nutný, ať už 

pro pojistné systémy, které jsou založené spíše na principu zásluhovosti, tak pro systémy 

nepojistné, které jsou více rovnostářské či solidární. Stát jako subjekt, který sociální 

dávky vyplácí, totiž musí shromáždit prostředky potřebné pro vyplacení těchto dávek. 

                                                 

385 Tamtéž, část VI. 
386 Viz § 170 a 171 zákona o státní službě. Viz též § 73 zákona o státní službě. 
387 Viz § 47 zákona o státní službě a kapitola 6.2.2. Obdobné instituty ze zákona o státní službě 
388 Srov. s definicí pojmu sociálního zabezpečení, resp. práva sociálního zabezpečení v KOLDINSKÁ, K; 

TRÖSTER, P. a kol. Právo sociálního zabezpečení. 7., podstatně přepracované vydání. Praha: C. H. Beck, 

2018, s. 3-18.  
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A jelikož se jedná v zásadě o uzavřený systém, musí tyto peníze pocházet zevnitř tohoto 

systému, tudíž od ekonomicky aktivních, tedy pracujících, osob.  

To samo o sobě problematické v dnešní době není. Stát nás vlastně pracovat nenutí, 

jen říká, že pokud pracovat nebudeme, nebudeme mít nárok na pojistné sociální dávky, 

které fungují na principu zásluhovosti. To považuji v dnešní ekonomické situaci 

za správné.389 

Rozdíl mezi pojistnými a nepojistnými systémy je ve vztahu k zákazu nucené práce 

v tom, že u nepojistných dávek je jejich podmínění výkonem veřejně prospěšné práce 

v přiměřeném rozsahu přijatelné, kdežto u pojistných dávek tomu tak v případě, kdy je 

doba pobírání dané dávky a/nebo její výše odvislá od doby a/nebo výše příspěvků dané 

osoby do tohoto systému, být v závislosti na dalších okolnostech nemusí.390 

6.3.1. Podmínění pobírání podpory v nezaměstnanosti nutností přijmout vhodné 

zaměstnání 

Příkladem takové pojistné dávky je podpora v nezaměstnanosti. V České republice 

je tato dávka koncipována jako pojistná. Zjednodušeně řečeno tedy platí, že když je 

člověk ekonomicky aktivní, odvádí pojistné, a pokud o danou práci bez vlastního zavinění 

přijde, bude moci do nalezení nové vhodné práce (nejvýše však po určitou časově 

omezenou dobu) pobírat podporu v nezaměstnanosti.391 

Pokud však bez vážného důvodu odmítne daná osoba do vhodného zaměstnání 

nastoupit, mělo by dojít k jejímu vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání, čímž ztratí 

nárok na pobírání podpory v nezaměstnanosti.392 Proto je třeba ve vztahu k zákazu 

nucené práce posoudit zákonnou definici vhodného zaměstnání.  

Vhodným zaměstnáním je podle § 20 odst. 1 zákona o zaměstnanosti zaměstnání, 

ze kterého se odvádí pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku 

zaměstnanosti, kde činí pracovní doba alespoň 80 % stanovené týdenní pracovní doby 

                                                 

389 V nedaleké budoucnosti se však možná přinejmenším v některých státech setkáme s nepodmíněným 

základním příjmem jako základní „sociální dávkou“. K tomu viz např. PARIJS, Philippe van. Real Freedom 

for All: What (if Anything) Can Justify Capitalism? New York: Oxford University Press, 1995, 330 s. 

Ve vztahu k České republice viz též ŠPECIÁNOVÁ, Jitka. Unconditional Basic Income in the Czech 

Republic: What Type of Taxes Could Fund It? A Theoretical Tax Analysis. Basic Income Studies. 2018, 

vol. 13, issue 1, s. 1-19. 
390 Srov. LANGÁŠEK, Tomáš, cit. výše v pozn. č. 5, s. 266.  
391 § 39 a násl. zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o 

zaměstnanosti“). 
392 § 30 odst. 2 písm. a) a § 45 písm. c) zákona o zaměstnanosti 
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(tj. u většiny zaměstnání alespoň 32 hodin týdně), které je sjednáno nejméně na dobu 

určitou delší než 3 měsíce a zároveň odpovídá zdravotní způsobilosti dané osoby a pokud 

možno i kvalifikaci, schopnostem, zkušenostem a možnostem dojíždění (včetně možnosti 

ubytování).393 Pro uchazeče, kteří jsou v evidenci uchazečů o zaměstnání zařazeni 

dlouho, se pak tato kritéria zmírňují.394 

Jelikož se opět jedná o povinnost (spočívající v práci, resp. jejího přijetí) v rámci 

právního vztahu za účelem realizace sociálního práva (zde práva na přiměřené hmotné 

zajištění v nezaměstnanosti podle čl. 26 odst. 3 věty druhé Listiny), do kterého daná osoba 

vstupuje dobrovolně a jehož podmínky jsou upravené v zákoně, je třeba provést test 

racionality ve vztahu k právu na přiměřené hmotné zajištění v nezaměstnanosti a následně 

posoudit, zda tato povinnost nepředstavuje nadměrně zatěžující břemeno ve vztahu 

k dalším právům a povinnostem uchazeče o zaměstnání. 

Za esenciální obsah lze považovat zmírnění negativních důsledků spojených se 

ztrátou příjmu na danou osobu či další osoby na ní závislé, jakož i umožnění se s tím 

vypořádat.395 Především se jedná o pomoc osobám ochotným pracovat se sháněním 

nového zaměstnání, přičemž jim je zároveň po určitou časově omezenou dobu (nejdéle 

do počátku nového zaměstnání) vyplácena podpora v nezaměstnanosti. 

Povinnost přijmout vhodné zaměstnání do tohoto esenciálního obsahu nezasahuje, 

naopak je v něm sama implicitně obsažena. V tomto ohledu je třeba zdůraznit, 

že současná definice vhodného zaměstnání představuje ve vztahu k zákazu nucené práce 

a s ohledem na reálné možnosti pracovního trhu a smysl a účel této sociální dávky stabilní 

a relativně přívětivé znění, které tudíž nelze označit jako nepřiměřené či nadměrně 

zatěžující. Zároveň připomeňme rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ve věci 

Schuitemaker proti Nizozemsku, kde bylo dovozeno, že stanovení podmínek pro nárok 

na sociální dávky je v zásadě vnitřní záležitostí daného státu a že ani povinnost nastoupit 

do obecně přijatelného zaměstnání (nikoli tedy nutně vhodného) není nepřiměřená.396 

                                                 

393 § 20 odst. 1 zákona o zaměstnanosti. 
394 Viz § 20 odst. 2 a 3 zákona o zaměstnanosti. 
395 Nález pléna Ústavního soudu ze dne 27. listopadu 2012, sp. zn. Pl. ÚS 1/12, (437/2012 Sb., N 195/67 

SbNU 333), veřejná služba, bod 243. 
396 Blíže viz kapitola 5.1.4. Podmíněnost nároku na sociální dávky přijetím zaměstnání v judikatuře 

Evropského soudu pro lidská práva 
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Z toho důvodu ani není třeba přistoupit k dalším krokům testu racionality a lze 

uzavřít, že je současná úprava povinnosti přijmout vhodné zaměstnání v souladu se 

zákazem nucené práce. 

I zde samozřejmě platí, že je v konkrétním případě třeba přihlížet ke kvalifikaci, 

schopnostem a zkušenostem daného uchazeče o zaměstnání, jakož i k místu jeho bydliště 

a schopnosti dojíždět (včetně uvážení rodinných poměrů). Dále platí, že je třeba 

při uplatňování těchto kritérií, včetně případného následného vyřazování z evidence 

uchazečů o zaměstnání, dodržovat rovný přístup. 

6.3.2. Podmínění pobírání podpory v nezaměstnanosti výkonem veřejné služby 

Povinnost přijetí vhodného zaměstnání pod hrozbou pozbytí nároku na podporu 

v nezaměstnanosti však není jedinou povinností s tímto důsledkem v českém právu 

sociálního zabezpečení. Se stejným následkem byla spojena i tzv. veřejná služba, která 

v této podobě existovala v roce 2012, než byla zrušena Ústavním soudem.397 

Veřejná služba přestavuje veřejně prospěšnou pomoc zejména obcím v podobě 

úklidových a jiných pomocných prací.398 Problém spočíval v tom, že podle tehdejší 

právní úpravy mohl být výkon veřejné služby uložen i osobám vedeným v evidenci 

uchazečů o zaměstnání, a to v rozsahu nejvýše 20 hodin týdně s tím, že odmítnutí výkonu 

veřejné služby bez vážného důvodu znamenalo v případě uchazeče o zaměstnání, který 

je veden v evidenci uchazečů o zaměstnání nepřetržitě déle než dva měsíce, vyřazení 

z této evidence.399 U tohoto institutu bylo podstatných několik prvků: 

- právní předpisy neobsahovaly výslovnou povinnost uchazeče o zaměstnání 

veřejnou službu podstoupit, jen s odmítnutím spojovaly výše uvedený následek; 

- uložení této „povinnosti“ bylo možností, nikoli povinností, ze strany příslušné 

krajské pobočky Úřadu práce; 

- na úrovni právních předpisů nejsou stanovena pravidla, jakým uchazečům 

o zaměstnání (resp. za jakých podmínek) výkon veřejné služby „nabídnout“, 

přičemž tyto nabídky do značné míry závisí na existenci smluv dané krajské 

                                                 

397 Viz nález pléna Ústavního soudu ze dne 27. 11. 2012, sp. zn. Pl. ÚS 1/12 (437/2012 Sb., N 195/67 SbNU 

333), veřejná služba. 
398 § 18a zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 

o pomoci v hmotné nouzi“). 
399 § 30 odst. 2 písm. d) zákona o zaměstnanosti, ve znění platném do 9. 12. 2012. 
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pobočky Úřadu práce s obcemi či jinými subjekty, u kterých by byla veřejná 

služba vykonávána; 

- za výkon veřejné služby nepřísluší odměna, takže jedinou „odměnou“ je 

nevyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání, a tudíž zachování s tím 

souvisejících práv, včetně hrazení pojistného na zdravotní pojištění či výplaty 

podpory v nezaměstnanosti.400 

Při posuzování ústavnosti této právní úpravy Ústavní soud nejdříve zkoumal, zda se 

jedná o práci či službu, a jednoznačně došel ke kladnému závěru. 

Složitěji pak Ústavní soud přistoupil k posuzování kritéria nedobrovolnosti, 

resp. donucení. Při zkoumání splnění tohoto kritéria postupoval Ústavní soud tak, 

že jelikož se jedná o „povinnost“ vyplývající z určitého právního vztahu, je třeba 

posoudit, zda existovala možnost ovlivnit práva a povinnosti vyplývající z tohoto 

právního vztahu, účel vstoupení do tohoto právního vztahu, vztah posuzované povinnosti 

k tomuto účelu, obsahovou souvislost mezi touto povinností a předmětem právního 

vztahu a nakonec to, zda není nadměrně zatěžující.401 Vlastně se tedy jedná o posouzení 

prvku nedobrovolnosti jako takového, test racionality a zkoumání toho, zda daná 

povinnost není pro jejího adresáta nadměrně zatěžující.402 

Ústavní soud uvedl, že zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání, jakož i setrvání 

v ní, je dobrovolné. Na druhou stranu připomněl, že právo na přiměřené hmotné 

zabezpečení při nezaviněné ztrátě zaměstnání je výslovně zakotveno již na ústavní 

úrovni.403 Bližší podmínky k tomuto hmotnému zabezpečení jsou ponechány na zákonu, 

v jehož mezích se lze v souladu s čl. 41 odst. 1 Listiny tohoto hmotného zabezpečení také 

domáhat. Zákonodárce tak může stanovit určité povinnosti spočívající v různých formách 

součinnosti uchazeče o zaměstnání. Přitom by však měl mít zákonodárce stále na paměti, 

že smyslem tohoto institutu je finanční pomoc po výpadku příjmu, jakož i pomoc 

při hledání nového zaměstnání, a to osobám, které pracovat chtějí. 

                                                 

400 Srov. nález pléna Ústavního soudu ze dne 27. 11. 2012, sp. zn. Pl. ÚS 1/12, (437/2012 Sb., N 195/67 

SbNU 333), veřejná služba, bod 229-230. 
401 Tamtéž, bod 239.  
402 Proto by bylo dobré i ze strany Ústavního soudu test racionality a zákaz nadměrně zatěžujícího břemene 

výslovně oddělit od posuzování kritéria nedobrovolnosti, přestože pozitivní definice nucené práce 

z  Úmluvy Mezinárodní organizace práce č. 29, o nucené či povinné práci (1930), výslovně uvádí pouze 

3 prvky: práce, donucení a nedobrovolnost. 
403 § 26 odst. 3 věta druhá Listiny. 
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Veřejná služba však jde přímo proti účelu pomoci nezaměstnaným osobám 

ochotným pracovat, neboť fakticky nutí pracovat uchazeče o zaměstnání již po dvou 

měsících zařazení v této evidenci, a to ve významném rozsahu (polovina stanovené 

pracovní doby), bez nároku na odměnu a s nižší ochranou. Veřejná služba tedy nevede 

ke zprostředkování zaměstnání (ani tímto zaměstnáním není), k udržení pracovních 

návyků (nelze předpokládat jejich ztrátu po dvou měsících od ztráty zaměstnání a zároveň 

lze pochybovat, že takovýto výkon práce může vést k udržení správných pracovních 

návyků), nezabraňuje sociálnímu vyloučení (účinek je spíše opačný) ani není přiměřeným 

prostředkem proti zneužívání sociálních dávek (bude odrazovat i osoby, které jsou 

ochotny pracovat). Navíc budou v závislosti na omezené dostupnosti sjednaných míst 

pro výkon veřejné služby existovat dvě skupiny uchazečů (ti, kteří budou mít štěstí a 

veřejná služba se pro ně nenalezne, a ostatní), přičemž nepomůže ani správní uvážení.404 

Proto Ústavní soud dospěl k závěru, že je takto postavený institut veřejné služby 

v rozporu se zákazem nucené práce uvedeným v čl. 9 odst. 1 Listiny.405 

Ústavní soud však připustil, že jelikož je jediným legitimním sledovaným cílem 

zabránění zneužívání podpory v nezaměstnanosti, lze si představit takové předem dané 

nastavení klíče výběru uchazečů o zaměstnání, aby s odstrašujícím účinkem selektivně 

cílila na tyto uchazeče. I v tomto případě by však musela být doba trvání veřejné služby 

a týdenní pracovní doba nižší.406 

Ve vztahu k právu na přiměřené hmotné zabezpečení v nezaměstnanosti Ústavní 

soud dále zdůraznil, že je třeba brát zřetel na to, že se jedná o povinný státní pojistný 

systém, do kterého osoby s nárokem na podporu v nezaměstnanosti dříve přispívaly 

(případně za ně přispíval jiný subjekt). S ohledem na tuto skutečnost a na argumentaci 

uvedenou výše ve vztahu k zákazu nucené práce dospěl soud i zde k názoru, že bylo 

porušeno právo na přiměřené hmotné zabezpečení v nezaměstnanosti dle čl. 26 odst. 3 

Listiny.407 

Nakonec Ústavní soud dospěl k tomu, že bylo porušeno i právo na spravedlivou 

odměnu za práci podle čl. 28 Listiny. Ústavní soud si zde položil dvě otázky – zda lze 

                                                 

404 Nález pléna Ústavního soudu ze dne 27. 11. 2012, sp. zn. Pl. ÚS 1/12, (437/2012 Sb., N 195/67 SbNU 

333), veřejná služba, bod 248-254. 
405 Tamtéž, bod 272. 
406 Tamtéž, bod 255. 
407 Tamtéž, bod 262-266 a 272. 
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toto právo na institut veřejné služby aplikovat a pokud ano, co je touto spravedlivou 

odměnou. Na první otázku odpověděl Ústavní soud kladně, bohužel však bez důkladnější 

argumentace. Proto mohl přistoupit ke druhé otázce, kde dovodil, že podporu 

v nezaměstnanosti nelze považovat za protiplnění k výkonu veřejné služby, a to již z toho 

důvodu, že oba instituty sledují jiný účel a že je podpora v nezaměstnanosti ve stejné výši 

vyplácena i uchazečům o zaměstnání, kteří veřejnou službu nevykonávají. Proto dospěl 

Ústavní soud k závěru, že je tato právní úprava v rozporu i s právem na spravedlivou 

odměnu podle čl. 28 Listiny.408 

S těmito úvahami a závěry Ústavního soudu lze v zásadě souhlasit, přesto existují 

určité nedostatky, které by bylo žádoucí do budoucna vyřešit. 

Zaprvé je třeba přesně vymezit jednotlivé kroky ústavního přezkumu v obdobných 

případech (povinnost v rámci právního vztahu sloužícího k realizaci určitého sociálního 

práva, do kterého daná osoba vstoupila dobrovolně a jehož pravidla jsou dána zákonem) 

a tyto kroky následně skutečně provést. V tomto ohledu je třeba též dbát na to, že jsou 

jednotlivá základní práva vzájemně provázaná.409 

Ve vztahu k zákazu nucené práce (čl. 9 Listiny) je třeba postupovat stejně jako 

v předchozích kapitolách. Je tedy třeba provést test racionality ve vztahu k právu 

na přiměřené hmotné zajištění v nezaměstnanosti a poté posoudit, zda není tato povinnost 

ve vztahu k dalším právům a povinnostem uchazeče o zaměstnání nadměrně zatěžující. 

Esenciálním obsahem práva na přiměřené hmotné zajištění v nezaměstnanosti, 

jak bylo uvedeno výše, je zmírnění negativních důsledků spojených se ztrátou příjmu.410 

Do tohoto esenciálního obsahu je zasaženo, neboť rozsah a bezplatnost veřejné 

služby je silným demotivačním aspektem i pro osoby, které přišly o zaměstnání a chtějí 

a potřebují získat zaměstnání nové. 

Proto je třeba přistoupit k testu proporcionality, které sestává z kritérií vhodnosti, 

potřebnosti a přiměřenosti.411 Ke kritériu vhodnosti je třeba uvést, že je takto koncipovaná 

veřejná služba prostředkem způsobilým zabránění zneužívání podpory 

                                                 

408 Tamtéž, bod 267-272. 
409 Viz čl. 5 Vídeňské deklarace a akčního programu přijatého světovou konferencí o lidských právech 

25. června 1993, cit. výše v pozn. č. 181. 
410 Viz kapitola 6.3.1. Podmínění pobírání podpory v nezaměstnanosti nutností přijmout vhodné zaměstnání 
411 Původně v nálezu pléna Ústavního soudu ze dne 12. 10. 1994, sp. zn. Pl. ÚS 4/94 (214/1994 Sb., N 46/2 

SbNU 57). 
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v nezaměstnanosti, což lze bezpochyby považovat za legitimní cíl. Pokud jde o kritérium 

potřebnosti, tak lze sledovaného cíle dosáhnout dozajista šetrněji, a to případně i úpravou 

veřejné služby, pokud jde o její rozsah, bezplatnost (jedná se o pojistný vztah) a 

nerovnost, kterou způsobuje.  

Proto takto koncipovaná veřejná služba v ústavním přezkumu ani podle tohoto 

postupu neobstojí. Na druhou stranu se domnívám, že svévole při používání tohoto 

institutu může být odstraněna vhodným používáním správního uvážení, pro které mají 

krajské pobočky Úřadu práce dostatečný prostor, neboť mají možnost, nikoli povinnost, 

danému uchazeči o zaměstnání výkon veřejné služby „uložit“.412 Přestože by tak mohlo 

být dosaženo stavu, kdy není výkon veřejné služby ukládán těm, kteří mají zájem 

pracovat, a je tedy selektivně sledován cíl zabránění zneužívání této sociální dávky, 

na závěru učiněném při posuzování prvku potřebnosti by to nic nezměnilo, neboť i 

v takové situaci by nebyl tento institut zdaleka nejšetrnějším možným řešením. 

Dalším sociálním právem, které v těchto případech přichází v úvahu je právo 

na spravedlivou odměnu (čl. 28 Listiny). V tomto případě se na rozdíl od Ústavního 

soudu domnívám, že se toto právo jako takové na obdobné vztahy neuplatní. Toto právo 

míří primárně na pracovněprávní (či obdobné) vztahy. Ačkoli má výkon veřejné služby 

k těmto vztahům blízko, jedná se spíše o výkon prací veřejně prospěšného charakteru 

osobami, kterým se snaží příslušná krajská pobočka Úřadu práce nalézt vhodné 

zaměstnání. Proto je třeba k otázce odměňování za veřejnou službu přistupovat 

obezřetněji, a považovat ji tak pouze za jeden z podstatných argumentů při posuzování 

kritéria potřebnosti či přiměřenosti v testu proporcionality (nebo kritéria nadměrné 

tíživosti při nepoužití testu proporcionality) ve vztahu k zákazu nucené práce.413 

Vedle samotného postupu při přezkumu obdobných případů, kterým se zabývaly 

předchozí odstavce, vyvstává v souvislosti s veřejnou službou otázka jejího možného 

podřazení pod jeden z případů negativní definice nucené práce. Ústavní soud se v tomto 

případě bohužel zabýval pouze argumentem Ministerstva práce a sociálních věcí 

                                                 

412 V podobném duchu viz odlišné stanovisko soudce Stanislava Balíka k tomuto nálezu. 
413 K tomuto závěru dospěl Ústavní soud ve vztahu k otázce odměňování v případě plnění povinností 

podřaditelných pod negativní definici nucené práce ve stanovisku pléna Ústavního soudu ze dne 

21. 5. 1996, sp. zn. Pl. ÚS – st. 1/96 (ST 1/9 SbNU 471), v nálezu pléna Ústavního soudu ze dne 

25. 6. 2002, sp. zn. Pl. ÚS 36/01 (403/2002 Sb., N 80/26 SbNU 317), nebo v nálezu pléna Ústavního soudu 

ze dne 25. 10. 2005, sp. zn. Pl. ÚS 20/04 (195/2006 Sb., N 203/39 SbNU 133). Viz též LANGÁŠEK, 

Tomáš, cit. výše v pozn. č. 5, s. 265-266. 
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spočívajícím v potřebě řešení mimořádných okolností spojených s ekonomickou krizí 

a jako zcela nepostačující ho odmítl.414 Nevyřešenou otázkou tak zůstává, zda nebylo 

možné veřejnou službu posoudit podle čl. 9 odst. 2 písm. d) Listiny jako jednání uložené 

zákonem pro ochranu života, zdraví nebo práv druhých (podobně jako již neexistující 

povinnost vlastníků nemovitostí odstraňovat z přilehlých chodníků v zastavěném území 

obce sníh, náledí či jiné nečistoty415). Domnívám se však, že by se jednalo o přehnaně 

extenzivní výklad práv pojmu „práva druhých“ směrem k veřejnému zájmu.416 

6.3.3. Podmínění pokračování pobírání příspěvku na živobytí v nesnížené výši 

výkonem veřejné služby 

Přestože Ústavní soud zrušil odmítnutí výkonu veřejné služby jako důvod 

pro vyřazení dané osoby z evidence uchazečů o zaměstnání, vyskytuje se výkon veřejné 

služby jako jedna z alternativních podmínek pro pobírání příspěvku na živobytí 

v nesnížené výši.  

Příspěvek na živobytí je koncipován jako dávka pomoci v hmotné nouzi, která je 

pravidelně vyplácená osobám v hmotné nouzi bez příjmů či s velmi nízkým příjmem.417 

Výše tohoto příspěvku je rozdíl mezi částkou živobytí této osoby (resp. více společně 

posuzovaných osob) a jejím (resp. jejich) příjmem.418 Základem částky živobytí je částka 

životního minima (pro vyjmenované skupiny osob, např. nezaopatřené děti)419, 

existenčního minima (zbytková kategorie), či určité částky mezi těmito minimy. A právě 

poslední skupinu představují mimo jiné osoby, které vykonávají veřejnou službu 

v rozsahu alespoň 30 hodin v kalendářním měsíci. Pro tyto osoby je základem částky 

                                                 

414 Nález pléna Ústavního soudu ze dne 27. 11. 2012, sp. zn. Pl. ÚS 1/12, (437/2012 Sb., N 195/67 SbNU 

333), veřejná služba, bod 259-260. 
415 Usnesení Ústavního soudu ze dne 3. 1. 2007, sp. zn. Pl. ÚS 11/06, a především jemu předcházející 

rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 6. 2005, sp. zn. 5 As 28/2004. Zde bylo konkrétně cílem 

zabránění úrazů chodců.  
416 V tomto kontextu je zajímavé si povšimnout rozdílné negativní definice nucené práce v Listině a jiných 

lidskoprávních katalozích. Evropská úmluva o ochraně lidských práv zahrnuje do negativní definice nucené 

práce, které tvoří součást běžných občanských povinností, pod což by bylo možné veřejně prospěšné práce 

menšího rozsahu v určité podobě podřadit.  
417 Viz § 21 zákona o pomoci v hmotné nouzi. 
418 § 23 zákona o hmotné nouzi. 
419 Podle § 41 odst. 1 zákona o hmotné nouzi je částka životního minima částkou živobytí u nezaopatřeného 

dítěte, u poživatele starobního důchodu, u osoby invalidní ve třetím stupni a u osoby starší 68 let částku 

životního minima. 
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živobytí částka, která představuje střed mezi výší existenčního a životního minima této 

osoby.420 

Navíc je možné v případě většiny skupin osob (včetně výše zmíněné skupiny osob 

vykonávajících veřejnou službu v rozsahu alespoň 30 hodin měsíčně) za určitých 

podmínek dosáhnout zvýšení částky živobytí.421 Ve vztahu k veřejné službě je podstatné 

to, že se osobám zařazeným v evidenci uchazečů o zaměstnání, které poskytují aktivní 

součinnost krajské pobočce Úřadu práce (nebo se jinak snaží o zvýšení příjmů 

z výdělečné činnosti) a zároveň vykonávají veřejnou službu v rozsahu alespoň 20 hodin 

měsíčně, zvyšuje částka živobytí o 40 % částky rozdílu mezi životním minimem osoby 

a existenčním minimem.422 Zároveň u osob, které vykonávají veřejnou službu v rozsahu 

alespoň 20 hodin měsíčně, nenastává po uplynutí 6 kalendářních měsíců pobírání 

příspěvku na živobytí snížení jejich základu částky živobytí na úroveň existenčního 

minima, bez možnosti zvýšení.423 

Výkon veřejné služby v určitém měsíčním rozsahu je tedy podmínkou pro pobírání 

příspěvku na živobytí ve vyšší výši, než v případě, kdy by veřejná služba vykonávána 

nebyla. I na tento případ tedy použijeme test uvedený v předchozích kapitolách a bude 

použit test racionality ve vztahu k danému sociálnímu právu (zde právo na pomoc 

v hmotné nouzi podle čl. 30 odst. 2 Listiny) a následně dojde k posouzení, zda veřejná 

služba v tomto ohledu nepředstavuje nadměrně zatěžující břemeno. 

Nejprve je tedy třeba vymezit smysl a podstatu daného sociálního práva a posoudit, 

zda daný institut do této esenciální podstaty nezasahuje. Esenciální podstatu práva 

na pomoc v hmotné nouzi podle čl. 30 odst. 2 Listiny je třeba vidět v povinnosti státu 

poskytnout určitý minimální (a především hmotný) standard dostatečný k plnění 

základních potřeb k vedení důstojného života osobám, které nemají dostatek vlastních 

prostředků a nejsou v aktuální situaci schopny samy tyto prostředky navýšit jiným 

(legálním) způsobem; tím má být zabráněno upadnutí do chudoby a sociálního 

vyloučení.424 

                                                 

420 § 24 odst. 1 písm. e) zákona o hmotné nouzi. 
421 § 24 až 29 zákona o pomoci v hmotné nouzi. 
422 § 25 odst. 2 ve spojení s § 12 odst. 2 písm. a) a c) zákona o hmotné nouzi. 
423 § 24 odst. 1 písm. f) zákona o hmotné nouzi. 
424 V podobném duchu viz WINTR, Jan. Čl. 30: Právo na sociální zabezpečení a na pomoc v hmotné nouzi. 

In: WAGNEROVÁ, E.; ŠIMÍČEK, V.; LANGÁŠEK, T.; POSPÍŠIL, I. a kol. Listina základních práv a 

svobod: Komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2012, s. 626-641. 
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Zásahem do této esenciální podstaty by zajisté bylo, kdyby stát neposkytoval osobám 

v hmotné nouzi dávky (či služby) žádné nebo takové, které by na pokrytí nákladů na tyto 

nejzákladnější potřeby nestačily.425 V tomto případě se však o zásah do tohoto práva 

nejedná, neboť osoby, které nevykonávají veřejnou službu, dostanou vždy přinejmenším 

příspěvek na živobytí ve výši existenčního minima, které je koncipováno tak, že by mělo 

na pokrytí nejzákladnějších potřeb (společně se sociálními dávkami určenými k pokrytí 

nákladů na bydlení) postačovat.426 

Dále je třeba posoudit legitimitu cíle, který daná zákonná úprava sleduje, a pokud je 

sledovaný cíl shledán legitimním, zda je možné ho rozumně dosáhnout zvoleným 

prostředkem. Zde se podmínění nároku na příspěvek na živobytí ve vyšší výši 

vykonáváním veřejné služby jeví jako rozumným prostředkem přinejmenším 

k diferenciaci výše příspěvků osobám, které jsou ochotny (a schopny) pracovat, 

a ostatním, což lze považovat za legitimní cíl, přičemž zde lze uvažovat i o legitimním 

cíli v podobě udržení pracovních návyků (určitým protiplněním je zvýšení či nesnížení 

příspěvku na živobytí, což lze zjednodušeně považovat za určitou, byť nepříliš výraznou, 

formu přivýdělku, a zároveň je zde vyšší míra faktické dobrovolnosti a tudíž podobnosti 

s klasickým pracovněprávním vztahem, jelikož osoba v hmotné nouzi o příspěvek 

na živobytí nepřijde, pokud veřejnou službu vykonávat nebude). 

 Nakonec nelze výkon veřejné služby považovat ani za nadměrně zatěžující, neboť 

rozsah výkonu veřejné služby je poměrně nízký (30, resp. 20 hodin měsíčně, což znamená 

přibližně 1,5, resp. 1 hodinu každý pracovní den), fakticky se nejedná o zcela bezplatnou 

práci (protiplněním je vyšší příspěvek na živobytí, byť nominální rozdíl s přihlédnutím 

k odpracovaným hodinám v rámci výkonu veřejné služby není výrazný), ale především 

se nejedná o pojistný vztah spojený s určitým legitimním očekáváním na „protiplnění“ 

za zaplacené pojistné, a tudíž lze ze strany státu stanovit další podmínky, v závislosti 

na kterých bude stanovena výše této dávky nebo nárok na ni jako takový (krok 4). Kromě 

toho zde neexistuje problém nerovnosti, jelikož zde bude vždy platit, že osoba v hmotné 

                                                 

425 Obdobnou úvahu ve vztahu k esenciální podstatě čl. 30 odst. Listiny (zde však ve vztahu k pomoci 

osobám se zdravotním postižením) nalezneme v rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 1. 2016, 

sp. zn. 4 Ads 85/2015, bod 46-47. 
426 Otázkou, která nesouvisí s veřejnou službou, samozřejmě zůstává, zda existenční minimum ve výši 

2 200 Kč měsíčně na tyto náklady skutečně postačuje. Ale to je pak zejména koncepčnější otázka ústavnosti 

těchto minim. 
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nouzi, která vykonává veřejnou službu alespoň v minimálním požadovaném rozsahu, 

bude mít vyšší příspěvek na živobytí než srovnatelná osoba, která veřejnou službu 

nevykonává. Jelikož tedy nebylo toto poslední kritérium splněna, nelze shledat takto 

postavený institut veřejné služby v rozporu se zákazem nucené práce podle čl. 9 odst. 1 

Listiny. 

6.3.4. Započítávání dob výkonu nucené práce jako dob pojištění 

Další otázkou v oblasti práva sociálního zabezpečení vztahující se k problematice 

nucené práce je, zda jsou jednotlivé formy nucené práce (zejména právem povolené 

formy nucené práce, které jsou součástí negativní definice nucené práce) dobami, které 

se započítávají do dob pojištění potřebných pro nárok na pojistné sociální dávky (zejména 

důchody). S tím se pojí i otázka placení pojistného. 

Pro přehlednost lze rozlišit 4 formy (či soubory forem) nucené práce, které se 

v České republice vyskytují či mohou vyskytovat: 

a) pracovní povinnost při výkonu trestu odnětí svobody, 

b) výkon trestu obecně prospěšných prací, 

c) výkon povinné vojenské služby nebo její nevojenské alternativy, 

d) výkon právem nepovolené nucené práce. 

Pracující vězni (první skupina) jsou z tohoto titulu účastni důchodového 

i nemocenského pojištění, přičemž pro účely placení pojistného na sociální zabezpečení 

a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti jsou tyto osoby považovány 

za zaměstnance.427 Obdobně se postupuje i u veřejného zdravotního pojištění, kterého 

jsou účastny všechny osoby s trvalým pobytem na území České republiky a jiné osoby, 

které jsou zaměstnány u českého zaměstnavatele.428 

                                                 

427 § 5 odst. 1 písm. l) zákona č. 155/1995, o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„zákon o důchodovém pojištění“), a § 5 písm. a) bod 14 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o nemocenském pojištění“). Viz též § 3 odst. 1 písm. b) bod 

11 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 

zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pojistném na sociální zabezpečení“). 
428 § 2 odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „zákon o veřejném zdravotním pojištění“). K pojistnému viz § 33 odst. 3 č. zákona č. 169/1999 Sb., 

o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „zákon o výkonu trestu odnětí svobody“), a § 1 odst. 1 vyhlášky Ministerstva spravedlnosti 

č. 10/2000 Sb., o srážkách z odměny osob, které jsou ve výkonu trestu odnětí svobody zaměstnány, 

o výkonu rozhodnutí srážkami z odměny těchto osob a chovanců zvláštních výchovných zařízení a o úhradě 

dalších nákladů. 
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Osoby vykonávající trest obecně prospěšných prací nejsou z tohoto titulu účastny 

důchodového, nemocenského ani veřejného zdravotního pojištění (těchto pojištění však 

mohou být účastny z jiných titulů). To vyplývá z toho, že mají být vykonány bezplatně 

ve volném čase této osoby.429 

Osoby vykonávající povinnou vojenskou službu (resp. brannou povinnost) jsou 

po dobu výkonu branné povinnosti (resp. mimořádné služby) vojáky v činné službě a jako 

takoví jsou účastni z tohoto titulu na důchodovém i nemocenském pojištění.430 Stejný 

závěr platí i pro pracovní povinnost podle zákona o zajišťování obrany České republiky, 

kde je titulem pracovněprávní vztah (resp. tato osoba je vlastně zaměstnancem).431 

Pokud jde o právem nepovolené formy nucené práce, tak zde do značné míry záleží 

na konkrétní podobě této nucené práce. Pokud jde o účast na důchodovém pojištění, 

nemocenském pojištění i placení pojistného na sociální zabezpečení, uplatní se zde 

pro tyto účely fikce zaměstnance i pro osoby vykonávající závislou práci bez pracovní 

smlouvy (či dohody o výkonu práce mimo pracovní poměr).432 U veřejného zdravotního 

pojištění opět platí, že účast vzniká již z titulu trvalého pobytu v České republice, přičemž 

u placení pojistného se taktéž uplatní fikce zaměstnance.433 

Jak lze tedy vypozorovat z výše uvedeného, pokud se nejedná o obecně prospěšné 

práce, jsou doby výkonu nucené práce započítávány do dob pojištění nezbytných 

pro přiznání starobního důchodu a jiných pojistných dávek. To lze dozajista považovat 

za správné a odpovídá to i náhledu Evropského soudu pro lidská práva ve věci Stummer, 

kde však nakonec nebylo v případu nezahrnování dob výkonu vězeňské práce do dob 

pojištění potřebných pro přiznání starobního důchodu shledáno jako porušení Evropské 

úmluvy o lidských právech, neboť v této věci nebyla v Evropě dostatečná míra konsensu 

v této oblasti.434 

                                                 

429 § 65 odst. 1 trestního zákoníku. 
430 § 1 odst. 3 a 4 a § 16 a násl. branného zákona. 
431 § § 21 a násl. zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon o zajišťování obrany české republiky“). 
432 § 5 odst. 4 zákona o důchodovém pojištění, § 5 písm. a) bod 15 zákona o nemocenském pojištění a § 3 

odst. 1 písm. b) bod 1 za středníkem zákona o pojistném na sociální zabezpečení. 
433 § 5 písm. a) o veřejném zdravotní pojištění. 
434 Rozsudek velkého senátu Evropského soudu pro lidská práva ze dne 7. 7. 2011, Stummer proti Rakousku, 

stížnost č. 37452/02, bod 105-109 a 131. Blíže k tomuto rozhodnutí též v kapitole 5.1.5. Negativní definice 

nucené práce v Evropské úmluvě o lidských právech a v judikatuře Evropského soudu pro lidská práva 
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6.4. Trestní právo 

Trestní právo je dalším právním odvětvím, kam problematika nucené práce výrazně 

proniká. Konkrétně trestní právo upravuje na jedné straně právem povolenou nucenou 

práci v podobě trestu (trest obecně prospěšných prací) či spojenou s trestem (práce osob 

vykonávajících trest odnětí svobody) a na straně druhé trestné činy, které výkon nucené 

práce zahrnují či mají této oblasti jiným způsobem blízko. 

Vedle rozboru právní úpravy budou níže představena a analyzována dostupná 

statistická data, jakož i některá vybraná soudní rozhodnutí. 

Stranou pozornosti nezůstane ani institut přiměřených omezení a přiměřených 

povinnosti v trestním zákoníku435 či výchovná povinnost spočívající ve vykonání 

společensky prospěšné činnosti v zákoně o soudnictví ve věcech mládeže436. 

6.4.1. Práce osob vykonávajících trest odnětí svobody 

Každý odsouzený k výkonu trestu odnětí svobody (nepodmíněně) je povinen 

pracovat, pokud je mu práce přidělena a pokud je k ní zdravotně způsobilý.437 Takovou 

práci je možné vykonávat v rámci provozu věznice a vlastní výroby (1. skupina), v rámci 

podnikatelské činnosti v provozovnách Střediska hospodářské činnosti (2. skupina) nebo 

smluvně u jiných subjektů (3. skupina).438 Právě 3. skupinu lze pro účely této práce 

pominout, neboť podmínkou pro práci v této skupině (tj. u soukromých subjektů, které 

poskytují věznicím za práci odsouzených dohodnuté plnění) je předchozí odvolatelný 

písemný souhlas odsouzeného, což znamená, že se nejedná o nucenou práci.439 

Přiřazená práce musí odpovídat zdravotní způsobilosti odsouzeného, přičemž je 

třeba přihlížet k jeho odborným znalostem a dovednostem.440 Zároveň věznice vytváří 

podmínky pro získání a zvyšování kvalifikace odsouzených, jakož i pro zvyšování jejich 

všeobecné informovanosti.441 

                                                 

435 § 48 odst. 4 trestního zákoníku. 
436 § 18 odst. 3 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 (dále jen „zákon o soudnictví 

ve věcech mládeže“). 
437 § 29 odst. 1 zákona o výkonu trestu odnětí svobody. 
438 § 30 odst. 1 zákona o výkonu trestu odnětí svobody. 
439 § 30 odst. 4 a 5 zákona o výkonu trestu odnětí svobody. 
440 § 29 odst. 2 písm. a) zákona o výkonu trestu odnětí svobody. 
441 § 29 odst. 2 písm. c) zákona o výkonu trestu odnětí svobody. 
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Pokud jde o pracovní podmínky, tak ty se včetně pracovní doby řídí zákoníkem 

práce.442 Do pracovní doby se však nepočítají úklidové a jiné obdobné činnosti, které 

provádějí zpravidla všichni odsouzení, ani pracovní terapie, která je součástí programu 

zacházení.443 Práci odsouzení vykonávají pod dohledem zaměstnanců Vězeňské 

služby.444 

Odlišná je situace v oblasti odměňování odsouzených, která se řídí samostatným 

nařízením vlády.445 Z výsledné odměny se provedou srážky na zálohu na daň z příjmů a 

příslušné pojistné a následně další srážky (např. případné výživné a náklady výkonu 

trestu).446 Zbylá část odměny se rozdělí na kapesné (odsouzený ji může použít 

dle vlastního rozhodnutí) a úložné (zbylá část, která se převede na účet odsouzeného). 

Kapesným se rozumí částka, kterou může odsouzený použít podle vlastního rozhodnutí. 

Úložným se rozumí zbývající část pracovní odměny, kterou věznice převede na účet 

odsouzeného.447 Průměrná měsíční odměna odsouzených se v posledních několika letech 

ve vztahu k průměrné měsíční mzdě nacházela velmi nízko (do 4 000 Kč), což by však 

měla výrazně zlepšit účinnost nařízení vlády č. 361/2017 Sb., které již přináší vyšší 

hladiny odměny pro jednotlivé kategorie náročnosti vykonávaných činností.448  

Níže uvedená tabulka ukazuje, že se celková zaměstnanost vězňů v minulých letech 

pohybovala okolo 50 %, přičemž významného nárůstu dosahuje v období od roku 2016 

dosud. Tohoto nárůstu bylo dosaženo v důsledku realizace nové politiky zaměstnávání 

odsouzených, která vyplývá z nové Koncepce vězeňství.449 Vedle vývoje v jednotlivých 

letech je zajímavé sledovat poměr podílů osob v rámci jednotlivých skupin subjektů 

(viz výše). V obecné rovině lze pozorovat v posledních letech postupný pokles podílu 

                                                 

442 § 32 odst. 1 zákona o výkonu trestu odnětí svobody. 
443 § 32 odst. 2 zákona o výkonu trestu odnětí svobody. 
444 § 32 odst. 2 zákona o výkonu trestu odnětí svobody. 
445 V současné době se jedná o nařízení vlády č. 361/2017 Sb., o výši a podmínkách odměňování 

odsouzených zařazených do práce ve výkonu trestu odnětí svobody, ve znění pozdějších předpisů. 
446 § 33 odst. 3 a 4 zákona o výkonu trestu odnětí svobody. 
447 § 33 odst. 5 zákona o výkonu trestu odnětí svobody. Způsob rozdělení zbylé části odměny mezi kapesné 

a úložné, jakož i pravidla pro použití úložného stanoví vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 10/2000 Sb., 

o srážkách z odměny osob, které jsou ve výkonu trestu odnětí svobody zaměstnány, o výkonu rozhodnutí 

srážkami z odměny těchto osob a chovanců zvláštních výchovných zařízení a o úhradě dalších nákladů. 
448 Viz např. Statistická ročenka Vězeňské služby České republiky 2017. Praha: Generální ředitelství 

Vězeňské služby ČR, 2018, s. 40 a 41. Dostupné též online z: https://www.vscr.cz/wp-

content/uploads/2018/05/Statistick%C3%A1-ro%C4%8Denka-V%C4%9Bze%C5%88sk%C3%A9-

slu%C5%BEby-%C4%8Cesk%C3%A9-republiky-za-rok-2017.pdf.  
449 Koncepce vězeňství i zdrojová tabulka, ze kterých tabulka uvedená v této práci vychází, je dostupná na 

https://www.vscr.cz/informacni-servis/rychla-fakta/aktualni-pocty-zamestnanych-veznu/.  

https://www.vscr.cz/wp-content/uploads/2018/05/Statistick%C3%A1-ro%C4%8Denka-V%C4%9Bze%C5%88sk%C3%A9-slu%C5%BEby-%C4%8Cesk%C3%A9-republiky-za-rok-2017.pdf
https://www.vscr.cz/wp-content/uploads/2018/05/Statistick%C3%A1-ro%C4%8Denka-V%C4%9Bze%C5%88sk%C3%A9-slu%C5%BEby-%C4%8Cesk%C3%A9-republiky-za-rok-2017.pdf
https://www.vscr.cz/wp-content/uploads/2018/05/Statistick%C3%A1-ro%C4%8Denka-V%C4%9Bze%C5%88sk%C3%A9-slu%C5%BEby-%C4%8Cesk%C3%A9-republiky-za-rok-2017.pdf
https://www.vscr.cz/informacni-servis/rychla-fakta/aktualni-pocty-zamestnanych-veznu/
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odsouzených vykonávajících práci v 1. skupině a naopak nárůst podílu ve 2. skupině. 

Práce vykonávaná ve třetí skupině se od roku 2013 poměrně ustálila a tvoří přibližně 

čtvrtinu celkového počtu. 

 

 

Tabulka č. 1: Přehled zaměstnanosti osob nepodmíněně odsouzených k výkonu trestu odnětí 

svobody v letech 2011 až 2017 (zdroj: Vězeňská služba ČR)450  

 

 

V kontextu zaměstnávání vězňů v praxi je třeba uvést ještě fenomén tzv. skupování 

práce.  K poslednímu zjištěnému závažnému případu došlo v roce 2011, kdy někteří 

zadlužení vězni předávali výsledky své práce vězňům, kteří zadlužení nebyli, aby sami 

získali nižší odměnu a peníze nemuseli odevzdat věřitelům. Alternativou byla směna 

výsledků práce za cigarety či sexuální služby.451 

                                                 

450 Viz https://www.vscr.cz/informacni-servis/rychla-fakta/aktualni-pocty-zamestnanych-veznu/. 

Procentuální zaměstnanost vězňů se nepočítá z celkového počtu vězňů, ale z počtu vězňů způsobilých 

k výkonu práce 
451 Viz BIEDERMANOVÁ, E.; PETRAS, M. Možnosti a problémy resocializace vězňů, účinnost programů 

zacházení. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2011, s. 18 a 19. Dostupné též online z: 

http://www.ok.cz/iksp/docs/390.pdf. 

 2011 2012  2013  2014 2015 2016 2017

 50,1%  48,99% 57,50%  48,86%  44,93%  50,38% 56,23%

6734 6377 5367 5463 6021 7606 8449

2536 2550 2404 2456 2655 2653 2727

tj. z celkového počtu 

zaměstnaných
37,66% 39,99% 44,79% 44,96% 44,10% 34,88% 32,28%

1650 1373 1497 1679 1720 2999 3457

tj. z celkového počtu 

zaměstnaných
24,50% 21,53% 27,89% 30,73% 28,57% 39,43% 40,92%

2548 2454 1466 1328 1646 1954 2265

tj. z celkového počtu 

zaměstnaných
37,84% 38,48% 27,32% 24,31% 27,34% 25,69% 26,81%

 23 170  22 644  16 645  18 658  20 866  22 481 20 789

 procentuální zaměstnanost 

odsouzených

zaměstnání v rámci vnitřního 

provozu a vlastní výroby

zaměstnaní v provozovnách SHS VS 

ČR

zaměstnaní u podnikatelských 

subjektů

 celkový počet vězňů

 počet zaměstnaných odsouzených

https://www.vscr.cz/informacni-servis/rychla-fakta/aktualni-pocty-zamestnanych-veznu/
http://www.ok.cz/iksp/docs/390.pdf
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Přestože je pracovní povinnost osob vykonávajících trest součástí negativní definice 

nucené práce, nelze ji podle mého názoru automaticky přijmout jako souladnou 

se zákazem nucené práce a je třeba tudíž posuzovat legitimitu sledovaného cíle a tíživost 

této pracovní povinnosti ve vztahu k tomuto cíli a dalším právům a povinnostem osoby 

ve výkonu trestu odnětí svobody.452 

Cílem této pracovní povinnosti je dle důvodové zprávy k zákonu o výkonu trestu 

odnětí svobody možnost seberealizace odsouzeného, zachování jeho pracovních návyků, 

zajištění plnění vyživovacích povinností směrem k rodině a dalších finančních závazků, 

včetně hrazení nákladů na výkon trestu odnětí svobody.453 Všechny tyto cíle lze 

považovat za legitimní a pracovní povinnost lze (snad s výjimkou zajištění možnosti 

seberealizace, kde je povinná práce přísná i ve vztahu ke kritériu rozumnosti) považovat 

za rozumný prostředek k jejich dosažení. S ohledem na tyto legitimní cíle, na nápravný 

účel trestu, na nárok na čistý příjem za tuto práci v podobě části odměny zbylé 

po srážkách a s limity pro pracovní dobu a pravidly v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci dle pracovněprávních předpisů nelze shledat pracovní povinnost osob 

vykonávajících trest odnětí svobody jako nadměrně (či extrémně) tíživou. Proto je 

v souladu se zákazem nucené práce podle čl. 9 Listiny. 

6.4.2. Trest obecně prospěšných prací 

V České republice je možné udělit trest obecně prospěšných prací za přečin454 a jako 

samostatný trest ho lze uložit, jestliže vzhledem k povaze a závažnosti spáchaného 

přečinu a osobě a poměrům pachatele uložení jiného trestu není třeba.455 Při ukládání 

tohoto trestu musí soud brát v úvahu mimo jiné i stanovisko pachatele a jeho zdravotní 

stav, přičemž právě zdravotní nezpůsobilost je nepřekonatelné hledisko.456 Výměra 

tohoto trestu je až 300 hodin, přičemž trest musí být odsouzeným vykonán osobně a 

bezplatně v jeho volném čase nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy soud nařídil výkon 

tohoto trestu.457 Konkrétně obecně prospěšné práce zahrnují údržbu veřejného 

                                                 

452 Viz kapitola 6.1.3. Listina základních práv a svobod – negativní definice nucené práce. 
453 Viz důvodová zpráva k zákonu č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých 

souvisejících zákonů, cit. výše v pozn. č. 77, s. 45. 
454 Přečinem je podle § 14 odst. 2 trestního zákoníku každý nedbalostní trestný čin a z úmyslných trestných 

činů takový, jehož horní hranice trestní sazby je stanovena do pěti let. 
455 § 62 odst. 1 trestního zákoníku. 
456 § 64 trestního zákoníku. 
457 § 63 a 65 trestního zákoníku. 
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prostranství, úklidové práce a další práce pro obecně prospěšné instituce.458 Ve vztahu 

k problematice zákazu nucené práce je dále významné, že pokud se pachatel vyhýbá 

nástupu výkonu tohoto trestu či řádný výkon tohoto trestu maří, může soud přeměnit 

nevykonanou část tohoto trestu v trest domácího vězení, v peněžitý trest či v trest odnětí 

svobody.459 

Četnost výskytu trestu obecně prospěšných prací obsahuje níže uvedený graf, který 

obsahuje mimo jiné porovnání četnosti ukládání tohoto trestu v porovnání s jinými 

srovnatelnými alternativními tresty (tresty jinými než nepodmíněný trest odnětí 

svobody).  

 

Graf č. 1: Porovnání četnosti alternativních trestů uložených v letech 2011 až 2017 

(zdroj: InfoData)460 

 

  

Z tohoto grafu je patrné, že dlouhodobě je jednoznačně nejčastěji voleným 

alternativním trestem podmíněné odsouzení k trestu odnětí svobody. Poté s velkým 

odstupem následuje trest obecně prospěšných prací a až poté peněžitý trest. Trestů obecně 

prospěšných prací je za poslední roky uloženo mezi šesti a osmi tisíci ročně, přičemž 

                                                 

458 § 62 odst. 3 trestního zákoníku. 
459 § 65 odst. 2 a 3 trestního zákoníku. 
460 Čerpáno ze statistických listů Přehled o uložených trestech/trestních opatření - hlavní sankce 

dostupných online z https://cslav.justice.cz/InfoData/uvod.html. Data obsahují pouze tresty, nikoli trestní 

opatření. 
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kolem 600 těchto trestů ročně je přeměněno na jiný trest.461 Četnost tohoto trestu tedy 

není v porovnání s ostatními alternativními tresty nijak dramatická či nepřiměřená. 

Přestože lze v posledních pár letech sledovat spíše trend vyrovnávání počtu 

ukládaných trestů obecně prospěšných prací a peněžitých trestů, jsou v České republice 

stále dva regiony, které se tomuto trendu vymykají, a to konkrétně severní Čechy a 

severní Morava, kde stále silně převládá ukládání prvně jmenovaného trestu.462 

Z perspektivy zákazu nucené práce je u trestu obecně prospěšných prací podstatné 

srovnání negativní definice nucené práce obsažené v čl. 4 odst. 3 Evropské úmluvy 

o lidských právech a té v čl. 9 odst. 2 Listiny. Podle Evropské úmluvy nucenou prací není 

pouze práce požadovaná při výkonu trestu (či obdobného institutu) spočívajícího 

v omezení svobody uloženého podle článku 5 této Úmluvy, nebo v době podmíněného 

propuštění z tohoto trestu.463 Naopak Listina nepovažuje za nucenou práci kromě práce 

ukládané osobám ve výkonu trestu odnětí svobody i práci ukládanou osobám 

vykonávajícím jiný trest.464 Z tohoto srovnání je zřejmé, že vyšší standard ochrany 

lidských práv v podobě širší množiny případů, na kterou se vztahuje zákaz nucené práce, 

poskytuje Evropská úmluva o lidských právech, kterou je třeba tudíž v tomto ohledu 

využít.465 Proto souhlasím s Petrem Mlsnou a Tomášem Gřivnou, že by trest obecně 

prospěšných prací měl být ukládán pouze se souhlasem pachatele.466 V tomto ohledu však 

podle mého názoru není třeba ze strany Ústavního soudu přistoupit k derogačnímu 

nálezu, ale v souladu s doktrínou přednosti ústavně konformního výkladu před derogací 

postačí ustanovení o nutnosti přihlédnutí ke stanovisku pachatele vykládat jako podmínku 

kladného stanoviska pachatele.467 Přesto by bylo vhodné přistoupit ze strany zákonodárce 

                                                 

461 Údaje o počtu přeměněných trestů obecně prospěšných prací byly čerpány ze sumářů Výkazů o pohybu 

trestní agendy u okresních soudů dostupných online z https://cslav.justice.cz/InfoData/uvod.html.  
462 Grafy porovnávající četnosti ukládaných alternativních trestů v jednotlivých regionech České republiky 

v letech 2011 až 2017 jsou přílohou této práce. 
463 Čl. 4 odst. 3 písm. a) Evropské úmluvy o lidských právech. Toto ustanovení je třeba používat v anglické 

jazykové verzi Úmluvy, která pracuje s pojmem detention, pod který lze zahrnout v českém právním 

prostředí nejen výkon trestu odnětí svobody, ale též například vazbu. Přestože se v českém překladu 

bohužel tato část vůbec neprojevila, je třeba preferovat anglické znění, které je spolu s francouzskou 

jazykovou verzí jediným autentickým zněním Úmluvy. 
464 Čl. 9 odst. 2 písm. a) Listiny. 
465 Viz nález pléna Ústavního soudu ze dne 25. 6. 2002, sp. zn. Pl. ÚS 36/01 (403/2002 Sb., N 80/26 SbNU 

317) a nálezy na to navazující. 
466 MLSNA, Petr a Tomáš GŘIVNA, cit. výše v pozn. č. 2, s. 777-779. 
467 Doktrínu přednosti ústavně konformního výkladu před derogací daného ustanovení lze najít například 

ve známých rozhodnutích o otázce opakování trestání odpíračů výkonu povinné vojenské služby (nález 

pléna Ústavního soudu ze dne 3. 2. 1999, sp. zn. Pl. ÚS 19/98 (38/1999 Sb., N 19/13 SbNU 131)) nebo 

https://cslav.justice.cz/InfoData/uvod.html
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při příští novelizaci trestního zákoníku v zájmu jednoznačnosti (tím spíše, když se jedná 

o otázku trestání v trestním právu) k výslovnému uvedení souhlasu pachatele jako 

podmínky pro uložení trestu obecně prospěšných prací. 

6.4.3. Přiměřená omezení a přiměřené povinnosti a výchovné povinnosti 

Vedle výše uvedených trestů (nepodmíněný trest odnětí svobody, obecně prospěšné 

práce) zná trestní zákoník další institut, který může do oblasti zákazu nucené práce 

zasahovat. Jedná se o přiměřená omezení a přiměřené povinností, které mohou spočívat 

mimo jiné v povinnosti podrobit se výcviku pro získání vhodné kvalifikace či sociálnímu 

výcviku a převýchovy.468 Tato opatření a/nebo povinnosti lze za účelem směřování 

pachatele k vedení řádného života uložit pachateli v případě podmíněného upuštění 

od jeho potrestání469, při uložení trestu podmíněného odnětí svobody470, domácího 

vězení471, obecně prospěšných prací472, zákazu pobytu473 nebo při propuštění z výkonu 

trestu odnětí svobody474. 

V těchto případech však podle mého názoru nelze hovořit o práci jako takové, a tudíž 

není splněn první prvek pozitivní definice nucené práce. Nejedná se totiž o déletrvající 

aktivitu, která je běžně činěna za účelem získání přímého výdělku z této činnosti. Spíše 

to má typově blíže povinnosti strpět, nežli povinnosti konat, ačkoli určitá míra součinnosti 

je i v rámci tohoto výcviku zřejmě pro splnění jeho účelu nutná. Proto není třeba zkoumat 

další prvky pozitivní definice zákazu nucené práce. 

Pokud by se však mezi těmito přiměřenými opatřeními a přiměřenými povinnostmi 

nalezla povinnost, kterou by bylo možné považovat za povinnost k aktivnímu výkonu 

určité práce (jedná se o demonstrativní výčet), bylo by třeba rozlišit případy, kdy k tomuto 

opatření či povinnosti dochází v souvislosti s podmíněným propuštěním z výkonu trestu 

odnětí svobody, a případy ostatní. První skupina těchto případů je totiž kryta negativní 

definicí nucené práce obsaženou v Evropské úmluvě o lidských právech, a tudíž u ní 

                                                 

o otázce převrácení důkazního břemene v diskriminačních sporech (nález pléna Ústavního soudu ze dne 

26. 4. 2006, sp. zn. Pl. ÚS 37/04 (419/2006 Sb., N 92/41 SbNU 173), bod 72 a násl.). 
468 § 48 odst. 4 trestního zákoníku. 
469 § 48 odst. 3 trestního zákoníku. 
470 § 82 odst. 2 trestního zákoníku. 
471 § 60 odst. 5 trestního zákoníku. 
472 § 63 odst. 2 trestního zákoníku. 
473 § 75 odst. 3 trestního zákoníku. 
474 § 89 odst. 2 trestního zákoníku. 



136 

 

postačí posoudit, zda nepředstavuje extrémně zatěžující břemeno, kdežto u druhé skupiny 

by se musely zkoumat jednotlivé prvky pozitivní definice nucené práce, a tudíž by musel 

být v těchto případech vyžadován souhlas dané osoby.475 

Mladistvému, jakož i pachateli ve věku blízkém věku mladistvých, lze též 

v podobném duchu uložit výchovnou povinnost spočívající v bezplatném výkonu 

společensky prospěšné činnosti určitého druhu, kterou musí daná osoba vykonat ve svém 

volném čase.476 Vykonání této výchovné povinnosti nesmí narušit přípravu mladistvého 

na jeho budoucí povolání a může být uloženo nejvýše v rozsahu čtyř hodin denně, 

osmnácti hodin týdně a šedesáti hodin celkem.477 Zároveň musí být i zde přihlédnuto 

ke zdravotní způsobilosti mladistvého.478 

Ve vztahu k zákazu nucené práce se u výchovné povinnosti vykonat určitou 

společensky prospěšnou práci o práci jedná. Proto je třeba postupovat obdobně jako 

při posuzování trestu obecně prospěšných prací a uzavřít (s tím, že výchovná opatření ani 

nejsou trestem jako takovým), že je pro uložení této výchovné povinnosti potřeba souhlas 

mladistvého, resp. absence donucení.479 Přestože je tato výchovná povinnost v případě, 

že není uložena s podmíněným trestním opatřením (podmíněným peněžitým trestním 

opatřením nebo podmíněným trestním opatřením odnětí svobody)480 nebo alespoň 

v rámci probačního programu vykonávaného pod dohledem probačního úředníka481 

prakticky nevynutitelná (bez efektivní sankce), stále se jedná o povinnost uloženou 

státem, kterou je daná osoba povinna vykonat. Z toho vyplývá, že je zde prvek donucení 

v dostatečné míře přítomen, a tudíž by mělo být možné tuto povinnost ukládat pouze 

se souhlasem dané osoby, a to jak již v průběhu trestního řízení (v této fázi je souhlasem 

zákonem vyžadován už nyní), tak i při ukládání této povinnosti.482 

                                                 

475 Čl. 4 odst. 3 písm. a) Evropské úmluvy o lidských právech. 
476 § 18 odst. 1 písm. c) zákona o soudnictví ve věcech mládeže a § 48 odst. 5 trestního zákoníku. 

Se souhlasem, proti níž se řízení vede, lze tuto povinnost podle § 15 odst. 3 zákona o soudnictví ve věcech 

mládeže navíc uložit již v průběhu trestního řízení. Výchovné povinnosti, jakož i ostatní výchovná opatření, 

která lze uložit mladistvým jsou vlastně zjednodušeně řečeno institutem přiměřených opatření a 

přiměřených povinností v oblasti trestního práva ve vztahu k mladistvým. 
477 § 18 odst. 3 zákona o soudnictví ve věcech mládeže. 
478 § 18 odst. 4 zákona o soudnictví ve věcech mládeže. 
479 Viz kapitola 6.4.2. Trest obecně prospěšných prací. 
480 Viz § 28 a § 33 zákona o soudnictví ve věcech mládeže. 
481 § 17 odst. 4 ve spojení s § 80 odst. 4 zákona o soudnictví ve věcech mládeže. 
482 Viz § 15 odst. 3 zákona o soudnictví ve věcech mládeže. 
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6.4.4. Trestný čin obchodování s lidmi 

Vedle výše uvedených institutů trestního práva, prostřednictvím kterých ukládá moc 

veřejná povinnosti trestního charakteru, které mohou prima facie působit jako výkon 

nucené práce, se trestní právo dotýká oblasti nucené práce samozřejmě i stanovením 

trestných činů, které nucenou práci zahrnují či mohou zahrnovat. Vedle trestného činu 

obchodování s lidmi483 se může jednat zejména o trestný čin kuplířství484 a trestný čin 

neoprávněného zaměstnávání cizinců485. Zpráva o stavu obchodování s lidmi v České 

republice za rok 2017 uvádí, že bylo v roce 2017 pro trestný čin obchodování s lidmi 

pravomocně odsouzeno 9 osob a pro trestný čin kuplířství 21 osob; naopak nebyla 

pravomocně odsouzena žádná osoba pro trestný čin neoprávněné zaměstnávání 

cizinců.486 

Největší pozornost zde bude věnována prvně zmíněnému trestnému činu, a to nejen 

pro jeho závažnost, ale i z důvodu, že právě ve vztahu k němu je výkon nucené práce 

přítomen častěji či ve vyšší intenzitě.  

Trestný čin obchodování s lidmi je zařazený mezi trestné činy proti lidské 

svobodě.487 Skutková podstata tohoto trestného činu je prakticky doslova převzata 

z četných mezinárodních smluv upravujících tuto oblast, včetně Palermského 

protokolu.488 Zahrnuje tudíž objektivní jednání určité osoby („přiměje, zjedná, najme, 

zláká, svede, dopraví, ukryje, zadržuje, přijme nebo vydá“), prostředek donucení 

(„za použití násilí, pohrůžky násilí nebo jiné těžké újmy nebo lsti anebo zneužívaje jejího 

omylu, tísně nebo závislosti“; tento prvek není vyžadován, pokud je obětí dítě) a účel 

využití dané osoby („aby jí bylo užito jiným k pohlavnímu styku nebo k jiným formám 

sexuálního zneužívání nebo obtěžování anebo k výrobě pornografického díla; jiným 

k odběru tkáně, buňky nebo orgánu z jejího těla; k službě v ozbrojených silách; k otroctví 

nebo nevolnictví; nebo k nuceným pracím nebo k jiným formám vykořisťování“).489 Vedle 

toho se dopustí trestného činu obchodování s lidmi i ten, kdo z těchto jednání kořistí.490  

                                                 

483 § 168 trestního zákoníku. 
484 § 189 trestního zákoníku. 
485 § 342 trestního zákoníku. 
486 Zpráva o stavu obchodování s lidmi v České republice za rok 2017, cit. výše v pozn. č. 25, s. 43. 
487 Hlava II díl 1 zvláštní části trestního zákoníku. 
488 Viz § 168 odst. 1 trestního zákoníku a čl. 3 písm. a) Palermského protokolu. 
489 § 168 odst. 1 a 2 trestního zákoníku. 
490 Tamtéž. 
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Pokud jde o faktické případy (přinejmenším podezření z) trestného činu obchodování 

s lidmi řešené před českými soudy, lze pro ilustraci uvést několik z nich. V prvním zrušil 

Ústavní soud usnesení Policie České republiky o odložení věci a navazující potvrzující 

usnesení Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 4 z důvodu, že se dostatečně 

nevěnovali možnosti, že mohlo v daném případě dojít k naplnění skutkové podstaty 

trestného činu obchodování s lidmi.491 Konkrétně šlo v tomto případě o to, že měli 

podezřelí jménem společnosti A., a. s., uzavírat s vietnamskými občany v pražské SAPĚ 

„smlouvy o vzdělání“, které byly těmito osobami chápány jako smlouvy pracovní. Tyto 

osoby poté byly vysílány k výkonu pomocných lesních prací (ve značném časovém 

rozsahu), za které však následně nedostaly zaplaceno.492 Z odůvodnění tohoto nálezu je 

s ohledem na problematiku zákazu nucené práce významné, že Ústavní soud s ohledem 

na judikaturu Evropského soudu pro lidská práva a kriminologické poznatky výslovně 

uvedl, že to, že poškození „mohli z práci kdykoli odejít“ neodůvodňuje samo o sobě závěr 

o tom, že se nemohlo jednat o trestný čin obchodování s lidmi.493 S tímto závěrem lze 

bezpochyby souhlasit. Tento nález také ukazuje na nepřipravenost či neochotu orgánů 

činných v trestním řízení důkladně se zabývat obdobnými případy, kde mohlo dojít 

k naplnění skutkové podstaty tohoto trestného činu, což může být způsobeno 

nedostatečnou přípravou pro řešení těchto komplikovaných případů (složité prokazování, 

mnoho aspektů, často přeshraniční či cizinecký prvek). 

Další třem případům z poslední doby se podrobněji věnuje Zpráva o stavu 

obchodování s lidmi v České republice za rok 2017, kterou každoročně zveřejňuje odbor 

bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra, který vykonává funkci tzv. národního 

zpravodaje s úkolem monitorovat a analyzovat situaci v oblasti obchodování s lidmi, 

přičemž vychází z Národní strategie boje proti obchodování s lidmi (aktuálně pro období 

let 2016-2019).494 V prvním případě nezletilá dívka zlákala další dvě nezletilé dívky 

k výkonu prostituce, přičemž se jednalo o krátký časový úsek a pachatelka z činnosti 

neměla žádný zisk.495 Ve druhém případě se už ale jednalo o dvě dospělé osoby, které 

                                                 

491 Nález Ústavního soudu ze dne 19. 1. 2016, sp. zn. II. ÚS 3436/14 (N 8/80 SbNU 91). 
492 Tamtéž, bod 3. 
493 Tamtéž, bod 28-29. 
494 Viz sekce „Obchodování s lidmi“ na oficiálních internetových stránkách Ministerstva vnitra. Dostupné 

z: https://www.mvcr.cz/clanek/o-nas-prevence-kriminality-obchodovani-s-lidmi.aspx.  
495 Viz rozsudek Krajského soudu v Brně, sp. zn. 2 TM 3/2017. 

https://www.mvcr.cz/clanek/o-nas-prevence-kriminality-obchodovani-s-lidmi.aspx
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obchodovaly s nezletilými dívkami, které utekly z domova pro mládež, čehož tyto osoby 

využívaly a měly z toho zisk.496 V posledním případě společník a po určitý časový úsek 

jednatel obchodní společnosti pracovně vykořisťoval jiného společníka a jednatele této 

společnosti, přičemž jako prostředek byla využita zejména tíseň a závislost této osoby.497 

Z těchto případů si je možné odnést dva poznatky. Prvním (a ne příliš překvapivým) 

zjištěním je, že i v České republice se týká značná část případů obchodování s lidmi (či 

nucené práce) oblasti poskytování sexuálních služeb. Zadruhé je z posledního případu 

vidět, že lze pod skutkovou podstatu trestného činu obchodování s lidmi zahrnout i 

situaci, kdy jsou „ve hře“ pouze dvě osoby (nutící a nucená) a nejedná se tudíž o klasický 

trojstranný „vztah“, který je pro obchodování s lidmi typický. To lze jistě kvitovat a 

vyplývá to již z toho, že v případě užití dané osoby k nuceným pracím či jiným formám 

vykořisťování na rozdíl od jiných účelů užití dané osoby chybí v platném znění tohoto 

ustanovení slovo „jiným“ (ve vazbě „užití jiným k“). Tento závěr přitom zastává i 

Ministerstvo vnitra, přičemž připomíná zákon č. 141/2014 Sb., který v tomto směru 

trestní zákoník novelizoval.498 

Dále je třeba věnovat pozornost pojmu „jiné formy vykořisťování“, které jsou 

uvedeny jako jeden z možných účelů užití dané osoby v rámci skutkové podstaty 

trestného činu obchodování s lidmi.499 Z toho, že je tento účel uveden společně 

s nucenými pracemi, vyplývá zákonodárcem vnímaná blízkost těchto účelů, a tudíž lze 

usuzovat, že se má jednat zejména o vykořisťování pracovní. Judikatura k tomu pouze 

tautologicky uvádí, že se pod tímto pojmem skrývá „jakákoli činnost pachatele, jenž 

kořistí z činnosti osoby, se kterou je obchodováno, tedy získává z její činnosti jakýkoliv 

neoprávněný majetkový prospěch“.500 Pokud jde o praktičtěji uchopitelnou definici, lze 

přijmout tezi Ministerstva vnitra, že v tomto případě postačí na rozdíl o nucené práce 

nižší míra nedobrovolnosti (či nedobrovolnost vnímaná pouze subjektivně z pohledu 

                                                 

496 Viz rozsudek Krajského soudu v Brně, sp. zn. 39 T 5/2017. 
497 Viz rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové, sp. zn. 4 T 2/2016. 
498 Společné stanovisko k výkladu pojmů souvisejících s pracovním vykořisťováním. Praha: Ministerstvo 

vnitra, 2018, s. 2. Dostupné též online z: https://www.mvcr.cz/clanek/obchod-s-lidmi-dokumenty-

924305.aspx.  
499 § 168 odst. 1 a 2 písm. e) trestního zákoníku. 
500 Usnesení Nejvyššího soudu v Brně ze dne 12. 3. 2014, sp. zn. 7 Tdo 1261/2013, a usnesení Nejvyššího  

soudu v Brně ze dne 11. 9. 2014, sp. zn. 7 Tdo 859/2014. 

https://www.mvcr.cz/clanek/obchod-s-lidmi-dokumenty-924305.aspx
https://www.mvcr.cz/clanek/obchod-s-lidmi-dokumenty-924305.aspx
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oběti), ale zároveň musí dojít k naplnění znaku ekonomického vykořisťování 

spočívajícího v úrovni pracovních podmínek a výdělku.501 

S ohledem na výše uvedené tedy již není třeba do trestního zákoníku zakomponovat 

novou skutkovou podstatu, která by spočívala v pracovním vykořisťování v rámci 

dvoustranného vztahu, jak navrhovali někteří autoři.502 Lze tedy uzavřít, že skutková 

podstata obchodování s lidmi dostatečnou měrou pokrývá nežádoucí činnosti spočívající 

ve výkonu nucené práce. 

Na závěr zbývá dodat, že Ministerstvo vnitra realizuje Program podpory a ochrany 

obětí obchodování s lidmi, jenž nabízí obchodovaným osobám zdravotní, sociální a 

právní pomoc, dále ubytování a zajištění návratu do země původu.503 

6.4.5. Další trestné činy, které mohou zahrnovat výkon nucené práce 

Jak bylo uvedeno již na počátku předcházející kapitoly (společně s počty případů 

za rok 2017), dalšími trestnými činy souvisejícími (byť zde spíše nepřímo) s výkonem 

nucené práce jsou především trestný čin kuplířství a trestný čin neoprávněného 

zaměstnávání cizinců. 

Trestný čin kuplířství je zařazen mezi trestné činy proti lidské důstojnosti v sexuální 

oblasti.504 Skutková podstata spočívá v přesvědčení („přiměje, zjedná, najme, zláká nebo 

svede“) jiného k provozování prostituce nebo v kořistění z prostituce provozované 

jiným.505 Tato skutková podstata tudíž postihuje účast třetí osoby (zprostředkovatele) 

při poskytování sexuálních služeb a jako taková je relativně jednoznačná. Hlavními 

odlišnostmi od obchodu s lidmi (pokud jde o první část této skutkové podstaty) je absence 

(či nižší míra) znaku donucení a s tím související otázka dobrovolnosti (či závislosti), což 

se projevuje i na velkém rozdílu v horních sazbách těchto trestních činů.  

V souvislosti s tímto trestným činem se spíše nabízí otázka, zda by měla být účast 

prostředníka v oblasti poskytování sexuálních služeb vůbec zakázána, navíc pod hrozbou 

                                                 

501 Společné stanovisko k výkladu pojmů souvisejících s pracovním vykořisťováním, cit. výše v pozn. č. 498, 

s. 11-13.  
502 STŘÍTECKÝ, V.; TOPINKA, D. a kol. Obchodování s lidmi za účelem pracovního vykořisťování 

v teorii a praxi. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, v. v. i., 2013, s. 100-102.  
503 Opět viz oficiální webové stránky Ministerstva vnitra, sekce obchodování s lidmi. Dostupné z: 

https://www.mvcr.cz/clanek/program-podpory-a-ochrany-obeti-obchodovani-s-lidmi.aspx.  
504 Hlava III zvláštní části trestního zákoníku. 
505 § 189 odst. 1 trestního zákoníku. 

https://www.mvcr.cz/clanek/program-podpory-a-ochrany-obeti-obchodovani-s-lidmi.aspx
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trestněprávní sankce. Proto toto bude podrobeno důkladnější analýze v kapitole 

zabývající se potřebou nového řešení oblasti prostituce.506 

Jen na okraj je třeba s ohledem na technologický pokrok a s tím související 

digitalizaci zmínit, že skutková podstata trestného činu kuplířství by mohla být naplněna 

(přinejmenším pokud jde o alineu druhou spočívající v kořistění z prostituce) i tehdy, 

pokud fyzické či právnické osoby nabízejí na internetu (např. prostřednictvím mobilních 

aplikací) platformu pro placené zprostředkování poskytnutí sexuálních služeb.507 

Trestný čin neoprávněného zaměstnávání cizinců je zařazen mezi trestné činy proti 

pořádku ve věcech veřejných.508 Tohoto trestného činu se dopustí ten, kdo soustavně, 

opakovaně, za zvlášť vykořisťujících pracovních podmínek nebo ve větším rozsahu 

neoprávněně zaměstná nebo zprostředkuje zaměstnání cizince, který se zdržuje 

neoprávněně na území České republiky nebo nemá platné povolení k zaměstnání, 

pokud je podle jiného právního předpisu vyžadováno.509 Tento trestný čin tedy i z logiky 

svého zařazení míří na zvlášť závažná pochybení na úseku zaměstnávání cizinců. 

Ve vztahu k zákazu nucené práce je významný především pojem „zvlášť vykořisťující 

pracovní podmínky“, který dosud (i s ohledem na absenci judikatury) nebyl spolehlivě 

vyjasněn. Otázkou je pak i vztah k pojmu „jiné formy vykořisťování“ užitého u trestného 

činu obchodování s lidmi. I s ohledem na užití slova „zvlášť“ lze usuzovat, že tento pojem 

míří pouze na velmi nevyhovující pracovní podmínky či výdělek. Na druhou stranu není 

v této souvislosti vůbec vyžadován a zkoumán prvek nedobrovolnosti, takže určitý malý 

prostor pro využití zde zřejmě je. 

Jelikož vztah obou těchto trestných činu k zákazu nucené práce je spíše nepřímý a 

zároveň absentuje přínosná judikatura, není na tomto místě třeba dalšího doplnění. 

                                                 

506 Viz kapitola 7.3. . 
507 Může se jednat o služby podobné aplikaci Ohlala (https://www.ohlala.com/en/), která však jako taková 

skutkovou podstatu trestného činu kuplířství spíše nenaplňuje. Nejen touto aplikací se zabývám v článku 

Ohlala – mnoho povyku pro nic?, který bude součástí sborníku Sdílená ekonomika a delikty, k jehož vydání 

by mělo dojít v prosinci 2018. 
508 Hlava X zvláštní části trestního zákoníku. 
509 § 342 odst. 1 trestního zákoníku, přičemž v odst. 2 je uvedena ještě speciální skutkové podstata 

pro případ cizince-dítěte. 

https://www.ohlala.com/en/
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6.5. Povinná vojenská služba a pracovní povinnost 

Po zrušení základní vojenské služby („vojny“) je s účinností od 1. 1. 2005 česká 

armáda plně profesionální.510 Z povinné vojenské služby tak zůstala pouze branná 

povinnost, tedy povinnost státního občana České republiky podrobit se odvodnímu řízení, 

vykonávat vojenskou činnou službu a plnit další povinnosti stanovené tímto zákonem.511 

Konkrétní branný zákon pro tuto nucenou práci používá pojem mimořádná služba, která 

tedy představuje výkon branné povinnosti za stavu ohrožení státu nebo válečného stavu, 

k čemuž za doby existence samostatné České republiky naštěstí nedošlo.512  

Tento proces funguje tak, že nejdříve rozhodne příslušný ústavní orgán o vyhlášení 

stavu ohrožení státu (Parlament na návrh vlády) nebo válečného stavu (Parlament), což je 

zároveň za účelem zefektivnění distribuce této významné informace povinně 

zveřejňováno v hromadných sdělovacích prostředcích.513 V závislosti na aktuálních 

potřebách ozbrojených sil poté vydá vláda ad hoc nařízení, kterým určí podle ročníku 

narození nebo odborné kvalifikace rozsah občanů s povinností podrobit se odvodnímu 

řízení, včetně termínu zahájení odvodního řízení.514 Následně jsou tito občané povoláváni 

k odvodnímu řízení krajským vojenským velitelstvím, které probíhá před odvodovou 

komisí zřízenou příslušným krajským vojenským velitelstvím.515 V rámci odvodního 

řízení se pak posuzuje především zdravotní způsobilost občana k výkonu branné 

povinnosti. Za tím účelem je občan povinen předem doložit stanovisko registrujícího 

lékaře a následně se během odvodního řízení podrobit lékařské prohlídce, popř. dalším 

odborným vyšetřením, na základě čehož je poté zpracován posudek o stupni zdravotní 

způsobilosti občana vykonávat vojenskou činnou službu, který slouží jako podklad 

pro rozhodnutí o schopnosti nebo neschopnosti občana vykonávat tuto službu.516 Proti 

tomuto rozhodnutí se následně může daný občan odvolat k vyšší odvodní komisi zřízené 

                                                 

510 Branný zákon tak dnes v § 4 až 5a výslovně pro zájemce upravuje tři možnosti dobrovolné účasti 

v armádě – voják z povolání, účast v aktivní záloze a účast na vojenském cvičení.  
511 Čl. 4 ústavního zákona o bezpečnosti České republiky a § 1 odst. 1 branného zákona. 
512 § 15 a násl. branného zákona. 
513 Čl. 7 a 12 ústavního zákona o bezpečnosti České republiky a čl. 43 odst. 1 Ústavy. 
514 § 18 odst. 2 branného zákona. 
515 § 18 odst. 3 a § 20 branného zákona. 
516 § 19 odst. 2 až 5 a § 21 odst. 3 a 4 branného zákona. V tomto kontextu dále branný zákon v § 21 odst. 6 

uvádí, že se k odvodnímu řízení nepovolávají občané bez končetiny, nevidomí, neslyšící, němí, postižení 

vadou nebo nemocí, která je činí trvale neschopnými samostatně se pohybovat, nebo postižení těžkou 

formou nevyléčitelné nemoci. 
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u Ministerstva obrany; odvolání ani případná následná správní žaloba však nemají 

odkladný účinek.517 Občan, který obdržel rozhodnutí o schopnosti vykonávat vojenskou 

činnou službu, vykonává mimořádnou službu na základě povolávacího rozkazu vydaného 

krajským vojenským velitelstvím nebo mobilizační vyhlášky.518 „Pracovní“ podmínky, 

včetně odměňování za dobu výkonu mimořádné služby (zejména služné ve výši podle 

tarifů pro vojáky z povolání) upravuje zákon o vojácích v záloze.519 

Ve vztahu k problematice nucené práce je dále významné, že branný zákon kromě 

zdravotně nezpůsobilých zvlášť chrání i některé další skupiny osob. První skupinou jsou 

ústavní činitelé, včetně krajských hejtmanů, na které se tedy výše uvedené povinnosti 

z důvodu veřejného zájmu na zajištění fungování daných veřejných institucí 

nevztahují.520 Stejná výjimka platí i pro příslušníky bezpečnostních sborů a těhotné 

ženy.521 Osoby pečující o dítě do 3 let věku se k odvodnímu řízení povolávají jen se svým 

souhlasem a zároveň se nepovolávají k výkonu mimořádné služby osoby pečující o dítě 

do 8 let věku (resp. osamělé osoby pečující o dítě do 15 let věku).522 

Poslední zvlášť chráněnou skupinou jsou tzv. „odpírači z důvodu svědomí“. 

V tomto ohledu je zákaz nucení těchto osob k výkonu vojenské služby podle čl. 15 odst. 3 

Listiny proveden branným zákonem tak, že odmítnout vykonávat mimořádnou službu 

z důvodu svědomí nebo náboženského vyznání může osoba do 15 dnů ode dne nabytí 

právní moci rozhodnutí o schopnosti vykonávat vojenskou činnou službu vydaného 

při odvodním řízení nebo do 15 dnů ode dne účinnosti vyhlášení stavu ohrožení státu 

nebo válečného stavu.523 Toto prohlášení musí sice být odůvodněné, ale krajské vojenské 

velitelství ji pouze bez věcného posouzení vezme na vědomí a předá tuto informaci 

příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.524 Podáním tohoto prohlášení 

tedy zaniká branná povinnost, případná pracovní povinnost (nevojenského charakteru) 

však trvá.525  

                                                 

517 § 38 branného zákona. 
518 § 15 odst. 2 branného zákona. 
519 Viz zejména § 18 a násl. zákona č. 45/2016 Sb., o službě vojáků v záloze, ve znění pozdějších předpisů. 
520 § 25 odst. 1 branného zákona. 
521 § 25 odst. 2 a 3 branného zákona. 
522 § 25 odst. 3 věta druhá a třetí. 
523 § 6 odst. 1 branného zákona. 
524 § 6 odst. 2 a 3 branného zákona. 
525 § 6 odst. 1 a 4 branného zákona. 
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Občanům, kteří by nebyli za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu povolání 

k mimořádné službě (vč. těch, kteří uplatnili výhradu svědomí), může být za těchto stavů 

uložena pracovní povinnost či povinnost pracovní výpomoci podle zákona 

o zajišťování obrany České republiky. Pracovní povinnost spočívá ve výkonu určené 

práce potřebné pro zajišťování obrany, a to po nezbytně nutnou dobu a i nad rámec 

pracovní doby stanovené v pracovněprávních předpisech.526 Pracovní výpomoc se liší 

zejména svou jednorázovou povahou.527 Zároveň se uplatní zásada neslučitelnosti výkonu 

mimořádné službu, pracovní povinnosti a pracovní výpomoci (v jeden časový okamžik 

lze mít uloženu nejvýše jednu z těchto povinností).528 I zde pak platí, že je nutným 

předpokladem zdravotní způsobilost k dané práci.529 O povolání k plnění těchto 

povinností rozhoduje obecní úřad obce s rozšířenou působností, přičemž proti tomuto 

rozhodnutí není přípustný žádný opravný prostředek; prakticky všem zaměstnancům 

veřejné sféry vzniká pracovní povinnost přímo ze zákona.530 Odměňování 

(resp. „náhrady“) je u pracovní povinnosti podle pravidel odměňování daného 

zaměstnavatele, které uplatňuje vůči ostatním zaměstnancům; u pracovní výpomoci podle 

druhu a náročnosti přidělené práce (resp. podle pravidel pro odměňování občanů 

vykonávajících mimořádnou službu).531 

I zde zákon zvlášť chrání některé skupiny osob. Například ženy, kterým nesmí být 

přidělována fyzicky nepřiměřená či zdravotně škodlivá práce.532 Pracovní povinnost 

či pracovní výpomoc jako taková vůbec nedopadá například na poslance, senátory, členy 

vlády, osoby mladší 18 let a starší 62 let, těhotné ženy nebo ženy a osamělé muže, kteří 

pečují o dítě ve věku do 15 let.533 Rozdílnost mezi dvěma posledními skupinami (jakákoli 

žena pečující o dítě ve věku do 15 let na straně jedné, ale pouze osamělý muž pečující 

o takové dítě na straně druhé) je třeba vnímat jako diskriminační, protože neexistuje 

legitimní důvod pro toto rozlišování, pokud je věková hranice dítěte takto vysoká. 

                                                 

526 § 2 odst. 2 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky. 
527 Tamtéž, § 2 odst. 3. 
528 Tamtéž, § 21 odst. 1 a § 24 odst. 1. 
529 Tamtéž, § 21 odst. 2, § 23 odst. 2, § 25 odst. 3 a § 26 odst. 2. 
530 Tamtéž, § 22, 23 odst. 6 a § 25 odst. 3. 
531 Tamtéž, § 60 až 62. 
532 Tamtéž, § 23 odst. 4. 
533 Tamtéž, § 26 odst. 2 a 3. 



145 

 

Z judikatury Ústavního soudu je podstatné již samo vymezení rozsahu tohoto 

případu negativní definice nucené práce. Přestože se znění tohoto případu negativní 

definice v čl. 2 odst. 2 písm. a) Úmluvy Mezinárodní organizace práce č. 29 (práce čistě 

vojenské povahy v rámci výkonu povinné vojenské služby) zdá užší než znění uvedené 

v čl. 9 odst. 2 písm. b) Listiny (vojenská služba nebo jiná služba stanovená zákonem místo 

ní), lze i z těchto ostatních negativních definic dovodit, že pokryty jsou i případy 

administrativních a jiných pomocných armádních funkcí. Spíše než extenzivním 

výkladem pojmu „práce čistě vojenské povahy“ (jak učinil Ústavní soud, který tak vlastně 

učinil pojem „práce čistě vojenské povahy“ v rámci výkonu povinné vojenské služby 

všezahrnujícím, a tudíž nadbytečným), by bylo vhodné k tomuto závěru dospět 

podřazením těchto podpůrných (čistě nevojenských) prací pod povinné práce vyžadované 

v mimořádných situacích podle čl. 2 odst. 2 písm. d) této úmluvy, který taktéž výslovně 

zmiňuje případ války.534 

V jiné linii rozhodovací praxe Ústavní soud opakovaně k nelibosti Nejvyššího soudu 

judikoval, že osobu, která nenastoupí vojenskou službu s úmyslem vyhnout se jí trvale, 

lze s ohledem na přísnost příslušného trestního postihu a zásadu „ne bis in idem“ takto 

potrestat pouze jednou.535 

Ústavní soud se ve své rozhodovací praxi zabýval též odepřením výkonu vojenské 

služby z důvodu náboženského vyznání či svědomí, konkrétně zejména ústavností tehdy 

platných lhůt pro učinění tohoto úkonu. Ústavní soud dospěl k závěru, že tehdy platná 

třicetidenní lhůta pro uplatnění této výhrady plynoucí od skončení odvodního řízení je 

v souladu s ústavním pořádkem, a to zejména z důvodu, že v opačném případě by byla 

realizace obrany státu při tehdejší neexistenci profesionální armády velmi komplikovaná. 

Protiústavním byl v tomto případě shledán pouze prekluzivní charakter této lhůty, 

resp. skutečnost, že k výhradám podaným po této lhůtě nemohl příslušný orgán 

                                                 

534 Viz usnesení Ústavního soudu ze dne 29. 3. 1995, sp. zn. III. ÚS 194/94. Je však třeba přiznat, že Ústavní 

soud zde pracoval s pojmem „služby vojenské povahy“ a posuzování souladu s citovanou úmluvou 

Mezinárodní organizace práce pominul. Podobně též LANGÁŠEK, Tomáš, cit. výše v pozn. č. 5, s. 269. 
535 Viz nález Ústavního soudu ze dne 18. 9. 1995, sp. zn. IV. ÚS 81/95, 32/1997 Sb. (N 50/4 SbNU 41), 

nález Ústavního soudu ze dne 28. 8. 1997, sp. zn. IV. ÚS 82/97 (N 102/8 SbNU 409), a  nález Ústavního 

soudu ze dne 14. 10. 1997, sp. zn. I. ÚS 322/96 (N 127/9 SbNU 161). 
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přihlédnout ani v případě zmeškání lhůty z objektivních legitimních důvodů na straně 

dané osoby.536 

Právě ve světle výše uvedeného je třeba povinnou vojenskou službu, jakož i pracovní 

povinnost a povinnost pracovní výpomoci posoudit ve vztahu k zákazu nucené práce, 

přičemž i zde se vychází z předpokladu, že ani instituty podřaditelné pod negativní 

definici nucené práce nejsou z tohoto důvodu bez dalšího automaticky v souladu 

s ústavním pořádkem. I zde je tedy třeba posuzovat legitimitu sledovaného cíle a tíživost 

těchto povinností ve vztahu k tomuto cíli a dalším právům a povinnostem osob 

při vyhlášení stavu ohrožení státu či válečného stavu.537 

Předně je třeba zmínit, že přestože nemusí být zřejmé pod jaký z případů negativní 

definice nucené práce uvedené v Listině podřadit pracovní povinnost vykonávanou 

po dobu vyhlášení stavu ohrožení státu či válečného stavu (zda s ohledem na znění § 6 

odst. 4 branného zákona pod jinou službu stanovenou zákonem namísto povinné vojenské 

služby podle čl. 9 odst. 2 písm. b) Listiny, anebo pod službu vyžadovanou na základě 

zákona v případě nebezpečí, které ohrožuje životy, zdraví nebo značné majetkové 

hodnoty podle čl. 9 odst. 2 písm. c) Listiny), mají oba možné závěry totožné důsledky, 

a proto není třeba dospět k jednoznačnému závěru. Otázka legitimity sledovaného cíle je 

zde taktéž jednoduchá, protože tímto cílem je zajištění obrany státu v případě nutnosti, 

což je již na první pohled legitimní.  

Složitější však může být odpověď na poslední otázku, tedy to, zda nepředstavují tyto 

povinnosti nadměrně (či dokonce extrémně) tíživé břemeno ve vztahu k tomuto cíli a 

dalším významným aspektům. Obecně lze říci, že v situaci, kdy existuje profesionální 

armáda, je třeba využívat i ve výjimečných případech (včetně napadení státu) přednostně 

ji a pouze v případě, že je dán důvodný předpoklad, že profesionální armáda postačovat 

nebude, je třeba přistoupit k doplnění armády na základě povinných odvodů (kterým by 

ještě mohl a měl předcházet odvod dobrovolníků). Přesto se může stát, že povinných 

odvodů v dané situaci potřeba bude, a proto je žádoucí mít tuto povinnost součástí 

                                                 

536 Nález pléna Ústavního soudu ze dne 2. 6. 1999, sp. zn. Pl. ÚS 18/98 (151/1999 Sb., N 82/14 SbNU 181). 

V tomto kontextu viz též nález Ústavního soudu ze dne 11. 3. 2003, sp. zn. I. ÚS 671/01 (N 36/29 SbNU 

309) a nález pléna Ústavního soudu ze dne 26. 3. 2003, sp. zn. Pl. ÚS 42/02 (106/2003 Sb., N 42/29 SbNU 

389). 
537 Stejným způsobem bylo postupováno i například v kapitole zabývající se pracovní povinností osob 

vykonávajících trest odnětí svobody, viz kapitola 6.4.1. Práce osob vykonávajících trest odnětí svobody. 



147 

 

právního řádu. Ocenit lze v tomto směru problematiku odměňování (resp. náhrad), jakož 

i liberální přístup k uplatňování výhrady svědomí jako důvodu k odepření výkonu 

vojenské služby, přestože patnáctidenní lhůta pro její uplatnění je i přes důležitost 

sledovaného cíle, který je navíc často spojen s potřebou urgentního řešení, na hraně 

přijatelnosti.538 Nakonec tedy může být problematická zejména konkrétní náplň této 

povinnosti ve vztahu ke konkrétní osobě, která musí též splňovat určitou míru 

přiměřenosti s ohledem na okolnosti a může být tedy posouzena jako extrémně tíživá 

(to platí především pro pracovní povinnost a pracovní výpomoc).  

Při posuzování přiměřenosti konkrétního provedení těchto povinností u konkrétních 

osob je třeba též hledět na rovný přístup ke srovnatelným osobám. V tomto směru je třeba 

ocenit progresivní podobu branné povinnosti v otázce genderové, tj. zahrnutí žen pod tuto 

brannou povinnost. Zde (snad bohužel) Evropa ještě nenalezla odvahu k přehodnocení 

této otázky na celoevropské či unijní úrovni, což potvrzuje i judikatura Soudního dvora 

Evropské unie, podle které není porušením unijního práva, pokud dopadá povinnost 

vykonávat vojenskou službu pouze na muže. Důvodem pro tento závěr bylo v případě 

Dory to, že se unijní zásada zákazu diskriminace na základě pohlaví neuplatní v oblasti 

vojenské organizace, která je čistě vnitřní záležitostí daného státu.539 Opačný závěr však 

platí pro přístup do dobrovolných vojenských pozic, tj. pro vojáka jako zaměstnání.540 

Z výše uvedeného vyplývá, že branná povinnost, pracovní povinnost i pracovní 

výpomoc jsou v obecné rovině v souladu s ústavním pořádkem. To však nevylučuje 

opačný závěr v případě jejich faktické realizace ve vztahu ke konkrétním osobám. 

 

 

 

                                                 

538 Tento liberální přístup oceňuje též Ústavní soud, viz např. nález Ústavního soudu ze dne 18. 9. 1995, 

sp. zn. IV. ÚS 81/95 (32/1997 Sb., N 50/4 SbNU 41). Upozornit je v tomto ohledu třeba na institut 

prominutí zmeškání úkonu uvedený v § 41 správního řádu, který se na základě subsidiarity uplatní v případě 

existence objektivní překážky i zde. 
539 Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 11. 3. 2003 v řízení o předběžné otázce ve věci 

Alexander Dory proti Spolkové republice Německo, C-186/01. 
540 Viz rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 26. října 1999 v řízení o předběžné otázce ve věci 

Angela Maria Sirdar proti Ministerstvu obrany Spojeného království, C‑273/97; a rozsudek Soudního dvora 

Evropské unie ze dne 11. ledna 2000 v řízení o předběžné otázce ve věci Tanja Kreil proti Spolkové 

republice Německo, C‑285/98. 
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6.6. Prostituce541 

Prostituce (či jinak poskytování sexuálních služeb) byla dekriminalizována po roce 

1989 a zároveň nebyla zakázána, a proto je v souladu se zásadou legální licence povolena. 

Na tom nic nemění ani skutečnost, že živnostenský zákon výslovně uvádí, že poskytování 

sexuálních služeb není živností.542 Pouze z toho vyplývá, že se zřejmě jedná o svobodné 

povolání, včetně daňových a jiných důsledků z toho vyplývajících. 

Určité limity v této oblasti obsahuje trestní právo. Zmínit lze zejména trestné činy 

obchodování s lidmi, kuplířství, prostituce ohrožující mravní vývoj dítěte a výtržnictví.  

Jelikož se trestným činům obchodování s lidmi a kuplířství věnovaly již předchozí 

kapitoly, postačí na tomto místě stručné zopakování toho, že oba tyto trestné činy míří 

na situace, ve kterých se osoby poskytující sexuální služby nacházejí z pohledu trestního 

práva v postavení oběti, přičemž hlavní rozdíl mezi těmito trestnými činy je v míře či 

přítomnosti znaku donucení a s tím související dobrovolnosti (či závislosti).543 Zároveň 

trestný čin kuplířství činí trestným kořistění z poskytování sexuálních služeb jiným.544 

V praxi se pak tento zákaz údajně obchází uzavíráním nájemních smluv na prostory, 

ve které jiná osoby sexuální služby poskytuje (samozřejmě bez výslovného uvedení 

tohoto účelu).545 

Zbývající dva trestné činy naopak postihují jednání osoby, která sexuální služby 

nabízí či poskytuje. Trestný čin prostituce ohrožující mravní vývoj dítěte míří 

na provozování prostituce v okolí míst, kde se běžně vyskytují ve vyšší koncentraci děti 

(školy a podobná zařízení, místa určená nebo vyhrazená pro pobyt nebo návštěvu dětí), 

přičemž tohoto trestného činu se dopustí jak osoba, která prostituci provozuje, tak ten, 

kdo toto provozování organizuje, střeží či jinak zajišťuje (pro tuto druhou skupinu osob 

platí dokonce vyšší horní hranice trestní sazby).546 Už z názvu tohoto trestného činu 

                                                 

541 Tato kapitola s drobnými dílčími úpravami přebírá část příspěvku autora s názvem „Ohlala – mnoho 

povyku pro nic?“, který bude součástí sborníku Sdílená ekonomika a delikty, k jehož vydání by mělo dojít 

v prosinci 2018.  
542 Viz § 3 odst. 3 písm. p) zákona č. 455/1991 Sb., zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), 

ve znění pozdějších předpisů.  
543 Trestným činem obchodování s lidmi se zabývá kapitola 6.4.4. Trestný čin obchodování s lidmi. 
544 § 189 odst. 1 trestního zákoníku. 
545 Viz např. odůvodnění usnesení Ústavního soudu ze dne 26. 4. 2012, sp. zn.  II. ÚS 3472/11. Viz též 

Ostravští kuplíři se zodpovídají před soudem, sexuální byznys ale jede dál. In Ceskatelevize.cz [online]. 

26. 5. 2015 [cit. 2. 12. 2018]. Dostupné z: https://ct24.ceskatelevize.cz/regiony/1531520-ostravsti-kupliri-

se-zodpovidaji-pred-soudem-sexualni-byznys-ale-jede-dal.  
546 § 190 odst. 1 a 2 trestního zákoníku. 

https://ct24.ceskatelevize.cz/regiony/1531520-ostravsti-kupliri-se-zodpovidaji-pred-soudem-sexualni-byznys-ale-jede-dal
https://ct24.ceskatelevize.cz/regiony/1531520-ostravsti-kupliri-se-zodpovidaji-pred-soudem-sexualni-byznys-ale-jede-dal
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vyplývá, že chráněným zájmem je tu právě zájem na řádném mravním vývoji dítěte, 

což je cíl zajisté legitimní a trestání tohoto jednání je rozumným prostředkem k přispění 

k jeho dosažení. 

Poslední trestným činem v této oblasti je trestný čin výtržnictví, který spáchá ten, 

kdo se dopustí veřejně nebo na místě veřejnosti přístupném hrubé neslušnosti nebo 

výtržnosti, přičemž trestní zákoník zde uvádí demonstrativní výčet možných provedení 

(napadení jiného, hanobení hrobu, historické nebo kulturní památky, rušení přípravy, 

průběhu nebo zakončení organizovaného sportovního utkání, shromáždění nebo obřadu 

lidí hrubým způsobem).547 Ve vztahu k problematice prostituce se může jednat přímo 

o poskytování (nikoli jen nabízení) těchto sexuálních služeb na veřejnosti, přičemž tohoto 

trestného činu se v takovém případě samozřejmě dopustí i klient; jiným případem může 

být nabízení sexuálních služeb hrubě neslušným způsobem (ať už jde o odhalené intimní 

partie, o nevhodná doprovodná gesta či jiné obdobné jednání).548 Zde je sledovaným 

cílem ochrana veřejného pořádku, konkrétně ochrana mravnosti a poklidného občanského 

soužití. I tento cíl je tedy legitimní (byť z pohledu obsahového velmi neurčitý) a tento 

trestání tohoto jednání je rozumným prostředkem na cestě k jeho dosažení. S ohledem 

na značnou neurčitost pojmu hrubá neslušnost či výtržnost by však mělo být posuzování 

v hraničních případech i s ohledem na zásadu subsidiarity trestní represe spíše zdrženlivé. 

Vedle trestního práva mají prostor pro další určení dalších limitů poskytování 

sexuálních služeb v rukou obce, které mohou prostituci obecně závaznou vyhláškou 

regulovat, pokud jde o místa jejich poskytování v rámci veřejného prostranství, jakož i 

čas tohoto poskytování. Ústavní soud v této věci přehodnotil svůj původní přístup a 

v současné době jeho rozhodovací praxe umožňuje i celoplošný zákaz provozování 

prostituce na veřejném prostranství na celém území obce.549  

Ve vztahu k zákazu nucené práce je třeba u každého případu posuzovat, zda byly 

tyto služby poskytnuty bez donucení či zde dokonce s ohledem na skutkovou podstatu 

trestného činu kuplířství a na specifickou citlivou povahu této činnosti i 

                                                 

547 § 358 odst. 1 trestního zákoníku. 
548 Ve všech těchto případech bude nutné pečlivě vážit, zda takové jednání dosahuje takové intenzity 

společenské škodlivosti, která by materiálně obhájila použití trestní represe. 
549 Viz nález pléna Ústavního soudu ze dne 8. 3. 2007, sp. zn. Pl. ÚS 69/04 (161/2007 Sb., N 44/44 SbNU 

557). Ústavní soud zároveň aproboval i místně neurčitěji stanovený zákaz prostituce, a to na „těch 

veřejných prostranstvích, která se nacházejí v současně zastavěném území města“. Viz nález pléna 

Ústavního soudu ze dne 13. 3. 2007, sp. zn. Pl. ÚS 10/06 (163/2007 Sb., N 47/44 SbNU 603). 
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bez přesvědčování (zkrátka se pro poskytnutí sexuálních služeb musí daná osoba 

rozhodnout v každém jednotlivém případě zcela dobrovolně). V opačném případě by 

mohlo jednat o trestný čin obchodování s lidmi nebo kuplířství (zásah do svobody 

rozhodování ze strany třetí osoby) nebo trestný čin znásilnění550 či sexuálního nátlaku551 

(zásah do svobody rozhodování ze strany osoby, které jsou sexuální služby poskytovány).  

Jak už bylo uvedeno v kapitole pojednávající o prostituci z morálně filozofického 

pohledu, kromě těchto dvou skupin (sexuální služby poskytovány dobrovolně na straně 

jedné a z donucení či přesvědčování jiného na straně druhé) můžeme identifikovat ještě 

skupinu někde uprostřed, kterou tvoří osoby, které sexuální služby poskytují z důvodu 

zvláštní zranitelnosti (způsobené genderovou, etnickou nebo národnostní příslušností, 

chudobou, statusem migranta, zkušenostmi z dětství apod.) způsobující neexistenci 

alternativních legálních cest k získání dostatečných prostředků k zajištění obživy, ale kde 

zároveň absentuje třetí osoba, která by k poskytování sexuálních služeb tuto osobu nutila 

či přesvědčovala.552 Přestože se u této třetí skupiny o výkon nucené práce, jak je chápán 

v této práci, z důvodu absence prvku donucení (či přesvědčování) zpravidla nejedná, je 

třeba i této skupině věnovat pozornost, protože právě touto cestou dospívají někteří autoři 

k závěru, že jakékoli poskytování sexuálních služeb je v tomto ohledu nedobrovolné a 

tudíž důvodem pro zákaz poskytování sexuálních služeb jako takový.553 Proto se 

problematice regulace poskytování sexuálních služeb s důrazem na prvek 

(ne)dobrovolnosti bude věnovat ještě samostatná kapitola, kde bude představen z mého 

pohledu žádoucí přístup k legislativní úpravě této oblasti.554  

6.7. Dílčí závěry 

Z výše uvedených kapitol o českém právním systému vyplývá, že lze případy nucené 

práce rozdělit do několika málo typů tak, aby bylo možné stanovit jednoznačný postup 

přezkumu ústavnosti pro každý z těchto typů. Zároveň je třeba si uvědomit, že je zákaz 

nucené práce obsažen nejen v Listině, ale i v několika mezinárodních smlouvách, kterými 

je Česká republika vázána, přičemž se negativní definice nucené práce mohou i 

                                                 

550 § 185 trestního zákoníku. 
551 § 186 trestního zákoníku. 
552 Viz kapitola 2.3.6. Morálka, prostituce a nucená práce. 
553 Viz např. FARLEY, Melissa nebo MACKINNON, Catherine A., obě cit. výše v pozn. č. 88. 
554 Viz kapitola 7.3. . 
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po provedení jejich výkladu v některých aspektech lišit. V tom případě musí být 

postupováno dle takového pramene práva, který poskytuje nejvyšší míru ochrany lidským 

právům, tj. kde je negativní definice nucené práce nejužší. Tomu se bude obšírněji 

věnovat samostatná kapitola v následující části této práce.555 

Pokud jde o jednotlivé platné instituty českého právní řádu, které by mohly v sobě 

prima facie obsahovat výkon nucené práce, bylo zjištěno, že žádný z posuzovaných 

institutů neporušuje zákaz nucené práce. I přesto by však v některých z těchto případů 

mohla a měla být přijata vhodnější právní úprava (institut převedení na jinou práci, 

podmínka souhlasu pachatele s trestem obecně prospěšných prací, délka lhůty 

pro uplatnění výhrady svědomí jako důvodu odmítnutí výkonu vojenské služby). Zároveň 

může faktická náplň těchto povinností v konkrétních případech dosáhnout takové 

intenzity, že se o protiústavní výkon nucené práce jednat bude, což platí i pro případy 

podřaditelné pod negativní definici nucené práce. 

Posledním dílčím závěrem byla potřeba zvážení případné komplexnější a 

transparentnější regulace poskytování sexuálních služeb (ať už formou legalizace či 

zákazu). 

  

                                                 

555 Viz kapitola 7.2. Přijetí jednotné metodologie posuzování souladu se zákazem nucené práce 
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7. Koncepční opatření k přijetí 

Přestože je právní úprava v oblasti nucené práce a jejího zákazu v zásadě v souladu 

s ústavními a morálně-filozofickými požadavky, vyvstává potřeba dílčích úprav podoby 

některých právních institutů (institut převedení na jinou práci, podmínka souhlasu 

pachatele s trestem obecně prospěšných prací, délka lhůty pro uplatnění výhrady svědomí 

jako důvodu odmítnutí výkonu vojenské služby), jakož i potřeba přijetí opatření 

koncepční povahy. Konkrétně jde především o nutnost provedení komplexního 

empirického výzkumu, který by přinesl kvalifikovaný odhad rozsahu výskytu právem 

nepovolené nucené práce v České republice (kapitola 7.1). Dále je zapotřebí přijmout 

jednotnou metodologii přezkumu ústavnosti jednotlivých případů, ve kterých by se mohlo 

jednat o nucenou práci (kapitola 7.2). Dále by měla být přijata komplexní a transparentní 

úprava poskytování sexuálních služeb (kapitola 7.3). V neposlední řadě by měl stát 

aktivně a efektivně učit lidi liberálnímu lidskoprávnímu přístupu vůči druhým, včetně 

upozorňování na jednotlivé oblasti, ve kterých dochází k závažným zásahů do lidské 

důstojnosti (kapitola 7.4). 

7.1. Provedení empirického výzkumu za účelem odhadu rozsahu 

výskytu právem nepovolené nucené práce 

Provedení metodologicky správného empirického výzkumu za účelem získání 

alespoň kvalifikovaného odhadu rozsahu výskytu jednotlivých forem právem nepovolené 

nucené práce na území České republiky je důležitým předpokladem pro efektivní boj 

s nepovolenými formami nucené práce, neboť usnadní formulaci efektivních politik a 

opatření v této oblasti. 

Provedení takového výzkumu u právem nepovolených forem nucené práce je 

samozřejmě velmi komplikované, a proto je třeba očekávat zjištění toliko přibližného 

odhadu. Důvodů pro tento stav je více. Zmínit lze například skrytost tohoto fenoménu 

očím veřejnosti a z toho vyplývající obtíže, ne-li často nemožnost, případy nucené práce 

ve větší míře objevovat. A když už je dán důvodný předpoklad, že by v daném případě 

mohlo docházet k výkonu nucené práce, může být překážkou i neochota osoby, která je 
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k výkonu práce nucena, tuto skutečnost sdělit někomu dalšímu nebo si tuto skutečnost 

vůbec přiznat. Příčinou toho může být často také strach této osoby.556 

Potřebnou metodologii pro provedení takového výzkumu obsahuje metodika 

Mezinárodní organizace práce, která doporučuje dva způsoby pro zisk kvantitativních dat 

v této oblasti – přímo od osob nucených a nutících ve zjištěných případech výkonu nucené 

práce a extrapolaci statistických dat shromážděných anonymním dotazníkovým 

šetřením.557 

U obou těchto metod představuje metodika v relativně detailní podobě jednotlivé 

kroky a podobu těchto metod, což je přínosné s ohledem na zájem na jednotnosti 

metodologie jednotlivých výzkumů, a to i napříč jednotlivými státy.  

Při získávání dat přímo od účastníků zjištěných případů či o těchto zjištěných 

případech z jiného zdroje je vhodné začít u oficiálních veřejných zdrojů. Těmito zdroji 

jsou například konkrétní případy a statistiky z trestních řízení pro trestné činy spočívající 

(mimo jiné) ve výkonu nucené práce, což může být zejména trestný čin obchodování 

s lidmi nebo kuplířství.558 U statistických údajů týkajících se trestních řízení pro tyto činy 

je však obtížně překonatelný fakt, že tyto trestné činy nezahrnují výkon nucené práce 

vždy a některé dokonce pouze výjimečně. Proto se spíše pracuje s konkrétními zjištěnými 

případy výkonu nucené práce a nikoli s těmito statistickými daty.  

Další, nepřímou metodou, která může být součástí této první metody, jsou zprávy 

o zjištěných případech ze sdělovacích prostředků a internetu nebo od neziskových 

organizací či jiných subjektů, které se problematice nucené práce alespoň částečně věnují. 

V České republice se této tématice věnuje zejména obecně prospěšná společnost 

La Strada Česká republika, která je součástí mezinárodní sítě La Strada International, 

a dále i Arcidiecézní charita Praha a Diakonie Českobratrské církve evangelické.559  

Zapomenout v dnešní digitální době nelze samozřejmě ani na příspěvky 

na Facebooku, Twitteru či na jiných sociálních sítích nebo v mobilních aplikacích. 

                                                 

556 Viz např. Hard to see, harder to count: Survey guidelines to estimate forced labour of adults and 

children. Geneve: International Labour Office, 2012, s. 7 a 8. Dostupné též online z: 

http://ilo.org/global/topics/forced-labour/publications/WCMS_182096/lang--en/index.htm.  
557 Tamtéž, s. 7 a násl. 
558 Viz § 168 a 189 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
559 Viz http://www.strada.cz/cz, http://praha.charita.cz/sluzby/magdala/, http://www.diakonie.cz/.  

http://ilo.org/global/topics/forced-labour/publications/WCMS_182096/lang--en/index.htm
http://www.strada.cz/cz
http://praha.charita.cz/sluzby/magdala/
http://www.diakonie.cz/
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Tato první metoda, která pracuje s konkrétními zjištěnými případy, nemůže bohužel 

zjištění alespoň přibližné četnosti výskytu nucené práce příliš pomoci. Zjištěné případy 

totiž pravděpodobně představují pouze nepatrný zlomek reality nucené práce. Přesto jsou 

velmi cenné (ať už v kvantitativní či kvalitativní rovině), neboť umožňují pochopit, 

jak výkon nucené práce fakticky funguje, jaké typy osob se objevují na obou stranách 

tohoto „vztahu“, za jakých okolností nucená práce probíhá (např. odebrání osobních 

dokladů, trvalý dohled nad osobami vykonávajícími nucenou práci, typy závislosti) apod. 

A právě tyto informace jsou podstatné pro orgány činné v trestním řízení a pro jiné 

subjekty při odhalování případů výkonu nucené práce. Nadto jsou cennými vstupy 

při sestavování konkrétní podoby anonymizovaného dotazníkového šetření, pomocí 

kterého již lze alespoň přibližného odhadu četnosti výskytu nucené práce dosáhnout. 

A právě toto anonymní dotazníkové šetření je zmiňovanou druhou metodou. 

Podle metodiky Mezinárodní organizace práce by mělo obsahovat dichotomní otázky 

(ano/ne, pravda/nepravda) ohledně indikátorů nucené práce. Indikátory nucené práce dělí 

metodika do dvou kategorií – na ty, které indikují nedobrovolnost výkonu práce, a na ty, 

které indikují postih nebo hrozbu postihu pro případ nevykonávání práce. Každému 

z těchto indikátorů je přidělena váha podle závažnosti.560 Provedení šetření je dále třeba 

přizpůsobit místním specifikům, pokud jde o například očekávané formy nucené práce, 

zranitelné skupiny, které jsou očekávanými oběťmi nucené práce, a geografické hledisko. 

Podle těchto proměnných bude následně zvolen typ šetření a metoda výběru vzorku 

(sampling method).561 Podstatnou faktickou proměnou při volbě podoby šetření je dále 

samozřejmě i jeho finanční a časová náročnost. Právě s ohledem na tato hlediska může 

být výhodné spojit toto šetření s jiným šetřením, ať už pravidelným či nepravidelným 

(například sčítáním lidu).562 Nakonec metodika Mezinárodní organizace práce zdůrazňuje 

etické hledisko při provádění šetření.563 

                                                 

560 Pro úplný výčet navržených indikátorů a jejich váhu viz Hard to see, harder to count: Survey guidelines 

to estimate forced labour of adults and children, cit. výše v pozn. č. 556, s. 23-25 (dospělí) a 30-32 (děti). 

Konkrétní podoba dotazníkových otázek je na s. 76-80 (dospělí) a 80-86 (děti). 
561 Tamtéž, s. 42 a násl. 
562 Tamtéž, s. 57. 
563 Tamtéž, s. 89-92.  
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K popsanému empirickému výzkumu zahrnujícímu obě uvedené metody by tudíž 

bylo vhodné přistoupit tak, aby bylo anonymní dotazníkové šetření součástí příštího 

sčítání lidu. 

7.2. Přijetí jednotné metodologie posuzování souladu se zákazem nucené 

práce 

Pro účely přezkumu ústavnosti lze případy nucené práce rozdělit na tři typy: 

1) nucená práce podřaditelná pod negativní definici nucené práce; 

2) nucená práce, která je součástí dobrovolného právního vztahu, kterým se 

realizuje sociální (či jiné základní právo) a nejsou zde alternativy v podobě 

právních vztahů bez této povinnosti; 

3) ostatní případy. 

U prvního typu případů je třeba nejprve použít lidskoprávní katalog (resp. Listinu či 

mezinárodní smlouvu) obsahující v tomto ohledu po provedení výkladu nejužší negativní 

definici, jelikož právě ta tím pádem poskytuje nejvyšší míru ochrany lidských práv.564 

Po dosažení závěru o tom, že daný případ nucené práce skutečně pod negativní definici 

nucené práce podřadit lze, bude posouzena legitimita cíle sledovaného daným právním 

institutem. Pokud legitimní je (což bude při současné negativní definici nucené práce 

prakticky vždy), zbývá ještě posoudit tíživost povinnosti této nucené práce obecně a 

jejího konkrétního „provedení“ ve vztahu k dané osobě. Pouze pokud je tato povinnost 

posouzena ve vztahu ke sledovanému cíli a k dalším podstatným skutečnostem jako 

extrémně tíživá, je s ohledem na čl. 4 odst. 4 Listiny (a jeho teleologické pozadí) 

v rozporu se zákazem nucené práce (resp. čl. 4 odst. 4 Listiny).565 Dalším aspektem, který 

v těchto případech může způsobit rozpor se zákazem nucené práce je nerovný přístup 

k osobám ve srovnatelném postavení. 

Přestože je druhý typ případů rozhodovací praxí některých soudních těles taktéž 

podřazován pod negativní definici nucené práce, je pro tuto množinu případů třeba 

                                                 

564 Viz nález pléna Ústavního soudu ze dne 25. 6. 2002, sp. zn. Pl. ÚS 36/01 (403/2002 Sb., N 80/26 SbNU 

317) a nálezy na to navazující. 
565 K závěru o tom, že podřazení daného případu pod negativní definici nucené práce automaticky 

neznamená, že se nemůže jednat o nucenou práci (resp. o otroctví nebo nevolnictví), dospěla i dnes již 

neexistující Evropská komise pro lidská práva. Viz Rozhodnutí Evropské komise pro lidská práva ze dne 

19. 7. 1968, W., X., Y. a Z proti Spojenému království, stížnosti č. 3435/67, 3436/67, 3437/67, 3438/67. 
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s ohledem na její specifika zvolit jiný postup.566 Jelikož se jedná o určitou povinnost 

(spočívající ve výkonu práce) v rámci právního vztahu, do kterého vstupuje daná osoba 

dobrovolně a jehož prostřednictvím dochází k realizaci některého ze sociálních (či jiných 

základních) práv obsažených v Listině, je nutné provést test racionality ve vztahu 

k danému sociálnímu právu (resp. test proporcionality ve vztahu k ostatním základním 

právům). V případě, že tímto testem daná povinnost úspěšně neprojde, je v rozporu 

se zákazem nucené práce ve spojení s tímto jiným základním právem. Pokud naopak tato 

povinnost v tomto testu obstojí, zbývá posoudit, zda není ve vztahu k danému právnímu 

vztahu (jehož alespoň rámcový obsah je dán právními předpisy či jinými pravidly 

stanovenými veřejnou mocí) nadměrně zatěžující.567 

Posledním typem případů jsou situace, které nelze pod negativní definici nucené 

práce podřadit, přičemž se nejedná ani o druhý výše uvedený typ případů. V těchto 

případech je tedy třeba nejdříve zkoumat, zda se jedná o práci (tj. déletrvající činnost 

vyžadující nezanedbatelné úsilí na straně osoby, která tuto činnost vykonává, a která je 

zpravidla spojená s nárokem na protiplnění ve formě prostředků k zajištění obživy). 

Z toho vyplývá i to, že práce musí být vykonávána daným člověkem osobně, 

tj. bez možnosti „delegace“ na jiného.568 Pokud se o práci nejedná, nemůže být shledán 

rozpor této povinnosti se zákazem nucené práce. Pokud se naopak o práci jedná, je třeba 

zkoumat přítomnost prvku donucení. Pokud je (alespoň v určité minimální intenzitě) 

přítomen i tento prvek, je takové jednání v rozporu se zákazem nucené práce.569 

Vedle těchto tří typů případů se samozřejmě může vyskytnout případ, u kterého se 

bude postup stanovený dle výše uvedených pravidel jevit jako nevhodný. V takovém 

                                                 

566 Například český Ústavní soud tento typ případů zpravidla podřazuje pod „jednání uložené zákonem pro 

ochranu života, zdraví nebo práv druhých“, tedy případ negativní definice uvedený v čl. 9 odst. 2 písm. d) 

Listiny. Viz např. nález Ústavního soudu ze dne 29. 11. 1994, sp. zn. I. ÚS 89/94 (N 58/2 SbNU 151); nález 

Ústavního soudu ze dne 24. 7. 2008, sp. zn. III. ÚS 1272/08; nález pléna Ústavního soudu ze dne 

25. 6. 2002, sp. zn. Pl. ÚS 36/01, 403/2002 Sb. (N 80/26 SbNU 317); nález Ústavního soudu ze dne 

12. 8. 2010, sp. zn. I. ÚS 1595/10 (N 162/58 SbNU 393). 
567 Tento postup vychází z nálezu pléna Ústavního soudu ze dne 27. listopadu 2012, sp. zn. Pl. ÚS 1/12 

(437/2012 Sb., N 195/67 SbNU 333), veřejná služba, bod 237-261. Přestože zde byl v obdobné podobě 

tento postup výslovně uveden, nebylo podle něj v textu odůvodnění důsledně postupováno. 
568 V tomto smyslu se nabízí otázka, zda může splnit tuto podmínku povinnost spočívající v zajištění 

určitého výsledku bez nutnosti osobního výkonu této povinnosti. Možnost této argumentace je uvedena 

v LANGÁŠEK, Tomáš, cit. výše v pozn. č. 5, s. 271. 
569 Problematické mohou být v tomto ohledu situace, kdy prvek donucení tak, jak je běžně chápán, dán 

není, ale jedná se pouze o „asertivní přesvědčování“ osoby, o které přesvědčující osoba ví, že neumí říct 

ne, a této skutečnosti využívá. Domnívám se, že i v takovém případě by bylo možné donucení s ohledem 

na okolnosti dovodit. 
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případě je samozřejmě třeba postup řešení takového případu přizpůsobit individuálním 

okolnostem tohoto případu. 

7.3. Přijetí komplexní právní regulace poskytování sexuálních služeb570 

Ještě před samotným zamyšlením nad podobou regulace poskytování sexuálních 

služeb jako takovou je i v tomto případě vhodné dosáhnout alespoň přibližného odhadu 

rozsahu počtu osob poskytujících sexuální služby. S tím jsou však spojené obdobné 

komplikace jako u nepovolených forem nucené práce. Přibližný odhad tak lze učinit spíše 

nepřímo na základě počtu služeb poskytovaných těmto osobám ze strany neziskových 

organizací. Například nezisková organizace Rozkoš bez rizika, která je v této oblasti 

nejvýznamnější, v roce 2017 poskytla sociální služby 1 847 sexuálním pracovnicím, 

z čehož 814 z nich byly sociální služby poskytnuty poprvé. Počet vyšetření na HIV v roce 

2017 byl u sexuálních pracovnic necelé 3 000.571 Už z těchto čísel, která tvoří 

pravděpodobně pouze malou část celkového počtu osob poskytujících sexuální služby, 

lze říci, že takových osob může být v České republice relativně hodně (hrubým odhadem 

např. něco mezi 5 000 a 40 000). Zjistit, jaká část z těchto osob poskytuje sexuální služby 

dobrovolně a jaká část je k tomu nucena, je velmi obtížné (a to i bez přihlédnutí 

k nekonečnosti diskuse o tom, kde leží tato hranice). 

Dle již zmíněné Zprávy Ministerstva vnitra o stavu obchodování s lidmi v České 

republice za rok 2017 se trend v oblasti prostituce nezměnil, pouliční prostituce se již 

tolik nevyskytuje a nahradily ji sexuální služby poskytované v erotických klubech, 

na privátech a jako eskortní servis, přičemž jako forma komunikace se začínají více 

prosazovat mobilní aplikace. Převážně se dle Policie jedná o prostituci vykonávanou 

ženami, a to dobrovolně, přičemž tyto ženy byly jak české a slovenské, tak i jiných 

národností (např. rumunské, ukrajinské apod.).572 

Tolik tedy pro učinění alespoň přibližné představy o rozsahu poskytování sexuálních 

služeb. S ohledem na současnou absenci téměř jakékoli regulace této oblasti (s výjimkou 

trestněprávních a samosprávních limitů) je s ohledem na závažnost a citlivost této oblasti 

                                                 

570 Tato kapitola s drobnými dílčími úpravami přebírá část příspěvku autora s názvem „Ohlala – mnoho 

povyku pro nic?“, který bude součástí sborníku Sdílená ekonomika a delikty, k jehož vydání by mělo dojít 

v prosinci 2018. 
571 Viz výroční zpráva neziskové organizace Rozkoš bez rizika za rok 2017 a za roky předchozí. Dostupné 

online z: http://rozkosbezrizika.cz/file/vyrocni-zprava-r-r-za-rok-2017/.  
572 Zpráva o stavu obchodování s lidmi v České republice za rok 2017, cit. výše v pozn. č. 25, s. 10-11. 

http://rozkosbezrizika.cz/file/vyrocni-zprava-r-r-za-rok-2017/
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třeba vážně uvažovat nad přijetím její komplexní regulace, a to ať již cestou legalizace a 

stanovení doprovodných pravidel (nizozemská cesta), nebo cestou zákazu a s tím 

spojeného trestání osob, které si sexuální služby kupují (švédská cesta). Naopak je třeba 

důrazně odmítnout přístup většiny politiků, kterým tato šedá zóna zřejmě vyhovuje, 

resp. se obávají zaujmout v této kontroverzní otázce konkrétní stanovisko (nulová 

varianta je také volba).573 

Možnou podobu komplexního (resp. komplexnějšího) řešení oblasti poskytování 

sexuálních služeb nabídl návrh zákona o regulaci poskytování sexuálních služeb z pera 

pražského magistrátu, který byl Poslanecké sněmovně předložen v roce 2014. Projednání 

tohoto návrhu však bylo fakticky ukončeno ve druhém čtení a poté již tento návrh 

„odpočíval“ až do konce daného volebního období.574 Součástí návrhu byl též návrh 

na zrušení Newyorské úmluvy o potlačování a zrušení obchodu s lidmi a využívání 

prostituce druhých osob z roku 1950, která neumožňuje povinnou registraci (a průkazy) 

osob poskytujících sexuální služby a v zásadě ani aktivní roli třetích osob (včetně 

existence nevěstinců a nájmu prostor za účelem poskytování sexuálních služeb).575 

Základní myšlenkou bylo narovnat prostředí poskytování sexuálních služeb s jinými 

podnikatelskými aktivitami. Proto tento návrh zahrnoval zejména povinnosti pro osoby 

poskytující sexuální služby. Zmínit je třeba povinnou registraci těchto osob a s tím 

spojené zvláštní průkazy, povinné pravidelné zdravotní prohlídky nebo třeba legalizaci 

nevěstinců.576  

V obecné rovině bylo na tomto návrhu špatně zejména to, že v něm nebyly 

promítnuty zájmy osob poskytujících sexuální služby jako nejzranitelnějšího dotčeného 

subjektu.577 Pokud totiž zamýšlíme vytvořit úpravu této oblasti, musíme v zásadě hledět 

                                                 

573 Viz např. zamítavé stanovisko vlády k legislativnímu návrhu zastupitelstva hlavního města Prahy 

o regulaci prostituce z roku 2014 (sněmovní tisk č. 115/1 ve volebním období 2013-2017), které se 

paradoxně odvolává na komplexnost a kontroverznost tohoto tématu a vyžaduje jako předpoklad pro vydání 

komplexní právní úpravy této oblasti širokou diskusi a veřejnou analýzu, aniž by následně tímto směrem 

činila jakékoli kroky. 
574 Viz sněmovní tisk č. 115 z volebního období 2013-2017. 
575 K Úmluvě o potlačování obchodu s lidmi a využívání prostituce druhých osob přistoupilo 

Československo v roce 1958 a Česká republika tento závazek při svém osamostatnění převzala. 
576 Tamtéž. 
577 V podobném duchu kritizovala tento návrh i Barbara Havelková. Viz HAVELKOVÁ, Barbara. 

Současný návrh zákona o regulaci prostituce: krok o sto let zpět. In Jiné právo [online]. 8. 10. 2014 

[cit. 18. 11. 2018]. Dostupné z: http://jinepravo.blogspot.com/2014/10/barbara-havelkova-soucasny-

navrh-zakona_8.html.  

 

http://jinepravo.blogspot.com/2014/10/barbara-havelkova-soucasny-navrh-zakona_8.html
http://jinepravo.blogspot.com/2014/10/barbara-havelkova-soucasny-navrh-zakona_8.html
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na čtyři obecné zájmy – ochranu mravního vývoje dětí, ochranu osob poskytujících 

sexuální služby, ochranu osob využívajících tyto služby a ochranu veřejných zájmů státu. 

Ochrana prvního jmenovaného zájmu je relativně jednoduchá. Jde zejména o místo 

nabízení a realizace sexuálních služeb. Pokud nebude nabízení (a realizace) sexuálních 

služeb viditelné na veřejných prostranstvích, mělo by to v zásadě stačit.578 V tomto 

ohledu by tedy toto mohlo být omezeno na priváty a případně i nevěstince (bez „výloh“). 

Samozřejmý je zákaz účasti dětí na obou stranách transakce. 

Poté je třeba chránit osoby, které sexuální služby poskytují. Zde je třeba si uvědomit, 

že i ustanovení, které je na první pohled rozumné, může mít na tyto osoby (přestože je 

má třeba i chránit) negativní dopad. Měli bychom povolit priváty, pokud si to tyto osoby 

přejí. Jinou otázkou však je, zda povolit majetkový prospěch na poskytování sexuálních 

služeb jinou osobou (vč. nevěstinců), protože praktické dopady mohou být sporné. 

Zvláštní důraz bychom měli brát na možnost setrvat v anonymitě (jedná se o specifickou 

činnost se značnými předsudky). Otázkou je také přístup k trestání, resp. koho trestat 

v případě neoprávněné služby. V této otázce se domnívám, že by to měli být s ohledem 

na často zranitelné postavení osoby poskytující sexuální služby především klienti. 

Co je však s ohledem na tento zájem nejpodstatnější, je potřeba výslovného zakotvení 

efektivních mechanismů pro osoby poskytující sexuální služby (ať už v souladu či 

s rozporu s příslušnou právní regulací) pro skončení výkonu této činnosti a přechod k jiné 

legální formě obstarávání prostředků, jakož i zakotvení nabídky různých forem sociálních 

a jiných služeb (včetně psychologického a pracovního poradenství). 

Třetím zájmem je ochrana klientů. Zde se však nabízí otázka, zda je vůbec tento 

zájem v této oblasti hodný ochrany. Klient zde podle mého názoru fakticky rozhodně není 

ve slabší pozici spotřebitele. Pokud se jedná o zdravotní aspekt, nemusí být povinné 

zdravotní prohlídky vhodným opatřením. To, že byla osoba poskytující sexuální služby 

shledána před několika měsíci zdravou (bez pohlavně přenosných nemocí), neznamená, 

že je tomu tak stále, přičemž to samé platí s ohledem na povahu těchto chorob 

samozřejmě i při kratších časových intervalech prohlídek. Naopak by mohlo být řešením 

možnost si prohlídku (testy) v případě potřeby zdarma a anonymně kdykoli podstoupit. 

Stejně tak nemusí klienta zvlášť zajímat případná registrace osoby poskytující sexuální 

                                                 

578 Otázkou samozřejmě je, nakolik toto platí dnes, kdy je věk, ve kterém jsou děti běžně na internetu a umí 

s ním pracovat, velmi nízký.  
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služby, ledaže by zde byla sankce pro něj za případné pořízení sexuálních služeb 

od osoby, která takto registrována není. 

Posledním zájmem hodným ochrany jsou zájmy státu, resp. veřejné zájmy. Stát by 

vedle efektivní ochrany zájmů jednotlivých skupin (viz předchozí odstavce) měly v této 

oblasti zajímat především otázky daňové, prevence rozšíření pohlavně přenosných chorob 

a odstranění neoprávněné prostituce. Případná registrace může být pouze prostředkem 

k dosažení těchto cílů. 

Již z výše uvedeného je zřejmé, že preferuji legalizaci poskytování sexuálních služeb 

s důrazem na ochranu osoby, která tyto služby poskytuje a která se často nachází 

ve zranitelném postavení. Hlavním důvodem pro přiklonění k této alternativě je to, že ani 

zákaz prostituce by s největší pravděpodobností nevedl k odstranění nedobrovolné 

prostituce či k jejímu dramatickému omezení. Takto bude naopak umožněn výkon 

dobrovolné prostituce jako svobodně zvoleného způsobu obživy.579 Nutným prvkem je 

však zajištění dostatečných prostředků ochrany pro osoby, které sexuální služby 

poskytují, které budou cíleny na všechny tři skupiny osob poskytujících sexuální služby 

(nedobrovolně poskytující, dobrovolně poskytující, poskytující z důvodu zvláštní 

zranitelnosti způsobující absenci jiných legálních způsobů obživy). Domnívám se, že lze 

tuto regulaci (včetně navázání na jiné instituty) postavit tak, aby třetí skupina vůbec 

neexistovala či se tomu alespoň blížila. 

V těchto intencích by se tedy měla komplexní regulace poskytování sexuálních 

služeb pohybovat. To, co je v této oblasti potřeba nejvíce, je otevřený a racionální diskurs 

bez předsudků. Tento diskurs nezajistí nalezení shody ve společnosti na jednom řešení 

této oblasti, dokonce se domnívám, že je toto v dnešní české společnosti vysoce 

nepravděpodobné, ale na racionální argumenty lze na rozdíl od sentimentů efektivně 

reagovat a přiblížit se tak vytyčenému cíli. Zároveň lze nejen tento diskurs, ale i regulaci 

této oblasti zařadit do širší perspektivy genderové rovnosti (včetně otázky objektifikace 

žen či jejich těla), se kterou tato oblast bezprostředně souvisí. 

                                                 

579 V tomto ohledu lze v zásadě souhlasit s argumentací Džamily Stehlíkové. Viz STEHLÍKOVÁ, Džamila. 

Komu pomůže zákaz prostituce?. In Aktuálně.cz [online]. 6. 12. 2013 [cit. 2. 12. 2018]. Dostupné z: 

http://blog.aktualne.cz/blogy/dzamila-stehlikova.php?itemid=21789.  

 

http://blog.aktualne.cz/blogy/dzamila-stehlikova.php?itemid=21789
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7.4. Zajištění efektivní celoživotní výuky liberálního lidskoprávního 

přístupu a kritického myšlení 

Dále je nejen v oblasti boje s právem nepovolenými formami nucené práce třeba 

zdůraznit i význam hodnotového zakotvení jednotlivých osob a význam aktivního 

občanství, které mohou preventivním působením pomoci snížení rozsahu výskytu této a 

obdobných nežádoucích aktivit.580 Aktivní podtrhování významu úcty k druhému, 

na kterém stojí dnešní pojetí lidských práv, a významu aktivního občanského postoje 

ze strany státu (zde však na bázi dobrovolnosti, jelikož k aktivnímu občanství nelze 

v liberálním státě nutit), a to i po skončení povinné (či navazující) školní docházky, může 

v tomto směru významně pomoci.581 

Pokud by toto aktivní úsilí státu zůstalo právě u učení (propagace) konceptu rovnosti 

a z toho plynoucí potřeby úcty k druhému a u učení významu aktivního občanství 

a nepropagovalo by konkrétní koncepci rovnosti (např. konkrétní formu rovnosti 

příležitostí či rovnosti výsledků), nutnost aktivního občanského postoje či jiné aspekty, 

nepředstavovalo by nežádoucí propagandu. Lidská rovnost a z ní plynoucí potřeba úcty 

k druhému je totiž přinejmenším v současné době součástí objektivní morálky 

společnosti.582 

V rámci výuky na mateřských, základních, středních a vysokých školách je 

k dispozici mnoho efektivních a moderních forem výuky těchto problémů, ale problémem 

zde spíše je nedostatečný důraz na tuto oblast ve výuce.583 Formou v rámci celoživotního 

vzdělávání pak mohou být například ukázky správného řešení konkrétní problematické 

                                                 

580 Viz např. Learning to Live Together: Council of Europe Report on the state of citizenship and human 

rights education in Europe. Strasbourg: Council of Europe, 2017, s. 30. Viz též Chartu Rady Evropy o 

výchově k demokratickému občanství a lidským právům přijatou v rámci doporučení CM/Rec(2010)7. 
581 K tématu vzdělávání k lidským právům, aktivnímu občanství a demokracii viz např. aktivitu Rady 

Evropy (https://www.coe.int/en/web/edc) či centra občanského vzdělávání Masarykovy univerzity 

(http://www.obcanskevzdelavani.cz/). 
582 Viz kapitola 2.3.1. Objektivní morálka. 
583 Možné formy výuky těchto témat (výukové aktivity) uvádí např. Rada Evropy - 

https://www.coe.int/en/web/compass/list-of-activities. Nedostatečného důrazu na efektivní výuku těchto 

témat v České republice si je vědom i Senát. Viz Výstupy z workshopů učitelů ZŠ a SŠ, vysokoškolských 

pedagogů, zástupců státní správy a neziskového sektoru, které představují výstup z konference 

Vzděláváním k demokracii, která se uskutečnila 11. 10. 2013 (dostupné online z 

http://www.obcanskevzdelavani.cz/demokracie).  

https://www.coe.int/en/web/edc
http://www.obcanskevzdelavani.cz/
https://www.coe.int/en/web/compass/list-of-activities
http://www.obcanskevzdelavani.cz/demokracie
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situace ve veřejných sdělovacích prostředcích nebo na internetu nebo jiné efektivní 

metody.584 

Zároveň je žádoucí v rámci této aktivní podpory ze strany státu upozorňovat 

na aktuální problematické oblasti, včetně fenoménu nucené práce, jakož i na další 

procesy, které na tyto problematické oblasti či aktivity působí a určitým způsobem je tím 

proměňují, jako například proces digitalizace a ekonomiky platforem.585 

  

                                                 

584 Viz též Světový akční plán OSN v oblasti vzdělávání k lidským právům a demokracii (dostupný 

v databázi dokumentů OSN - http://www.un-documents.net/wpa-ehrd.htm). Možnou podobu videospotů 

ukazují videa dostupná na serveru Youtube.com po zadání hesla „human rights ad“ či obdobných hesel. 
585 Viz např. VYHNANOVSKÝ, Ondřej, cit. výše v pozn. č. 32.  

http://www.un-documents.net/wpa-ehrd.htm
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Závěr 

Jak bylo uvedeno v úvodu, cílem této práce bylo zjistit, zda je nucená práce 

regulována správně, a pokud ne, tak navrhnout opatření, která je žádoucí přijmout. 

Při výkladu slova „správně“ bylo přihlíženo k požadavkům morálky i ústavního práva, 

přičemž určitá ponaučení bylo možné získat i z historického vývoje této oblasti.  

Na tomto místě si dovolím říci, že byl tento ambiciózní cíl splněn. Přestože zde není 

prostor opakovat všechny poznatky dosažené v předchozích kapitolách této práce, 

považuji za nezbytné uvést alespoň nejvýznamnější dosažené závěry. 

Lze konstatovat, že jednotlivé instituty českého platného práva zahrnující 

přinejmenším prima facie výkon nucené práce (pracovní povinnost osob ve výkonu trestu 

odnětí svobody, trest obecně prospěšných prací, práce vyžadovaná v mimořádných 

situacích včetně stavu ohrožení státu nebo válečného stavu, převedení na jinou práci, 

veřejná služba) jsou v obecné rovině v souladu s morálními požadavky i ústavním 

pořádkem. 

Přesto i zde existuje několik výjimek hodných pozornosti. Jednou z nich je absence 

výslovného uvedení potřeby souhlasu odsouzeného s výkonem trestu obecně 

prospěšných prací. Tento problém lze sice i v současné době podle mého názoru překonat 

ústavně konformním výkladem předmětného ustanovení trestního zákoníku, ale při příští 

novelizaci tohoto právního předpisu by se měl za účelem jednoznačnosti tento text 

upravit. Právě v oblasti trestání je totiž třeba klást na hledisko jednoznačnosti obzvlášť 

velký důraz. 

Dalším takovým případem je institut převedení na jinou práci. V tomto případě by 

měl zákonodárce přijmout úpravu tohoto institutu uvedenou v návrh velké novely 

zákoníku práce, kterou projednávala Poslanecká sněmovna v roce 2016 a 2017. 

Podle tohoto návrhu mělo platit, že by se povinnost či možnost zaměstnavatele 

jednostranně převést zaměstnance na práci jiného druhu změnila na povinnost 

nabídkovou. Pokud by poté zaměstnanec nabízenou práci přijal, uzavřel by s ním 

zaměstnavatel dohodu o změně pracovní smlouvy. Pokud by zaměstnanec tuto práci 

odmítl, jednalo by se o překážku v práci na straně zaměstnance, za kterou by nenáležela 

zaměstnanci mzda či plat. Pokud by ale zaměstnavatel takovou práci neměl či nabídkovou 

povinnost nesplnil, jednalo by se o překážku v práci na straně zaměstnavatele s plnou 

náhradou mzdy či platu. 
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Stejně tak by měl zákonodárce (resp. Ministerstvo obrany) zvážit otázku délky lhůty 

pro uplatnění výhrady svědomí jako důvodu odmítnutí výkonu vojenské služby. Současná 

délka této lhůty může totiž být s ohledem na judikaturu Ústavního soudu shledána jako 

nepřiměřeně krátká. 

Naopak u institutu přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů považuji 

možnost výpovědi zaměstnance před nabytím účinnosti tohoto přechodu bez stanovení 

minimální délky této výpovědní doby (fakticky může být třeba i kratší než 1 celý den) 

za nepřiměřenou vůči novému (přebírajícímu) zaměstnavateli. 

Přestože je tedy právní úprava posuzovaných institutů až na výše uvedené výjimky 

v souladu s právem i morálkou, může se v konkrétních případech s ohledem 

na individuální okolnosti daného případu jednat o porušení zákazu nucené práce, 

proti kterému se lze před soudy úspěšně bránit.  

V závěrečné kapitole této práce byla dále představena čtyři hlavní opatření 

koncepčnějšího charakteru, ke kterým by se mělo v oblasti nucené práce přistoupit. 

Zaprvé by měl být proveden důsledný empirický výzkum v této oblasti za účelem 

získání kvalifikovaného odhadu rozsahu výskytu jednotlivých forem právem nepovolené 

nucené práce na území České republiky. Ačkoli je zjištění přesného počtu prakticky 

nemožné, lze tímto způsobem dosáhnout alespoň přibližného odhadu. Dosažené poznatky 

mohou navíc napomoci porozumění tomu, jak výkon nucené práce fakticky funguje, jaké 

typy osob se objevují na obou stranách tohoto „vztahu“, za jakých okolností nucená práce 

probíhá (např. odebrání osobních dokladů, trvalý dohled nad osobami vykonávajícími 

nucenou práci, typy závislosti) apod. Možnou metodologii pro provedení takového 

výzkumu nabízí metodika Mezinárodní organizace práce, která doporučuje dva způsoby 

pro zisk kvantitativních dat v této oblasti – přímo od osob nucených a nutících 

ve zjištěných případech výkonu nucené práce a extrapolaci statistických dat 

shromážděných anonymním dotazníkovým šetřením, které lze zahrnout např. do příštího 

sčítání lidu. 

Zadruhé by bylo vhodné ze strany Ústavního soudu přijmout a důsledně aplikovat 

jednotnou metodologii při řešení jednotlivých typů případů, ve kterých je namítáno 

porušení zákazu nucené práce. Návrh konkrétní podoby reflektující dosavadní judikaturu 

Ústavního soudu a jiných soudních instancí byl předložen ve druhé podkapitole poslední 

části této práce, kde byly tyto případy rozlišeny do tří typů, ke kterým byly navrženy 
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příslušné postupy. Pokud jde o tyto postupy samotné, je vždy třeba zejména posuzovat, 

zda nelze danou situaci podřadit pod některý z případů negativní definice nucené práce. 

Vždy je také třeba posuzovat tíživost břemene, kterou daná nucená práce představuje. 

Pokud je toto břemeno ve vztahu k okolnostem daného případu extrémně tíživé, může se 

podle mého názoru jednat o právem nepovolenou nucenou práci i v případě, pokud lze 

danou situaci podřadit pod některý z případů uvedených v rámci negativní definice 

nucené práce. 

Zatřetí by bylo více než vhodné přijmout právní předpis, který by komplexně 

reguloval problematiku poskytování sexuálních služeb. Právě tato oblast je za současné 

situace vnímána některými významnými skupinami jako nucená práce v jakémkoli 

případě. Ať už by bylo toto komplexní řešení legalizací či zákazem prostituce (sám se 

v tomto směru kloním spíše k legalizaci), bylo by lepší než současný stav spočívající 

v absenci příslušné právní úpravy. Při formulaci řešení této otázky je nutné přihlížet 

ke čtyřem zájmům - ochraně mravního vývoje dětí, ochraně osob poskytujících sexuální 

služby, ochraně osob využívajících tyto služby a ochraně veřejných zájmů státu. Zároveň 

je třeba mít obzvlášť v této oblasti na paměti, že opatření, která se mohou na první pohled 

jevit jako rozumná, mohou mít v praxi nulový či naprosto opačný než požadovaný efekt. 

Začtvrté již dlouhou dobu intenzivně vnímám absenci aktivnější snahy státu 

o celoživotní vzdělávání k úctě k lidským právům (a především k úctě k druhému) 

a k významu aktivního občanského postoje a upozorňování státu na aktuální problémy 

v této oblasti. Domnívám se, že aktivnější působení státu v této oblasti by mimo jiné 

přispělo i k prevenci závažných porušování lidských práv, mezi které lze bezesporu 

zařadit i výkon právem nepovolených forem nucené práce. 

Kromě těchto čtyř opatření je dále s ohledem na multidimenzionální 

a interdisciplinární povahu oblasti nucené práce nutná spolupráce orgánů veřejné moci 

mezi sebou, jakož i s neziskovými organizacemi (a jinými subjekty zastupujícími 

občanskou společnost) a s vědeckou obcí. Pozitivní kroky v tomto směru představuje 

každoroční zpráva o stavu obchodování s lidmi, ve které jsou poznatky z činnosti 

neziskových organizací zabývajících se touto oblastí zapracovány. 

Právě oblasti boje s obchodováním s lidmi se také věnovaly některé kapitoly této 

práce, neboť právě v rámci obchodování s lidmi často dochází i k výkonu nucené práce. 

V tomto směru musím ocenit poslední legislativní změny, které upravily skutkovou 
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podstatu trestného činu obchodování s lidmi tak, že pod něj lze zahrnout i situace, 

ve kterých vystupují pouze dvě osoby (tedy při absenci „překupníka“). Zároveň lze 

pod skutkovou podstatu tohoto trestného činu zahrnout i situace, kdy dochází 

k pracovnímu vykořisťování určité osoby tím, že daná osoba vykonává práci 

za pracovních podmínek a s výdělkem hluboko pod požadavky plynoucími z pracovního 

práva. V těchto případech postačí oproti nucené práce nižší míra nedobrovolnosti 

(či nedobrovolnost vnímaná pouze subjektivně z pohledu oběti). 

Dalším prvkem, kterým se tato práce zabývala, byla i možnost státu podmínit nárok 

na sociální dávky (či jiné obdobné plnění ze strany státu) jako takový či nárok na jejich 

obdržení v určité výši výkonem práce, která je veřejně prospěšná (např. úklid veřejného 

prostranství). Přestože se k této otázce ve vztahu k institutu veřejné služby obšírně 

vyjádřil Ústavní soud, zůstává zde stále nezodpovězená ta nejvýznamnější otázka, a to 

za jakých podmínek je toto možné učinit. Jednoduchá odpověď zní, že je třeba nastavit 

tento mechanismus tak, aby vyhověl ústavnímu přezkumu, tedy příslušnému testu 

uvedenému v poslední kapitole této práce. Po rozvedení této odpovědi je zřejmé, že bude 

tato odpověď záviset zejména na posouzení otázky přiměřenosti. Prvně je třeba 

rozlišovat, zda se jedná v daném případě o pojistný vztah či nikoli. Pokud se jedná 

o pojistný vztah a výše pojistného odpovídá či přesahuje výši dávek, neměla by veřejná 

moc podmiňovat obdržení těchto dávek výkonem veřejně prospěšné práce (v širším 

smyslu). V ostatních případech to podle mého názoru možné je, vždy však pouze 

v takovém rozsahu, aby bylo dosaženo přiměřenosti. Kromě toho je dalším významným 

kritériem požadavek rovného zacházení, v důsledku kterého musí platit, že všichni, 

kdo požadovanou práci vykonávají, nárok na dávku (resp. na dávku ve vyšší výši) mají a 

ostatní nikoli (resp. mají nárok na dávku v nižší výši). 

Nakonec se tato práce dotkla i fenoménu migrace. Právě cizinci (včetně těch 

nelegálně příchozích) jsou totiž častými obětmi nucené práce. Proto je třeba se této 

zranitelnější skupině (dáno neznalostí prostředí, jazyka, práva, nelegálním pobytem 

apod.) specificky věnovat. 

Kromě jednotlivých institutů a společenských jevů se tato práce na několika stranách 

věnovala i tomu, zda práce jako taková vůbec může být někdy svobodně zvolená, 

resp. tomu, zda existuje svobodná vůle. Přestože nelze na tuto otázku jednoduše 

odpovědět, domnívám se, že by zákonodárce ani odborná veřejnost neměli přehlížet 
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determinismus jako významný (a vědecky podpořený) filozofický směr, který tvrdí, 

že svobodná vůle jako taková neexistuje, a to nejen v oblasti zákazu nucené práce. 

Determinismus by neměl být v právu ignorován tím spíše, pokud vezmeme v úvahu 

závažné následky, které v tomto ohledu dosavadní přístup má. Akceptace a implementace 

deterministického přístupu by pak v žádném případě neznamenala „popření práva, tak jak 

ho známe“, spíše by se jednalo o dílčí úpravy a vyšší míru odůvodňování utilitaristickými 

argumenty. Stejně tak by přijetí determinismu nevedlo k závěru o tom, že každá práce je 

prací nucenou bez potřeby rozlišování jednotlivých forem donucení. 

Závěrem této práce zbývá pouze vyjádřit naději, že třeba i s přispěním poznatků 

uvedených v této práci, dojde ke zlepšení situace v oblasti boje s nucenou práci a obecně 

i ke zlepšení situace v oblasti dodržování lidských práv, včetně uvědomování si významu 

lidských práv a úcty k druhému. 
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třetí země nebo osobou bez státní příslušnosti v některém z členských států, a pro 
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údajů s údaji systému Eurodac pro účely vymáhání práva a o změně nařízení (EU) č. 

1077/2011, kterým se zřizuje Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých 

informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva. 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 604/2013 ze dne 26. června 2013, 

kterým se stanoví kritéria a postupy pro určení členského státu příslušného k posuzování 

žádosti o mezinárodní ochranu podané státním příslušníkem třetí země nebo osobou bez 

státní příslušnosti v některém z členských států. 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/399 ze dne 9. března 2016, kterým 

se stanoví kodex Unie o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (Schengenský 

hraniční kodex). 

Rámcové rozhodnutí Rady 2002/946/SVV ze dne 28. listopadu 2002 o posílení trestního 
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Směrnice Rady 2003/109/ES ze dne 25. listopadu 2003 o právním postavení státních 

příslušníků třetích zemí, kteří jsou dlouhodobě pobývajícími rezidenty. 

Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES ze dne 29. dubna 2004 o právu 

občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území 

členských států, o změně nařízení (EHS) č. 1612/68 a o zrušení směrnic 64/221/EHS, 

68/360/EHS, 72/194/EHS, 73/148/EHS, 75/34/EHS, 75/35/EHS, 90/364/EHS, 
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obětí trestného činu a kterou se nahrazuje Rámcové rozhodnutí Rady 2001/220/SVV. 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/32/EU ze dne 26. června 2013 

o společných řízeních pro přiznávání a odnímání statusu mezinárodní ochrany. 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/33/EU ze dne 26. června 2013, kterou se 

stanoví normy pro přijímání žadatelů o mezinárodní ochranu. 

 

4)  Seznam použitých právních předpisů 

a)  zrušené právní předpisy 

Ústava Československé republiky z roku 1948. 

Ústava Československé socialistické republiky z roku 1960. 

Ústavní listina Československé republiky z roku 1920. 

Vládní nařízení č. 190/1939 Sb., o všeobecné pracovní povinnosti. 

Vládní nařízení č. 193/1939 Sb., o úřadech práce. 

Vládní nařízení č. 195/1939 Sb., jímž se provádí vládní nařízení ze dne 25. července 1939, 

č. 190 Sb., o všeobecné pracovní povinnosti. 

Vládní nařízení č. 260/1942 Sb., o zaměstnávání Židů. 

Vládní nařízení č. 136/1940 Sb., o právním postavení Židů ve veřejném životě. 
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Zákon č. 247/1948, o táborech nucené práce. 

b)  ústavní pořádek 

Listina základních práv a svobod (vyhlášena jako součást ústavního pořádku ČR 

usnesením předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb.). 

Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky. 

Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky. 

c)  zákony 

Zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon). 

Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění. 

Zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně 

některých souvisejících zákonů. 

Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých 

zákonů. 

zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon). 

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). 

Zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve 

věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže). 

Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění. 

Zákon ČNR č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní 

politiku zaměstnanosti. 

Zákon ČNR č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění. 

Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. 

Zákon č. 45/2016 Sb., o službě vojáků v záloze. 

Zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě. 

Zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. 
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Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých 

zákonů. 

Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. 

Zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání. 

Zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících 

zákonů. 

Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky. 

Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. 

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon). 

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník. 

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce. 

d)  podzákonné právní předpisy 

Nařízení vlády č. 361/2017 Sb., o výši a podmínkách odměňování odsouzených 

zařazených do práce ve výkonu trestu odnětí svobody. 

Vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 10/2000 Sb., o srážkách z odměny osob, které jsou 

ve výkonu trestu odnětí svobody zaměstnány, o výkonu rozhodnutí srážkami z odměny 

těchto osob a chovanců zvláštních výchovných zařízení a o úhradě dalších nákladů. 

5)  Seznam použité judikatury 

a)  orgány Rady Evropy 

Rozhodnutí Evropské komise pro lidská práva ze dne 19. 7. 1968, W., X., Y. a Z proti 

Spojenému království, stížnosti č. 3435/67, 3436/67, 3437/67, 3438/67. 

Rozhodnutí Evropské komise pro lidská práva ze dne 27. září 1976, Společnosti W, X, Y 

a Z proti Rakousku, stížnost č. 7427/76. 

Rozhodnutí Evropského výboru pro sociální práva ze dne 5. 12. 2000, International 

Federation of Human Rights Leagues proti Řecku, stížnost č. 7/2000. 
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Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ze dne 18. 6. 1971, De Wilde, Ooms AND 

Versyp proti Belgii, stížnosti č. 2832/66; 2835/66; 2899/66. 

Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ze dne 24. 6. 1982, Van Droogenbroeck 

proti Belgii, stížnost č. 7906/77. 

Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ze dne 23. 11. 1983, Van der Mussele proti 

Belgii, č. stížnosti 8919/80. 

Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ze dne 18. 7. 1994, Karlheinz Schmidt proti 

Německu, stížnost č. 13580/88, 

Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ze dne 30. 11. 2004, Kovalová proti České 

republice, č. stížnosti 57319/00. 

Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ze dne 26. 7. 2005, Siliadin proti Francii, 

č. stížnosti 73316/01. 

Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ze dne 20. 6. 2006, Zarb Adami proti Maltě, 

stížnost č. 17209/02. 

Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ze dne 7. 1. 2010, Rantsev proti Kypru a 

Rusku, stížnost č. 25965/04. 

Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ze dne 4. 5. 2010, Schuitemaker proti 

Nizozemsku, č. stížnosti 15906/08. 

Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ze dne 28. 6. 2011, Mihal proti Slovensku, 

č. stížnosti 31303/08. 

Rozsudek velkého senátu Evropského soudu pro lidská práva ze dne 7. 7. 2011, Bayatyan 

proti Arménii, stížnost č. 23459/03, 

Rozsudek velkého senátu Evropského soudu pro lidská práva ze dne 7. 7. 2011, Stummer 

proti Rakousku, stížnost č. 37452/02. 

Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ze dne 20. 9. 2011, Bucha proti Slovensku, 

č. stížnosti 43259/07. 

Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ze dne 30. 3. 2017, Chowdury a další proti 

Řecku, stížnost č. 21884/15. 
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Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ze dne 24. 10. 2017, Tibet Menteş a další 

proti Turecku, č. stížnosti 57818/10, 57822/10, 57825/10, 57827/10 a 57829/10. 

Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ze dne 19. 7. 2018, S. M. proti Chorvatsku, 

stížnost č. 60561/14. 

b)  Soudní dvůr Evropské unie 

Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 26. října 1999 v řízení o předběžné 

otázce ve věci Angela Maria Sirdar proti Ministerstvu obrany Spojeného království, 

C‑273/97. 

Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 11. ledna 2000 v řízení o předběžné 

otázce ve věci Tanja Kreil proti Spolkové republice Německo, C‑285/98. 

Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 11. 3. 2003 v řízení o předběžné otázce 

ve věci Alexander Dory proti Spolkové republice Německo, C-186/01. 

Rozsudek Velkého senátu Soudního dvora Evropské unie ze dne 26. 2. 2013 v řízení o 

předběžné otázce ve věci Åklagaren proti Hansi Åkerbergu Franssonovi, C-617/10. 

Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 16. 4. 2015 v řízení o předběžné otázce 

ve spojených věcech C‑446/12 až C‑449/12. 

c)  Ústavní soud 

Nález pléna Ústavního soudu ze dne 22. 3. 1994, sp. zn. Pl. ÚS 37/93 (86/1994 Sb., N 

9/1 SbNU 61). 

Nález pléna Ústavního soudu ze dne 12. 10. 1994, sp. zn. Pl. ÚS 4/94 (214/1994 Sb., N 

46/2 SbNU 57). 

Nález Ústavního soudu ze dne 29. 11. 1994, sp. zn. I. ÚS 89/94 (N 58/2 SbNU 151). 

Nález Ústavního soudu ze dne 18. 9. 1995, sp. zn. IV. ÚS 81/95 (32/1997 Sb., N 50/4 

SbNU 41). 

Nález Ústavního soudu ze dne 28. 8. 1997, sp. zn. IV. ÚS 82/97 (N 102/8 SbNU 409). 

Nález Ústavního soudu ze dne 14. 10. 1997, sp. zn. I. ÚS 322/96 (N 127/9 SbNU 161). 

Nález pléna Ústavního soudu ze dne 3. 2. 1999, sp. zn. Pl. ÚS 19/98 (38/1999 Sb., 

N 19/13 SbNU 131). 
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Nález pléna Ústavního soudu ze dne 2. 6. 1999, sp. zn. Pl. ÚS 18/98 (151/1999 Sb., N 

82/14 SbNU 181). 

Nález pléna Ústavního soudu ze dne 25. 6. 2002, sp. zn. Pl. ÚS 36/01 (403/2002 Sb., N 

80/26 SbNU 317). 

Nález Ústavního soudu ze dne 6. 11. 2002, sp. zn. IV. ÚS 673/02 (U 36/28 SbNU 443). 

Nález pléna Ústavního soudu ze dne 5. 2. 2003, sp. zn. Pl. ÚS 34/02 (53/2003 Sb., 

N 18/29 SbNU 141). 

Nález Ústavního soudu ze dne 11. 3. 2003, sp. zn. I. ÚS 671/01 (N 36/29 SbNU 309). 

Nález pléna Ústavního soudu ze dne 26. 3. 2003, sp. zn. Pl. ÚS 42/02 (106/2003 Sb., N 

42/29 SbNU 389). 

Nález pléna ústavního soudu ze dne 11. 6. 2003, sp. zn. Pl. ÚS 40/02 (199/2003 Sb., N 

88/30 SbNU 327). 

Nález Ústavního soudu ze dne 14. 7. 2004, sp. zn. I. ÚS 185/04 (N 94/34 SbNU 19). 

Nález pléna Ústavního soudu ze dne 25. 10. 2005, sp. zn. Pl. ÚS 20/04 (195/2006 Sb., N 

203/39 SbNU 133). 

Nález pléna Ústavního soudu ze dne 26. 4. 2006, sp. zn. Pl. ÚS 37/04 (419/2006 Sb., N 

92/41 SbNU 173. 

Nález pléna Ústavního soudu ze dne 8. 3. 2007, sp. zn. Pl. ÚS 69/04 (161/2007 Sb., N 

44/44 SbNU 557). 

Nález pléna Ústavního soudu ze dne 13. 3. 2007, sp. zn. Pl. ÚS 10/06 (163/2007 Sb., N 

47/44 SbNU 603). 

Nález Ústavního soudu ze dne 24. 7. 2008, sp. zn. III. ÚS 1272/08. 

Nález Ústavního soudu ze dne 12. 8. 2010, sp. zn. I. ÚS 1595/10 (N 162/58 SbNU 393) 

Nález Ústavního soudu ze dne 6. 3. 2012, sp. zn. I. ÚS 1586/09 (N 43/64 SbNU 491). 

Nález pléna Ústavního soudu ze dne 24. 4. 2012, sp. zn. Pl. ÚS 54/10 (186/2012 Sb., N 

84/65 SbNU 121), karenční doba II. 

Nález pléna Ústavního soudu ze dne 27. 11. 2012, sp. zn. Pl. ÚS 1/12 (437/2012 Sb., 

N 195/67 SbNU 333), veřejná služba. 
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Nález Ústavního soud ze dne 1. 1. 2013, sp. zn. IV. ÚS 2427/12 (N 26/68 SbNU 303). 

Nález pléna Ústavního soudu ze dne 15. 9. 2015, sp. zn. Pl. ÚS 13/14 (297/2015 Sb., 

N 164/78 SbNU 451) 

Nález Ústavního soudu ze dne 22. 12. 2015, sp. zn. I. ÚS 1253/14 (N 220/79 SbNU 527). 

Nález Ústavního soudu ze dne 19. 1. 2016, sp. zn. II. ÚS 3436/14 (N 8/80 SbNU 91). 

Nález pléna Ústavního soudu ze dne 19. 7. 2016, sp. zn. Pl. ÚS 20/15 (N 127/82 SbNU 

61). 

Nález Ústavního soudu ze dne 25. 10. 2016, sp. zn. II. ÚS 443/16 (N 200/83 SbNU 209). 

Nález pléna Ústavního soudu ze dne 14. 8. 2018, sp. zn. Pl. ÚS 14/17 (200/2018 Sb.) 

Stanovisko pléna Ústavního soudu ze dne 21. 5. 1996, sp. zn. Pl. ÚS – st. 1/96 (ST 1/9 

SbNU 471). 

Usnesení Ústavního soudu ze dne 29. 3. 1995, sp. zn. III. ÚS 194/94. 

Usnesení Ústavního soudu ze dne 3. 1. 2007, sp. zn. Pl. ÚS 11/06. 

Usnesení Ústavního soudu ze dne 26. 4. 2012, sp. zn.  II. ÚS 3472/11. 

d)  ostatní české soudy 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 6. 2005, sp. zn. 5 As 28/2004. 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 13. 2. 2014, sp. zn. 6 Ads 46/2013. 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 1. 2016, sp. zn. 4 Ads 85/2015. 

Rozsudek Krajského soudu v Brně, sp. zn. 39 T 5/2017. 

Rozsudek Krajského soudu v Brně, sp. zn. 2 TM 3/2017. 

Rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové, sp. zn. 4 T 2/2016. 

Rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 8. února 2017, sp. zn. 15 Ad 4/2016. 

Usnesení Nejvyššího soudu v Brně ze dne 12. 3. 2014, sp. zn. 7 Tdo 1261/2013. 

Usnesení Nejvyššího soudu v Brně ze dne 11. 9. 2014, sp. zn. 7 Tdo 859/2014. 
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6)  Seznam ostatních zdrojů 

Akční plán EU proti převádění migrantů (2015–2020), COM(2015) 285 final. 
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1930). 
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Doporučení Mezinárodní organizace práce č. 203 k nucené práci (2014). 
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též online z: 
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Příloha 

Grafy porovnávající četnosti ukládaných alternativních trestů v jednotlivých regionech 

v ČR v letech 2011 až 2017 
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Fenomén nucené práce v České republice 

 

Abstrakt 

Předkládaná disertační práce zkoumá dosud vědecky zanedbávaný fenomén 

nucené práce na území České republiky v jeho celistvosti, tedy jak formy nucené práce 

právem zakázané, tak formy právem povolené (například práce osob vykonávajících trest 

odnětí svobody).  Přitom se snaží odpovědět na otázku, zda je současná právní (a částečně 

i mimoprávní) regulace dostatečná. Za tímto účelem pak zkoumá nejen předmětnou 

právní úpravu napříč jednotlivými právními odvětvími, ale i její zasazení do historického 

a morálně-filozofického kontextu. V úvodních částech se tak předkládaná práce zabývá 

otázkou existence svobodné vůle jako předpokladu pro považování práce za svobodnou 

či otázkou existence a obsahu objektivní morálky jako předpokladu pro učinění závěru 

o morální správnosti určitého jevu. Zvláštní pozornost je pak v rámci historického 

exkurzu věnována nucené práci za Protektorátu či vlády komunistického režimu 

v Československu. Jádrem předkládané práce je analýza právní úpravy nucené práce, a to 

na úrovni mezinárodního, evropského i národního práva. Od prvních mezinárodních 

smluv na tomto poli vzniklých v rámci Mezinárodní organizace práce se přes analýzu 

bohaté judikatury Evropského soudu pro lidská práva pozornost přesouvá k českému 

právnímu řádu, kde jsou podrobeny zkoumání instituty jako převedení zaměstnance 

na jinou práci bez jeho souhlasu, přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů, 

veřejná služba, pracovní povinnost osob vykonávajících trest odnětí svobody, trest 

obecně prospěšných prací nebo povinná vojenská služba. Vedle toho se tato práce dotýká 

i problematiky migrace, neboť právě s migrací a s přeshraničním pohybem jako takovým 

je výkon nucené práce dnes často spojen. Nakonec nezůstává stranou pozornosti ani 

oblast poskytování sexuálních služeb, která je některými v současné době vnímána jako 

nucená práce za jakýchkoli okolností. 

 

 

Klíčová slova: nucená práce, moderní otroctví, prostituce 
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Forced Labour in the Czech Republic 

 

Abstract  

The submitted dissertation thesis examines so far neglected issue of forced labour 

in the Czech Republic in its complexity, i.e. both its lawful (e.g. work performed 

by imprisoned persons) and unlawful forms. It seeks to discover whether the present law 

(and extra-legal regulation) on this topic is sufficient. For this purpose it examines not 

only the corresponding law across individual branches of law, but also its place in the 

historical and moral-philosophical context. In the first parts, the submitted thesis deals 

with the existence of free will as a precondition of considering a work freely chosen and 

with the existence and content of objective morality as a precondition of considering 

anything morally right. Special attention is dedicated to forced labour during Protectorate 

and communist regime in Czechoslovakia. The core parts of the submitted thesis consist 

of an analysis of corresponding international, European and national law. The attention 

shifts from first international conventions dealing with this issue adopted by International 

Labour Organisation to rich case law of the European Court of Human Rights and finally 

to Czech legal order where e.g. transfer of an employee to alternative work without his or 

her consent, transfer of employees’ rights, community service, duty to work 

of imprisoned persons, sentence to community service and obligatory military service are 

subject to examination. Besides, the thesis touches the migration issue since forced labour 

goes frequently hand in hand therewith and with cross-border element as such. In the end, 

the thesis also deals with sex-work since prostitution is perceived by some as forced 

labour in every case. 

 

Klíčová slova: forced labour, modern slavery, prostitution 

 

 

 


