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Úvod 

Uznání a ochrana základních práv a svobod představují v naší společnosti jeden 

z nejvýznamnějších znaků ústavního práva a zároveň se jedná o nejdůležitější princip 

liberálního státu, který chrání jednotlivce před tyranií většiny. Existence základních práv a 

svobod vytváří nedotknutelnou oblast, do které stát nesmí zasáhnout. Listina základních práv 

a svobod
1
 charakterizuje základní práva a svobody jako nezadatelné, nezcizitelné, 

nepromlčitelné a nezrušitelné, zároveň ale nevylučuje možnost jejich omezení. Přípustná 

omezení základních práv a svobod obsahuje mnohdy přímo sama Listina. Tak je tomu také 

právě v případě osobní svobody.  

Osobní svoboda je bezpochyby základní hodnotou naší společnosti a jako takové se jí 

musí dostávat patřičné ochrany. Skutečnost, že ochrana osobní svobody představuje 

v demokratické společnosti jednu z nejvyšších hodnot, je zřejmá již ze samé podstaty institutu 

zbavení osobní svobody. Pokud totiž člověk není svobodný, je zbaven osobní svobody, 

nemůže rovněž plnohodnotně vykonávat celou řadu dalších základních práv a svobod. Úpravě 

osobní svobody jsou nejen ve vnitrostátních právních řádech, ale i v celé řadě mezinárodních 

smluv přenechána přední místa.
2
 O osobní svobodě jako jedné z nejvýznamnějších základních 

práv a svobod hovoří také ve své judikatuře Ústavní soud České republiky a Evropský soud 

pro lidská práva.
3
 I přes tuto skutečnost je to však právě osobní svoboda, jejíž ochraně je 

potřeba věnovat i v dnešní době zvýšenou pozornost a to hned z několika důvodů.  

Hlavním důvodem pro zvýšenou pozornost tématu ochrany osobní svobody je 

skutečnost, že se jedná se o v Listině základních práv a svobod nejvýše postavenou svobodu, 

resp. právo, do kterého je v našich podmínkách zasahováno nejčastěji (na rozdíl od práva na 

život a zákazu mučení). Tyto zásahy do osobní svobody vycházejí zejména z trestního a 

správního práva. Je to právě trestní právo, které na jedné straně ve značné míře zasahuje do 

osobní svobody a na straně druhé chrání osobní svobodu před neoprávněnými zásahy třetích 

osob. Zásahy do osobní svobody však mohou vycházet také z oblasti občanského práva a 

spočívají například již jen v jakékoliv hospitalizaci pacienta bez jeho souhlasu. Problematiku 

ochrany osobní svobody tak komplikuje právě značné množství právních předpisů 

obsahujících jednotlivé zásahy do osobní svobody. 

                                                 
1
 Usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako 

součásti ústavního pořádku České republiky (dále jen také jako „Listina“). 
2
 Například článek 8 Listiny základních práv a svobod, článek 5 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních 

svobod, článek 9 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech. 
3
 Např. nález Ústavního soudu sp. zn. II. ÚS 599/01 ze dne 18. 2. 2003 a rozhodnutí ESLP ve věci De Wilde, 

Ooms a Versyp proti. Belgii ze dne 18. 6. 1971, stížnost č. 2832/6, 2835/66, 2899/66.  
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Dalším důvodem stojícím za pozornost je skutečnost, že Listina základních práv a 

svobod na první pohled poskytuje osobní svobodě poměrně malou ochranu, jelikož 

neobsahuje na rozdíl například od Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod
4
 

taxativní výčet přípustných zásahů do osobní svobody. Z Listiny základních práv a svobod, 

Úmluvy a na ně navazující judikatury vrcholných soudů však také vyplývá celá řada 

podmínek, které je třeba nejen při stanovení a provedení zásahů do osobní svobody 

respektovat. Jak je to tedy s dodržováním všech těchto mezí (limitů) přípustných zásahů do 

osobní svobody? Odpovídá legislativa upravující přípustné důvody omezení osobní svobody a 

její aplikace ústavním kritériím, judikatuře vrcholných soudů a mezinárodním závazkům, ze 

kterých pro ně vyplývají nezbytné podmínky? Není do osobní svobody vzhledem k jejímu 

významu zasahováno příliš často, příliš intenzivně? Snaha o nalezení odpovědí na tyto otázky 

je hlavním tématem této práce.  

 

                                                 
4 Sdělení č. 209/1992 Sb., sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o ochraně 

lidských práv a základních svobod a Protokolů na tuto Úmluvu navazujících (dále také jen jako „Úmluva“). 
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1. Východiska, zaměření a cíle práce 

Jak jsem již nastínila výše, výchozí myšlenkou této práce je osobní svoboda jako v 

Listině nejvýše postavené právo, do kterého je v našich podmínkách zasahováno nejčastěji. 

Z tohoto důvodu se snažím v této práci zaměřit spíše na otázku ústavnosti jednotlivých 

důvodů přípustného omezení osobní svobody a na to, zda jsou nejen při jejich zakotvení do 

právního řádu, ale také při jejich aplikaci v konkrétním případě dodržovány ústavněprávní 

limity. 

Vzhledem k rozsahu a obsáhlosti úprav všech v našem právním řádu přípustných 

důvodů omezení osobní svobody je zřejmé, že se v této práci nemohu zaměřit na všechny tyto 

důvody a problematické aspekty s nimi spojené. Cílem této práce tak není podrobný výklad 

jednotlivých důvodů omezení osobní svobody do detailů, ale stěžejním pojmem této práce je 

osobní svoboda jako celek. V práci se tak zaměřuji zejména na důvody omezení osobní 

svobody, které jsou výslovně upraveny v článku 8 Listiny. 

Stranou ponechám rovněž trest odnětí svobody. Na rozdíl od ostatních v Listině 

upravených důvodů omezení osobní svobody je totiž u výkonu trestu odnětí svobody situace 

odlišná v tom smyslu, že k takovému odnětí svobody dochází až po pravomocném rozhodnutí 

ve věci. 

Jelikož se jedná o práci opírající se o ústavněprávní předpisy, nebudou jednotlivé 

instituty vykládány tolik do podrobností, které jsou upraveny běžnými zákony, ale zaměřím se 

zejména na základní vztahy a výklad jednotlivých institutů.  

S ohledem na postavení Úmluvy v našem právním řádu (ať už je považována za 

součást ústavního pořádku nebo nikoliv) budou předmětem pojednání také podmínky 

přípustnosti zásahů do osobní svobody, které vyplývají z Úmluvy.  

Ve své práci uvádím k dané problematice také přiléhající judikaturu Ústavního soudu 

a Evropského soudu pro lidská práva. Činím tak s ohledem na v teorii již ustálený názor 

ohledně normativní síly rozhodnutí vrcholných soudů České republiky.
5
 Názor ohledně 

závaznosti judikatury zastává také Ústavní soud, který ji vyvozuje z čl. 89 odst. 2 Ústavy.
6
 

                                                 
5
 Viz například kapitola Role judikatury v českém právu In: Bobek, M., Kühn, Z. a kol. Judikatura a právní 

argumentace. 2. vydání. Praha: Auditorium, 2013. s. 108 a n. 
6
 Jednalo se zejména o nález Ústavního soudu sp. zn. IV. ÚS 301/05 ze dne 13.11.2007, ve kterém se Ústavní 

soud vyjadřoval mimo jiné právě k precedenční závaznosti nálezů Ústavního soudu, cit.: „ Jinými slovy, obecné 

soudy musí respektovat ústavněprávní výklady Ústavního soudu, tj. jím „vyložené a aplikované nosné právní 

pravidlo (rozhodovací důvod), o něž se výrok předmětného nálezu opíral“, jednoduše řečeno, následovat 

precedenty“. 



4 

 

Rovněž i já se ztotožňuji s názorem,
7
 že pokud se má jednat o demokratický právní stát, je 

nezbytné, aby soudy při výkladu právních předpisů respektovaly názory vyšších soudů, resp. 

je zohledňovaly, neboť je zřejmé, že i nižší soudy mohou polemizovat s názorem soudu 

vyššího. Rovněž judikatura Evropského soudu pro lidská práva je závazná nejen co do 

provedení konkrétního rozhodnutí, ale má širší závaznost, která je navíc přiznána jak 

rozhodnutím, která byla vydána v řízení proti České republice, tak i rozhodnutím proti jiným 

státům.
8
 Případná ignorance judikatury Evropského soudu ze strany orgánů veřejné moci je 

dle názoru Ústavního soudu vysloveném v nálezu sp. zn. I. ÚS 310/05 ze dne 15.11.2006 

v rozporu s právem každého na soudní ochranu podle čl. 36 odst. 1 Listiny a čl. 6 odst. 1 

Úmluvy.  

 

1.1 Obsah a zaměření práce 

 Nezbytnou součástí práce pojednávající o osobní svobodě je alespoň stručný exkurz 

do obsahu tohoto pojmu, zakotvení a postavení osobní svobody v našem právním řádu, 

mezinárodních smlouvách a právu Evropské unie, kterým se budu věnovat v úvodních 

kapitolách práce.  

 Samostatná kapitola pak bude věnována úpravě osobní svobody v Úmluvě o ochraně 

lidských práv a základních svobod, v rámci níž se však zaměřím spíše na základní popis 

úpravy a jednotlivé v Úmluvě obsažené důvody zbavení osobní svobody budou součástí 

výkladů týkajících se konkrétních institutů spočívajících v omezení osobní svobody 

upravených v našem právním řádu. Na základě této analýzy budu moci vytvořit porovnání 

úpravy osobní svobody v Listině a Úmluvě. 

 V následující kapitole se zaměřím na základní podmínky, které musí jakékoliv 

omezení základního práva nebo svobody splňovat, včetně podmínek vyplývajících z Úmluvy. 

Podrobněji se zaměřím na test proporcionality, jelikož právě ten do značné míry napomáhá 

k vytvoření závěru o nezbytnosti konkrétního zásahu do osobní svobody. Nutnou součástí 

každé úpravy umožňující omezit osobní svobodu jsou také procesní záruky osob, jejichž 

osobní svoboda je omezena, včetně nároku na náhradu škody v případě, kdy dojde k omezení 

osobní svobody v rozporu se stanovenými podmínkami. Výsledkem tohoto pojednání pak 

                                                 
7
 Shodně viz např. KRATOCHVÍL, J. Trestní soudci a základní lidská práva: bezmezná víra v trestní řád. 

Trestněprávní revue. 2018, č. 7-8, s. 172-179. 
8
 K závaznosti rozhodnutí ESLP se vyjádřil Ústavní soud např. v nálezu sp. zn. I. ÚS 310/05 ze dne 15.11.2006. 
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bude definování limitů přípustného zásahu do osobní svobody, které vyplývají z ústavního 

pořádku a judikatury Ústavního soudu a Evropského soudu pro lidská práva.
9
  

Hlavní část práce věnuji zadržení, zatčení, vazbě a zdravotnické detenci, tedy 

jednotlivým v Listině výslovně upraveným důvodům přípustného zásahu do osobní svobody. 

U každého z těchto důvodů se zaměřím na problematické a v poslední době často diskutované 

problémy a případy, přičemž bude moje pojednání vedeno snahou o zamyšlení se nad 

nezbytností některých zásahů do osobní svobody. 

Výsledkem práce pak bude závěr o vývoji a stavu omezování osobní svobody za 

posledních pár let.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9
 Dále také jen jako „ESLP“ nebo „Evropský soud“. 
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2. Základní vymezení pojmu osobní svoboda 

Článek 1 Listiny stanoví, že každý člověk je svobodný. Předmětem ochrany v Listině 

však není obecná lidská svoboda. Listina chrání jen jednotlivé svobody, jako je například 

svoboda pohybu, svoboda obydlí, svoboda myšlení, svědomí apod., které jsou její součástí.
10

 

Rovněž osobní svoboda je jen jednou ze svobod upravených v Listině a tedy jen jednou 

z částí obecné lidské svobody.
11

  

Osobní svobodu můžeme chápat v širším a užším slova smyslu. Svobodu v širším 

slova smyslu lze chápat jako: „stav člověka prostý jakéhokoliv omezení jeho chování zákonem 

nedovoleným donucením (násilím), tj. takový stav, v němž se člověk může chovat libovolně 

podle svého rozhodnutí, aniž mu kdokoliv v nějakém chování mohl nedovoleným způsobem 

bránit, anebo ho k nějakému chování nedovoleným způsobem nutit“.
12

 Svobodou v užším 

slova smyslu je myšlena fyzická svoboda člověka spočívající v možnosti volně se pohybovat. 

V tomto pojetí je potom nezbytné rozlišovat mezi osobní svobodou a svobodou pohybu jako 

dvěma samostatnými a rovněž i samostatně upravenými svobodami.
13

 Z kontextu Listiny i 

historického chápání pojmu osobní svoboda vyplývá, že úmyslem ústavodárce bylo chránit 

osobní svobodu v jejím užším pojetí,
14

 tedy jen jako jednu z dílčích svobod, která chrání 

jednotlivce zejména před omezeními plynoucími z trestního práva. 

Osobní svoboda je jedním z nejvýznamnějších základních práv a svobod a nezbytným 

předpokladem pro plné uplatnění většiny ostatních základních práv. Je však zřejmé, že osobní 

svoboda má význam teprve ve chvíli, kdy je zaručeno právo na život, zákaz mučení, krutého a 

nelidského zacházení a způsobilost k právům, které jsou tak v Listině upraveny před osobní 

svobodou.
15

  

                                                 
10

 KNAPP, V., PAVLÍČEK, V. In: PAVLÍČEK, V. Ústava a ústavní řád České republiky: komentář. II. díl. 2., 

dopl. a podstatně rozš. vydání. Praha: Linde, 1999, s. 86 (dále citováno jako „PAVLÍČEK, V. Ústava a ústavní 

řád České republiky: komentář“). 
11

 FILIP, J. Vybrané kapitoly ke studiu ústavního práva. 2. vydání. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2001, s. 

115. 
12

 KNAPP, V., PAVLÍČEK, V. In: PAVLÍČEK, V. Ústava a ústavní řád České republiky: komentář, op. cit, 

sub. 10, s. 86. 
13

 Tímto rozdílem se zabýval ESLP zejména ve svém rozhodnutí ve věci Guzzardi proti Itálii ze dne 6.11.1980, 

stížnost č. 7367/76 (dále citováno jako „Guzzardi proti Itálii“). Tato problematika bude podrobněji rozebrána 

dále.  
14

 KNAPP, V., PAVLÍČEK, V. In: PAVLÍČEK, V. Ústava a ústavní řád České republiky: komentář, op. cit, 

sub. 10, s. 86. 
15

 LANGÁŠEK, T. In: WAGNEROVÁ, E., ŠIMÍČEK, V., LANGÁŠEK, T., POSPÍŠIL, I. Listina základních 

práv a svobod: Komentář. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2012. s. 217 (dále citováno jako 

„WAGNEROVÁ, E. a kol. Listina základních práv a svobod: Komentář“). 
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Osobní svobodu řadíme mezi nejstarší základní práva a svobody, jejíž ochrana se 

v minulosti omezovala zejména na zákonnost uvěznění. Historicky prvním dokumentem, 

který poskytoval záruky osobní svobody, byla Magna Charta Libertatum z roku 1215.
16

 

Katalogy lidských práv se však začínají objevovat až od 17. století. Mezi dodnes 

nejvýznamnější dokumenty, které se vztahují k osobní svobodě, patří anglický Habeas Corpus 

Act z roku 1679 kodifikující tzv. habeas corpus. Jednalo se o writ, který v drobných 

obměnách spočíval zejména v právu zatčené osoby na předvedení před soud, který následně 

rozhodl o jejím propuštění nebo zákonnosti dalšího trvání zbavení osobní svobody.
17

 

 

2.1 Klasifikace osobní svobody 

Osobní svobodu řadíme do první generace lidských práv,
18

 tedy mezi tradiční liberální 

svobody. Tyto svobody bývají také označovány jako svobody negativní, jelikož stát, který je 

jejím adresátem, má zejména povinnost zdržet se zásahů vůči nim a tyto svobody tak zajišťují 

autonomii člověka.
19

  

Dnes má stát již ve většině případů také závazky pozitivní, které vyplývají z celé řady 

mezinárodních smluv, například z čl. 5 ve spojení s čl. 1 Úmluvy. Tyto pozitivní závazky do 

jisté míry nabourávají rozdíl mezi pojetím práva a svobody,
20

 kdy obecně je s právem spojeno 

určité aktivní jednání ze strany státu, se svobodou naopak jednání pasivní, tedy zdržení se 

určitého jednání.
21

 Mezi pozitivní povinnosti státu řadíme vytvoření legislativního rámce, 

poskytnutí efektivní soudní ochrany atd. Evropský soud pro lidská práva však z čl. 5 Úmluvy 

                                                 
16

 Tamtéž.  
17

 SELTENREICH, R. In: KUKLÍK, J., SELTENREICH, R. Dějiny angloamerického práva. Praha: Leges, 

2011. Student (Leges), s. 59 a 119. 
18

 Dělení práv na generace někteří autoři odmítají (viz např. WAGNEROVÁ, E. Všeobecná deklarace lidských 

práv jako milník mezi epochami. Jurisprudence, č. 5/2009). Budeme-li však třídit práva a svobody podle jejich 

historického a filozofického vývoje, budeme řadit osobní svobodu vždy do první skupiny těchto práv a svobod 

(viz PAVLÍČEK, V. In: PAVLÍČEK, V. a kol. Ústavní právo a státověda. 2. aktualizované vydání. Praha: 

Leges, 2015. Student (Leges), s. 475). 
19

 WINTR, Jan. Principy českého ústavního práva. 3. vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 

2015, s. 138 (dále citováno jako „WINTR, J. Principy českého ústavního práva“). 
20

 Dle P. Ondřejka tak v současnosti dochází ke stírání rozdílů mezi klasickým chápáním práva a svobody. Viz 

ONDŘEJEK, P. Několik poznámek k právněteoretickým aspektům lidských práv. In: ŠTURMA, P. a kol. Pojem 

a teorie lidských práv. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2015, s. 22. 
21

 Na důslednost v rozlišování těchto pojmů však v teorii obecně nepanuje jednotný názor. Například V. Knapp 

(viz KNAPP, V. Teorie práva. 1. vydání. Praha: C.H. Beck, 1995. Beckovy právnické učebnice, s. 199) nečiní 

mezi těmito pojmy rozdíl, V. Pavlíček (viz PAVLÍČEK, V. In: PAVLÍČEK, V. a kol. Ústavní právo a státověda. 

2. aktualizované vydání. Praha: Leges, 2015. Student (Leges), s. 492.) chápe subjektivní právo „zpravidla jako 

nárok vůči státu“ a svobodu jako „sféru autonomie člověka“, do které však stát může v určitých případech 

zasáhnout.  
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dovodil také povinnost státu přijmout opatření, která mají za úkol chránit osobní svobodu 

jednotlivce před zásahy třetích osob.
22

 Z tohoto vyplývá, že kromě toho, že stát omezuje sám 

sebe, omezuje také svobodu ostatních lidí. S touto povinností pak úzce souvisí zejména 

povinnost dohlížet a kontrolovat zařízení, včetně těch soukromých, v nichž se omezování 

osobní svobody uskutečňuje.
23

 

Dále můžeme osobní svobodu zařadit do skupiny tzv. derogovatelných práv, tedy 

práv, která je možno v určitých případech omezit, resp. jich zbavit. Nositelem osobní svobody 

je každý. Je nerozhodné, zda se jedná o občana, cizince nebo právnickou osobu v případech, 

kdy to povaha práv připouští. Každý je subjektem osobní svobody „od svého narození do své 

smrti“.
24

  

 

2.2 Zbavení vs. omezení osobní svobody 

Listina v článku 8 pracuje s konkrétními pojmy, které se vztahují k osobní svobodě, 

jako je zadržení, zatčení či vazba, pro ostatní případy používá pojem zbavení. Rovněž 

Úmluva používá pouze pojem zbavení osobní svobody, Mezinárodní pakt pracuje převážně s 

konkrétními pojmy zadržení a zatčení, případně zmiňuje pojem zbavení osobní svobody, kdy 

právě Listina se touto systematikou do značné míry inspirovala.  

Co se týče náležitosti užívání pojmů omezení nebo zbavení osobní svobody, není tato 

otázka vždy jednoduchá, neboť jak potvrzuje Ústavní soud: „je třeba vnímat rozdíl mezi 

omezením a zbavením osobní svobody pouze jako rozdíl ve stupni nebo intenzitě a nikoliv jako 

rozdíl ve své podstatě“.
 25

 Posouzení, zda se v daném případě jedná o omezení nebo zbavení 

osobní svobody je tak mnohdy poměrně obtížné a do značné míry závislé na osobním pocitu 

posuzující osoby. Příklad vztahující se k problematice intenzity rozdílu mezi těmito pojmy 

můžeme najít například v judikatuře Evropského soudu pro lidská práva. Evropský soud tak 

shledal zbavením osobní svobody případ domácího vězení trvajícího 24 hodin denně
26

 a 

naopak v případě domácího vězení, které se však fakticky vztahovalo pouze na noční dobu, 

již dospěl k závěru, že se jednalo „jen“ o omezení.
27

 Z judikatury Evropského soudu pro 

                                                 
22

 Rozhodnutí ESLP ve věci Storck proti Německu ze dne 16.6.2005, stížnost č. 61603/00, bod 100. 
23

 Tamtéž. A dále např. LANGÁŠEK, T. In: WAGNEROVÁ, E. a kol. Listina základních práv a svobod: 

Komentář, op. cit. sub. 15, s. 221. 
24

 KNAPP, V., PAVLÍČEK, V. In: PAVLÍČEK, V. Ústava a ústavní řád České republiky: komentář, op. cit, 

sub. 10, s. 86. 
25

 Nález Ústavního soudu sp. zn. IV. ÚS 305/97 ze dne 12.8.1998. 
26

 Rozsudek ESLP Nikolova proti Bulharsku ze dne 30.9.2004, stížnost č. 40896/98. 
27

 Rozsudek ESLP Raimondo proti Itálii ze dne 22.2.1994, stížnost č. 12954/87. 
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lidská práva také vyplývá, že ani samotná délka zbavení osobní svobody není rozhodujícím 

kritériem, neboť mnohokrát Evropský soud shledal zbavení osobní svobody v opatření 

trvajícím jen několik desítek minut.
28

 Obecně lze na základě judikatury
29

 dospět k závěru, že 

Evropský soud pro lidská práva hovoří o omezení osobní svobody v případech, kdy spíše než 

do osobní svobody jako takové, je zasaženo do svobody pohybu nebo pobytu. 

Domnívám se, že pro účely mé práce není potřeba důsledně rozlišovat mezi pojmy 

omezení a zbavení osobní svobody. Jelikož zejména Úmluva ve svém textu používá pouze 

pojem zbavení a z její terminologie následně vychází také Evropský soud pro lidská práva, 

používám ve své práci převážně, nikoliv však výlučně, pojem zbavení.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
28

 Např. v rozhodnutí ESLP ve věci Novotka proti Slovensku ze dne 4.11.2003, stížnost č. 47244/99 se jednalo o 

zbavení osobní svobody trvající 55 minut a v rozhodnutí ESLP ve věci Gilian a Quinton proti Spojenému 

království ze dne 12.1.2010, stížnost č. 4158/05 se jednalo o 30 minut.  
29

 Např. rozhodnutí ESLP ve věci Cipriani proti Itálii ze dne 30.3.2010, stížnost č. 22142/07, kdy se jednalo o 

případ zákazu vycestování z města a pravidelné každodenní dostavení se na policejní stanici. 



10 

 

3. Ochrana osobní svobody v mezinárodních smlouvách 

Mezi nejvýznamnější dokumenty v oblasti ochrany lidských práv, a konkrétně osobní 

svobody, patří jednoznačně Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod z roku 

1950, závazná pro Českou republiku od roku 1992
30

 a Mezinárodní pakt o občanských a 

politických právech z roku 1966. Význam lidskoprávních mezinárodních smluv prohlubuje 

v našem právním řádu také judikatura Ústavního soudu, která je považuje za součást 

ústavního pořádku,
31

 a i když je tento názor stále velmi diskutovaným,
32

 Ústavní soud ho ve 

svých dalších nálezech již několikrát potvrdil.
33

 Mezinárodní pakt o občanských a politických 

právech a Pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech byly hlavními inspiračními 

zdroji Listiny.  

Osobní svobodě je v Mezinárodním paktu o občanských a politických právech 

věnován článek 9. Dle tohoto článku má každý právo na svobodu a osobní bezpečnost, 

z čehož vyplývá zákaz svévolného zatčení nebo zadržení. Dále tento článek obsahuje obecné 

podmínky, při jejichž splnění je zbavení osobní svobody možné. Jedná se o podmínku zákona 

a zákonem stanoveného řízení. V následujících odstavcích článku 9 jsou obsaženy procesní 

záruky poskytované zatčeným nebo zadrženým osobám. Jedná se konkrétně o právo zatčené 

osoby na poskytnutí informací vztahujících se k jejímu zatčení, o právo zadržené nebo 

zatčené osoby obviněné ze spáchání trestného činu na neprodlené předvedení před soudce 

nebo jinou osobu se soudcovskou pravomocí. Tato osoba musí být následně propuštěna nebo 

proti ní musí být zahájeno trestní řízení, přičemž není obecným pravidlem, aby tato osoba 

čekající na trestní řízení byla držena ve vazbě. Dále má každý právo na rozhodnutí soudu o 

zákonnosti jeho zadržení a v případě, kdy je nezákonné, na propuštění na svobodu. Poslední 

odstavec článku 9 upravuje právo na náhradu v případě nezákonného zatčení nebo vazby. 

Jelikož se jedná o práva obsahově téměř totožná s právy obsaženými v Evropské úmluvě o 

ochraně lidských práv a základních svobod, která jsou podrobně rozebrána dále, nebudu se 

zde podrobněji zabývat jejich výkladem. 

 

                                                 
30

 Sdělení č. 209/1992 Sb., sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o ochraně 

lidských práv a základních svobod a Protokolů na tuto Úmluvu navazujících. 
31

 Tento názor vyslovil Ústavní soud v tzv. konkursním nálezu sp. zn. Pl. ÚS 36/01 ze dne 25.6.2002, bod. VII. 
32

 K reakcím na tento nález viz např. KÜHN, Z., KYSELA, J. Je Ústavou vždy to, co Ústavní soud řekne, že 

Ústava je? Časopis pro právní vědu a praxi, 2002, č. 3, s. 199. 
33

 Např. nález Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 752/02 ze dne 15.4.2003. 
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3.1 Ochrana lidských práv v Evropské unii  

Ochrana lidských práv byla v době, kdy vznikala Evropská společenství, přenechána 

Radě Evropy a do oblasti zájmu se pak dostala zejména z iniciativy Evropského soudního 

dvora, který se ve své rozhodovací praxi musel potýkat s otázkami, zda jsou přijímané akty 

Evropských společenství v souladu se základními právy a svobodami.
34

 Jedním z prvních 

dokumentů, který řešil otázku ochrany lidských práv, byla Maastrichtská smlouva, která ve 

svém čl. 6 proklamovala: „základní práva zaručená Evropskou úmluvou o ochraně lidských 

práv a základních svobod […], a ta, jež vyplývají z ústavních tradic společných členským 

státům, jako obecné zásady práva Společenství“. Na zasedání v Nice v roce 2000 byla 

následně vyhlášena Charta základních práv Evropské unie. Jednalo se o právně nezávazný 

dokument, kterým se Unie zavázala k vytvoření společného prostoru, který bude založený na 

svobodě, bezpečnosti a spravedlnosti.  Znění Charty základních práv Evropské unie bylo 

v souvislosti s přijetím Lisabonské smlouvy novelizováno a prostřednictvím Lisabonské 

smlouvy se dosud nezávazná Charta stala již jako Listina základních práv Evropské unie 

součástí primárního práva Evropské unie (dle čl. 6 Smlouvy o Evropské unii stejnou právní 

sílu jako zakládající Smlouva o Evropské unii a Smlouva o fungování Evropské unie). 

Působnost Listiny základních práv Evropské unie je však omezena pouze na případy, kdy 

orgány a instituce Evropské unie a členské státy provádějí právo Evropské unie.
35

 

Osobní svoboda je v Listině základních práv Evropské unie upravena v rámci hlavy 

druhé s názvem Svobody, konkrétně v čl. 6, který zakotvuje právo na svobodu a bezpečnost. 

Tento článek je však v porovnání s čl. 5 Úmluvy velmi stručný, když jen deklaruje právo 

každého na svobodu a osobní bezpečnost. Pro výklad tohoto článku je tedy stěžejní zejména 

čl. 52 odstavec 3 Listiny základních práv Evropské unie, na základě kterého je smysl a rozsah 

práv obsažených jak v Listině, tak v Úmluvě stejný. Listina základních práv Evropské unie 

tedy nepřináší z hlediska ochrany osobní svobody vyšší standard.  

 

3.2 Úprava osobní svobody v Úmluvě 

U nás má z mezinárodních lidskoprávních smluv největší význam Úmluva o ochraně 

lidských práv a základních svobod a na ni navazující judikatura Evropského soudu pro lidská 

práva. Bez ohledu na postavení Úmluvy v jednotlivých vnitrostátních právních řádech, jsou 

                                                 
34

 Poprvé rozhodoval Evropský soudní dvůr o otázce lidských práv v rozsudku ve věci Erich Stauder vs. město 

Ulm, č. 29/69 ze dne 12.11.1969, ve kterém přiznal lidská práva za součást práva komunitárního.  
35

 Viz článek 51 Listiny základních práv Evropské unie.  
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některá její ustanovení přímo aplikovatelná, jelikož vzhledem ke svému dostatečně přesnému 

znění vyplývají z těchto ustanovení jednotlivcům přímo práva a povinnosti. K těmto 

ustanovením řadíme mimo jiné všechny ustanovení Hlavy I Úmluvy, včetně práva na svobodu 

a osobní bezpečnost. Úmluvě se dostává významného respektu také v právu Evropské unie,
36

 

jak ostatně vyplývá již z předchozího výkladu a díky ní je tak oblast lidských práv v Evropě 

silně harmonizována. Na rozdíl od většiny mezinárodních smluv obsahuje kromě 

hmotněprávních převážně procesně právní normy, včetně propracovaného kontrolního 

mechanismu.
37

 

Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod upravuje osobní 

svobodu zejména v čl. 5, ale ustanovení vztahující se k osobní svobodě najdeme také 

v Protokolu č. 4, obsahující zákaz uvěznění pro dluhy. Jen pro úplnost zmíním, že pokud 

chápeme osobní svobodu v širším slova smyslu, chrání Úmluva osobní svobodu rovněž v čl. 4 

obsahující zákaz nevolnictví, otroctví a nucené práce, v čl. 2 Protokolu č. 4 obsahujícího 

svobodu pohybu a v čl. 3 a 4 Protokolu č. 4 zakazující vyhoštění vlastních občanů i kolektivní 

vyhoštění cizinců.
38

  

Úmluva přímo ve svém čl. 5 odst. 1 písm. a) až f) obsahuje taxativně vymezené 

důvody, kdy k omezení osobní svobody může dojít. Kromě naplnění některého z důvodů je 

nezbytné, aby každé omezení osobní svobody bylo zákonné (včetně požadavku zákonného 

řízení), sledovalo legitimní cíl a splňovalo podmínku nezbytnosti.
39

 Tyto obecné podmínky 

budou rozebrány dále. Zároveň je třeba mít po celou dobu na paměti, že: „článek 5 Úmluvy 

[se] společně s články 2, 3 a 4 týká nejvýznamnějších základních práv chránících fyzickou 

bezpečnost osoby a jako takový má v demokratické společnosti vrcholný význam“.
40

  

Právo na osobní svobodu náleží každému, včetně osob, jejichž osobní svoboda je 

momentálně omezena.
41

 Aby se jednalo o zbavení osobní svobody, jak rovněž zdůrazňuje 

Evropský soud pro lidská práva,
42

 nestačí pouze naplnění objektivního prvku (tedy uvěznění 

                                                 
36

 Viz článek 6 odst. 2 a 3 Smlouvy o Evropské unii. 
37

 ČERNÁ, D. Standard ochrany lidských práv v Evropě. Univerzita Karlova v Praze: Právnická fakulta, 2009, s. 

14 (dále citováno jako „ČERNÁ, D.“). 
38

 Rozsudek ESLP ve věci Creangă v. Rumusko ze dne 23.2.2012, stížnost č. 19226/03. 
39

 ČERNÁ, D., op. cit. sub. 37, s. 29. 
40

 Rozhodnutí ESLP ve věci Ťupa proti ČR, bod 45. 
41

 KMEC, J. In: KMEC, J., KOSAŘ, D., KRATOCHVÍL, J., BOBEK, M. Evropská úmluva o lidských právech: 

komentář. 1. Vydání. Praha: C.H. Beck, 2012, s. 469 (dále citováno jako „KMEC, J. Evropská úmluva o lidských 

právech: komentář“). 
42

 V rozhodnutí ESLP ve věci Storck proti Německu ze dne 16.6.2015, stížnost č. 61603/00, bod 74 vymezil 

ESLP tyto dva prvky následovně: „ However, the notion of deprivation of liberty within the meaning of Article 5 

§ 1 does not only comprise the objective element of a person’s confinement in a particular restricted space for a 
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osoby v určitém omezeném prostoru po nezanedbatelnou dobu), ale je zapotřebí i subjektivní 

prvek (absence platného souhlasu). Subjektivní prvek má však z logiky věci význam pouze 

v případech, ve kterých zbavení osobní svobody závisí na vůli jednotlivce, většinou tak bývá 

diskutován v souvislosti s držením ve zdravotnickém zařízení. Subjektivní prvek je dále 

omezen skutečností, že nikdo se osobní svobody nemůže vzdát. Evropský soud pro lidská 

práva tak vyslovil např. ve svém rozsudku ve věci De Wilde, Ooms a Versyp proti Belgii,
43

 že 

ani dobrovolné vzetí osoby do vazby, nezbavuje tuto osobu práva na ochranu, kterou jí 

poskytuje Úmluva.  

Článek 5 je tvořen 5 odstavci. V první větě prvního odstavce je deklarováno právo na 

svobodu a osobní bezpečnost a následně druhá věta stanoví případy, kdy je zbavení osobní 

svobody možné. Úmluva upravuje přípustné důvody zbavení osobní svobody na rozdíl od 

Listiny pomocí taxativního výčtu v čl. 5 odst. 1 písm. a) až f). Tyto přípustné důvody jsou 

následující: a) zákonné uvěznění po odsouzení příslušným soudem; b) zákonné zatčení nebo 

jiné zbavení svobody osoby proto, že se nepodrobila rozhodnutí vydanému soudem podle 

zákona, nebo proto, aby bylo zaručeno splnění povinnosti stanovené zákonem; c) zákonné 

zatčení nebo jiné zbavení svobody osoby za účelem jejího předvedení před příslušný soudní 

orgán pro důvodné podezření ze spáchání trestného činu nebo jsou-li oprávněné důvody k 

domněnce, že je nutné zabránit jí ve spáchání trestného činu nebo v útěku po jeho spáchání; 

d) jiné zbavení svobody nezletilého na základě zákonného rozhodnutí pro účely výchovného 

dohledu nebo pro účely předvedení před příslušný orgán; e) zákonné držení osob za účelem 

zabránění šíření nakažlivé nemoci, osob duševně nemocných, alkoholiků, narkomanů nebo 

tuláků a písm. f) zákonné zatčení nebo jiné zbavení svobody osoby, aby se zabránilo jejímu 

nepovolenému vstupu na území nebo osoby, proti níž probíhá řízení o vyhoštění nebo vydání. 

V následující části jen stručně uvedu podstatu jednotlivých důvodů zbavení osobní 

svobody dle Úmluvy, kdy některé konkrétní případy a problematické aspekty budou 

rozebrány dále v rámci kapitol týkajících se jednotlivých důvodů přípustného zbavení osobní 

svobody dle Listiny.  

Úmluva upravuje v čl. 5 odst. 1 písm. a) jako první přípustný důvod zbavení osobní 

svobody zákonné uvěznění po odsouzení příslušným soudem. Uvězněním se zde má na mysli 

nikoliv pouze výkon trestu odnětí svobody, ale může jím být například i výkon zabezpečovací 

                                                                                                                                                         
not negligible length of time. A person can only be considered to have been deprived of his liberty if, as an 

additional subjective element, he has not validly consented to the confinement in question“. 
43

 Rozhodnutí ESLP rozhodnutí ESLP ve věci De Wilde, Ooms a Versyp proti Belgii ze dne 18.6.1971, stížnost 

č. 2832/66, 2835/66, 2899/66. 
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detence.
44

 Podle výkladu Evropského soudu pro lidská práva pro zákonnost uvěznění postačí, 

pokud uvěznění bude v dostatečné příčinné souvislosti s odsouzením, byť nepravomocným.
45

 

Článek 5 odst. 1 písmeno b) Úmluvy v sobě zahrnuje v podstatě dva důvody 

přípustného zbavení osobní svobody. Zaprvé se jedná o případ nepodrobení se rozhodnutí 

vydaného soudem. Z podstaty věci vyplývá, že se bude zpravidla jednat o rozhodnutí, jímž 

byla uložena nějaká povinnost. S ohledem na význam osobní svobody je však třeba klást 

právě v těchto případech velký důraz na test proporcionality. Vždy tak bude třeba přihlížet 

k povaze uložené povinnosti a nezbytnosti zbavení osobní svobody ve vztahu 

k požadovanému účelu.
46

 Není tak možné zbavení osobní svobody z důvodu nesplnění 

jakékoliv a obzvláště méně závažné povinnosti.
47

 Druhým důvodem pro zákonné zatčení nebo 

jiné zbavení osobní svobody je zaručení splnění povinnosti stanovené zákonem. Podmínkou 

pro takové zbavení osobní svobody je existence dostatečně konkrétní povinnosti, která je 

uložena konkrétní osobě.
48

  

Úmluva dále v písm. c) odst. 1 článku 5 upravuje jako přípustný důvod zbavení 

osobní svobody předvedení před příslušný soudní orgán pro důvodné podezření ze spáchání 

trestného činu nebo jsou-li oprávněné důvody k domněnce, že je nutné zabránit jí ve spáchání 

trestného činu nebo v útěku po jeho spáchání. Požadavek předvedení před příslušný soudní 

orgán musí být splněn u každého z těchto důvodů. Evropský soud ve své judikatuře také 

potvrdil, že každý z těchto důvodů je důvodem samostatným.
49

 Prvním přípustným důvodem 

zbavení osobní svobody je důvodné podezření ze spáchání trestného činu, které se dostatečně 

opírá o skutečnosti odůvodňující závěr, že zatčená osoba mohla trestný čin spáchat. Přitom je 

zřejmé, že není možno vyžadovat, aby tyto skutečnosti byly takové úrovně, která by 

odůvodňovala např. vydání odsuzujícího rozsudku.
50

 Aby mohlo dojít ke zbavení osobní 

svobody na základě druhého z uvedených důvodů, je nezbytné, aby zbavení osobní svobody 

                                                 
44

 Např. rozhodnutí ESLP ve věci X. proti Spojenému království ze dne 5.11.1981, stížnost č. 7215/75. 
45

 Rozhodnutí ESLP ve věci Weeks proti Spojenému královstvi ze dne 2.3.1987, stížnost č. 9787/82. 
46

 Do očí bijící byl v tomto směru případ Gatt proti Maltě, kdy v důsledku nezaplacení kauce ve výši 23.300,- 

EUR bylo obviněnému uloženo odnětí svobody v celkové délce 5 a půl roku. Na základě stížnosti č. 28221/08 

v tomto případě rozhodoval rovněž ESLP, který v rozhodnutí ze dne 27.7.2010 rozhodl o nesouladu uloženého 

trestu s požadavkem přiměřenosti. 
47

 Nepřípustným tak bylo například zbavení osobní svobody z důvody odmítnutí sdělení totožnosti v souvislosti 

s použitím hromadné dopravy bez platné jízdenky, viz rozhodnutí ESLP ve věci Vasileva proti Dánsku ze dne 

25.12.2003, stížnost č. 52792/99. 
48

 Viz např. rozhodnutí ESLP ve věci Erkuş proti Turecku ze dne 29.9.2009, stížnost č. 30326/03. 
49

 Viz rozhodnutí ESLP ve věci Lawless proi Irsku (č. 3) ze dne 1.7.1961, stížnost č. 332/57. 
50

 Tento závěr potvrdil ESLP např. v rozhodnutí ve věci Murray proti Spojenému království ze dne 28.10.1994, 

stížnost č. 14310/88. 



15 

 

mělo za cíl zabránit dostatečně konkrétnímu trestnému činu.
51

 Třetí důvod je považován za 

spíše nadbytečný, protože je zřejmé, že aby mohla být dána důvodná obava ohledně útěku 

osoby po spáchání trestného činu, musí být vždy zároveň naplněn již první důvod spočívající 

v důvodném podezření ze spáchání trestného činu. 

Důvod zbavení osobní svobody obsažený v písm. d) se v judikatuře vyskytuje jen 

zřídka. Tímto důvodem je zbavení svobody nezletilého na základě zákonného rozhodnutí pro 

účely výchovného dohledu nebo jeho zákonné zbavení svobody pro účely jeho předvedení 

před příslušný orgán. Judikatura neposkytuje jednoznačnou odpověď na otázku, co se rozumí 

pojmem nezletilý, tedy zda má v mezích Úmluvy samostatný význam nebo záleží na 

konkrétní vnitrostátní úpravě. Toto ustanovení míří obecně na případy, kdy je pro další rozvoj 

nezletilého nezbytný výchovný dohled anebo je nezbytné chránit nezletilého před škodlivými 

vlivy.
52

  

Písmeno e) umožňuje zbavit jednotlivce osobní svobody za účelem zabránění šíření 

nakažlivé nemoci, dále umožňuje zbavit osobní svobody osoby duševně nemocné, alkoholiky, 

narkomany nebo tuláky. Nejobsáhlejší judikaturu nalezneme k případům duševně nemocných 

osob, jejichž definice je však závislá na poznatcích psychiatrického výzkumu. Základním 

předpokladem zákonného zbavení osobní svobody osoby duševně nemocné je posudek 

odborného lékaře.
53

 Kromě důvodu obsaženého v odst. 1 písm. a) se jedná o jediný důvod, na 

základě kterého může zbavení osobní svobody trvat velmi dlouhou dobu, ovšem pouze za 

předpokladu, že dochází k pravidelnému přezkumu a zbavení je stále dostatečně 

odůvodněno.
54

 K vymezení pojmu alkoholik zastává Evropský soud pro lidská práva poměrně 

extenzivní výklad, který je podrobněji rozebrán v kapitole věnující se zdravotnické detenci.  

Posledním přípustným důvodem zbavení osobní svobody je zabránění nepovolenému 

vstupu osoby na území, nebo zbavení osobní svobody osoby, proti níž probíhá řízení o 

vyhoštění nebo vydání. Je právem každého státu zabránit nepovolenému vstupu osob na jeho 

území a toto oprávnění tak stát může používat za účelem zadržení imigrantů, včetně žadatelů 

                                                 
51

 V jednotlivých případech, která ESLP rozhodoval se však ukázalo, že posouzení toho, kdy se jedná o 

dostatečně konkrétní trestný čin není vždy snadné a ESLP se jednoznačné odpovědi na tuto otázku vyhýbá (viz 

např. rozhodnutí ve věci Schwabe a M. G. Proti Německu ze dne 1.12.2011, stížnost č. 8080/08 a 8577/08). 
52

 Např. rozhodnutí ESLP ve věci Bouamar proti Belgii ze dne 29.2.1988, stížnost č. 9106/80. 
53

 Blíže např. KMEC, J. In: KMEC, J. Evropská úmluva o lidských právech: komentář, op. cit. sub. 41, s. 491 až 

493; MALÍŘ, J., DOLEŽAL, T. Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod a zdravotnictví: 

současný stav a perspektivy. Praha: Wolters Kluwer, 2016. Právní monografie (Wolters Kluwer ČR). s. 112 až 

116. 
54

 Viz rozhodnutí ESLP ve věci Puttrus proti Německu ze dne 28.9.2010, stížnost č. 32705/06. 
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o azyl. Zbavení osobní svobody může v tomto případě trvat až do povolení vstupu do země.
55

 

Hlavní podmínkou pro zbavení osobní svobody z důvodu vyhoštění je probíhající řízení, 

neposuzuje se již zákonnost samotného rozhodnutí o vyhoštění. Pokud však řízení o vyhoštění 

trvá nepřiměřeně dlouhou dobu, která může být zapříčiněna i liknavostí příslušných orgánů, 

přestává být zbavení osobní svobody již nadále ospravedlnitelné.
56

  

 

3.2.1 Rozdíl mezi Listinou a Úmluvou 

K omezení osobní svobody dle Úmluvy může dojít pouze z důvodů jí předvídaných a 

tyto důvody není možno rozšiřovat. Zároveň však konkrétní případ omezení osobní svobody 

může spadat pod více než jeden důvod.
57

 

Listina na rozdíl od Úmluvy neupravuje možná omezení osobní svobody taxativním 

výčtem, ale k omezení osobní svobody může dojít i z jakéhokoliv jiného důvodu a jakýmkoliv 

jiným způsobem, je-li splněn požadavek, že tyto důvody a způsob omezení osobní svobody 

jsou stanoveny zákonem. Ústavní soud navíc dovodil požadavek soudního přezkumu jako 

nezbytnou součást každé úpravy omezení osobní svobody.
58

 

Jelikož je však Úmluva mezinárodní smlouvou a závazky z ní plynoucí jsme se 

zavázali respektovat v čl. 1 odst. 2 Ústavy a dle čl. 10 Ústavy jsou navíc její ustanovení 

bezprostředně použitelné a aplikují se přednostně před zákonem, musí být každé omezení 

osobní svobody „zařaditelné“ pod některý z důvodů přípustného omezení osobní svobody 

obsaženého v Úmluvě. Navíc v některých případech shledal Ústavní soud již jen rozpor 

s Úmluvou jako dostatečný zrušovací důvod.
59

 

Je třeba zmínit, že způsob úpravy osobní svobody v Úmluvě činil v praxi nemalé 

potíže, se kterými se musel v souvislosti s výkladem jednotlivých ustanovení čl. 5 potýkat 

Evropský soud pro lidská práva.
60

 Jednou z příčin byla právě podrobnost úpravy, ale rovněž 

rozdílnost v terminologii, která je používaná jednotlivými členskými státy Rady Evropy a 

                                                 
55

 Rozhodnutí ESLP ve věci Saadi proti Spojenému království ze dne 29.1.2008, stížnost č. 13229/03. 
56

 Podrobně se délkou vyhošťovací vazby zabýval ESLP například v rozhodnutí ve věci Singh proti České 

republice ze dne 25.1.2005, stížnost č. 60538/00. Délku vyhošťovací vazby zde shledal nepřiměřenou z důvodu 

nedostatečné aktivity na straně českých úřadů. 
57

 Např. rozhodnutí ESLP ve věci Erkuş proti Turecku ze dne 29.9.2009, stížnost č. 30326/03. 
58

 Nález Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 118/98 ze dne 2.6.1999. 
59

 Jedná se například o nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 45/04 ze dne 22.3.2005, jímž Ústavní soud zrušil 

ustanovení trestního řádu z důvodu jeho rozporu s čl. 5 odst. 4 Úmluvy. 
60

 KMEC, J. In: KMEC, J. Evropská úmluva o lidských právech: komentář, op. cit. sub. 41, s. 469. 
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mnohdy tak bylo velmi obtížné podřadit konkrétní institut omezení osobní svobody pod 

některé z omezení, která Úmluva připouští.
61

  

Úmluva v čl. 5 zmiňuje na rozdíl od Listiny také osobní bezpečnost, kterou se 

Evropský soud pro lidská práva zabýval např. v rozhodnutí ve věci Güven proti Turecku.
62

 

Z faktu, že svoboda a osobní bezpečnost jsou upraveny v rámci jednoho ustanovení, můžeme 

vyvodit závěr, že pojem osobní bezpečnost je třeba chápat v souvislosti s pojmem svobody.
63

 

Při každém omezení osobní svobody je nanejvýš důležité, aby byl zachován požadavek právní 

jistoty. Pokud by vnitrostátní orgány postupovaly při omezení osobní svobody tak, že by 

tímto postupem docházelo k porušování principu právní jistoty, mohl by takový postup vést 

zároveň k porušení práva na osobní bezpečnost.
64

 

Rozdíl mezi Listinou a Úmluvou je také v tom, že zatímco Listina stanoví pro případ 

zadržení nepřekročitelné časové hranice, Úmluva používá slovní vyjádření „ihned“. 

Domnívám se však, že v tomto případě se jedná o rozdíl opodstatněný, jelikož členské státy 

Rady Evropy pracují s různě dlouhými lhůtami a stanovení jakékoliv pevné lhůty v Úmluvě 

by znemožňovalo přihlížet ke specifikům jak dané země, tak konkrétního případu. Ostatně i 

v našem právním řádu bylo prodloužení této lhůty jedinou změnou Listiny od jejího přijetí. 

V souvislosti s uvedením těchto rozdílů může vyvstat otázka, zda je vhodnější, 

praktičtější a z hlediska ochrany osobní svobody více ochranářský způsob úpravy obsažený 

v Listině nebo v Úmluvě. Dle mého názoru je z hlediska ochrany osobní svobody potřeba, aby 

i v předpise vyšší právní síly než jakou má zákon, byly stanoveny další, konkrétnější 

podmínky přípustnosti zásahu do osobní svobody a nestačí tak pouhá podmínka zákona a 

zákonem stanoveného řízení. Z tohoto důvodu shledávám poměrně vhodným způsob úpravy 

obsažený v Listině, kdy některé případy omezení osobní svobody jsou upraveny detailněji, 

některé méně, jako je tomu například v případě vazby. Absence detailnějších podmínek vazby 

je však pochopitelná zejména s ohledem na skutečnost, že v našem právním řádu existuje 

hned několik druhů vazeb a každá z nich je poměrně specifická Zejména v oblasti 

mezinárodní spolupráce může být například délka vazby ovlivněna skutečnostmi nezávislými 

na vůli našich orgánů činných v trestním řízení (například z důvodů nepokojů v žádajícím 

státě v případě předběžné vazby) a stanovení pevných lhůt přípustného omezení osobní 

svobody přímo v Listině by mohlo vést k zbytečně rigidní úpravě, která není schopná 

                                                 
61

 REPÍK, B. Je institut policejního zajištění v souladu s Evropskou úmluvou o lidských právech? Bulletin 

advokacie. 2003. č. 6-7. s. 65-73. 
62

 Rozsudek ESLP ve věci Güven proti Turecku ze dne 30.5.2000, stížnost č. 31847/96. 
63

 KMEC, J. In: KMEC, J. Evropská úmluva o lidských právech: komentář, op. cit. sub. 41, s. 470. 
64

 Rozsudek ESLP ve věci Giorgi Nikolaishvili proti Gruzii ze dne 13.1.2009, stížnost č. 37048/04, bod 53. 
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dostatečně pružně reagovat na aktuální situace (a to zejména s ohledem na požadovanou 

třípětinovou většinu všech poslanců a přítomných senátorů pro schválení ústavního zákona 

oproti požadované nadpoloviční většině přítomných poslanců a přítomných senátorů 

v případě běžného zákona). Za těchto okolností by jakákoliv podrobnější úprava přímo 

v Listině byla spíše na škodu. 

Na druhou stranu se však domnívám, že zejména s ohledem na požadavek právní 

jistoty, minimalizace zásahů do osobní svobody a její význam je žádoucí určitá limitace 

zákonodárce při úpravě přípustných důvodů zbavení osobní svobody. Tuto žádoucí limitaci 

pak poskytuje Úmluva uvedením taxativních důvodů přípustného zbavení osobní svobody 

v čl. 5 odst. 1 písm. a) až f). Na rozdíl od vymezení taxativních důvodů v Listině je zde však 

ponechán širší prostor pro výklad z důvodu značných rozdílů v právních řádech jednotlivých 

členských států. Evropský soud pro lidská práva a Ústavní soud tak tyto důvody vykládají 

spíše extenzivněji.
65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
65

 Viz například nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 1/94 ze dne 26.4.1994,  k souladu tzv. koluzní vazby s čl. 

5 Úmluvy. Dále také např. rozsudek ESLP ve věci Witold Litwa proti Polsku ze dne 4.4.2000, stížnost č. 

26629/95 k extenzivnímu výkladu přípustné zdravotnické detence. 
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4. Pravidla pro přípustné omezení osobní svobody 

Smyslem Listiny i Úmluvy je v první řadě zajistit uznání a ochranu základních 

lidských práv. Oba tyto dokumenty však kromě práv, která nelze omezit za žádných 

okolností,
66

 upravují také práva, jejichž omezení při splnění určitých podmínek možné je. Až 

na výjimky (například zákaz mučení) mohou být všechna základní práva a svobody 

omezeny.
67

  

V některých případech upravuje sama Úmluva přípustné důvody omezení, jak je tomu 

rovněž v případě osobní svobody, někdy případná omezení vyplývají ze samé podstaty tohoto 

práva.
68

 I v případě, kdy přímo Úmluva počítá s omezením určitého práva, se toto omezení 

nesmí nikdy dotknout jeho samotné podstaty.
69

  

Stejný způsob úpravy zvolila Listina, která nejdříve v odstavci 1 deklaruje osobní 

svobodu a následně v dalších odstavcích upravuje podmínky, při jejichž splnění může být 

omezena. Kromě přímého omezení Listinou může být základní právo nebo svoboda omezena 

zákonem za splnění podmínek stanovených Listinou a dále v případě kolize s jiným 

základním právem. V případě kolize dvou základních práv se jedná o kolizi právních principů, 

z čehož vyplývá, že dle okolností může převážit jednou jeden princip, podruhé jiný.
70

 

Článek 8 odst. 2 Listiny obsahuje obecnou podmínku zákonných důvodů a zákonného 

způsobu omezení osobní svobody. Splnění těchto dvou podmínek však nestačí a vždy je třeba, 

aby byly splněny také obecné podmínky pro jakékoliv omezení práva či svobody. Listina ve 

svém čl. 4 odst. 2 stanoví, že meze základních práv a svobod mohou být upraveny pouze 

zákonem a za podmínek stanovených Listinou. Zákon je v rámci tohoto ustanovení třeba 

chápat ve formálním smyslu, tedy pouze jako akt zákonodárné moci.
71

 Toto jsou 

nejdůležitější formální podmínky přípustného omezení osobní svobody. Judikatura Ústavního 

soudu k nim dále zařadila požadavek určitosti a předvídatelnosti takového omezení.
72

 

Podle odst. 4 tohoto článku musí být při používání ustanovení o mezích základních 

práv a svobod šetřeno jejich podstaty a smyslu a taková omezení nesmí být zneužívána 

                                                 
66

 Tato právo jsou uvedena v čl. 15 odst. 2 Úmluvy. Jedná se o právo na život s výjimkou úmrtí vyplývajících 

s dovolených válečných činů, zákaz mučení, otroctví a nevolnictví, uložení trestu bez zákona.   
67

 WINTR, J. Principy českého ústavního práva, op. cit. sub. 17, s. 141. 
68

 Např. omezení ve formě dosažení způsobilosti k uzavření manželství podle čl. 12 Úmluvy.  
69

 Srov. Sudre, F. La Convention européenne des droits de l’homme. Paris 2010, s. 29 – 30. 
70

 WINTR, J. Principy českého ústavního práva, op. cit. sub. 17, s. 143. 
71

 JIRÁSKOVÁ, V. In: KLÍMA, K. a kol. Komentář k Ústavě a Listině. 2. díl. 2. rozš. vyd. Plzeň: Nakladatelství 

a vydavatelství Aleš Čeněk, 2009, s. 962 (dále citováno jako „KLÍMA, K. a kol. Komentář k Ústavě a Listině“). 
71

 Tamtéž, s. 991. 
72

 Nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 24/11 ze dne 20.12.2011. 
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k jiným účelům, než pro které byla stanovena. Tento odstavec se tak stal základem pro vznik 

testu proporcionality, který umožňuje identifikovat meze ještě přípustného omezení 

základních práv a svobod.
73

 Zároveň je nezbytné, aby každé omezení základního práva 

sledovalo nějaký ústavně schválený účel.
74

 Další obecnou materiální podmínkou omezení 

osobní svobody je, že takové omezení musí platit stejně pro všechny případy, které splňují 

stanovené podmínky (čl. 4 odst. 3 Listiny), tedy dodržení principu rovnosti. Tento požadavek 

míří zejména na zákonodárce, kteří nemohou stanovit větší omezení základních práv a svobod 

pouze pro určité osoby nebo skupiny osob, aniž by toto rozdílné zacházení bylo objektivně 

ospravedlnitelné.
75

 Princip rovnosti v sobě zahrnuje i právo na stejný výklad zákona ve všech 

případech, které splňují stejné podmínky. Dle Ústavního soudu by totiž „změna judikatury 

takového soudního orgánu znamenala mnohem citelnější zásah do principu právní jistoty a 

rovnosti před zákonem“.
76

 Toto pravidlo má význam obzvláště při rozhodování nejvyšších 

soudů, jejichž úkolem je kromě jiného sjednocovat judikaturu.  

M. Madej řadí čl. 8 Listiny upravující osobní svobodu, s výjimkou části odst. 2 „Nikdo 

nesmí být zbaven svobody pouze pro neschopnost dostát smluvnímu závazku“, mezi tzv. 

kvalifikovaná práva s prostou výhradou zákona.
77

 Jedná se o práva, u kterých Listina přímo 

počítá s jejich omezením a zároveň výslovně neupravuje přípustné důvody omezení. Toto 

zařazení osobní svobody však neznamená „pokyn zákonodárci dotvořit v minimálním rozsahu 

stanovená základní práva“,
78

 naopak je povinností zákonodárce toto právo respektovat a 

zasahovat do něj jen v nezbytných případech v souladu s principem proporcionality. 

 

4.1 Test proporcionality 

Test proporcionality představuje jeden z hlavních prostředků sloužících 

k minimalizaci zásahu do osobní svobody. Význam aplikace principu proporcionality, 

v případě kolize jakýchkoliv práv, nikoliv pouze v souvislosti s osobní svobodou, pravidelně 

zdůrazňuje ve své judikatuře Ústavní soud, který např. ve věci zrušení některých ustanovení 

zákona o pobytu cizinců vyslovil: „Jedním z esenciálních znaků právního státu je totiž princip 

                                                 
73

 MADEJ, M. Meze základních práv v České republice. Praha: Leges, 2018. Teoretik, s. 121 (dále citováno jako 

„MADEJ, M.“). 
74

 Nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 24/11 ze dne 20.12.2011, bod 19. 
75

 WAGNEROVÁ, E. In: WAGNEROVÁ, E. a kol. Listina základních práv a svobod: Komentář, op. cit. sub. 

15, s. 130 až 131. 
76

 Nález Ústavního soudu ze dne 20. 9. 2006, sp. zn. II. ÚS 566/05 ze dne 20.9.2006. 
77

 MADEJ, M. op. cit. sub. 73, s. 133 a n. 
78

 Tamtéž, s. 135. 
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přiměřenosti, který předpokládá, že opatření, omezující základní lidská práva a svobody, 

nesmějí svými negativními důsledky přesahovat pozitiva, která představuje veřejný zájem na 

těchto opatřeních“.
79

 

Test proporcionality se skládá z jednotlivých složek, které se rozvinuly zejména 

v judikatuře Německého Spolkového ústavního soudu.
80

 Ta měla následně největší vliv na 

formulaci kritérií v judikatuře Ústavního soudu, kterými je třeba se řídit v případě posuzování 

určité vzájemné kolize základních práv a svobod.
81

 Tato kritéria jsou tři: kritérium 

vhodnosti, potřebnosti a vlastní test proporcionality.   

O vhodný institut se jedná v případě, kdy umožňuje dosáhnout stanoveného cíle. 

V rámci druhého kritéria pak porovnáváme daný institut s jinými opatřeními, která umožňují 

dosáhnout stejného cíle, ale do základních práv a svobod zasahují buď vůbec, anebo v menší 

intenzitě. Předmětem těchto dvou kritérií je posuzování faktických, skutkových otázek. Čistě 

právní otázky jsou posuzovány až v rámci třetího kritéria, které spočívá v porovnání 

závažnosti těchto kolidujících práv.
82

 

Požadavky vyplývající z principu proporcionality se nejvíce zdůrazňují při 

rozhodování o vazbě, jelikož vazba představuje jeden z nejzávažnějších zásahů do osobní 

svobody člověka a má značný dopad nejen na osobu vzatou do vazby, ale také na jeho osoby 

blízké. Dle ustálené judikatury Ústavního soudu
83

 musí soud při rozhodování o vazbě zejména 

zvážit všechny okolnosti svědčící pro i proti omezení osobní svobody. Musí tak vzájemně 

porovnávat právo na osobní svobodu zaručené Listinou na jedné straně a požadavek zájmu 

společnosti na vzetí obviněného do vazby na straně druhé.
84

 Řádné a vyčerpávající 

odůvodnění vyplývá ze zákazu libovůle upraveného v čl. 2 odst. 2 Listiny. 

 

                                                 
79

 Nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 25/97 ze dne 13.5.1998. 
80

 Viz např. EMILIOU, N. The Principle of Proportionality in European Law: a comparative study. Cambridge, 

MA: Kluwer Law International, 1996. Section 2. 
81

 Poprvé byly formulovány v nálezu Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 4/94, ze dne 12.10.1994, dále pak např. v 

nálezu Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 15/96 ze dne 9.10.1996. 
82

 KOSAŘ, D. Kolize dvou základních práv v judikatuře Ústavního soudu ČR. Jurisprudence, Brno: ASPI, 2008, 

XVII, č. 1, s. 3-19. 
83

 Např. nález Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 1252/08 ze dne 7.7.2008. 
84

 ŠEBESTA, K., BOUČKOVÁ, J.: Usnesení o vzetí do vazby – ve světle stávající judikatury (I. část). In: 

www.epravo.cz [online]. 2010 [cit. 18. 12. 2018]. Dostupné z: <https://www.epravo.cz/top/clanky/usneseni-o-

vzeti-do-vazby-ve-svetle-stavajici-judikatury-i-cast-68568.html>. 

https://www.epravo.cz/top/clanky/usneseni-o-vzeti-do-vazby-ve-svetle-stavajici-judikatury-i-cast-68568.html
https://www.epravo.cz/top/clanky/usneseni-o-vzeti-do-vazby-ve-svetle-stavajici-judikatury-i-cast-68568.html
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4.2 Nezbytnost souladu s Úmluvou 

V případech omezení osobní svobody je třeba mít vždy na paměti skutečnost, že 

takové omezení nemusí být v souladu pouze se zákonem a Listinou, ale nezbytný je také 

soulad s Úmluvou.
85

  

Z povahy osobní svobody jako jedné z nejdůležitějších základních práv vyvodil 

Evropský soud pro lidská práva zejména požadavek restriktivního výkladu přípustných 

zásahů do osobní svobody.
86

 S otázkou zbavení osobní svobody jako krajního prostředku úzce 

souvisí důsledné zvažovaní všech okolností svědčících pro i proti zbavení osobní svobody. 

K tomuto účelu používá Evropský soud pro lidská práva zpravidla třístupňový test 

přípustnosti omezení základních práv.
87

 V souladu s tímto testem tak může být pouze 

omezení, které je stanoveno zákonem, směřuje k zajištění legitimního cíle a musí být 

v demokratické společnosti nezbytné.
88

 Legitimní cíl může spočívat buď v ochraně nějakého 

národního zájmu jako je např. ochrana míru, územní celistvosti,
89

 nebo v ochraně jednotlivců. 

Požadavek nezbytnosti daného opatření v demokratické společnosti bývá předmětem 

posuzování nejčastěji. V souladu s Úmluvou může být jen takové zbavení osobní svobody, 

které je nezbytné.
90

 Tento test proporcionality, jímž musí každý případ zbavení osobní 

svobody projít, tak slouží k posouzení, zda je určité opatření nezbytné a přiměřené. 

 S nezbytností zásahu je úzce spjat požadavek zákazu svévole.
91

 Evropský soud pro 

lidská práva dovodil, např. v rozhodnutí ve věci Čonka proti Belgii,
92

 kde byly žadatelé 

„vylákáni“ pod smyšlenou záminkou na policejní stanici za účelem jejich zadržení a předání 

rozhodnutí o vyhoštění, že svévolným je i takové zbavení osobní svobody, u kterého státní 

orgány nejednají v dobré víře a např. omezí osobní svobodu předstíráním klamavých 

okolností.
93

 

                                                 
85

 KMEC, J. In: KMEC, J. Evropská úmluva o lidských právech: komentář, op. cit. sub. 41, s. 469. 
86

 Např. rozsudek ESLP Ciulla proti Itálii ze dne 22.2.1989, stížnost č. 11152/84. 
87

 Ten bývá prováděn v rámci tzv. pětistupňového testu, který ESLP aplikuje u práv a svobod obsažených v čl. 8 

až 11 Úmluvy, s ohledem na jejich obdobnou konstrukci. ESLP však test proporcionality neaplikuje příliš 

jednotně. K pětistupňovému testu viz blíže: KOSAŘ, D. In: KMEC, J. Evropská úmluva o lidských právech: 

komentář, op. cit. sub. 40, s. 99 - 117.  
88

 ČERNÁ, D., op. cit. sub. 37, s. 29. 
89

 Některé tyto zájmy jsou uvedeny např. přímo v čl. 10 odst. 2 Úmluvy v souvislosti s omezením svobody 

projevu. 
90

 Viz např. rozhodnutí ESLP ve věci Sabeva proti Bulharsku ze dne 10.6.2010, stížnost č. 44290/07. 
91

 Rozhodnutí ESLP ve věci Mooren proti Německu ze dne 9.7.2009, stížnost č. 11364/03. 
92

 Rozhodnutí ESLP ve věci Čonka proti Beligii ze dne 5.2.2002, stížnost č. 51564/99. 
93

 Viz také např. rozhodnutí ESLP ve věci Giorgi Nikolaishvili proti Gruzii ze dne 13.1.2009, stížnost č. 

37048/04.  
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Úmluva obecně vyžaduje, aby každé zbavení osobní svobody bylo zákonné. Článek 5 

odst. 1 obsahuje přímo požadavek zbavení osobní svobody v souladu s řízením stanoveným 

zákonem. S ohledem na existenci různých právních řádů, vykládá Evropský soud pro lidská 

práva pojem zákon v materiálním slova smyslu, kdy v sobě zahrnuje i nepsané normy 

common law.
94

 Zatímco pojem zákonné znamená, že zbavení osobní svobody musí být 

v souladu jak s hmotněprávními, tak také procesněprávními požadavky, pojem soulad 

s řízením stanoveným zákonem se vztahuje ke splnění procesních podmínek stanovených 

vnitrostátním právem.
95

 Tímto ustanovením tak Úmluva přímo odkazuje na vnitrostátní právo, 

které však musí být v souladu s Úmluvou.
96

 Z tohoto vyplývá, že případné porušení 

vnitrostátního práva, bude mít zpravidla za následek také porušení Úmluvy a Evropský soud 

pro lidská práva je tak oprávněn v omezené míře zkoumat, zda byly splněny podmínky pro 

zbavení osobní svobody stanovené vnitrostátním právním řádem.
97

 Jelikož však Evropský 

soud pro lidská práva respektuje především právo vnitrostátních orgánů na přezkum a výklad 

jejich vlastního vnitrostátního práva
98

 a s ohledem na jejich lepší znalost místních podmínek, 

nechává tak těmto orgánům určitý prostor pro uvážení i při aplikaci Úmluvy.  S ohledem na 

tuto pravomoc vnitrostátních orgánů tak nemusí být každé porušení zákona zároveň 

porušením Úmluvy. Pokud se jedná o méně závažné porušení zákona, postačuje, dle názoru 

Evropského soudu pro lidská práva vysloveném například v rozsudku Žirovnický proti České 

republice,
99

 že je tato nezákonnost napravena vnitrostátními soudy. 

Není tedy úkolem Evropského soudu pro lidská práva nahrazovat činnost 

vnitrostátních orgánů daného státu. To ostatně vyplývá již ze samotné Úmluvy, která ve svém 

článku 35 obsahuje požadavek vyčerpání vnitrostátních opravných prostředků jako jednu z 

podmínek přijatelnosti stížnosti. Je však třeba dodat, že Evropský soud pro lidská práva tuto 

podmínku vykládá ve prospěch stěžovatele, kdy stačí, že stěžovatel vyčerpá opravné 

prostředky, které jsou obvyklé, efektivní a adekvátní.
100

 Závěrem je nutno říci, že i přes 

podrobnou úpravu osobní svobody v Úmluvě, tato stále ponechává státům poměrně široký 

                                                 
94

 Rozhodnutí ESLP ve věci Sunday Times proti Spojenému království ze dne 26.4.1979, stížnost č. 6538/74. 
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 REPÍK, B. Evropská úmluva o lidských právech a trestní právo. Praha: Orac, 2002. Výběrové texty, s. 213 

(dále citováno jako „REPÍK, B. Evropská úmluva o lidských právech a trestní právo“). 
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 Rozhodnutí ve věci Winterwerp proti Nizozemku ze dne 24.10.1979, stížnost č.6301/73. 
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 Viz např. rozhodnutí ESLP ve věci Mooren proti Německu ze dne 9.7.2009, stížnost č. 11364/03 a k omezené 

míře přezkumu viz rozhodnutí ESLP ve věci Rusu proti Rakousku ze dne 2.10.2008, stížnost č. 34082/02. 
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 Rozhodnutí ve věci Lukanov proti Bulharsku ze dne 20.3.1997, stížnost č. 21915/93. 
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 Rozsudek ESLP ve věci Žirovnický proti České republice ze dne 8.2.2018, stížnost č. 10092/13. 
100

 Např. rozsudek ESLP Hartman proti České republice ze dne 10. 7. 2003, stížnost č. 53341/99. 
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prostor pro svou vlastní úpravu podmínek, za nichž může dojít k omezení, a to s přihlédnutím 

ke svým tradicím.  

Významnou záruku před svévolným zbavením osobní svobody představuje právo 

každého podat návrh na přezkoumání zákonnosti zbavení svobody. Toto právo vychází z již 

zmíněného habeas corpus a náleží každému ve všech případech zbavení osobní svobody, bez 

ohledu na to, zda zákon tuto možnost výslovně upravuje, i když s ohledem na požadavek 

právní jistoty by tomu tak mělo být.
101

 Toto právo totiž vyplývá přímo z čl. 5 odst. 4 Úmluvy 

a také z čl. 9 odst. 4 Mezinárodního paktu. Odraz tohoto institutu nalezneme dále v celé řadě 

ustanovení, která se týkají urychleného předvedení zadržené osoby před soudce, který může 

jako jediný rozhodnout o dalším omezení osobní svobody, ale také pravidelného přezkumu 

zejména v případech vazby a zdravotnické detence.
102

 Významnou zárukou je pak také 

urychlené rozhodnutí o tomto návrhu. 

 

4.3 Procesní záruky osob zbavených osobní svobody 

 Úmluva chrání osobní svobodu jednotlivce také poměrně obsáhlou úpravou 

procesních záruk osob zbavených osobní svobody v čl. 5 odst. 2 až 4. Tyto záruky se uplatní 

ve všech případech zbavení osobní svobody uvedených v odst. 1 písm. a až f) s výjimkou 

odst. 3, který se týká pouze zbavení osobní svobody v případě uvedeném v odst. 1 písm. c).  

 Odstavec 2 článku 5 obsahuje právo každého na neprodlené seznámení s důvody 

svého zatčení a s každým obviněním proti němu a to v jazyce, jemuž rozumí. Jedná se o 

základní právo zatčeného, které je následně předpokladem pro uplatnění jeho dalších práv. 

Obsahově se toto ustanovení do značné míry kryje s čl. 6 odst. 3 písm. a), které rovněž 

obsahuje právo zatčené osoby na seznámení s důvody svého zatčení. Tato ustanovení se však 

liší svým účelem, kdy účelem čl. 5 odst. 2 je poskytnutí informací za účelem ochrany osoby 

před nezákonným zatčením, účelem čl. 6 odst. 3 písm. a) je umožnění práva na obhajobu. 

Zatčení je zde nutno chápat v širším slova smyslu a zahrnuje tak v sobě např. i zadržení, vzetí 

do vazby apod.
103

 Použitý výraz „neprodleně“ znamená, že osobě nemusí být sděleny všechny 
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 V rozhodnutí ESLP ve věci Rashed proti České republice ze dne 27.11.2008, stížnost č. 298/07, se ESLP 
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 Blíže např. v: REPÍK, B. Evropská úmluva o lidských právech a trestní právo, op. cit. sub. 94, s. 232; 
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důvody ihned při zatčení, ale postačí i doplnění ostatních informací o něco později.
104

 Úmluva 

ani Evropský soud pro lidská práva nevyžadují žádnou zvláštní formu poskytnuté informace, 

což Evropský soud potvrdil např. ve svém rozhodnutí ve věci Saadi proti Spojenému 

království, kde postačilo sdělení důvodů ústně a to navíc jen právnímu zástupci zatčeného.
105

 

Evropský soud je do značné míry benevolentní i co do obsahu poskytnuté informace.
106

 Je 

ovšem nezbytné, aby tyto informace byly zadržené osobě předány jednoduše a srozumitelně, 

tak aby osoba byla schopna pochopit, z jakých důvodů je zadržena.
107

 

 Odstavec 3 se vztahuje pouze k zatčení nebo zbavení osobní svobody v souladu 

s odst. 1 písm. c) Úmluvy. Tento odstavec stanovuje v první řadě právo na okamžité 

předvedení před soudce nebo jinou úřední osobu zmocněnou zákonem k výkonu soudní 

pravomoci. Splnění podmínky „ihned“ je posuzováno individuálně s přihlédnutím 

k okolnostem konkrétního případu. Stěžejním rozhodnutím bylo v tomto směru rozhodnutí ve 

věci Brogan a další proti Spojenému království,
108

 kde byla doba 4 dnů a šesti hodin shledána 

již jako nepřípustná a pokud nejsou dány nějaké mimořádné okolnosti,
109

 shledává Evropský 

soud překročení této doby zpravidla porušením čl. 5 odst. 3 Úmluvy. Tato lhůta začíná běžet 

vždy od okamžiku zbavení osobní svobody, bez ohledu na to kdo zbavení provedl a končí až 

faktickým předvedením osoby před soudce nebo úřední osobu.
110

 Evropský soud pro lidská 

práva se také zabýval pojmem soudce a úřední osoby, kteří musí splňovat zejména tři 

podmínky. Zaprvé musí být nezávislí, a to jak na ostatních složkách moci, tak na stranách.
111

 

Dále musí tato osoba zatčenou osobu osobně vyslechnout a musí být nadána pravomoci 

posoudit zákonnost zbavení osobní svobody.
112

  

 Dále stanovuje odstavec 3 právo být souzen v přiměřené lhůtě nebo propuštěn během 

řízení, kdy tato dvě práva se vztahují k vazbě. Počátek této lhůty je zřejmý a jedná se o 

okamžik faktického zbavení osobní svobody. Určení konce této lhůty však již bylo a je stále 
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předmětem rozsáhlých diskuzí a to zejména s ohledem na rozdílnou úpravu v členských 

státech. Obecně převládá názor, že tato lhůta končí vydáním rozsudku, a to i když není 

pravomocný.
113

 Závěr o tom, zda byla délka vazby přiměřená, závisí vždy na okolnostech 

daného případu.
114

 Dále nalezneme obsáhlou judikaturu Evropského soudu pro lidská práva 

k požadavkům na odůvodnění rozhodnutí o vazbě a jejím dalším trvání a k jednotlivým 

důvodům vazby. Nejdůležitější z těchto rozhodnutí uvádím níže v rámci samostatné kapitoly 

týkající se vazby. Poslední věta odstavce 3 podporuje subsidiaritu vazby a zároveň umožňuje 

státu zajistit osobu pro dosažení účelu trestního řízení formou jakési alternativy mezi 

zbavením osobní svobody a úplným propuštěním na svobodu bez dalšího.  

Odstavec 4 obsahuje právo osoby zbavené osobní svobody, a to z jakéhokoliv důvodu 

obsaženého v odst. 1, podat návrh na řízení, ve kterém by soud urychleně
115

 rozhodl o 

zákonnosti zbavení svobody a v případě závěru o jeho nezákonnosti by nařídil propuštění.
116

 

V našem právním řádu vyplývá právo na přezkum přímo z čl. 4 Ústavy a čl. 36 odst. 2 

Listiny. Nezáleží přitom, zda se jedná o soudy trestní, civilní či správní nebo o soud ústavní. 

Právo na soudní přezkum má význam obzvláště v případech, kdy o zbavení osobní svobody 

rozhodl správní orgán. K přezkumu omezení osobní svobody může docházet v různých fázích 

omezení. O některých opatřeních omezujících osobní svobodu tak rozhoduje soud již na 

počátku, resp. k omezení dochází až na základě tohoto rozhodnutí. Jindy zase nejprve dojde 

k omezení a soud až následně rozhoduje o zákonnosti takového postupu. Pokud o zbavení 

osobní svobody rozhodl soud, uplatní se princip tzv. inkorporované kontroly a z něj vyplývá, 

že soudní přezkum je již zahrnut v samotném rozhodnutí.
117

 Hojně diskutovaným bylo toto 

ustanovení také v souvislosti s vazbou, a to zejména ve vztahu k právu obviněného na 

pravidelný přezkum v průběhu trvání vazby.
118
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4.4 Odškodnění nezákonného zbavení osobní svobody 

Stát odpovídá za všechny případy nepřípustného zásahu do osobní svobody ze strany 

veřejné moci. Stát však již nenese odpovědnost za zásahy do osobní svobody ze strany třetích 

soukromých osob. Opačná situace by vedla k absurdním závěrům a ze strany státu k 

nepřípustnému zasahování do práv a svobod jednotlivců.
119

  

Otázka odpovědnosti státu za škodu je velmi úzce spjata s ústavním právem. Ústavní 

soud ve své judikatuře zdůraznil, že ústavněprávní základ nároku na náhradu škody není 

pouze v čl. 36 odst. 4 Listiny, ale také v čl. 1 odst. 1 Ústavy, jelikož stát musí nést 

odpovědnost za jednání svých orgánů, má-li se jednat o materiální právní stát.  

Nárok na odškodnění za zatčení nebo zadržení, resp. zbavení osobní svobody, ke 

kterému došlo v rozporu s některým ustanovením čl. 5 Úmluvy, upravuje odst. 5 tohoto 

článku. Toto ustanovení jako jediné z celé Úmluvy zakládá právo na odškodnění i v případě, 

kdy došlo k porušení vnitrostátního práva v souvislosti se zbavením osobní svobody.
120

 Na 

základě něj je stát povinen poskytnout odškodnění v případě, kdy došlo k porušení některého 

z ustanovení čl. 5 odst. 1 až 4 Úmluvy nebo vnitrostátního práva, nevztahuje se již např. na 

odškodnění v případě zproštění obžaloby.
121

 Stát je povinen k náhradě jak materiální, tak 

nemateriální újmy.  

Dlouhou dobu nebyl tento nárok u nás náležitě upraven a ke změně došlo až zákonem 

č. 160/2006 Sb., kterým byl novelizován zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu 

způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním 

postupem.
122

 Touto novelou byl do zákona o odpovědnosti za škodu vložen § 6a výslovně 

upravující odpovědnost státu a územních celků v samostatné působnosti za porušení práva na 

osobní svobodu. Tímto ustanovením měly být pokryty všechny případy nezákonného zbavení 

osobní svobody bez ohledu na výsledek trestního stíhání.
123

 Do zákona o odpovědnosti za 
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škodu byl také vložen také § 31a, který upravuje náhradu nemajetkové újmy, o kterou jde 

v případě nezákonného omezení osobní svobody zejména, resp. je nejcitelnější. 

Je zřejmé, že právo na náhradu škody vznikne osobě, na níž byla vykonána vazba, 

v případě, kdy rozhodnutí, jímž byla tato osoba vzata do vazby, je následně shledáno 

nezákonným a z tohoto důvodu je zrušeno. Podmínky vzniku nároku na náhradu škody 

v tomto případě jsou upraveny v § 8 zákona o odpovědnosti za škodu. Ústavní soud se ve své 

rozhodovací praxi zabýval také otázkou, zda má zrušit nezákonné rozhodnutí o vazbě i 

v případě, kdy vazba již netrvá. Ve svém stanovisku následně zdůraznil, že takové rozhodnutí 

zruší i v případě, kdy vazba již netrvá, a to z důvodu, aby se osoba mohla domáhat 

odškodnění.
124

 

Dle § 9 zákona o odpovědnosti za škodu má osoba právo na náhradu škody, která mu 

vznikla rozhodnutím o vazbě, také v situacích, kdy nakonec bylo trestní stíhání zastaveno, byl 

zproštěn obžaloby nebo věc byla postoupena jiného orgánu. Jedná se o speciální ustanovení 

ve vztahu k předchozímu právu na odškodnění z důvodu nezákonného rozhodnutí. Pro vznik 

odpovědnosti podle tohoto ustanovení je rozhodující výsledek trestního řízení, nevyžaduje se 

nezákonnost rozhodnutí.
125

 Zákon však omezuje vznik práva na náhradu škody pouze na 

některé případy zastavení trestního stíhání nebo zproštění obžaloby. Podle § 12 tohoto zákona 

tak nárok na náhradu škody nevznikne v případě, kdy dojde k zastavení trestního stíhání nebo 

zproštění obžaloby z důvodu trestní neodpovědnosti obviněného, z důvodu milosti, pokud si 

obviněný vazbu způsobil sám atd. Nárok na náhradu škody podle tohoto ustanovení nevzniká 

také v případě vazby nařízené v řízení o vydání nebo předání do ciziny. 

 Dále obsahuje zákon o odpovědnosti za škodu vznik nároku na náhradu škody 

v případě vykonání trestu nebo jeho části na osobě, která byla v pozdějším řízení obžaloby 

zproštěna nebo vůči které bylo zastaveno trestní stíhání ze stejných důvodů pro které soud 

v hlavním líčení rozhodne zprošťujícím rozsudkem. Stejně tak obsahuje právo na náhradu 

škody z důvodu zrušení rozhodnutí o ochranném léčení z důvodu nezákonnosti.  

Otázka odškodňování případů zbavení osobní svobody však není úplně jednoduchá. 

Například ukládání vazby je problematické v tom směru, jak rozeberu dále, že s vazbou je 

vždy spojena určitá míra nejistoty. Orgány rozhodující o vazbě pracují pouze s domněnkami a 

předvídají možné budoucí chování obviněného. Je tedy otázkou, kam až by odpovědnost státu 

měla sahat. Jak rovněž zdůraznil Ústavní soud ve svém nálezu ze dne 14.11.2017, sp. zn. II. 
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ÚS 1930/17: „Prostředky trestního procesu, které nezřídka vedou k omezení základních práv 

obviněného, nelze posuzovat zcela izolovaně, ale pouze v kontextu účelu jejich použití, kterým 

je odhalení a potrestání pachatele trestné činnosti“. Každé zbavení osobní svobody by tak 

mělo být vedeno legitimním cílem, což však ani při zachování nejvyšší míry obezřetnosti 

nevylučuje, aby se později ukázalo, že obviněný trestný čin nespáchal.  

 

4.5 Shrnutí podmínek přípustnosti zásahu do osobní svobody 

Stát zaručuje osobní svobodu a každý zásah do osobní svobody tak musí být 

považován za výjimku z tohoto pravidla. Aby se jednalo o přípustný zásah do osobní 

svobody, musí splňovat několik podmínek, z nichž některé vyplývají z Listiny přímo, jiné 

můžeme dovodit z principů, na kterých je Listina postavena.  

 Aby se jednalo o přípustné zbavení osobní svobody, musí být podmínky tohoto 

zbavení stanoveny zákonem (čl. 8 odst. 2 a čl. 4 odst. 2 Listiny). V některých případech 

zbavení osobní svobody, např. zatčení dle čl. 8 odst. 4 Listiny, obsahuje přímo Listina několik 

podmínek přípustnosti zásahu do osobní svobody a tyto podmínky pak představují pro 

zákonodárce nepřekročitelné meze. Zároveň musí být tyto podmínky vymezeny určitě a 

předvídatelně, aby bylo každému seznatelné, kdy je zbavení osobní svobody přípustné. Tyto 

podmínky musí být zároveň stanoveny tak, aby nedošlo k popření samotné podstaty osobní 

svobody (čl. 4 odst. 4 Listiny). Každý zásah do osobní svobody musí sledovat legitimní cíl a 

musí být nezbytný v demokratické společnosti. S tímto také souvisí, že každý zásah do 

osobní svobody musí být proporcionální svému cíli a musí se aplikovat stejně ve všech 

případech splňujících stejné podmínky (čl. 4 odst. 3 Listiny).  

 Kromě těchto podmínek musí každé zbavení osobní svobody splňovat rovněž 

podmínky vyplývající z Úmluvy. Zejména se tak musí každý případ zbavení opírat o některý 

z přípustných důvodů zbavení osobní svobody, které jsou obsaženy v čl. 5 Úmluvy a musí 

k němu dojít v souladu řízením stanoveným zákonem. Úmluva dále upravuje celou řadu 

procesních záruk, které musí být osobě zbavené osobní svobody poskytnuty. Jedná se o právo 

na neprodlené seznámení s důvody zatčení a obvinění (čl. 5 odst. 2 Úmluvy), právo podat 

návrh na přezkum zákonnosti zbavení osobní svobody (čl. 5 odst. 4 Úmluvy), právo osob 

zbavených osobní svobody v souvislosti se spácháním trestného činu (čl. 5. odst. 1 písm. c) na 

okamžité předvedení před soudce, být souzen v přiměřené lhůtě nebo být propuštěn na 

svobodu (čl. 5 odst. 3) a právo na náhradu škody v případě zbavení osobní svobody 

v rozporu s ustanoveními čl. 5. 
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 Z takto vymezených podmínek je zřejmé, že i když by se na první pohled mohlo zdát, 

že stát poskytuje osobní svobodě poměrně malou ochranu, vyplývá z Listiny a Úmluvy celá 

řada podmínek, které musí být splněny, aby stát, resp. veřejná moc mohla do osobní svobody 

zasáhnout. Je také třeba mít na paměti, že Listina představuje omezení nejen pro zákonodárce, 

ale také pro soudce, kteří tyto zákony vykládají a aplikují v konkrétních případech. Jsou to 

právě oni, kdo v jednotlivých případech zvažují všechny okolnosti svědčící pro i proti zbavení 

osobní svobody v souladu s principem proporcionality. 
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5. Osobní svoboda v Listině 

Osobní svoboda je upravena v hlavě druhé „Lidská práva a základní svobody“, oddíle 

prvním „Základní lidská práva a svobody“ Listiny, konkrétně v článku 8 Listiny. Osobní 

svobodu tedy zákonodárce zařadil mezi tzv. základní práva, kdy pojmem „základní“ měla být 

vyjádřena osobní povaha práv a svobod v oddíle prvním hlavy druhé Listiny, čímž chtěl 

zákonodárce tato práva odlišit od spíše kolektivních práv obsažených v oddíle druhém.
126

 

Osobní svobody spolu s ostatními právy upravenými v hlavě druhé se lze dovolávat 

bezprostředně, přímo s odkazem na Listinu.
127

 

Osobní svoboda vychází z obecné zásady nedotknutelnosti osoby upravené v článku 7 

odst. 1 Listiny a představuje jeden z předpokladů uplatnění osobní svobody člověka.
128

 

Můžeme říci, že ustanovení čl. 8 odst. 1 je obecnou normou k ostatním svobodám zaručeným 

v oddíle prvním hlavy druhé Listiny.
129

 Osobní svobodu jedince v širším slova smyslu Listina 

zabezpečuje prostřednictvím dalších jejích ustanovení.  

Svoboda pohybu a pobytu, jíž se rozumí svoboda cestování a usazování, je před 

zásahy chráněna samostatným článkem 14 Listiny, jelikož se jedná o méně intenzivní zásah 

do osobní svobody.
130

 Rozdíl mezi osobní svobodou a svobodou pohybu není vždy tak 

zřejmý. Mnohokrát se tímto rozdílem ve své judikatuře zabýval Evropský soud pro lidská 

práva. Za zmínku stojí např. rozhodnutí Guzzardi proti Itálii,
131

 kdy stěžovatel musel nuceně 

pobývat na určité části ostrova a Evropský soud shledal tento případ zbavením osobní 

svobody ve smyslu čl. 5 Úmluvy a nikoliv omezením svobody pohybu dle čl. 2 Protokolu č. 4 

k Úmluvě.  

Zajímavá je z tohoto pohledu otázka trestu domácího vězení. Jedním z rozhodujících 

kritérií pro posouzení, zda se jedná o případ zbavení osobní svobody nebo svobody pohybu, je 

podle Evropského soudu pro lidská práva doba, po kterou se osoba musí zdržovat v obydlí.
132
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 Tento závěr vyplývá ze stenozáznamu z 11. Schůze Federálního shromáždění ČSFR ze dne 8.1.1991. 

Dostupný z: < http://psp.cz/eknih/1990fs/slsn/stenprot/011schuz/s011004.htm>. 
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 SUCHÁNEK, R. In: PAVLÍČEK, V. Ústavní právo a státověda. 2. aktualizované vydání. Praha: Leges, 2015. 

Student (Leges), s. 517 (dále citováno jako „PAVLÍČEK, V. Ústavní právo a státověda“). 
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ŠNEBERGEROVÁ, S. In: KLÍMA, K. a kol. Komentář k Ústavě a Listině, op. cit. sub. 70, s. 989. 
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 LANGÁŠEK, T. In: WAGNEROVÁ, E. a kol. Listina základních práv a svobod: Komentář, op. cit. sub. 13, 

s. 219. 
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 Tamtéž, s. 218. 
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 Srov. rozhodnutí ESLP ve věci Trijonis proti Litvě ze dne 15.12.2005, stížnost č. 2333/02. Podle názoru 

v něm vysloveném by se o zbavení osobní svobody podle čl. 5 Úmluvy jednalo v případě, kdy by domácí vězení 

trvalo celých 24 hodin denně. 
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Z uvedeného je zřejmé, že posouzení vzájemného vztahu čl. 8 s ostatními ustanoveními 

Listiny chránících osobní svobodu může být mnohdy poměrně komplikované.   

Úprava osobní svobody v Listině a mezinárodních smlouvách je dále provedena celou 

řadou zákonných a následně podzákonných právních předpisů. Mezi nejdůležitější z nich 

řadíme zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (dále jen „trestní řád“), zákon č. 

104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních (dále jen „zákon o 

mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních“), zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu 

odnětí svobody, zákon č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, zákon č. 273/2008 Sb., o Policii 

České republiky (dále jen „zákon o Policii“), zákon č. 326/1999 Sb. o pobytu cizinců na 

území České republiky a o změně některých zákonů (dále jen „cizinecký zákon“), zákon č. 

325/1999 Sb., o azylu, zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich 

poskytování (dále jen „zákon o zdravotních službách“), zákon č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník (dále jen „´“občanský zákoník“), zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních 

soudních (dále jen „zákon o zvláštních řízeních soudních“) a mnoho dalších.  

 

5.1 Záruka osobní svobody 

Odstavec 1 článku 8 Listiny obsahuje stručné konstatování, že osobní svoboda je 

zaručena. Z tohoto „prohlášení“ lze vyčíst, že stát uznává osobní svobodu jako přirozené 

právo člověka a jako takovou se ji zavazuje chránit před všemi nezákonnými a svévolnými 

zásahy,
133

 což však nevylučuje možnost státu do osobní svobody zasáhnout, jak jsem již 

několikrát zmínila. Povinností státu je učinit všechna nezbytná opatření k tomu, aby případné 

zásahy do osobní svobody byly v souladu s mezinárodními smlouvami, ústavními i běžnými 

zákony. Tyto podmínky představují pro jednotlivce „ústavněprávní procesní a principiální 

záruky a pro státní moc nepřekročitelné limity“.
 134

 

Listina v čl. 8 následně upravuje jednotlivé případy omezení osobní svobody a to 

v oblasti trestního práva a práva občanského, nejedná se však o jediné možné důvody. Článek 

8 Listiny se kromě nejzávažnějšího zbavení osobní svobody v podobě výkonu trestu odnětí 

svobody, vztahuje i na méně závažné formy detence. Zahrnuje v sobě také krátkodobá 

zadržení a zajištění v souvislosti s trestním stíháním, všechny druhy vazeb, případy 

zdravotnické detence a další případy detence v Listině výslovně neupravené.  

                                                 
133

 ŠNEBERGEROVÁ, S. In: KLÍMA, K. a kol. Komentář k Ústavě a Listině, op. cit. sub. 70, s. 990. 
134

 Tamtéž. 
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Za zmínku stojí např. předvedení, které představuje jedno z nejmírnějších, za to 

v praxi velmi často používané opatření omezující osobní svobodu. Předvést je možné 

obviněného nebo svědka na základě zpravidla písemného opatření. Předvedení obviněného je 

upraveno v § 90 trestního řádu, předvedení svědka poté v § 98 trestního řádu. Podmínkou 

předvedení těchto osob je nedostavení se bez dodatečné omluvy k výslechu, ač došlo k 

řádnému předvolání a upozornění na možnost předvedení. Obviněného je navíc výjimečně 

možné předvést i bez splnění těchto podmínek v případě, když se např. skrývá nebo nemá 

stálé bydliště (§90 odst. 2 trestního řádu). Trestní řád dále v § 158 upravuje možnost předvést 

osobu ještě před zahájením trestního stíhání, pokud se na výzvu nedostavila k podání 

vysvětlení.
135

 

Současná právní úprava neupravuje maximální přípustnou délku trvání předvedení, 

v čemž spatřuji poměrně velký nedostatek. S ohledem na význam osobní svobody a 

podmínky, které musí každé omezení osobní svobody splňovat, se domnívám, že absence této 

úpravy nesplňuje podmínku určitosti a předvídatelnosti, čímž narušuje právní jistotu osob. 

V krajních případech by tak mohlo dojít k situaci, kdy orgány činné v trestním řízení si 

budou, vědomi si absence maximální délky trvání předvedení, počínat liknavě a takové 

omezení osobní svobody by nebylo svou délkou ani nezbytné, ani přiměřené svému účelu. 

Např. zákon o Policii České republiky však počítá s lhůtou 24 hodin ke zjištění totožnosti 

předvedené osoby. Tento nedostatek by měl být vyřešen v rámci nového trestního řádu, který 

má stanovit maximální možnou délku předvedení a tím tedy i omezení osobní svobody na 24 

hodin.
136 

 

Dále se článek 8 Listiny vztahuje na výraznější omezení osobní svobody jako je např. 

zabezpečovací detence nebo ochranné ústavní léčení upravené trestním právem,
137

 zajištění 

cizinců nebo omezení svobody žadatele o azyl upravené v zákoně č. 326/1999 Sb., o pobytu 

cizinců na území České republiky a v zákoně č. 325/1999 Sb., o azylu a mnoho dalších.
138

 

Obzvláště důležitý v souvislosti s výkonem jakéhokoliv druhu detence je požadavek šetření 

podstaty a smyslu základních práv upravený v čl. 4 odst. 4 Listiny. 

                                                 
135 PÚRY, F. In: ŠÁMAL, P., GŘIVNA, T., NOVOTNÁ, J., PÚRY, F., RŮŽIČKA, M., ŘÍHA, J., 
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a n. (dále citováno jako „ŠÁMAL, P. a kol. Trestní řád I, II, III“). 
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 ŘÍHA, J. Zajišťovací prostředky ve světle rekodifikace trestního řízení. In: JELÍNEK, J. Trestní právo 

procesní - minulost a budoucnost. Praha: Leges, 2016. Teoretik, s. 265. 
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 Nález Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 3654/10 ze dne 3.3.2011. 
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 LANGÁŠEK, T. In: WAGNEROVÁ, E. a kol. Listina základních práv a svobod: Komentář, op. cit. sub. 15, 

s. 223. 
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Omezení osobní svobody tak může mít mnoho různých podob, což souvisí s tím, že se 

k němu přistupuje z různých důvodů. Vždy je však třeba mít na paměti, že všechny zásahy do 

osobní svobody představují výjimku z obecného pravidla, že osobní svoboda je zaručena, a 

musí být vykládány restriktivně. 

 

5.2 Zákaz nezákonného stíhání 

Článek 8 odst. 2 Listiny upravuje zákaz stíhání jinak než z důvodů a způsobem, který 

stanoví zákon. Otázkou je, proč zákonodárce zařadil tento zákaz k ustanovením týkajícím se 

osobní svobody, vzhledem k tomu, že stíhání nemusí být nutně s omezením osobní svobody 

spojeno. Učinil tak zřejmě zejména s ohledem na skutečnost, že stíhání může vést a i ve svém 

průběhu bývá spojeno se zbavením osobní svobody.
139

 Stejně jako ustanovení čl. 8 odst. 1 je 

obecnou normou, je jí také tento zákaz nezákonného stíhání, který poskytuje ochranu před 

všemi zásahy do práv a svobod v rámci trestního stíhání, pokud nejsou samostatně upraveny 

jinými ustanoveními.
140

 Zákonnost stíhání je úzce spjata s právem na spravedlivý proces 

upraveným v čl. 36 až 40 Listiny. Toto ne příliš vhodně umístěné ustanovení způsobuje v 

rozhodovací činnosti Ústavního soudu nemalé potíže. Ústavní soud tak v některých svých 

rozhodnutích automaticky shledal porušení čl. 8 Listiny v případech, kdy došlo k porušení 

základních procesních práv obviněného nebo jakéhokoliv ustanovení trestního řádu.
141

 

Z tohoto pohledu se zdá lépe zvolenou systematika Úmluvy, která umožňuje Evropskému 

soudu pro lidská práva se v souvislosti s čl. 5 Úmluvy zabývat pouze zákonností uvěznění a 

nikoliv již zákonností řízení a rozhodnutí, které tomuto uvěznění předcházelo. V případě, že 

je takové rozhodnutí následně zrušeno, nevede to zpravidla k označení uvěznění za 

nezákonné.
142

 

Zásada stíhání pouze ze zákonných důvodů a způsobem, který stanoví zákon, patří 

k předním zásadám trestního řízení a nalezneme ji v ustanovení § 2 trestního řádu. Tato 

zásada je procesním odrazem zásady nullum crimen sine lege obsažené v čl. 39 Listiny. 

Zakotvení této zásady zajišťuje, v souladu s principem přiměřenosti a zdrženlivosti, že nebude 
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neodůvodněně nebo nepřiměřeně zasahováno do práv a svobod všech osob zúčastněných na 

trestním řízení.
143

  

Podmínky přípustného stíhání upravuje Listina velmi obecně, když stanoví požadavek 

zákonných důvodů jako základní hmotněprávní podmínky a zákonem upraveného způsobu 

jako základní podmínky procesní. Tato zásada je konkretizována v celé řadě ustanovení 

trestního práva procesního. Jedním z nejvýznamnějších je institut zahájení trestního stíhání 

upravený v § 160 trestního řádu. Zahájení trestního stíhání prošlo v minulosti výraznou 

změnou ve prospěch této obecné zásady, kdy je od roku 2002 zahajováno usnesením namísto 

původního neformálního zahájení v podobě sdělení obvinění.
144

 Účelem tohoto institutu je 

v první řadě v odůvodněných případech zajistit neprodlené zahájení trestního stíhání a 

zároveň poskytnout jednotlivci ochranu před bezdůvodným stíháním.
145
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6. Zbavení osobní svobody 

Ve zbylé části se ustanovení čl. 8 odst. 2 se týká zbavení osobní svobody v širším 

slova smyslu (někdy označovaného jako uvěznění – viz např. čl. 5 Úmluvy) a obsahuje 

základní podmínku, kterou musí každé omezení osobní svobody splňovat, a tou je zákonem 

stanovený důvod a způsob tohoto zbavení. Uvězněním se rozumí: „úplné, zpravidla (avšak 

nikoliv nutně) déletrvající zbavení osobní svobody vytržením z domova (či obecně z místa 

zvoleného pobytu), kruhu rodiny a přátel, širších profesních a společenských vazeb a 

nedobrovolné umístění v uzavřeném prostoru, spojeným se zbavením možnosti rozhodovat o 

podstatných aspektech svého života“.
146

  

Zákonné uvěznění po odsouzení příslušným soudem je v čl. 5 Úmluvy prvně 

uvedeným přípustným důvodem zbavení osobní svobody. Tento důvod se vztahuje k 

uvěznění, které nemá jakousi zajišťovací povahu (např. na rozdíl od vazby), ale je důsledkem 

rozhodnutí soudu o spáchaném deliktu.
147

 V praxi může nastat situace, kdy je obviněný ve 

vazbě a následně je vůči němu vynesen odsuzující rozsudek, i když prozatím nepravomocný. 

V těchto případech je významné, že zbavení osobní svobody se bude od tohoto rozsudku 

opírat nově o čl. 5 odst. 1 písm. a) Úmluvy, nikoliv již o písm. c) a ani pozdější případné 

zrušení nepravomocného rozsudku nemá za následek nezákonnost takového zbavení osobní 

svobody. Aby bylo zbavení osobní svobody zákonné, je nutné, aby následovalo po odsouzení 

příslušným soudem a byly dodrženy všechny podmínky spravedlivého procesu.
148

 

V souvislosti s uvězněním byla diskutována otázka, zda se na již uvězněné osoby 

mohou stále aplikovat opatření obsažená v čl. 8 Listiny. Po vydání nálezu Ústavního soudu 

sp. zn. Pl. ÚS 32/08 ze dne 29.9.2010 se mohlo jevit, že tomu tak je. Dle tohoto rozhodnutí je 

pro soulad s čl. 36 odst. 1 a 2 Listiny nezbytné splnění podmínky soudního přezkumu 

rozhodnutí vydaného v kázeňském řízení, jímž je závažným způsobem zasaženo do osobní 

integrity odsouzeného. Ústavní soud však v této souvislosti nezmiňuje konkrétně osobní 

svobodu. Závěry vyplývající z tohoto nálezu je tak třeba dle teorie vztáhnout zejména 

k právům obsaženým v čl. 7 Listiny.
149
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 LANGÁŠEK, T. In: WAGNEROVÁ, E. a kol. Listina základních práv a svobod: Komentář, op. cit. sub. 15, 

s. 218. 
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 Tento závěr vyplývá např. z rozhodnutí ESLP ve věci Guzzardi proti Itálii, op. cit. sub. 11. 
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 KMEC, J. In: KMEC, J. Evropská úmluva o lidských právech: komentář, op. cit. sub. 41, s. 480. 
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 LANGÁŠEK, T. In: WAGNEROVÁ, E. a kol. Listina základních práv a svobod: Komentář, op. cit. sub. 15, 

s. 225. 
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6.1 Ochranné léčení a zabezpečovací detence 

Déletrvajícím zbavením osobní svobody je možné, kromě nejzávažnějšího trestu 

odnětí svobody, rozumět také ochranná opatření v podobě ústavního ochranného léčení a 

zabezpečovací detence. Jedná se o druh trestněprávní sankce, kterou je možné, na rozdíl od 

trestů, ukládat také pachatelům činů jinak trestných. Ochranná opatření je možné uložit 

samostatně, současně s uložením trestu nebo jimi může být trest nahrazen. Vzhledem k jejich 

účelu se výkon ochranného opatření nepromlčuje, nemůže být zahlazeno ani prominuto.
150

 

Obě tato opatření mají společný hlavní účel, kterým je léčebné působení na pachatele a 

zároveň ochrana společnost před těmito nebezpečnými osobami. 

Soud je povinen uložit pachateli ochranné léčení, pokud se tento pachatel dopustil činu 

jinak trestného, není pro nepříčetnost trestně odpovědný a jeho pobyt na svobodě je 

nebezpečný. Soud dále ukládá ochranné léčení v případech pachatele, který spáchal trestný 

čin ve stavu zmenšené příčetnosti nebo stavu vyvolaném duševní poruchou.
151

 Ochranné 

léčení je možné vykonávat v ústavní nebo ambulantní formě. 

Podmínky pro uložení zabezpečovací detence jsou obdobné jako u ochranného léčení, 

avšak zabezpečovací detence je ukládána v případě spáchání zločinu a pokud nepostačuje 

uložení ochranného léčení. Zabezpečovací detence je totiž určena pro osoby trpící například 

závažnou sexuální deviací, tedy pro osoby, které pro společnost představují extrémní 

nebezpečí.
152

 Z tohoto důvodu také zabezpečovací detence probíhá v poměrně přísných 

podmínkách ústavu pro výkon zabezpečovací detence, kde správu a ostrahu zajišťuje 

Vězeňská služba České republiky.
153

 

Obě tato opatření trvají, dokud to vyžaduje jejich účel, resp. ochrana společnosti a 

mohou tak trvat neomezeně dlouhou dobu. Zákon u ochranného léčení stanoví maximální 

délku trvání dva roky, která však může být opakovaně prodlužována. U zabezpečovací 

detence zákon upravuje pravidelné intervaly, ve kterých dochází k jejímu přezkumu.  

Z pohledu osobní svobody tak může mít obzvláště zabezpečovací detence velmi 

výrazné dopady na obviněného, i když právě ochranná opatření se od trestů liší tím, že 

spočívají zejména v terapeutickém působení, nikoliv v újmě. Tento negativní dopad je však 
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 ŠČERBA, F. In: JELÍNEK, Jiří. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část. 5. aktualizované a doplněné 

vydání. Praha: Leges, 2016. Student (Leges), s. 464 a n. 
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 Blíže k podmínkám ukládání ochranného léčení viz § 99, § 40 odst. 2 a 47 odst. 1 trestního řádu. 
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 ŠÁMAL, P. In: ŠÁMAL, P., GŘIVNA, T., HERCZEG, J., KRATOCHVÍL, V., PÚRY, F., RIZMAN, S., 

ŠÁMALOVÁ, M., VÁLKOVÁ, H., VANDUCHOVÁ, M. Trestní zákoník (EVK). 2.vydání. Praha: 

Nakladatelství C. H. Beck, 2012, s. 1183. 
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bezpochyby vyvážen skutečností, že se právě u osob v zabezpečovací detenci jedná o 

pachatele velmi závažných trestných činů, poměrně často vraždy,
154

 jejichž chování je 

s ohledem na jejich poruchy osobnosti nebo psychické poruchy do značné míry 

nepředvídatelné a představují tak pro společnost velmi vážné nebezpečí. Těžko si tak lze 

představit jiné méně omezující opatření, které by umožňovalo dosáhnout stejného cíle 

s alespoň srovnatelnou úrovní efektivity.  

 

6.2 Zbavení osobní svobody pro nesplnění soukromoprávního závazku 

Čl. 8 odst. 2 věta druhá Listiny upravuje zákaz zbavení osobní svobody pouze pro 

nesplnění soukromoprávního závazku. Tuto formulaci zákonodárce převzal z čl. 11 

Mezinárodního paktu o občanských a politických právech, kde však není spojena s právem na 

osobní svobodu a stejnou formulaci nalezneme též v čl. 1 Protokolu č. 4 k Úmluvě. Zákaz 

vězení pro dlužníky můžeme nalézt již v normách antického Říma, konkrétně v Lex Poetelia 

Papiria de nexis z roku 326 p.n.l., kdy tento zákon změnil dosavadní praxi a zavedl ručení 

pouze majetkem, nikoliv osobou.
155

 

Tento zákaz se vztahuje nejen na orgány státní moci, ale také na věřitele a další osoby. 

Obecně činí toto ustanovení mnoho výkladových problémů a jeho úprava v rámci osobní 

svobody se navíc nejeví příliš vhodnou.
156

 Tak například hned první výkladový problém 

nalezneme v souvislosti s pojmem neschopnost dlužníka splnit závazek. Z povahy věci je 

zřejmé, že není možné uvěznění dlužníka v případě jeho neschopnosti dostát závazku, ale také 

v případě, kdy dlužník je schopen závazek splnit, ale z nějakého důvodu tento závazek neplní. 

To se však týká pouze situace, kdy toto jednání nenaplňuje zároveň znaky trestného činu, 

nevztahuje se samozřejmě na případy, kdy osoba záměrně neplní daňové povinnosti či jiná 

obdobná jednání.
157

  

Výkladové potíže činí také to, že Listina zmiňuje pouze neschopnost dostát 

smluvnímu závazku, nezmiňuje však již, že se může rovněž jednat o neschopnost dostát 
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 Viz například JELÍNKOVÁ, T., REJFEK, T. Některé praktické pohledy na výkon zabezpečovací detence. 

epravo.cz [online]. 2014 [cit. 15. 12. 2018]. ISSN  1213-189X. Dostupné z: 
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Čeněk, 2011. Vysokoškolské učebnice (Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk), s. 57 a 138. 
156
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 Srov. např. nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 21/2000 ze dne 13.12.2000. 
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závazku deliktnímu.
158

 I když obecně platí zákaz zbavení svobody pouze z důvodu 

neschopnosti dostát smluvnímu závazku, není v souvislosti s neplacením dluhů vyloučena 

možnost omezení svobody pohybu.
159
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 KNAPP, V., SOVÁK, Z. In: PAVLÍČEK, V. Ústava a ústavní řád České republiky: komentář, op. cit, sub. 

10, s. 88 a násl. 
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 Srov. např. rozsudek ESLP ve věci  Gochev proti Bulharsku ze dne 26.11.2009, stížnost č. 34383/0, v němž 

ESLP toto omezení připustil. 
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7. Zadržení a zatčení 

Ustanovení čl. 8 odst. 3 Listiny upravuje zadržení osoby obviněné nebo podezřelé ze 

spáchání trestního činu. Zadržením se rozumí krátkodobé omezení osobní svobody na základě 

opatření orgánu činného v trestním řízení za účelem zajištění úkonů trestního řízení, zejména 

za účelem přezkoumání nebo prozkoumání důvodů vazby.
160

 V tomto ustanovení se tak odráží 

již zmíněný institut habeas corpus, který je zde navíc modifikován zásadou oficiality a 

rychlosti. V souladu s požadavkem Listiny jsou důvody a způsob zadržení upraveny zákonem, 

konkrétně trestním řádem, který rozlišuje zadržení obviněného policejním orgánem v § 75 a 

zadržení osoby podezřelé policejním orgánem v § 76. 

Zadržení má povahu opatření a s tím souvisí otázka soudního přezkumu zadržení. 

Jelikož se jedná o opatření, není proti němu přípustné ani odvolání, ani stížnost. Povahu 

opatření má rovněž odevzdání zadržené osoby podezřelé soudu spolu s návrhem na vzetí do 

vazby. Vzhledem k tomu, že se jedná o trestněprávní institut, není zadržení přezkoumatelné 

ani ve správním soudnictví.
161

 Zadržení tak může být přezkoumáno až v rámci rozhodování o 

vazbě.  

Svou povahou má k zadržení obviněného policejním orgánem blízko také zatčení, 

které je upraveno jako samostatný důvod v odst. 4 článku 8 Listiny. 

 

7.1 Novelizace článku 8 odst. 3 Listiny 

Jak jsem již zmínila výše, ustanovení článku 8 odst. 3 Listiny je jediným jejím 

ustanovením, které bylo novelizováno, a to ústavním zákonem č. 162/1998 Sb., kterým se 

mění Listina základních práv a svobod. Touto novelou došlo k prodloužení lhůty pro 

propuštění nebo odevzdání zadržené osoby soudu z 24 hodin na 48 hodin. 

Z důvodové zprávy k tomuto návrhu ústavního zákona
162

 vyplývá, že ústavodárce 

stanovil velmi krátké lhůty pro předání zadržené nebo zatčené osoby soudu ve snaze 

poskytnout tak těmto osobám co nejširší právní ochranu. K tomuto je třeba dodat, že se 

jednalo a stále ještě jedná o jedny z nejkratších lhůt v porovnání s lhůtami jiných zemí. 

Například slovenská úprava pracuje rovněž s lhůtou 48 hodin a v případě trestného činu 
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 Blíže v: ŠÁMAL, P., RŮŽIČKA, M. In: ŠÁMAL, P. a kol. Trestní řád I, II, III, op. cit. sub 137, s. 964.  
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 Srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 4. 2005, sp. zn. 2 Aps 2/2004, kterým Nejvyšší 

správní soud vyloučil pravomoc správního soudu ve věci přezkumu zásahů orgánů činných v trestním řízení. 
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 Důvodová zpráva k návrhu na vydání ústavního zákona, kterým se mění Listina základních práv a svobod, 

dostupné z: <http://www.psp.cz/eknih/1996ps/tisky/t037100.htm>. 
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terorismu může tato lhůta být až 96 hodin.
163

 Ve Velké Británii může soud prodloužit lhůtu, 

po kterou může být osoba zadržena, také až na 96 hodin.
164

 Úmluva v čl. 5 odst. 3 upravuje 

lhůtu, ve které má být osoba předvedena před soudce, výrazem „ihned“. Interpretace tohoto 

pojmu byla tedy přenechána Evropskému soudu pro lidská práva, který tento výraz vykládá 

jako několik málo dnů, přesná hranice však není stanovena. Evropský soud shledal například 

v rozporu s Úmluvou zadržení, které trvalo 102 až 160 hodin.
165

 Rovněž s ohledem na tento 

výklad Evropského soudu pro lidská práva se tyto lhůty stále jeví jako poměrně krátké. 

Jak vyplývá z důvodové zprávy, praxe ukázala, že lhůta 24 hodin, která měla 

poskytovat zadržené osobě větší ochranu, se často obrací proti této osobě. V takto krátké lhůtě 

musela být zadržená osoba nejen vyslechnuta, předána státnímu zástupci, ale musely být 

shromážděny také další důkazy, prověřena její obhajoba atd., mohlo se v některých případech 

stát, že zadržená osoba byla následně vzata do vazby spíše z preventivních důvodů. Kromě 

toho lhůta mnohdy neumožňovala účast obhájce při výslechu a docházelo tak k porušování 

práva na obhajobu.  Na druhou stranu neumožňovala takto krátká lhůta policejním orgánům 

shromáždit dostatečné množství podkladů, na základě kterých měl následně soud rozhodovat 

o vazbě.
166

 V praxi tak někdy docházelo k protiústavnímu prodlužování této lhůty o dobu 

zajištění podle zákona o Policii. Ústavní soud následně zrušil toto zjevně trestněprocesní 

ustanovení zákona o Policii, které umožňovalo kromě jiného zajistit osobu přistiženou při 

spáchání trestného činu.
167

 

Zajištění podle zákona o Policii. Na tomto místě je však vhodné poznamenat, že stále 

může dojít z důvodů uvedených v § 26 zákona o Policii k zajištění osoby (například, která 

svých jednáním bezprostředně ohrožuje život nebo zdraví jiných osob, v budově útvaru 

policie úmyslně znečišťuje nebo poškozuje majetek apod.) až na 24 hodin. Pokud by však 

následně vyšly najevo skutečnosti nasvědčující tomu, že jednání osoby naplňuje znaky 

trestného činu a z tohoto důvodu došlo k jejímu zadržení podle trestního řádu, nezapočítá se 

předchozí doba jejího zajištění do 48 hodinové zadržovací lhůty.
168

 I když je tento postup 

logický vzhledem k tomu, že zajištění má pořádkový charakter, zatímco zadržení je svým 
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charakterem institutem procesním, vyplývá z toho závěr, že i v případě, kdy je lhůta pevně a 

jednoznačně upravena přímo v Listině, mohou v konkrétním případě přistoupit další 

okolnosti, z důvodu kterých může být osoba omezena na osobní svobodě nepřetržitě až 72 

hodin.   

Z těchto důvodů shledal ústavodárce lhůtu 24 hodin pro předání zadržené osoby soudu 

jako nedostatečnou a rozhodl se ji prodloužit na dvojnásobek za účelem náležitějšího 

odůvodnění podání návrhu na vzetí do vazby. Navazující lhůta 24 hodin pro rozhodnutí soudu 

byla ústavodárce shledána jako dostačující, protože zde již nedochází k shromažďování 

důkazů, ale pouze k jejich vyhodnocování a výslechu zadržené osoby. 

 

7.2 Zadržení obviněného policejním orgánem 

V případě zadržení obviněného policejním orgánem již bylo zahájeno trestní stíhání 

proti této osobě a je zároveň dán některý z důvodů vazby (§ 75 trestního řádu). Policejní 

orgán při zadržení je povinen posuzovat právě jen existenci některého z důvodů vazby, ale 

nemusí se již zabývat ostatními podmínkami pro vzetí obviněného do vazby jako je např. 

skutečnost, že obviněný již působil na svědky, opakoval trestnou činnost apod. Pokud jsou 

však tyto skutečnosti známy, je třeba je zohlednit při rozhodování o nezbytnosti zadržení 

obviněného.
169

 

Zadržení můžeme rozdělit do tří fází. První fáze, která probíhá před policejním 

orgánem, a druhá fáze probíhající před státním zástupcem mohou proběhnout i současně, třetí 

fáze potom probíhá před soudcem. Z ustanovení trestního řádu vyplývá, že v určitých 

případech může zadržení provést i přímo státní zástupce.
170

 Od okamžiku zadržení, který je 

uveden v protokolu o zadržení, běží 48 hodinová lhůta pro předání zadržené osoby soudu 

nebo její propuštění na svobodu.  

Zadržená osoba musí být ihned po zadržení seznámena s důvody zadržení a musí být 

vyslechnuta. Jak vyplývá z § 75, policejní orgán toto zadržení bezodkladně oznámí státnímu 

zástupci a předá mu všechny podklady potřebné pro podání návrhu na vzetí obviněného do 

vazby. Na základě těchto podkladů státní zástupce přezkoumá splnění všech zákonných 

podmínek pro omezení osobní svobody a do 48 hodin
171

 nařídí buď propuštění zadržené 
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osoby, nebo ji odevzdá soudu s návrhem na vzetí do vazby.
172

 Od okamžiku předání zadržené 

osoby soudu běží nová, 24 hodinová lhůta, ve které musí soudce zadrženou osobu 

vyslechnout a rozhodnout o jejím propuštění nebo ji vzít do vazby. 

 

7.3 Zadržení osoby podezřelé policejním orgánem 

Druhým případem zadržení je zadržení osoby podezřelé policejním orgánem. Na 

rozdíl od zadržení obviněného je hlavním účelem tohoto zadržení kromě přezkoumání důvodů 

vazby také provedení všech potřebných úkonů k tomu, aby mohlo být proti osobě podezřelé 

zahájeno trestní stíhání, případně podán návrh na potrestání. Nezbytnou podmínkou pro to, 

aby policejní orgán mohl provést zadržení je existence podezření ze spáchání trestního činu, 

existence některého z důvodů vazby a musí se jednat o naléhavý případ (§ 76 odst. 1 trestního 

řádu). K tomuto zadření potřebuje policejní orgán vždy předchozí souhlas státního zástupce. 

Bez tohoto souhlasu může zadržení provést pouze v případě, pokud věc nesnese odkladu, 

například pokud je osoba přistižena při činu a souhlasu nelze předem dosáhnout.  

I zde se uplatní požadavky plynoucí z čl. 5 odst. 2 Úmluvy, na základě kterých musí 

být zadržená osoba neprodleně seznámena s důvody podezření. Policejní orgán zadrženou 

osobu vyslechne, upozorní ji na její práva a umožní jejich realizaci, sepíše protokol a následně 

propustí tuto osobu na svobodu nebo vyhotoví usnesení o zahájení trestního stíhání a spolu 

s tímto usnesením předá zadrženého státnímu zástupci. Do 48 hodin od zadržení státní 

zástupce buď nařídí propuštění podezřelé osoby na svobodu, nebo podá soudu návrh na její 

vzetí do vazby (§ 76 odst. 4 trestního řádu). Soud zde stejně jako v prvním případě musí do 24 

hodin osobu propustit na svobodu nebo rozhodnout o vazbě.
173

 

Právě u tohoto druhu zadržení došlo za poslední čtyři roky k výraznému poklesu počtu 

zadržených osob o 43 %. Tento pokles je navíc o to znatelnější, že na rozdíl od počtu osob 

vzatých do vazby nebo zatčených, kde se jedná o několik stovek maximálně několik málo 

tisíců případů ročně, dochází k zadržení osoby podezřelé ročně v tisícovkách případů, za rok 

2017 to bylo konkrétně 16.573 takto zadržených osob.
174

 Počet zadržených osob je potřeba, 

pro učinění závěru o možných důvodech tohoto poklesu, dát do souvislosti s celkovým 

počtem spáchaných trestných činů. Pokles kriminality v posledních letech je obecně známou 
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skutečností. Od roku 2013 do roku 2017 poklesl počet zjištěných trestných činů o necelých 

38 %.
175

 Počet zadržených osob tak klesá rychleji, než o kolik klesá celková kriminalita a 

tento klesající trend by tak mohl nasvědčovat také tomu, že orgány činné v trestním řízení 

více přistupují k omezení osobní svobody jako ke krajnímu opatření. 

 

7.4 Občanské zadržení 

Trestní řád dále umožňuje omezit osobní svobodu osoby podezřelé jakoukoliv jinou 

osobou, vyjma policejního orgánu a státního zástupce (§76 odst. 2 trestního řádu). Jedná se o 

tzv. občanské zadržení, kdy kdokoliv může zadržet osobu, který byla přistižena při trestném 

činu nebo bezprostředně poté a zároveň toto zadržení je nezbytné k zjištění totožnosti, 

k zamezení útěku nebo k zajištění důkazů. Z nastíněné podstaty občanského zadržení je 

zřejmé, že se jedná o okolnost zakládající beztrestnost jednání, které by jinak bylo 

kvalifikováno jako trestný čin omezování osobní svobody a článek 8 odst. 3 Listiny se tak na 

toto občanské zadržení nevztahuje. Z tohoto důvodu používá trestní řád na tomto místě pojem 

„omezení osobní svobody“ nikoliv zadržení. Takto zadržená osoba musí být ihned předána 

policejnímu orgánu, který provede oficiální zadržení dle čl. 8 odst. 3 Listiny. 

Nově by také každý mohl omezit osobní svobodu osoby v souvislosti s navrhovaným 

institutem, resp. nově s jeho úpravou v trestním řádu, vyhlášení pátrání.
176

 Navrhovaný 

institut by měl sloužit k vyhlášení pátrání po osobě potřebné pro trestní řízení, například se 

může jednat o osobu podezřelou ze spáchání trestného činu, jejíž pobyt je však neznámý.
177

 

Co se týče institutu zadržení osoby podezřelé při spáchání trestného činu nebo 

bezprostředně poté, jako problematický aspekt spatřuji zejména to, že k takovému omezení 

osobní svobody může dojít v podstatě u kohokoliv a ve velmi krátké době může vyústit až 

v pravomocné rozhodnutí soudu.
178

 V takovýchto případech je obzvláště důležité, aby bylo 

zajištěno právo podezřelého na spravedlivý proces, resp. jeho právo na veřejné projednání. 
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Ochranu podezřelým osobám, které jsou takto omezeny na svobodě, poskytuje právní řád 

v ustanoveních o veřejném projednání a práva na obhajobu, kdy důležitost těchto práv 

mnohokrát zdůraznil ve své judikatuře Ústavní soud.
179

 

 

7.5 Zadržení podle zákona o mezinárodní justiční spolupráci 

S institutem zadržení se můžeme setkat také v ustanovení § 93 zákona č. 104/2013 

Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, podle kterého lze zadržet osobu, 

o jejíž vydání se jedná, jestliže je dán důvod předběžné vazby a jsou známy informace 

nezbytné k provedení předběžného šetření.
180

 Zadržení může provést státní zástupce nebo 

policejní orgán s jeho souhlasem a ve výjimečných případech, kdy věc nesnese odkladu a 

souhlas státního zástupce nelze předem opatřit, i bez něj. Rovněž i zde je zákonem stanovena 

lhůta 48 hodin od zadržení k předání zadržené osoby spolu s návrhem na vzetí do předběžné 

vazby soudu. Jelikož je tato úprava zadržení obsažená v § 93 dostatečně konkrétní, úprava 

zadržení obsažená v § 75 až § 77 trestního řádu se na toto zadržení aplikovat nebude.
181

 

 

7.6 Průběh zadržení 

Zadržení probíhá v policejních celách. Před umístěním do této cely je zadržená osoba 

povinna strpět případnou osobní prohlídku za účelem odebrání věcí důležitých pro trestní 

řízení, zbraně atd.
182

 V průběhu zadržení může nastat situace vyžadující neodkladné lékařské 

ošetření zadržené osoby, například z důvodu předchozího požití omamné nebo psychotropní 

látky. V takových případech zajistí policejní orgán nebo státní zástupce ošetření, v důsledku 

čehož však může vzniknout překážka, která znemožňuje další výkon zadržení nebo by 

v důsledku ní došlo k překročení 48 hodinové lhůty. Pokud je i při ošetření osobní svoboda 

osoby nadále omezena, není třeba zadrženou osobu ihned propustit a o případném propuštění 

nebo vzetí osoby do vazby je mezitím oprávněn rozhodnout soudce. Pokud je osoba 

propuštěna na svobodu a následně znovu zadržena za stejných skutkových okolností, 
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započítává se předchozí doba trvání zadržení.
183

 Otázkou běhu lhůty při ošetření zadržené 

osoby, tedy v situaci, kdy tato osoba fakticky není způsobilá vykonávat svá práva, se zabýval 

také Ústavní soud. Ten ve svém nálezu sp. zn. III. ÚS 2170/09 ze dne 4.3.2010 připustil 

v těchto případech možnost stavení 48 hodinové lhůty pro předání zadržené osoby soudu a 

shledal v souladu s čl. 8 odst. 3 Listiny situaci, kdy zadržená osoba není po tuto dobu 

propuštěna na svobodu. Zajímavé je, že Ústavní soud dovodil, že se tato doba nezapočítává 

ani v případě, kdy je osoba nacházející se v péči zdravotnického zařízení monitorována policií 

za účelem šetření včetně zajišťování důkazů.
184

 Jedná se o jediné, Ústavním soudem přípustné 

výjimky z jinak nepřekročitelných lhůt, jejichž překročením by se jinak zadržení stalo od 

počátku neoprávněným.
185

 

 

7.7 Pořádkové zajištění 

Jedním z aktuálních problémů trestního řízení je zajištění přítomnosti svědka při 

úkonech trestního řízení. Primárně se přítomnost svědka zajišťuje předvoláním. To se provádí 

stejně jako u obviněného s tou výjimkou, že u svědka nemusí být předvolání doručeno do 

vlastních rukou, pokud to příslušný orgán přímo nenařídí. Svědek se na předvolání musí 

dostavit osobně, neboť vzhledem k povaze jeho výpovědi není možné zastoupení. Pokud se 

svědek nedostaví na předvolání bez dostatečné omluvy, může být předveden nebo mu může 

být uložena pořádková pokuta, na tyto skutečnosti však musí být v předvolání upozorněn (§ 

98 trestního řádu). Bez tohoto řádného předvolání nelze svědka, na rozdíl od obviněného, 

předvést.
186

 

V případech, kdy se svědek nedostaví na předvolání bez řádné omluvy, nepřebírá si 

poštu anebo se jinak provedení výslechu vyhýbá, nebývá většinou příliš účinné ani ukládání 

pořádkových pokut. Vyvstala tak otázka vhodnosti a potřebnosti přijetí dalšího opatření, 

kterým by bylo možné efektivněji reagovat na případy, kdy osoba neuposlechne výzvy nebo 

příkazu orgánu činného v trestním řízení anebo jinak maří trestní řízení, čímž dochází ke 

zbytečným průtahům.
187
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Návrh takového opatření připravil legislativní odbor Ministerstva spravedlnosti ČR v 

novele trestního řádu, který měl nově obsahovat § 66a upravující pořádkové zajištění.
188

 Toto 

ustanovení by umožňovalo omezit osobní svobodu svědka, popřípadě i jiné osoby, za splnění 

určitých stanovených podmínek až na 48 hodin. Zajistit by bylo možné osobu, která bez 

dostatečné omluvy neuposlechne příkaz nebo výzvu orgánu činného v trestním řízení anebo 

jednání soudu zmaří, předchozí použití zajišťovacích prostředků bylo bezvýsledné a 

požadovaného cíle nelze dosáhnout jiným opatřením. Zajištění může trvat pouze v rozsahu 

nezbytném pro provedení úkonů, nejdéle však 48 hodin. Příkaz k tomuto pořádkovému 

zajištění měl podle navrhovaného znění vydat soud a v přípravném řízení na návrh státního 

zástupce soudce.  

Důvodem navrhované úpravy byla snaha zkrátit délku trestního řízení zamezením 

zbytečných průtahů. Důvodová zpráva k tomuto návrhu zákona uvádí,
189

 že délka trestního 

stíhání má od roku 2009 klesající trend, přesto jsou některá řízení, která trvají neúměrně 

dlouho. Snaha o zrychlování a zjednodušování trestního řízení je dle důvodové zprávy 

narušována zejména neustále narůstající snahou o posilování práv obětí v trestním řízení. Dle 

mého názoru však přímo z důvodové zprávy vyplývá, že průměrná délka trestního řízení se 

čím dál více zkracuje a navrhovaná úprava tak míří jen na relativně malé procento případů, u 

kterých je ovšem s ohledem na skutečnost, že se mnohdy jedná o složité případy hospodářské 

kriminality, vůbec otázkou, zda by takové opatření délku řízení výrazněji zkrátilo. Jak se také 

dočteme v připomínkovém dokumentu České advokátní komory,
190

 má být tato problematika 

řešena v rámci přijetí nového trestního řádu, jehož součástí budou i rozsáhlé odborné diskuze 

o jednotlivých institutech.   
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Problematická na úpravě tohoto institutu byla v připomínkovém řízení shledávána 

zejména možnost tímto způsobem zajistit i jiné osoby. Tak například předseda Unie obhájců 

ČR T. Sokol vyjádřil obavu, že podle navrhovaného znění novely není možné vyloučit, že by 

mohlo dojít k zajištění i samotného obhájce.
191

 Negativně se k návrhu vyslovil také Nejvyšší 

soud,
192

 který upozornil na skutečnost, že v případě přijetí daného institutu, by bylo vhodné 

zároveň uvažovat o změně čl. 8 Listiny a kritice podrobil zejména skutečnost, že zatímco 

Listina vyžaduje v případě zatčení obviněného písemný a odůvodněný příkaz soudce, 

navrhovaná úprava pořádkového zajištění nevyžaduje ani jedno. Předmětný institut kritizoval 

skrze možnost jeho uplatnění i vůči jiným osobám než osobě obviněného také rezort Ministra 

pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu.
193

 Z úpravy osobní svobody v Listině 

dovodil, že u osob, které nejsou trestně stíhány, by úroveň ochrany jejich osobní svobody 

měla být vyšší než u osob stíhaných.  

 

7.7.1 Úprava zajištění svědka na Slovensku 

Obdobný institut navrhovanému pořádkovému zajištění nalezneme např. ve 

slovenském trestním řádu, resp. zákoně č. 301/2005 Z.z., trestný poriadok, konkrétně v jeho 

ustanovení § 88, který zná tzv. zabezpečenie svedka. Tento institut je podle platné právní 

úpravy možné použít až v okamžiku, kdy se svědek bez dostatečné omluvy nedostavil na 

řádné předvolání, neúspěšné bylo také nařízení jeho předvedení a jeho přítomnost není možné 

zajistit jinak. O tomto omezení osobní svobody rozhoduje soud usnesením proti němuž je 

přípustná stížnost. Zákon limituje takovéto zabezpečení svědka lhůtou nejvýše 72 hodin, 

z čehož nanejvýš 24 hodin může připadnout na předvedení a 48 hodin na jeho výslech 

předsedou soudu.  

Institut umožňující zabezpečení svědka byl na Slovensku odbornou veřejností přijat 

poměrně dobře. Důvodem může být také to, že již v roce 1995 se Ústavný súd Slovenskej 

republiky vyjádřil kladně k možnosti omezit osobní svobodu svědka za účelem získání 
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 Unie obhájců. Navrhovaná novela trestního řádu je protiústavní. In: www.ceska-justice.cz [online]. 2015 [cit. 

15. 12. 2018]. Dostupné z http://www.ceska-justice.cz/2015/09/unie-obhajcu-navrhovana-novela-trestniho-radu-

je-protiustavni/. 
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 PASEKOVÁ, E. Pelikánovu novelu trestního řádu odmítá i Nejvyšší soud. In: www.ceska-justice.cz [online]. 

2015 [cit. 2. 2. 2019]. Dostupné z: <https://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=15013>. 
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 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění 

pozdějších předpisů, a zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Dostupné 
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svědecké výpovědi.
194

 Institut zabezpečenie svědka tak považuje za ústavně konformní také 

M. Prokeinová, která jeho soulad opírá zejména o skutečnost úpravy tohoto institutu 

zákonem, kdy stejně jako naše ani Ústava Slovenskej republiky neupravuje přípustné důvody 

omezení osobní svobody taxativním způsobem.
195

 Rovněž dle názoru P. Poláka obsahuje 

úprava tohoto institutu dostatečné záruky chránící osobní svobodu svědka a při dodržení takto 

stanovených podmínek tak může osobní svoboda svědka v tomto případě ustoupit právu na 

spravedlivý proces, které stojí proti právu na osobní svobodu.
196

 

 

7.7.2 Posouzení ústavní konformity navrhovaného institutu  

Důvodová zpráva uvádí, že navrhovaný institut pořádkového zajištění je v souladu 

s ústavním pořádkem (konkrétně s čl. 8 odst. 2 Listiny) i mezinárodními smlouvami 

(konkrétně s čl. 5 odst. 1 písm. b) Úmluvy), neboť se jedná o omezení osobní svobody, které 

stanoví zákon a to za účelem splnění zákonem stanovené povinnosti. Domnívám se, že 

omezení posouzení souladnosti navrhované úpravy s ústavním pořádkem a mezinárodními 

smlouvami pouze na takto stručné konstatování je, zvláště s ohledem na význam osobní 

svobody, absolutně nedostačující.  

Cílem zavedení navrhovaného institutu je zejména zajištění účasti osob na úkonech 

trestního řízení, díky čemuž má dojít i k jeho zrychlení. Je zřejmé, že aplikací navrhovaného 

pořádkového zajištění lze tohoto cíle dosáhnout. Je však třeba mít na paměti, že k omezení 

osobní svobody by mělo docházet pouze v případech, kdy nepostačuje k dosažení účelu jiné 

méně omezující opatření. S ohledem na skutečnost, že náš právní řád již obsahuje institut 

předvedení, se mi úprava dalšího institutu zdá nadbytečná. 

Pokud bychom přesto připustili, že by bylo vhodné zakotvit do našeho právního řádu 

další institut umožňující zajistit osobu za účelem provedení úkonů trestního řízení, je potřeba 

podmínky takového omezení osobní svobody upravit co nejvíce restriktivně, aby k takovému 

omezení docházelo pouze v opravdu nezbytných případech. Toto dle mého názoru úprava 

pořádkového zajištění tak, jak byla předložena Ministerstvem spravedlnosti, nesplňuje. 

 Shoduji se s výše uvedenými názory v tom směru, že úprava by měla být omezena 

pouze na svědka, nikoliv obecně na každého. Pokud by totiž takto byl na osobní svobodě 

omezen např. obhájce, jednalo by se o nepřípustný zásah do práva na obhajobu a tedy i práva 
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na spravedlivý proces. Rovněž je dle mého nemyslitelné, aby osobám, jež nejsou ani 

podezřelé ani trestně stíhané, byla poskytována výrazně nižší míra ochrany než osobám, proti 

kterým se trestní řízení vede. Nadto, jak uvedl Ústavní soud ve svém nálezu sp. zn. Pl. ÚS 

29/98 ze dne 2. 6. 1999, součástí každé zákonné úpravy omezení osobní svobody je soudní 

přezkum takového omezení. Navrhovaná úprava však možnost podat stížnost proti usnesení o 

zajištění neobsahuje.  

Za situace takového znění, jaké bylo navrženo, si nedokáži představit, že by tento 

institut obstál v testu proporcionality. Jako ústavně konformní bych tento institut shledala za 

podmínky jeho aplikace pouze na svědky a to na základě písemného a náležitě odůvodněného 

usnesení, proti kterému by bylo možné podat stížnost. 

 

7.8 Zatčení 

Úprava zatčení v odst. 4 článku 8 Listiny je poměrně kazuistická a neposkytuje tak 

příliš velký prostor pro úpravu v trestním řádu. Zatčením se rozumí zjištění pobytu a 

krátkodobé omezení osobní svobody obviněného a předání této osoby orgánu, který vydal 

příkaz k zatčení.
197

 Tento zajišťovací prostředek je blíže upraven v § 69 trestního řádu. Zákon 

zde zdůrazňuje krajnost použití tohoto prostředku tím, že výslovně uvádí, že se použije až ve 

chvíli, kdy obviněného nelze předvolat, předvést nebo zadržet a dále musí existovat některý 

z důvodů vazby. Příkaz k zatčení vydává v přípravném řízení soudce na návrh státního 

zástupce a v řízení před soudem předseda senátu, tento příkaz musí být písemný a 

odůvodněný. Zejména musí obsahovat stručný popis skutku a přesný popis důvodů, pro které 

se příkaz k zatčení vydává (§ 69 odst. 1 a 2 trestního řádu). Policejní orgán, který zatčení 

provedl, na rozdíl od zadržení, zatčenou osobu nevyslýchá, pouze ji urychleně, nejpozději do 

24 hodin předá soudu. Soudce soudu, který vydal příkaz k zatčení, musí zatčenou osobu 

vyslechnout a do 24 hodin od převzetí ji propustit na svobodu nebo rozhodnout o vazbě a toto 

rozhodnutí oznámit obviněnému (§ 69 odst. 5 a 6 trestního řádu). 

I přes to, že se jedná o poměrně výrazný zásah do osobní svobody jednotlivce, není 

proti příkazu k zatčení přípustná stížnost, jelikož se jedná o rozhodnutí svého druhu,
198

 a lze 

se tak proti němu bránit až v rámci rozhodnutí o vazbě. Pominou-li důvody, pro které byl 

příkaz k zatčení vydán, může jej soudce odvolat. Tímto odvoláním se příkaz k zatčení neruší, 

ale pouze se jím odvolá jeho výkon.  
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  ŠÁMAL, P., RŮŽIČKA, M. In: ŠÁMAL, P. a kol. Trestní řád I, II, III, op. cit. sub 137, s. 780.  
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 Srov. § 119 odst. 1 věta za středníkem trestního řádu a § 141 trestního řádu. 
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Úprava zatčení obviněného, který se nachází v cizině, na základě mezinárodního, popř. 

evropského zatýkacího rozkazu, je obsažena v zákoně o mezinárodní justiční spolupráci. I 

v takovýchto případech se aplikují požadavky odst. 4 čl. 8 Listiny s tou výjimkou, že 24 

hodinová lhůta pro předání zatčené osoby soudci začíná běžet teprve od okamžiku, kdy je tato 

osoba předána Policii ČR. Tento závěr vyplývá z teritoriality Listiny.
199

  

Judikatury k příkazu k zatčení není mnoho, avšak právě v poslední době byl tento 

institut diskutován Ústavním soudem v rámci dvou ústavních stížností. První z těchto stížností 

se týkala podmíněně odsouzené stěžovatelky, která byla zatčena na základě příkazu 

k zatčení
200

 v podstatě jen z toho důvodu, že se soudu nedařilo stěžovatelce doručit výzvu 

k podání informací týkající se náhrady škody poškozenému. Tento příkaz k zatčení byl navíc 

odůvodněn pouze odkazem na § 67 písm. a) a c) trestního řádu, popis skutku neobsahoval 

vůbec. Ústavní soud v tomto případě
201

 zdůraznil zejména význam náležitého odůvodnění 

příkazu k zatčení, kdy vyzdvihl důraz kladený trestním řádem na „přesný popis důvodů, pro 

které se příkaz k zatčení vydává“.
202

 Pouhé uvedení zákonného ustanovení je možné jen ve 

výjimečných případech tam, kde zákon takové odůvodnění předvídá. V případě příkazu 

k zatčení však zákon stručnost předvídá pouze co do popisu skutku, nikoliv co do uvedení 

důvodů, které vedly k vydání příkazu. V uvedeném případě tak Městský soud nesplnil již jen 

požadavek zbavení osobní svobody pouze ze zákonných důvodů a zákonným způsobem 

obsažený v čl. 8 odst. 2 Listiny. Z důvodu absence náležitého odůvodnění navíc stěžovatelka 

nevěděla, z jakého důvodu je zatčena, čímž došlo k porušení práva na seznámení s důvody 

zbavení osobní svobody zakotveným v čl. 8 odst. 4 Listiny a v čl. 5 odst. 2 Úmluvy. 

Druhou ústavní stížnost podal obžalovaný stěžovatel, který byl zatčen a omezován na 

osobní svobodě následně 23 hodin z důvodu, že soud nemohl ze spisu ověřit doručení 

předvolání k hlavnímu líčení. Aniž by se pokusil toto ověřit jakýmkoliv jiným způsobem, 

vydal rovnou příkaz k zatčení.
203

 Ústavní soud v tomto případě shledal porušení stěžovatelova 

práva na osobní svobodu plynoucí z článku 8 odst. 1 a 3 Listiny.
204

 Odůvodnění nálezu se pak 

týkalo zejména subsidiarity příkazu k zatčení, kdy Ústavní soud shledal nepřípustnou situaci, 

za které je trestní příkaz vydán, aniž by se před tím soud snažil dosáhnout účelu, pro který 

byla osoba zatčena, jakýmkoliv jiným způsobem. Slovy Ústavního soudu je „takový postup je 
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 Příkaz k zatčení Městského soudu v Brně ze dne 12. 8. 2016 č. j. 7 T 120/2014-74. 
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projevem svévole soudu a zneužitím trestně-právních nástrojů, které mají představovat ultima 

ratio, tedy krajní prostředek k nápravě narušených poměrů“.
205

 

Počet osob zatčených dle § 69 trestního řádu se od roku 2013 zvýšil o 85 %, kdy 

v roce 2013 bylo zatčeno 293 osob, v roce 2017 již 542 a v roce 2016 byl počet zatčených 

osob dokonce ještě vyšší, kdy zatčeno bylo 605 obviněných.
206

 Pevně věřím, že oba výše 

uvedené případy jsou pouze excesy z jinak ústavně konformního rozhodování soudů ohledně 

vydání příkazů k zatčení. Přesto bych však význam této problematiky nezlehčovala, protože 

právě tyto případy mohou signalizovat, že soudy přistupují k vydávání příkazů k zatčení 

mnohdy za situace, kdy nemají takřka žádné důkazy svědčící o důvodnosti vazby jako jedné 

z podmínek zatčení osoby a neprojevují ani snahu použít k dosažení účelu jiné, méně 

omezující opatření. Tato situace by se však mohla do značné míry změnit v souvislosti s nově 

navrhovaným důvodem pro vydání příkazu k zatčení spočívající v nemožnosti doručit 

obviněnému písemnost v případech doručení do vlastních rukou bez možnosti náhradního 

doručení.
207

 Tato úprava nepochybně vyřeší podstatnou část situací, které v praxi byly již 

řešeny formou příkazu k zatčení, ovšem fakticky se neopíraly o zákonný důvod. I v těchto 

případech jsem však toho názoru, že příkaz k zatčení je potřeba aplikovat opravdu jako krajní 

opatření a to až za situace, kdy nelze využít jiná, méně omezující opatření.   
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8. Vazba 

Ustanovení čl. 8 odst. 5 se týká institutu vazby jako jednoho ze zajišťovacích institutů 

a to vazby ve svém širším pojetí, což znamená, že dopadá na všechny druhy vazeb upravené 

jak v rámci trestního řádu, tak například v zákoně o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech 

trestních. Pro lepší názornost, vzhledem k významu a rozsáhlosti úpravy vazby v zákoně, 

uvádím jednotlivé problematické aspekty na příkladu mediálně velmi proklamovaného 

trestního stíhání MUDr. Davida Ratha. Rovněž i na tomto případu je navíc poměrně dobře 

patrné, že ačkoliv je judikatura Ústavního soudu i Evropského soudu pro lidská práva ve 

vazebních věcech značně obsáhlá, obecné soudy stále názory vyslovené v těchto rozhodnutí 

příliš nezohledňují nebo je vykládají spíše povrchně, bez hlubšího seznámení. Tento závěr 

ostatně vyplývá také z výzkumu uskutečněného J. Kratochvílem, který se zabýval otázkou, do 

jaké míry používají obecné soudy v trestních věcech základní práva a s tím související 

judikaturu vyšších soudů.
208

 V rámci tohoto výzkumu pak dospěl k závěru, že soudci ve 

většině případů aplikují pouze trestněprávní předpisy a s lidskými právy, potažmo judikaturou 

Ústavního a Evropského soudu pro lidská práva, příliš nepracují.  

Vězeňská služba České republiky pravidelně zveřejňuje, kromě jiného, i údaje týkající 

se výkonu vazby.
209

 Když se podíváme na statistiky týkající se počtu obviněných vzatých do 

vazby, je zřejmé, že počet obviněných ve vazbě se za poslední roky poměrně výrazně snížil. 

V roce 2007 činil celkový počet obviněných vzatých do vazby 6 085, v roce 2013 byl tento 

počet 5254 a v roce 2017 to však bylo již jen 4 202 obviněných. Snížila se i průměrná délka 

trvání vazby, kdy v roce 2013 bylo ve vazbě déle než dva roky 29 obviněných, v roce 2014 

byl tento počet ještě vyšší, když ve vazbě déle než dva roky bylo 38 obviněných, v roce 2017 

se tento počet obviněných snížil již jen na 14. Z těchto údajů je zřejmé, že k omezení osobní 

svobody formou vazby přistupují soudy čím dál méně, i když je otázka do jaké míry je tento 

jev ovlivněn klesající úrovní kriminality obecně. Přes tuto klesající tendenci jsme se mohli 

v posledních letech setkat s názorem,
210

 vycházejícím zejména ze strany obviněných vzatých 
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https://www.advokatni-komora.cz/scripts/detail.php?id=11169
https://www.parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-petice/Zdenek-Jemelik-Tyrani-naduzivanim-vazby-493617
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do vazby a jejich advokátů, že je tento institut užíván příliš často, či že je dokonce zneužíván. 

I v tomto směru byl jedním z nejvýraznějších v posledních letech případ MUDr. Davida 

Ratha.
211

 

Vazba slouží k zajištění obviněného pro účely trestního řízení a výkon trestu.
212

Jelikož 

je vazba jedním z nejvýraznějších zásahů do práv a svobod jednotlivce, může o ní rozhodnout 

pouze soud, protože ten, na rozdíl např. od státního zástupce, splňuje záruky nezávislosti.
213

 

Listina zde ponechala široký prostor pro zákonnou úpravu vazebních důvodů a doby trvání 

vazby. I zde je třeba aplikovat ustanovení mezinárodních smluv, zejména tedy čl. 5 odst. 1 

písm. c) a písm. f) Úmluvy, které stanoví další podmínky pro vyšetřovací vazbu a vazbu 

v souvislosti s vydáním osoby do cizího státu. 

 

8.1 Úprava vazby v Úmluvě a našem právním řádu 

Úmluva umožňuje zbavit osoby osobní svobody za účelem jejího předvedení před 

příslušný soudní orgán pro důvodné podezření ze spáchání trestného činu nebo jsou-li 

oprávněné důvody k domněnce, že je nutné zabránit jí ve spáchání trestného činu nebo v 

útěku po jeho spáchání. Pro všechny tyto tři důvody zbavení osobní svobody je nezbytné 

splnit podmínku účelu předvedení před příslušný soudní orgán.
214

 Článek 5 odst. 1 písm. c) je 

velmi úzce spjat s odst. 3 obsahujícím procesní postup v případě zatčení nebo zbavení osobní 

svobody z důvodů uvedených v písm. c). Tato jejich vzájemná propojenost se ukázala do jisté 

míry problematickou, kdy v některých případech se Evropský soud pro lidská práva zabýval 

zákonností rozhodnutí o zadržení nebo vzetí do vazby na základě odst. 1 písm. c) a následně 

zkoumal zákonnost dalšího držení ve vazbě již na základě odst. 3.
215

 Jindy však posuzoval 

oboje pouze na základě odst. 1 písm. c) článku 5 Úmluvy.
216

 Nejrozumnějším řešením je dle 

mého názor postoj, který Evropský soud pro lidská práva zaujal ve svém rozhodnutí ve věci 

Tinner proti Švýcarku,
217

 kdy posuzoval zákonnost na základě obou těchto ustanovení 

současně. 

                                                 
211

 Jednotlivé „mezníky“ trvání vazby v této věci jsou podrobněji rozebrány dále. 
212

 DRAŠTÍK, A. In: JELÍNEK, J. Trestní právo procesní. 4. vydání. Praha: Leges, 2016. Student (Leges), s. 

316. 
213

 Např. rozhodnutí ESLP ve věci Krejčíř proti České republice ze dne 26.3.2009, stížnost č. 39298/04, 8723/05. 
214

 Viz např. rozhodnutí ESLP ve věci Lawless proti Irsku ze dne 1.7.1961, stížnost č. 332/57. 
215

 Např. rozhodnutí ESLP ve věci Krejčíř proti České republice ze dne 26.3.2009, stížnost č. 39298/04, 8723/05. 
216

 Např. rozhodnutí ESLP ve věci Khodorkovskiy proti Rusku ze dne 31.5.2011, stížnost č. 5829/04. 
217

 Rozhodnutí ESLP ve věci Tinner proti Švýcarsku ze dne 26.7.2011, stížnost č. 59301/08. 
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Institut vazby je podrobně upraven v trestním řádu a dále potom v zákoně o 

mezinárodní justiční spolupráci. Rovněž v řízení ve věcech mladistvých se plně použijí 

ustanovení obsažená v trestním řádu s určitými výjimkami obsaženými v zákoně o soudnictví 

ve věcech mládeže. V oblasti trestní odpovědnosti právnických osob se vazba jako taková 

nepoužije, zákon o trestní odpovědnosti právnických osob však obsahuje ustanovení v rámci 

zajišťovacích opatření, dle kterého je možné v případě, že u právnické osoby hrozí důvodná 

obava, že bude opakovat trestnou činnost, pro niž je stíhána, pozastavit výkon předmětů 

činnosti nebo jí uložit omezení nakládání s majetkem. 

 

8.2 Základní podmínky pro vzetí do vazby 

Trestní řád stanoví v § 67 a násl. několik podmínek, které musí být splněny, aby osoba 

mohla být vzata do vazby. Předně se musí jednat o osobu, proti níž bylo zahájeno trestní 

stíhání, tedy o obviněného; výjimkou je vazba v řízení o vydání do ciziny, o které rozhoduje 

předseda senátu po rozhodnutí ministra spravedlnosti o povolení vydání a při zjednodušeném 

vydán. Dále musí existovat konkrétní skutečnosti nebo musí z jednání obviněného vyplývat 

důvodná obava, že a) uprchne nebo se bude skrývat, b) bude působit na dosud nevyslechnuté 

svědky nebo spoluobviněné nebo jinak mařit objasňování skutečností závažných pro trestní 

stíhání nebo c) bude opakovat trestnou činnost, pro niž je stíhán, dokoná trestný čin, o který se 

pokusil nebo vykoná trestný čin, který připravoval nebo kterým hrozil. Přitom je zřejmé, že 

soud nemůže mít v okamžiku rozhodování o vazbě jistotu ohledně skutečného naplnění 

některého z důvodu vazby, je však třeba, aby měl alespoň konkrétními skutečnostmi 

podloženou obavu, že k tomu jednání obviněného směřuje nebo může směřovat.  

Dalším požadavkem je důvodnost obvinění, což znamená, že dosud zjištěné 

skutečnosti musí nasvědčovat tomu, že skutek, pro který bylo zahájeno trestní stíhání, byl 

spáchán, má všechny znaky trestného činu a jsou zřejmé důvody k podezření, že tento trestný 

čin spáchal obviněný. Vzít do vazby lze pouze obviněného, který je stíhán pro úmyslný 

trestný čin, na který zákon stanoví trest odnětí svobody, jehož horní hranice trestní sazby je 

alespoň 2 roky a v případě nedbalostního trestného činu alespoň 3 roky. Bez ohledu na tuto 

podmínku je vzetí do vazby podle § 68 trestního řádu možné např. pokud se již obviněný 

skrýval, uprchl, opakovaně se nedostavil na předvolání, nepodařilo se jej předvést ani jinak 

zajistit jeho přítomnost při úkonu trestního řízení, již opakoval trestnou činnost, pro niž je 

stíhán atd.  
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Subsidiarita vazby. V souvislosti s rozhodováním o vazbě je nezbytné důsledně 

aplikovat test proporcionality vazby ve vztahu k jejím důvodům. Vazba má být krajním 

prostředkem a jako taková má následovat až v okamžiku, kdy nelze použít jiné, méně 

omezující, opatření, na což upozornil Evropský soud pro lidská práva např. ve svém rozsudku 

Fešar proti ČR.
218

 Uložení vazby není povinnost ani při naplnění všech důvodů vazby, jelikož 

vazba je vždy opatřením fakultativním. Je třeba mít na paměti, že stále dochází k výraznému 

zásahu do osobní svobody jednotlivce v okamžiku, kdy se ještě plně uplatňuje presumpce 

neviny. 

Rovněž přímo v trestním řádu je zakotven požadavek subsidiarity vazby (§ 67 

trestního řádu). Vazba je totiž opařením, které má negativní dopady nejen na obviněného, ale 

rovněž na jeho rodinu a může působit jako určitý prostředek nátlaku. V tomto směru je 

významná zejména zásada obsažená v § 2 odst. 5 trestního řádu, dle které ani případné 

doznání obviněného nezbavuje orgány činné v trestním řízení povinnosti přezkoumat všechny 

podstatné okolnosti případu. Při výkonu vazby musí být rovněž respektována lidská práva, 

nesmí být ponižována lidská důstojnost a obviněný nesmí být podrobován fyzickému ani 

psychickému nátlaku 

Další významnou podmínkou pro zákonnost rozhodnutí o vazbě je právo obviněného 

být při tomto rozhodování slyšen soudem, což potvrdil také Ústavní soud velmi bohatou 

judikaturou.
219

 Významný je např. nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 45/04 ze dne 

22.3.2005, který stanovil povinnost slyšení obviněného i v případě prodloužení vazby a 

z tohoto důvodu zrušil ustanovení § 242 odst. 2 trestního řádu upravující neveřejné zasedání 

pro rozhodování o stížnosti obviněného proti usnesení státního zástupce o dalším trvání 

vazby. Na základě tohoto nálezu došlo ke změně trestního řádu doplněním institutu vazebního 

zasedání, jehož se obviněný musí účastnit vždy. Dále v nálezu sp. zn. I. ÚS 1104/10 ze dne 

21.10.2010 stanovil Ústavní soud požadavek, aby byl obviněný soudem vyslechnut 

v intervalech několika týdnů a nejpozději při rozhodování o stížnosti obviněného proti 

rozhodnutí státního zástupce o dalším trvání vazby. K právu obviněného být vyslechnut 

soudem při rozhodování o vazbě se vyjádřil také Evropský soud pro lidská práva například 

v rozsudku Husák proti ČR.
220

 

                                                 
218

 Rozhodnutí ESLP ve věci Fešar proti ČR ze dne 13.11.2008, stížnost č. 76576/01, bod 54. 
219

 Srov. např. nález Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 573/02 ze dne 23. 3. 2004 a nález ÚS sp. zn. I. ÚS 3909/16 ze 

dne 18.1.2017. 
220

 Rozsudek Husák proti ČR ze dne 4.12.2008, stížnost č. 19970/04, zejména bod 41 a n. 
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Vazba MUDr. Davida Ratha. David Rath byl obžalován z pokračujícího trestného 

činu přijetí úplatku, za který zákon stanoví trestní sazbu od pěti do dvanácti let. S ohledem na 

všechny okolnosti případu byl odůvodněn závěr, že v případě uznání vinným by byl 

obviněnému uložen trest pravděpodobně v horní polovině takto stanovené trestní sazby. Rath 

byl následně vzat do vazby z důvodu existence vazebních důvodů uvedených v § 67 písm. a) a 

b) trestního řádu usnesením ze dne 16.5.2012. Následně pravidelně podával proti 

rozhodnutím, jimiž docházelo k prodlužování vazby, stížnosti, a to i včetně ústavních, které 

však byla zamítány či odmítány. 

Rozruch v případu Davida Ratha vyvolal nález Ústavního soudu,
221

 jímž došlo ke 

zrušení jednoho z usnesení Vrchního soudu,
222

 kterým byla zamítnuta jeho stížnost proti 

zamítavému usnesení Krajského soudu v Praze s odůvodněním, že jím bylo porušeno právo 

stěžovatele podle čl. 36 odst. 1 a čl. 8 odst. 2 a 5 Listiny základních práv a svobod. O ústavní 

stížnosti Ratha však Ústavní soud rozhodoval již v momentě, kdy byl Rath z vazby propuštěn 

usnesením Vrchního soudu ze dne 11. listopadu 2013 a jímž byla zároveň vazba nahrazena 

jeho písemným slibem a dohledem probačního úředníka.
223

 Stěžejním důvodem, proč došlo 

Vrchním soudem k propuštění Ratha z vazby, a který byl rovněž důvodem shledání porušení 

ústavně zaručených práv Ústavním soudem, bylo náležité zhodnocení všech skutečností 

zeslabujících útěkový vazební důvod. 

 

8.3 Náležitosti rozhodnutí o vazbě 

Požadavky Úmluvy se promítly zejména do stanovení pravidel pro rozhodování o 

vazbě. Evropským soudem pro lidská práva i Ústavním soudem byl mnohokrát zdůrazňován 

požadavek náležitého a vyčerpávajícího odůvodnění rozhodnutí o vzetí do vazby, které musí 

zohledňovat konkrétní okolnosti toho kterého případu.
224

 Je zřejmé, že při rozhodování o 

vazbě nemůže mít soud naprostou jistotu ohledně naplnění důvodů vzetí do vazby,
225

 neboť 

v případě nutnosti čekání na naplnění dostatečné míry jistoty, by už jednání, kterému mělo být 

                                                 
221

 Nález Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 2665/13 ze dne 12.12.2013. Dne 11.12.2013 byl vydán ve věci 

stěžovatele Davida Ratha ještě jeden nález Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 2208/13, jímž došlo rovněž ke zrušení 

usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 10.6.2013, sp. zn. 7 To 52/2013, kterým byla zamítnuta stížnost 

stěžovatele proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 30.4.2013, č.j. 4 T 21/2013-24389. 
222

 Konkrétně usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 22.8.2013, č. j. 12 To 56/2013-24846. 
223

 Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 11.11.2013, č. j. 12 To 76/2013-25525. 
224

 Srov. např. nález Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 303/01 ze dne 23.10.2001 a nález ústavního soudu sp. zn. I. 

ÚS 603/07 ze dne 7.6.2007. 
225

 Nález Ústavního soudu sp. zn. 1190/15 ze dne 5. 6. 2015, bod 24, nález Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 

2652/16 ze dne 14. 9. 2016, bod 29. 
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zabráněno vazbou, nemuselo být možné zabránit. Je však nepřípustné, aby rozhodnutí o vzetí 

do vazby bylo odůvodněno pouze nepodloženými domněnkami.
226

 Vazba musí být vždy 

odůvodněna konkrétními skutečnostmi
227

 a nestačí pouhé tlumočení zákonných důvodů. Soud 

rozhodující o vazbě musí v každém konkrétním případě posuzovat, zda je vazba skutečně 

nezbytným opatřením a zda ji nelze nahradit mírnějším opatřením. Vzhledem k tomu, že 

obecné soudy mají nejlepší znalost všech skutečností svědčících pro i proti omezení osobní 

svobody, Ústavní soud do samotných rozhodnutí o vazbě příliš často nezasahuje. K tomuto 

Ústavní soud uvádí: „Do příslušných úvah a rozhodnutí jimi podložených je Ústavní soud 

oprávněn zasáhnout v zásadě jen tehdy, není-li rozhodnutí obecného soudu o vazbě podloženo 

zákonným důvodem (čl. 8 odst. 2 a 5 Listiny) buď vůbec, nebo jestliže tvrzené a nedostatečně 

zjištěné důvody vazby jsou ve zjevném rozporu s kautelami plynoucími z ústavního 

pořádku“.
228

 

V souvislosti s tím, jak plyne čas, dochází k zeslabení původních vazebních důvodů a 

jelikož soud je povinen vždy považovat na jedné straně argumenty svědčící pro vazbu, na 

druhé straně pak argumenty obviněného, které vazební důvody zeslabují, může v určité době 

dojít k přehodnocení rozhodnutí o důvodnosti vazby. Ústavní soud se zeslabujícími důvody 

zabýval rovněž ve svém nálezu sp. zn. I. ÚS 2208/13 ve věci ústavní stížnost Davida Ratha. 

Dle tohoto nálezu musí nejdříve: „soud zvážit případné námitky obviněného, který má právo 

prokazovat za těchto okolností existenci konkrétních skutečností (silných důvodů), jež 

důvodnou obavu z následků uvedených v § 67 písm. a) trestního řádu eliminují, a vylučují tak 

aplikaci předmětného vazebního důvodu. Může jimi být zejména míra celkové uspořádanosti 

životních poměrů obviněného, mobilita daná jeho zdravotním stavem, rozsah jeho místně 

založených citových a prozatím (nejen hmotně) řádně a především dlouhodobě plněných 

zaopatřovacích vazeb, rámec jím dosud sdíleného společensky konformního jednání ve 

spojení s možnými zárukami ze strany jiných subjektů apod.“
229 

Do jaké míry mají tyto 

důvody vliv na rozhodnutí o propuštění z vazby, však vždy bude záviset na konkrétních 

okolnostech daného případu. 

                                                 
226

 Srov. např. nález Ústavního soudu sp. zn. I ÚS 62/96 ze dne 12.9.1996 a nález Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 

1119/15 ze dne 16. 6. 2015. 
227

 BULEY, T. Mandatory Detention. Judicial review. 2012, roč. 17, č. 2, s. 136-143. 
228

 Nález Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 2665/13 ze dne 12.12.2013, bod 10. 
229

 Viz konkrétně bod 31 nálezu Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 2208/13 ze dne 11. 12. 2013. 
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Nutnost zesílení důvodů pro prodloužení trvání vazby dovozuje i Evropský soud pro 

lidská práva.
230

 Tento požadavek je důsledkem proporcionality a subsidiarity vazby. Po určité 

době tak již pouhé podezření ze spáchání trestného činu a existence dalších obecných 

zákonných důvodů samy o sobě nestačí, ale musí k nim přistoupit další zesilující důvody.
231

 

K běhu času a zeslabení vazebních důvodů tak nakonec přihlédl také Vrchní soud 

v případu Davida Ratha a rozhodl o jeho propuštění z vazby, kterou nahradil méně 

omezujícími opatřeními. Teprve po poměrně dlouhé době se tak Vrchní soud začal více 

zabývat rovněž argumenty stěžovatele tkvící v jeho osobních a rodinných poměrech a dospěl 

k závěru, že nemá žádné poznatky, které by reálně odůvodňovaly obavu, že má v zahraničí 

dostatek finančních prostředků a kontakty, které by mu umožňovaly dlouhodobý pobyt 

v cizině.
232

 Rovněž i na základně tohoto usnesení dospěl Ústavní soud k závěru, že obecné 

soudy po dlouhou dobu pouze opakovaly obecné závěry a argumenty stěžovatele opomíjely. 

Přitom právě náležité odůvodnění a zohlednění všech skutečností je výrazem subsidiarity 

vazby a šetření práv obviněného. Rozhodnutí o dalším trvání vazby tak nesplňovaly formální 

požadavky a z těchto důvodů pak bylo shledáno porušení práv stěžovatele na spravedlivý 

proces a osobní svobodu.  

Zapotřebí je však dodat, že k tomuto nálezu připojila Ivana Janů odlišné stanovisko. V 

tomto svém stanovisku kritizovala zejména skutečnost, že ústavní soud při svém rozhodování 

vycházel do značné míry z usnesení Vrchního soudu, které však následovalo až po podání 

ústavní stížnosti a nebylo jí tedy napadnuto. Dále uvádí, že rozhodnutí, jímž došlo 

k prodloužení vazby, byla dle jejího názoru dostatečně odůvodněna s ohledem na konkrétní 

skutečnosti. To, že Vrchní soud shledal v určitý moment, že okolnosti odůvodňující vazbu 

jsou již oslabeny natolik, že obviněný může být z vazby propuštěn, ještě neznamená, že tyto 

důvody neexistovaly dříve. Usnesení Vrchní soudu tak dle Janů svědčí spíše o tom, že: 

„soudy rozhodující ve věci jsou schopny příslušné aspekty případu, jako je například 

erodování důvodů vazby plynutím času, posoudit samy i bez toho, aby Ústavní soud do jejich 

činnosti v daném trestním řízení musel zasahovat“.
233

 

 

                                                 
230

 Např. rozsudek ESLP ve věci Labita proti Itálii ze dne 11.1.2017, stížnost č. 26772/95, bod 156 – 159 a 

rozsudek ESLP ve věci Smatana proti ČR ze dne 27. září 2007, stížnost č. 18642/04, bod 102. 
231

 Srov. např. KMEC, J. In: KMEC, J. Evropská úmluva o lidských právech: komentář, op. cit. sub. 40, s.. 512 a 

513. 
232

 Usnesení Vrchního soudu č. j. 12 To 76/2013-25525 ze dne 11.11.2013. 
233

 Viz odlišné stanovisko soudkyně Ivany Janů k nálezu Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 2665/13 ze dne 

12.12.2013. 
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8.4 Útěková vazba 

Důvodem pro rozhodnutí o vzetí obviněného do útěkové vazby je důvodná obava, že 

obviněný uprchne nebo se bude skrývat, přičemž rozdíl mezi těmito pojmy spočívá v tom, zda 

se tak děje útěkem do ciziny nebo skrýváním se v tuzemsku.
234

 Obviněný tak činí za účelem 

vyhnout se trestnímu stíhání nebo trestu, a to jak jeho uložení, tak také trestu již 

uloženému.
235

 

Velmi diskutovanou byla otázka odůvodnění útěkové vazby. Úmluva v čl. 5 odst. 1 

písm. c) stanoví podmínku existence důvodné obavy o nezbytnosti tohoto opatření za 

účelem zabránění útěku osoby po spáchání trestného činu. Existenci této důvodné obavy však 

nemůže být odůvodněna pouze odkazem na hrozící trestní sazbu. Hrozící trestní sazba, která 

by měla být dle ustálené judikatury Ústavního soudu
236

 alespoň osm let, je pouze 

předpokladem pro rozhodnutí o útěkové vazbě, vždy však musí být dány konkrétní důvody 

odůvodňující obavu, že obviněný uprchne.
237

 Závěr o důvodnosti dalšího trvání jakékoliv 

vazby se vždy musí opírat o konkrétní skutečnosti, nestačí pouhé tlumočení zákonných 

kritérií.
238

 

 

8.5 Koluzní vazba 

Vzetí obviněného do koluzní vazby musí být odůvodněno důvodnou obavou, že 

obviněný bude mařit objasňování skutečností závažných pro trestní stíhání, například formou 

přímého či zprostředkovaného působení na dosud nevyslechnuté svědky nebo spoluobviněné, 

ale může se jednat také o znalce nebo o činnost spočívající v ukrývání důkazů.
239

 Z povahy 

koluzní vazby vyplývá, že ji není možno nahradit některým z opatření nahrazujících vazbu 

obsažených v § 73 a 73a trestního řádu.
240

  

                                                 
234

  ŠÁMAL, P., RŮŽIČKA, M. In: ŠÁMAL, P. a kol. Trestní řád I, II, III, op. cit. sub 137, s. 730 a n.  
235

 Vzetí do vazby z důvodů odůvodňujících obavu, že odsouzený uprchne, aby se vyhnul již pravomocně 

uloženému trestu, je možné jen výjimečně zejména s ohledem na skutečnost, že v takovém případě mají přednost 

opatření upravená v rámci vykonávacího řízení.  
236

 Nález Ústavního soudu III. ÚS 566/03 ze dne 1.4.2004 a nález Ústavního soudu sp. zn. IV. ÚS 3294/09 ze 

dne 17.5.2011. 
237

 Nález Ústavního soud sp. zn. I. ÚS 603/07 ze dne 7.6.2007, bod 20 a nález Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 

356/16 ze dne 17. 3. 2016, bod 13; rozsudek ESLP ve věci Neumeister proti Rakousku ze dne 27.6.1968, stížnost 

č. 1936/63, bod 10. 
238

 Srov. např. rozsudek ESLP Smetana proti ČR ze dne 27. 9. 2007, stížnost č. 18642/04; nález Ústavního soudu 

sp. zn. III. ÚS 103/99 ze dne 3.2.2000. 
239

 ŠÁMAL, P. a kol. Trestní řád I, II, III, op. cit. sub 137, s. 745. 
240

 Koluzní vazbu v případě obviněného mladistvého je však možné nahradit podle § 49 zákona o soudnictví ve 

věcech mládeže umístěním v péči důvěryhodné osoby.  
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 Koluzní vazba byla přezkoumávána Ústavním soudem
241

 z hlediska jejího souladu 

s článkem 5 odst. 1 písm. c) Úmluvy z důvodu, že Úmluva přímo neobsahuje možnost vzetí 

do vazby v případě, kdy je odůvodněna obava, že obviněný bude mařit objasňování 

skutečností závažných pro trestní stíhání. Dle Ústavního soudu splňuje koluzní vazba 

podmínku zákonného zbavení osobní svobody i podmínku důvodného podezření ze spáchání 

trestného činu obsažené v odst. 1 článku 5 Úmluvy a při splnění těchto podmínek dává 

Úmluva možnost upravit blíže jednotlivé vazební důvody. Ústavní soud tak shledal koluzní 

vazbu v souladu s Úmluvou. 

 

8.6 Předstižná vazba 

 Důvody pro rozhodnutí o vzetí obviněného do předstižné vazby jsou na rozdíl od výše 

uvedených druhů vazeb uvedeny v trestném řádu taxativně. Tyto důvody jsou čtyři, kdy se 

zaprvé může jednat o obavu, že obviněný bude opakovat trestnou činnost, pro niž je stíhán, 

dále o obavu, že obviněný dokoná trestný čin, o který se pokusil, třetím důvodem je obava 

z vykonání trestného činu, který obviněný připravoval a posledním v zákoně uvedeným 

důvodem je obava z vykonání trestného činu, kterým hrozil. Je zřejmé, že toto jednání je 

možné jen ve vztahu k úmyslným trestným činům. Dlouhou dobu činilo interpretační 

problémy spojení „ opakování trestné činnosti, pro niž je stíhán“ v tom, zda se může jednat o 

opakování jakékoliv trestné činnosti nebo pouze té, která se shoduje s tou, pro kterou je 

obviněný stíhán. P. Šámal a M. Růžička
242

 zastávají názor, že se tímto výrazem rozumí 

opakování trestné činnosti nejen jednoho trestného činu, ale také všech dalších trestných činů 

téže povahy.
243

  

Nutnost zabránění ve spáchání trestného činu je rovněž výslovně upraveným důvodem 

zbavení osobní svobody, který je upraven v čl. 5 odst. 1 písm. c) Úmluvy. K tomuto důvodu 

můžeme nalézt obsáhlou, a nutno dodat, ne příliš jednotnou judikaturu. Poměrně jednoznačný 

je závěr, že se musí jednat o konkrétní a určitý trestný čin.
244

 Složitější je již odpověď na 

otázku, zda se musí jednat o trestný čin alespoň ve stadiu pokusu nebo přípravy, tedy 

podmínku, aby se jednalo vůbec o čin, který je trestný. Poměrně překvapivým shledávám 

například rozhodnutí ESLP ve věci Eriksen proti Norsku ze dne 27.5.1997,
245

 kdy se 
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 Nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 1/94. ze dne 26.4.1994. 
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 ŠÁMAL, P. a kol. Trestní řád I, II, III, op. cit. sub 137, s.743. 
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 Stejný závěr také např. v Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 26.1.1995, sp. zn. 7 To 2/95. 
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 Např. rozhodnutí ve věci Guzzardi proti Itálii, op. cit. sub. 11. 
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 Rozhodnutí ESLP ve věci Eriksen proti Norsku ze dne 27.5.1997, stížnost č. 17391/90. 



62 

 

Evropský soud spokojil pouze s faktem, že se jednalo o recidivistu trpícího psychickým 

onemocněním a jen na základě této skutečnosti odůvodnil obavu ze spáchání dalšího trestného 

činu.
246

  

 

8.7 Vazba dle zákona o mezinárodní justiční spolupráci 

Jak jsem již předeslala v úvodu této kapitoly, omezení osobní svobody, která mají 

charakter vazby a navazují tak na čl. 8 odst. 5 Listiny, nalezneme i v zákoně o mezinárodní 

justiční spolupráci ve věcech trestních. Jedná se zejména o předběžnou vazbu upravenou v § 

81 a § 94, vazbu vydávací upravenou v § 101 a vazbu předávací upravenou v § 206.
247

 

Předběžná vazba. Předběžná vazba může být použita jak v souvislosti s vyžádáním 

osoby z cizího státu, tak v souvislosti s vydáním osoby do cizího státu. V případě vyžádání 

osoby je možné navrhnout, aby ministerstvo požádalo cizí stát o uvalení předběžné vazby na 

tuto osobu. Pokud by okolnosti odůvodňovali důvodnou obavu z útěku vydávané osoby, může 

být tato osoba vzata do předběžné vazby. Dále je možné předběžnou vazbu použít také u 

osoby, která má být předána mezinárodnímu soudu. Předběžná vazba nemá jako jediná 

v našem právním řádu stanovenou maximální možnou délku jejího trvání, což však 

neznamená, že by mohla trvat např. několik let.  

Přiměřeností délky předběžné vazby se zabýval již také Ústavní soud v souvislosti 

s ústavní stížností občana Turecké republiky proti rozhodnutím, jimiž bylo rozhodnuto o jeho 

ponechání ve vazbě.
248

 Tento stěžovatel byl v Turecku odsouzen k nepodmíněnému trestu 

odnětí svobody v délce 6 let, ale po vykonání části trestu z tohoto vězení uprchl a následně 

nelegálně pobýval na území České republiky, kde byl také zadržen, následně vzat do 

předběžné vazby a bylo proti němu zahájeno extradiční řízení. Vzhledem k tomu, že zde 

pobýval nelegálně a neměl zde hlubší pouto, shledal soud dostatek důvodů pro naplnění 

útěkové předběžné vazby. Stěžovatel ústavní stížností namítal, že je bez svého zavinění ve 

vazbě již tři roky, přičemž již dvakrát bylo rozhodnuto o jeho vydání, ale tato rozhodnutí byla 

vždy následně zrušena. Ústavní soud v rámci svého nálezu opět zdůraznil význam náležitého 

odůvodnění jakéhokoliv rozhodnutí o vazbě, které se musí opírat o konkrétní okolnosti 

daného případu a rovněž připomněl tzv. doktrínu zesílených důvodů, dle které je další trvání 
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 Podobný závěr lze vyvodit rovněž z rozhodnutí ESLP ve věci Shimovolos proti Rusku ze dne 21.6.2011, 

stížnost č. 30194/09.  
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 Dále nalezneme v zákoně o mezinárodní justiční spolupráci také vazbu uznávací upravenou v § 122 či vazbu 

průvozní upravenou v § 143. 
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 Nález Ústavního soudu sp. zn. II. ÚS 1301/17 ze dne 5.9. 2017. 
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odnětí svobody možné jen při jeho odůvodnění dalšími skutečnostmi. Již jen nesplnění těchto 

požadavků by mělo za následek poručení čl. 8 odst. 2 a 5 Listiny. Stěžejní však byla 

argumentace Ústavního soudu týkající se délky předběžné vazby, která musí být, i při absenci 

zákonné maximální délky trvání, přiměřená. Přitom nemůže být k tíži stěžovatele fakt, že 

s orgány žádající země je spolupráce obtížná a zdlouhavá, naopak je z tohoto možné 

vyvozovat, že vydání stěžovatele nepředstavuje pro žádající stát prioritu. Právě z důvodu 

absence maximální délky předběžné vazby „musí [obecné soudy, pozn. aut.] s ohledem na 

současnou právní úpravu postupovat restriktivně tak, aby celková délka vazby nebyla z 

hlediska zachování práva na osobní svobodu zcela nepřiměřená a nebyla tak porušována 

základní práva a svobody osoby, o jejíž vydání jde“.
249

 

Vydávací vazba. Na vydávací vazbě je zajímavé zejména to, že představuje výjimku 

z obecné zásady fakultativnosti v uložení vazby, protože o ní po rozhodnutí ministra 

spravedlnosti o povolení vydání a při zjednodušeném vydání rozhodne (nikoliv tedy může 

rozhodnout) na návrh státního zástupce předseda senátu. Jedinou podmínkou potřebnou pro 

to, aby osoba byla vzata do vydávací vazby, je skutečnost, že tato osoba má být vydána.250 

Vydávací vazba pak smí trvat nejdéle 3 měsíce, ve výjimečných případech (způsobených 

např. živelní pohromou)251 může být o další 3 měsíce prodloužena. 

Předávací vazba. Dalším druhem vazby upraveným v zákoně o mezinárodní justiční 

spolupráci je vazba předávací, která slouží k zajištění osoby, o níž soud rozhodl, že bude 

předána do jiného členského státu. Rovněž i zde se jedná o vazbu obligatorní s výjimkou 

situace, kdy je současně rozhodnuto o odložení předání.
252

 Zákon stanoví následně lhůty, 

v nichž musí být osoba předána vyžadujícímu státu a v návaznosti na tyto lhůty zákon o 

mezinárodní justiční spolupráci v § 213 upravuje rovněž situace, kdy musí být osoba 

propuštěna z předávací vazby. 

 

8.8 Délka vazby a její výkon 

I přes to, že Listina neupravuje maximální přípustnou dobu trvání vazby, neznamená 

to, že může trvat neomezeně dlouhou dobu. Vazba musí být vždy časově omezená a v souladu 
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 Tamtéž, bod. 28. 
250

KUBÍČEK, M. In: KUBÍČEK, M. Zákon o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních: komentář, op. 

cit. sub. 177, s. 381. 
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 Viz důvodová zpráva k zákonu č. 104/2013 Sb. o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, č. 

104/2013 Dz. 
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 POLÁK, P. In: KUBÍČEK, M. Zákon o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních: komentář, op. 

cit. sub. 177, s. 667. 
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se zásadou zdrženlivosti a přiměřenosti smí trvat jen nezbytně nutnou dobu. Trestní řád 

stanoví ve svém § 72a maximální přípustnou dobu trvání vazby v závislosti na typové 

závažnosti trestného činu od 1 roku až po 4 roky v případě zvlášť závažného zločinu, za který 

lze uložit výjimečný trest.  Část takto stanovené maximální doby trvání vazby potom připadá 

na přípravné řízení a část na řízení před soudem. Pro koluzní vazbu stanoví zvláštní nejvyšší 

přípustnou dobu tři měsíce, kdy prodloužit ji lze jen z důvodů uvedených v zákoně. Doba 

trvání vazby se začíná počítat ode dne, kdy došlo k omezení osobní svobody obviněného. 

Fakticky se tak může jednat o dobu zadržení, zatčení, vzetí do vazby, ale její počátek může 

rovněž spočívat v omezení osobní svobody podle jiných zákonů, např. zajištění osoby podle 

zákona o Policii ČR. 

Přezkoumání trvání důvodů vazby. Aby se zamezilo zbytečnému držení obviněného 

ve vazbě, jsou orgány činné v trestním řízení povinny průběžně zkoumat, zda důvody vazby 

trvají nebo se nezměnily a zda nelze vazbu nahradit některým z opatření nahrazujících vazbu 

(§ 71 odst. 1 trestního řádu). Přitom musí tyto orgány přihlížet k tomu, zda je ponechání 

obviněného ve vazbě stále nezbytné s ohledem na obtížnost věci, zda by jeho případné 

propuštění vedlo ke zmaření nebo ztížení účelu trestního stíhání. Naopak nelze přihlížet 

k průtahům způsobeným orgány činnými v trestním řízení. 

Dále je soudce na návrh státního zástupce povinen nejpozději každé tři měsíce 

v přípravném řízení rozhodnout o dalším pokračování vazby. Pokud soudce v této lhůtě 

nerozhodne, musí být obviněný neprodleně propuštěn na svobodu. Po podání obžaloby nebo 

návrhu na schválení dohody o vině a trestu rozhodne soud o dalším trvání vazby nejpozději do 

30 dnů od tohoto podání (§72 odst. 3 trestního řádu).
253

 

V souvislosti s povinností soudce propustit obviněného z vazby za situace, kdy 

nerozhodne o dalším trvání vazby v zákonem stanovené lhůtě, rezonuje českou justicí již 

poslední dva roky případ trestně stíhané soudkyně L. Zhoufové.
254

 Tato soudkyně se podle 

obžaloby dopustila trestného činu zbavení osobní svobody a zneužití pravomoci úřední osoby 

tím, že neprodloužila v případu stíhaného dealera vazbu v zákonem stanovené lhůtě a 

následně, jakmile tuto svou chybu zjistila, nepropustila obviněného na svobodu, ale místo 

toho vydala antedatované usnesení, jímž ho ponechala ve vazbě. V důsledku tohoto jejího 

postupu byl obviněný osm dnů ve vazbě nezákonně. Za toto jednání byla soudkyně kárným 
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 Blíže k tomuto viz ŠÁMAL, P., RŮŽIČKA, M. In: ŠÁMAL, P. a kol. Trestní řád I, II, III, op. cit. sub 137, s.  

844.  
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 Nejvyšší státní zástupce chce trestně stíhat soudkyni, které antedatovala vazební jednání. . In: www.ceska-

justice.cz  [online]. 2018 [cit. 10. 2. 2019]. Dostupné z: <https://www.ceska-justice.cz/2018/01/nejvyssi-statni-
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senátem Nejvyššího správního soudu potrestána snížením platu.
255

 Nejvyšší státní 

zastupitelství však vyhodnotilo tento trest jako nedostatečný.
256

 Okresní soud v Mělníku 

usnesením z dubna 2019 její trestní stíhání zastavil.
257

 Rovněž i z tohoto případu je patrné, že 

i přes veškerou snahu a dobrou vůli, může dojít k pochybení i jen z toho důvodu, že soudci 

mnohdy rozhodují v časovém presu a přetížení. Dle mého názoru, však úplné odstranění 

těchto individuálních pochybení není a nebude nikdy možné. Z výše uvedeného případu 

soudkyně L. Zhoufové můžeme nicméně vyvodit, že u těchto individuální pochybení existuje 

v praxi poměrně výrazná snaha o jejich sankcionování.  

Žádost o propuštění z vazby. Obviněný může kdykoliv žádat o propuštění z vazby 

nebo o její nahrazení na přijetí některého z opatření nahrazujícího vazbu. V souladu se 

zásadou kontradiktornosti řízení má obviněný právo uvádět skutečnosti proti jeho setrvání ve 

vazbě a dále mu musí být umožněno osobně se účastnit rozhodování o vazbě.
258

 Pokud 

vazební důvod pomine nebo je zřejmé, že vzhledem k dosud zjištěným skutečnostem, osobě 

obviněného atp. nepovede trestní stíhání k uložení trestu odnětí svobody, musí být obviněný 

ihned propuštěn na svobodu. Jak opakovaně zdůrazňuje Ústavní soud,
259

 musí být každé 

rozhodnutí orgánu týkající se vazby, tedy i rozhodnutí, jímž rozhodují o žádosti obviněného o 

propuštění z vazby jasné a náležitě odůvodněné.
260

 

 V případě, že dojde k překročení maximální přípustné doby trvání vazby, vydá soud a 

v přípravném řízení soudce nebo státní zástupce příkaz k propuštění obviněného z vazby. 

Kromě toho upravuje trestní řád také další okolnosti, při jejichž splnění musí být obviněný 

neprodleně propuštěn na svobodu.
261

  

Jakmile soud zastaví trestní stíhání nebo zprostí obviněného obžaloby, nejsou již dány 

vazební důvody a obviněný musí být propuštěn na svobodu. Otázkou sporu však bylo, jaký 
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vliv má na toto propuštění případné odvolání státního zástupce.
262

 Ústavní soud vyjádřil ve 

svém nálezu sp. zn. Pl. ÚS 6/10 ze dne 20.4.2010 stanovisko, dle kterého musí být obviněný 

propuštěn i v případě odvolání státního zástupce.  

 

8.8.1 Výkon vazby 

Pro zákonnost vazby a obecně jakéhokoliv omezení osobní svobody je také velmi 

důležité místo a podmínky, za kterých probíhají. Podmínky výkonu vazby musí být nastaveny 

tak, aby poskytovaly co možná nejvyšší možnou ochranu před jakýmkoliv nelidským, 

ponižujícím nebo obdobným jednáním s obviněným.
263

 Výkon vazby je u nás upraven 

zákonem č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby (dále jen jako „zákon o výkonu vazby“). 

Výkon vazby probíhá ve vazební věznici nebo ve zvláštním oddělení věznice a je 

zajišťován Vězeňskou službou České republiky. Z podstaty jejího výkonu je zřejmé, že 

s vazbou mohou být spojena četná omezení, vždy se však může jednat pouze o omezení, která 

jsou nezbytná pro účel vazby a zachování vnitřního pořádku a bezpečnosti.
264

 Obviněný může 

ve vazbě přijímat a odesílat korespondenci bez omezení, přijímat ve stanoveném rozsahu 

návštěvy, má právo na poskytnutí dostatečné nepřetržité doby pro účely spánku apod. (blíže 

§ 11 a násl. zákona o výkonu vazby). 

Otázkou podmínek, ve kterých probíhá omezení osobní svobody, se zabýval několikrát 

také Evropský soud pro lidská práva. Ve vztahu k České republice to bylo například ve věci 

stěžovatele Hýbnera.
265

 Stěžovatel byl v tomto případu, vzhledem ke svému zdravotnímu 

stavu, umístěn k výkonu trestu odnětí svobody do věznice s přísnějším režimem než do jakého 

byl zařazen. Tento rozdíl však, dle názoru Evropského soudu, pro stěžovatele neznamenal 

natolik závažný zásah do osobní svobody a dalších práv, aby bylo toto zbavení osobní 

svobody shledáno nezákonným. Stát tak dostál svým závazkům, když: „zajistil stěžovateli 

adekvátní podmínky umožňující splnění účelu trestu a dosažení náležité tělesné i duševní 

pohody“.
266

 

Z podstaty vazby je zřejmé, že při jejím výkonu dochází k omezení také některých 

občanských práv a svobod, zároveň se ale samotný výkon vazby a prostředí, ve kterém 
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probíhá, fakticky příliš neliší od výkonu trestu odnětí svobody. Vazbu z hlediska jejích 

dopadů na obviněného přirovnává k trestu odnětí svobody také Ústavní soud v již 

zmíněném nálezu sp. zn. I. ÚS 2208/13 ve věci Davida Ratha, kdy říká, že: „Na rozdíl od 

výkonu nepodmíněného trestu odnětí svobody, jehož legitimita je založena na pravomocném 

odsuzujícím rozsudku nezávislého a nestranného soudu, se nad legitimitou vazby vždy vznáší 

příslovečný Damoklův meč. I vazba, která byla uložena způsobem zcela souladným se 

zákonem, se totiž může posléze ukázat nespravedlivou, zejména je-li nakonec konstatováno, že 

se skutek nestal, nebo se neprokáže, že jej spáchal obviněný. Vazba, byť je pouze a výhradně 

institutem zajišťovacím, představuje pro obviněného obdobný, ne-li větší, zásah do osobní 

svobody jako výkon trestu odnětí svobody“.
267

  

Domnívám se, že tato podobnost obou institutů omezujících osobní svobodu je na 

zvážení a postupně by měla být přijímána opatření, která by výkon vazby činila více odlišným 

od samotného výkonu trestu odnětí svobody. Jako vhodné počáteční řešení se mi jeví 

například jiné označení a výraznější oddělení prostor a podmínek, za kterých dochází 

k výkonu trestu odnětí svobody a vazby. Tyto změny by dle mého názoru lépe zohledňovaly 

fakt, že dochází k výraznému omezení osobní svobody stále nevinné osoby.  

 

8.9 Opatření nahrazující vazbu 

Jelikož je vazba natolik závažným zásahem do práv a svobod jednotlivce, obsahuje 

právní řád celou řadu institutů, které mohou vazbu nahradit a jsou tak dalším projevem zásady 

fakultativnosti a subsidiarity vazby. Pozitivem těchto opatření je bezesporu fakt, že jimi 

nedochází k tak výraznému zásahu do základních práv jednotlivce (osoba může však stále být 

omezena např. ve svobodě pohybu), přesto tato opatření umožňují zajistit přítomnost 

obviněného a dosáhnout účelu trestního řízení. Při rozhodování o vazbě je povinností soudu 

zvážit možnost případného nahrazení vazby některým z opatření nahrazujících vazbu. Ovšem 

i pokud by došel k závěru, že obviněný splňuje podmínky pro jeho uložení, není povinností 

soudu toto opatření přijmout (viz slovo „může“ v § 73 odst. 1 trestního řádu). Stejně jako při 

rozhodování o vazbě, závisí i zde konečné rozhodnutí ohledně přijetí opatření na konkrétních 

okolnostech případu a zejména pak na povaze spáchaného trestného činu a osobě 

obviněného.
268
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Jedná se o opatření spočívající v záruce zájmového sdružení nebo důvěryhodné osoby, 

slibu obviněného, dohledu probačního úředníka, předběžného opatření a peněžité záruce. 

Všechna tato opatření mají společné to, že jimi lze nahradit pouze vazbu útěkovou a 

předstižnou s výjimkou peněžité záruky pro určité vyjmenované trestné činy. Z povahy 

koluzní vazby je totiž zřejmé, že by žádné z těchto opatření nemohlo zabránit důvodné obavě, 

pro kterou je koluzní vazba ukládána. Předběžná opatření upravená v § 88b trestního řádu 

mají navíc spíše povahu opatření preventivních, jejich hlavním cílem je ochrana poškozeného 

atd. 

Nahrazení vazby Davida Ratha. V případu Davida Ratha nebylo v odborných 

kruzích příliš pochyb o důvodnosti útěkové vazby, vyvstávala tak pouze otázka, jestli by 

vazba neměla být nahrazena některým z institutů nahrazujících vazbu.
269

 K závěru o možnosti 

nahrazení vazby některým z nahrazujících institutů dospěl teprve až Vrchní soud rozhodnutím 

ze dne 11.11.2013. Do té doby soudy opakovaně odmítaly stěžovatelem navrhovaná 

nahrazující opatření. Činily tak zejména z důvodu závažnosti a rozsahu trestné činnosti, kdy 

například nepřijaly peněžitou záruku s ohledem na výši prospěchu a škody, kterou měl 

stěžovatel svou trestnou činností způsobit. 

Co se týče opatření spočívajícího v záruce zájmového sdružení občanů nebo 

důvěryhodné osoby je jejich hlavní myšlenkou to, že prostřednictvím těchto osob dochází 

k psychickému působení na obviněného. V případě rozhodování o přijetí slibu jsou obzvláště 

významné všechny konkrétní okolnosti případu, jako jsou rodinné a pracovní vztahy 

obviněného, povaha spáchaného trestného činu atd.
270

 V rozhodnutí o nahrazení vazby 

dohledem probačního úředníka ukládá soud obviněnému další omezení, která mají vést 

k vyšší efektivitě uloženého opatření. Předběžná opatření jsou v trestním řádu obsažena 

relativně nově v souvislosti se zákonem č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů. V případě 

rozhodnutí o nahrazení vazby některým z výše uvedených opatření, může soud obviněnému 

zároveň uložit zákaz vycestování do zahraničí. Opatření nahrazující vazbu v podobě peněžité 

záruky je upraveno v samostatném ustanovení § 73a trestního řádu. Toto ustanovení zároveň 

upravuje i důvody, spočívající například v uprchnutí obviněného, opakování trestné činnosti 

atd., kdy peněžitá záruky připadá státu. Peněžitou záruku je možné použít také na zaplacení 

peněžitého trestu, nákladů trestního řízení nebo na úhradu pohledávky poškozeného. 
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 Snaha o nahrazování vazby alternativními opatřeními vyplývá rovněž z celé řady 

mezinárodních dokumentů, jako příklad mohu uvést Standardní minimální pravidla OSN pro 

opatření nespojená s odnětím svobody. Kromě absence zásahu do osobní svobody 

obviněného, lze významné pozitivum alternativních opatření spatřovat ve skutečnosti, že 

umožňují zachovat rodinné i pracovní vazby obviněného a rovněž se jedná o výrazně méně 

nákladný způsob zajištění obviněného v porovnání s jeho pobytem ve vazební věznici. 

 Hojně diskutovaná je již několik let otázka zavedení elektronického sledovacího 

systému i v případech nahrazení vazby.
271

 Zájem na zavedení tohoto systému ze strany 

soudců, státních zástupců, ale i úředníků probační a mediační služby byl zřejmý například 

z výsledků výzkumu uskutečněným pracovníky Institutu pro kriminologii a sociální 

prevenci.
272

 Zavedení elektronického sledování by mohlo přinést bezesporu celou řadu výhod, 

jako je zabezpečení lepšího systému kontroly obviněného, čímž by mohlo dojít ke zvýšení 

efektivity těchto opatření a potenciálně i ke snížení pravděpodobnosti v páchání další trestné 

činnosti. Na tyto požadavky praxe reagovala novela trestního řádu, zákon č. 150/2016 Sb., 

kterou byla zavedena možnost rozhodnout v souvislosti s nahrazením vazby některým 

z alternativních opatření o výkonu elektronické kontroly plnění povinností a to pomocí 

elektronického kontrolního systému umožňujícího detekci pohybu obviněného (§ 73 odst. 4 

trestního řádu). Návrh nového trestního řádu navíc počítá s komplexnější úpravou v rámci 

nového institutu tzv. domácí vazby.
273

 

 

8.10 Závěrečné poznámky k vazbě 

S odlišným stanoviskem Ivany Janů v případě vazby Davida Ratha se úplně neshoduji 

a přikláním se spíše k názoru vyslovenému senátem. Po prostudování usnesení Krajského 

soudu v Praze sp. zn. 4 T 21/2013 jsem toho názoru, že toto usnesení není, zejména pak 

s ohledem na délku trvání vazby, úplně náležitě odůvodněno.  

Krajský soud se v tomto usnesení, dle mého názoru dostatečně, zaobírá obecnými 

podmínkami pro vzetí obviněného do vazby a uvádí hned několik důvodů, na základě kterých 

                                                 
271

 Viz např. Vláda je pro nahrazení vazby elektronickými náramky. In: www.ceska-justice.cz  [online]. 2015 

[cit. 10. 12. 2018]. Dostupné z: <http://www.ceska-justice.cz/2015/05/vlada-je-pro-nahrazeni-vazby-

elektronickymi-naramky/> 
272

 Výsledky výzkumu byly zveřejněny v ZEMAN, P., BIEDERMANOVÁ, E., DIBLÍKOVÁ, S., HOLAS, J., 

VLACH, J. Opatření nahrazující vazbu v trestním řízení: poznatky z výzkumu. Trestněprávní revue. 2011, č. 5, s. 

142-146. 
273

 Viz ŘÍHA, J. Zajišťovací prostředky ve světle rekodifikace trestního řízení. In: JELÍNEK, J. Trestní právo 

procesní - minulost a budoucnost. Praha: Leges, 2016. Teoretik, s. 268. 



70 

 

je nepochybné, že tyto podmínky byly u Davida Ratha dány. Krajský soud se zabýval rovněž 

konkrétními skutečnostmi, které odůvodňují trvání útěkové vazby, i když zde do značné míry 

odkázal na svá předchozí rozhodnutí, jimiž rovněž zamítl žádost obžalovaného o propuštění 

z vazby.  

K danému rozhodnutí bych však měla výtku týkající se důslednějšího zohlednění 

časového hlediska. Krajský soud sice zmiňuje judikaturu Ústavního soudu, dle které 

postupem času dochází k zeslabení původních vazebních důvodů a uvádí, že se jím při svém 

rozhodování řídí, domnívám se však, že právě v tomto směru je odůvodnění ne úplně 

dostatečné, když se omezuje právě jen na toto konstatování. Přitom jak opakovaně zdůrazňuje 

Ústavní soud, může být jen řádné a vyčerpávající odůvodnění ústavně konformní.
274

 I 

s ohledem na výše uvedenou judikaturu se měl Krajský soud lépe vypořádat s argumenty, 

které svědčili ve prospěch obviněného, resp. v té době již obžalovaného Davida Ratha a 

teprve na základě tohoto posouzení by mohl, dle mého, dospět k dostatečně odůvodněnému 

závěru o důvodnosti dalšího trvání útěkové vazby.  

V projednávané věci tak soudy po poměrně dlouhou dobu opomíjely požadavek 

náležitého a vyčerpávajícího odůvodnění týkající se vazby zejména s ohledem na její povahu 

jako opatření ultima ratio a z tohoto důvodu se domnívám, že Ústavní soud správně v dané 

věci zrušil rozhodnutí Vrchního soudu, jímž došlo k porušení základních práv stěžovatele.  

Na závěr k tomuto tématu si dovolím ještě poznamenat, že i v oblasti ochrany osobní 

svobody se judikatura vyvíjela a ne vždy rozhodoval Ústavní soud tolik ve prospěch osobní 

svobody. Ústavní soud tak například ve svém nálezu sp. zn. III. ÚS 83/96 ze dne 25.9.1996 

fakticky připustil délku trvání vazby delší než 4 roky. Stalo se tak z důvodu rozhodnutí podle 

kterého obecné soudy neměly přihlížet k době cca jednoho měsíce, po kterou obviněný již 

opakovaně zdržoval trestní řízení změnou obhájce. I na základě tohoto nálezu je třeba si 

uvědomit, že ne vždy je správné a spravedlivé prosazovat osobní svobodu nad právo na 

spravedlivý proces. Slovy Ústavního soudu: „jestliže  překážky  bránící   státu,  navzdory  

realizované  snaze vazební trestní  věc ve stanovené  lhůtě pravomocně skončit,  jsou v 

extrémním rozporu s  účelem trestního řízení (§ 1  tr. ř.), svou podstatou  a   cílem  porušují  

nejen  zákon,   ale  současně  též i podmínky spravedlivého  procesu (stanoveného postupu),  

jak tyto vyplývají z ústavního pořádku republiky (čl. 36 odst. 1 Listiny)“.
275
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 Nález Ústavního soudu sp. zn. III. ÚS 83/96 ze dne 25.9.1996, část XIII. 
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Domnívám se, že postavení soudu při rozhodování o vazbě není vůbec jednoduché, 

což je dáno zejména tím, že soud v takových případech pracuje pouze s domněnkami a 

nemůže čekat na jednání obviněného, které by následně mohlo značně ztížit dosažení účelu 

trestního řízení a potenciálně ohrozit i ostatní osoby. Soudy tak fakticky do jisté míry 

předvídají budoucí chování obviněného. Zejména rozhodování soudu v přípravném řízení 

navíc může komplikovat skutečnost, že v rámci víkendových služeb na malých okresních 

soudech mohou o vazbě rozhodovat i netrestní soudci.
276

 I při náležitém postupu soudu tak 

může dojít k pochybení, vždy je však zapotřebí rozhodovat ve vazebních věcech s ohledem na 

lidská práva a judikaturu nejvyšších soudů, která tato do značné míry obecná práva vykládají.  
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9. Omezení osobní svobody ze zdravotních důvodů 

Poslední odstavec článku 8 Listiny upravuje situace, kdy může být osoba převzata 

nebo držena v ústavu zdravotnické péče bez jejího souhlasu. Toto ustanovení tak představuje 

výjimku ze zásady svobodného rozhodování o péči o vlastní zdraví, které však není v žádné 

společnosti absolutní.
277

 Základní zásada, která se totiž v oblasti zdravotní péče uplatňuje, je 

zásada poskytování zdravotních služeb na základě svobodného a informovaného souhlasu 

pacienta.
278

 Současné zdravotnické právo klade velký důraz na svobodnou vůli a právo na 

sebeurčení jednotlivce. Jedná se však o práva relativní, do nichž může být v určitých 

případech zasaženo, resp. mohou být omezeny. Tak tomu je právě i v případě úpravy 

přípustnosti omezení osobní svobody ze zdravotních důvodů.
279

  

Důvody, pro které Listina připouští omezení osobní svobody ze zdravotních důvodů, 

jsou ochrana zdraví ostatních osob, ochrana osoby před sebou samým atd.
280

 Omezit osobní 

svobodu jednotlivce je tedy možné nikoliv pouze za léčebným účelem. Tento závěr potvrdil 

Evropský soud pro lidská práva například ve svém rozhodnutí ve věci Hutchinson Reid proti 

Spojenému království.
281

 Ani omezení osobní svobody z těchto důvodů však není bezmezné a 

je třeba k němu přistupovat restriktivně. Faktu, že ne vždy tomu tak je, svědčí například nález 

Ústavního soudu ve věci vyšetření stěžovatelky v psychiatrické léčebně.
282

 V tomto případě 

policie použila nepřiměřené donucovací prostředky za účelem vyšetření psychického stavu 

stěžovatelky, jejíž psychická porucha však nakonec nebyla prokázána. Ústavní soud tak 

v tomto nálezu připomněl, že „ani v případech diagnostikovaných psychických poruch nelze 

stavět lékařskou diagnózu nad právo“.
283

 I když je osobní svoboda člověka omezena, stále mu 

náleží všechna ostatní osobnostní a majetková práva.  

Listina v čl. 8 odst. 6 obsahuje základní podmínky, při jejichž splnění může být 

osobní svoboda omezena. Případy, ve kterých může dojít k převzetí nebo držení osoby 

v ústavní zdravotnické péči bez jejího souhlasu, může stanovit pouze zákon. Dále tento 

odstavec upravuje následný obecný procesní postup. Takové opatření musí být do 24 hodin 
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oznámeno soudu, který následně musí o oprávněnosti tohoto opatření rozhodnout do 7 dnů. 

Rozhodování o převzetí nebo držení osoby v ústavní zdravotnické péči náleží výhradně 

soudu, což potvrdil rovněž Ústavní soud, kdy v minulosti například musel zrušit pravomoc 

okresního úřadu nařídit alkoholikům ústavní léčbu pro rozpor s čl. 8 odst. 6 Listiny.
284

  

Listina zde na rozdíl od úpravy zadržení a zatčení výslovně nestanoví, že v případě 

překročení lhůty 24 hodin pro oznámení má být osoba propuštěna na svobodu. I přes tento 

fakt je však teorií dovozováno, že: „s ohledem na cenu osobní svobody, natolik důležitou, že 

její překročení musí vést k závěru o protiústavnosti omezení osobní svobody“.
285

 

Rozhodovací praxe soudů ukazuje, že ne vždy tomu tak opravdu je. Zajímavým je 

v tomto směru rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ve věci Ťupa proti ČR.
286

 

Jednalo se o případ, kdy stěžovatel byl převezen do psychiatrické léčebny, která soud 

informovala o jeho převzetí až o 4 dny později. Ještě téhož dne byl stěžovatel vyslechnut 

vyšší soudní úřednicí a následně o několik hodin později bylo na základě tohoto výslechu 

rozhodnuto soudem o zákonnosti jeho převzetí. Ústavní soud odmítl ústavní stížnost 

stěžovatele jako zjevně neopodstatněnou a vyjádřil názor, že překročení lhůty 24 hodin nemá 

za následek nezákonnost zbavení osobní svobody. S tímto názorem se Evropský soud pro 

lidská práva neztotožnil a vyslovil názor, že nedodržení lhůty 24 hodin pro oznámení převzetí 

osoby zdravotnickým zařízením soudu má za následek nezákonnost držení a vhodným 

opatřením k nápravě by tak byla žádost o propuštění. Soud však následně rozhodl o 

přípustnosti jeho držení v zákonné sedmidenní lhůtě, což mělo za následek možnost 

stěžovatele domáhat se „pouze“ přiměřeného zadostiučinění, nikoliv již propuštění z léčebny. 

Z tohoto rozhodnutí je zřejmé, že samotné nedodržení 24 hodinové lhůty nemá za následek 

nezákonnost zbavení osobní svobody jako celku. 

 

9.1 Zákonné podmínky pro omezení osobní svobody ze zdravotních důvodů 

Jak jsem již zmínila výše, stanovení podmínek, za kterých může být osoba převzata 

nebo držena v ústavu zdravotnické péče bez jejího souhlasu, svěřuje Listina zákonu. Omezení 

osobní svobody ze zdravotních důvodů je upraveno zejména v občanském zákoníku a v 

zákoně o zdravotních službách, procesní úpravu vyslovení přípustnosti převzetí nebo držení 

v ústavu zdravotnické péče nebo vyslovení nepřípustnosti držení v zařízení sociálních služeb 
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obsahuje díl 4 zákona o zvláštních řízeních soudních. Vzhledem k systematice našeho 

právního řádu, se úprava zdravotnické detence v občanském zákoníku může jevit jako 

zmatečná za situace, kdy osobnostní práva pacientů byla vždy předmětem úpravy předpisů 

zdravotnického práva.
287

 Z tohoto důvodu se občanský zákoník a zdravotnické předpisy 

navzájem doplňují a někdy pak dochází i ke zbytečnému „zdvojení“ úpravy.  Dále je také 

vhodné doplnit, že předmětná ustanovení občanského zákoníku i zákona o zdravotních 

službách se nevztahují na případy, kdy za osobu omezenou na osobní svobodě udělil souhlas 

s tímto omezením (resp. přesněji hospitalizací) opatrovník či zákonný zástupce. 

Občanský zákoník v § 104 upravuje pouze obecné požadavky převzetí člověka bez 

jeho souhlasu do zařízení poskytujícího zdravotní péči,
288

 jedná se o požadavek zákonem 

stanoveného důvodu a podmínky, že nezbytnou péči o jeho osobu nelze zajistit mírnějším a 

méně omezujícím opatřením. Dále ustanovení § 109 občanského zákoníku upravuje právo 

člověka převzatého nebo drženého v zařízení poskytujícího zdravotní péči na přezkoumání 

jeho zdravotního stavu, zdravotní dokumentace apod. nezávislým lékařem. Toto ustanovení 

tak poskytuje ochranu zejména člověku, u kterého s ohledem na povahu zdravotnické detence, 

není zajištěn dostatečný výkon jeho relativních osobnostních práv, např. právo pacienta na 

zpřístupnění informací zdravotnického zařízení, od kterého si vyžádal konzultační služby 

(§ 46 zákona o zdravotních službách), právo přijímat návštěvy (§ 28 odst. 3 zákona o 

zdravotních službách) atd. V případě nesplnění povinnosti zařízení poskytujícího zdravotní 

péči nebránit pacientovi ve výkonu jeho práva na přezkum, se zdravotnická detence jako 

taková nestává nezákonnou, ale může zakládat pouze odpovědnost za újmu, která pacientovi 

vznikla na jeho právech.
289

 

Důvody hospitalizace bez souhlasu pacienta. Důvody, pro takovéto omezení osobní 

svobody formou hospitalizace pacienta bez jeho souhlasu, obsahuje zákon o zdravotních 

službách ve svém § 38. Tyto důvody lze rozdělit do tří skupin. První skupinu případů, kdy lze 

pacienta hospitalizovat bez jeho souhlasu, tvoří situace, kdy je tato detence nařízena orgánem 

veřejné moci. Jedná se tzv. o ústavní ochranné léčení, nařízenou izolaci, karanténu nebo 

léčení dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a vyšetření zdravotního stavu 

dle trestního řádu. Do druhé skupiny řadíme dle § 38 odst. 1 písm. b) zákona o zdravotních 

službách situaci, kdy osoba ohrožuje bezprostředně a závažným způsobem sebe nebo své 
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okolí a jeví známky duševní poruchy nebo touto poruchou trpí nebo je pod vlivem návykové 

látky, pokud hrozbu pro pacienta nebo jeho okolí nelze odvrátit jinak. Třetím důvodem je 

poskytnutí neodkladné péče pacientovi, jehož zdravotní stav to vyžaduje, zároveň ale 

neumožňuje, aby s ním vyslovil souhlas. 

Procesní otázky. Procesní otázky zdravotnické detence upravuje zejména § 66 až 83 

zákona o zvláštních řízeních soudních. Dle ustanovení § 75 má každý zdravotní ústav, do 

kterého je převzata osoba bez svého písemného souhlasu,
290

 povinnost oznámit tuto 

skutečnost do 24 hodin soudu. Jak jsem již zmínila výše, zákon nespojuje s promeškáním této 

lhůty žádné konkrétní důsledky, pouze v takovém případě upravuje pouze možnost podat 

návrh na zahájení řízení přímo osobou omezenou na osobní svobodě nebo jejím zákonným 

zástupcem. Toto právo má také osoba, za níž dal souhlas s převzetím její opatrovník. 

Evropský soud pro lidská práva se musel zabývat otázkou, zda lze toto právo rozšířit i na dítě, 

za které dal s převzetím souhlas jeho zákonný zástupce. V rozhodnutí Storck proti 

Německu
291

 dospěl k závěru, že v závislosti na míře rozumové a volní vyspělosti dítěte má 

dítě, v případě jeho nesouhlasu se zdravotnickou detencí, rovněž právo učinit oznámení 

soudu. Tato oznamovací povinnost se z podstaty věci nevztahuje na případy, kdy k omezení 

osobní svobody ve zdravotnickém zařízení došlo na základě rozhodnutí soudu v jiném 

řízení.
292

 Soud následně rozhodně do 7 dnů od převzetí o zákonnosti tohoto převzetí, a to 

zejména na základě výslechu umístěné osoby a ošetřujícího lékaře. Je zřejmé, že vhledem ke 

krátké lhůtě není možné rozsáhlejší dokazování.
293

 

Na rozhodnutí o zákonnosti (přípustnosti) převzetí automaticky navazuje řízení o 

vyslovení přípustnosti dalšího držení této osoby v ústavu zdravotnické péče, které musí být 

ukončeno nejpozději do tří měsíců vyhlášením rozsudku, kterým soud rozhodne, zda je další 

držení přípustné a na jak dlouhou dobu.
294

 Tento rozsudek pozbývá účinnosti po uplynutí 

jednoho roku od jeho vyhlášení a v případě prodloužení doby držení musí soud provést nové 

šetření a o prodloužení doby držení znovu rozhodnout. Mimo to může umístěný člověk, jeho 

zástupce, opatrovník a osoby jemu blízké podat kdykoliv v průběhu držení návrh na 
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propuštění. Toto řízení může být zahájeno také z moci úřední.
295

 I v případech zdravotnické 

detence mají osoby zbavené osobní svobody právo podat návrh na zahájení přezkumného 

řízení ohledně zákonnosti zdravotnické detence vyplývající z čl. 5 odst. 4 Úmluvy
296

 a 

v případě, kdy byla osoba zbavena osobní svobody v rozporu s čl. 5 Úmluvy, má právo na 

náhradu z toho vzniklé újmy.
297

 

Jak vyplývá z rozsudku Evropského soudu pro lidská práva ve věci Winterwerp proti 

Nizozemsku, který je podrobněji rozebrán dále, nezbytným podkladem pro rozhodování 

soudu je vždy lékařské posouzení zdravotního stavu.298 O návrhu rozhodne soud rozsudkem, 

který musí být vyhlášen nejpozději do dvou měsíců od podání návrhu.  

Při rozhodování o přípustnosti dalšího držení v ústavu je třeba mít na paměti, že i zde 

se jedná o případ omezení osobní svobody člověka a tím i o enormní zásah do jeho ústavně 

zaručeného práva, resp. svobody, a to zejména za situace, kdy lze tímto rozhodnutím omezit 

osobní svobodu až na jeden rok. I toto rozhodnutí tak musí být náležitě odůvodněno a to 

zejména ve vztahu k osobám s duševním postižením, jejichž práva byla dlouhou dobu 

opomíjena a porušována, což zdůraznil Ústavní soud například ve svém nálezu týkající se 

stěžovatelky s diagnostikovaným duševním postižením.299 V případě této stěžovatelky 

rozhodl obvodní soud o přípustnosti jejího dalšího držení v psychiatrické nemocnici, kdy pro 

účely tohoto řízení jí jmenoval opatrovníka a nechal vypracovat znalecký posudek. Soudkyně 

však stěžovatelku nevyslechla, ani ji nezhlédla. Předmětný rozsudek navíc neobsahoval 

odůvodnění a nebyl stěžovatelce doručen. Právo na přítomnost a vyjádření se při projednávání 

jeho věci je základním právem každého a je obsaženo v čl. 38 odst. 2 Listiny. Právě 

v detenčních řízeních je toto právo často opomíjeno. Je zřejmé, že s ohledem na zdravotní stav 

posuzované osoby a vzhledem k tomu, že je v řízení zastoupena opatrovníkem, není vždy 

nutná její osobní přítomnost, je však nezbytné, aby tato osoba byla alespoň vyslechnuta. 

Rovněž je nezbytné, aby rozhodnutí bylo osobě doručeno, neboť: „není možné člověka zbavit 

osobní svobody až na dobu dvanácti měsíců bez toho, aby byla vynaložena potřebná snaha 
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 HROMADA, M. In: SVOBODA, K., TLÁŠKOVÁ, Š., VLÁČIL, D., LEVÝ, J., HROMADA, M., BÍLÝ, M., 

HAMUĽÁKOVÁ, K., KŘIVÁČKOVÁ, J., PIRK, T., SMOLÍK, P. Zákon o zvláštních řízeních soudních. 1. 

vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2015, s. 159 (dále citováno jako „SVOBODA, K. a kol. Zákon o 

zvláštních řízeních soudních“). 
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 Tento závěr potvrdil také ESLP v rozsudku ve věci Hutchinson Reid proti Spojenému království ze dne 

20.5.2003, stížnost č. 50272/99. 
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 Viz např. rozsudek ESLP ve věci Wassink proti Nizozemsku ze dne 27.9.1990, stížnost č. 12535/86. 
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 Stejný závěr také např. rozsudek ESLP ve věci C.B. proti Rumunsku ze dne 20.4.2010, stížnost č. 21207/03. 
299

 Nález Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 1974/14 ze dne 23.3.2015. Jedná se o nález, který se poprvé komplexněji 

zabýval otázkou řízení o vyslovení přípustnosti dalšího držení. 
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mu tuto informaci sdělit“.300 Ústavní soud tak napadený rozsudek z výše uvedených důvodů 

zrušil, mimo jiné, i pro rozpor s čl. 8 odst. 1 Listiny a čl. 5 odst. 4 Úmluvy.  

Význam náležitě odůvodněného rozhodnutí o přípustnosti držení osoby ve 

zdravotnickém zařízení opakovaně zdůrazňuje také Evropský soud pro lidská práva.301 Aby 

soud dostál své povinnosti, je nezbytné, aby si nejdříve obstaral všechny potřebné důkazy, a 

teprve na základě nich si může učinit kvalifikovaný názor ohledně potřebnosti a nezbytnosti 

zdravotnické detence. Jedná se přitom o požadavky, které vyplývají již ze samotného 

významu osobní svobody v demokratickém světě.  

Kromě výše zmíněného „klasického řízení“302 zná zákon o zvláštních řízeních 

soudních také řízení zkrácené, které se od toho klasického liší v tom, že soud zde rozhoduje 

pouze o souhlasu s převzetím. Zkrácené řízení lze použít ve všech případech hospitalizace 

pacienta, který vzhledem ke svému zdravotnímu stavu není schopen právně jednat, 

s výjimkou stavu způsobeného duševní poruchou. Soud zde rozhoduje do 7 dnů bez jednání, 

přičemž vychází zejména z vyjádření ošetřujícího lékaře, aniž by byl zapotřebí např. znalecký 

posudek. Problematickým by zde mohl být fakt, že účinnost tohoto rozhodnutí není nijak 

časově omezena. Jelikož však ustanovení o zkráceném řízení nevylučuje aplikaci ustanovení o 

návrhu na propuštění, bude se moci tento postup uplatnit i zde.  

 

9.2 Zdravotnická detence v Úmluvě 

Úmluva umožňuje zbavit osoby osobní svobody ze zdravotních důvodů ve svém čl. 5 

odst. 1 písm. e). Důvody, pro které je možné zbavit osobní svobody je zabránění šíření 

nakažlivé nemoci, dále je možné zbavení u osob alkoholiků, duševně nemocných, narkomanů 

nebo tuláků. 

Otázkou detence pacienta se Evropský soud pro lidská práva zabýval relativně často. 

Bohatou judikaturu nalezneme k případům detence osob trpících duševní poruchou. Aby 

osoba byla shledána duševně nemocnou a byla zbavena osobní svobody, musí být splněny 
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 Tamtéž, s. 4. 
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 Např. rozhodnutí ESLP ve věci Ťupa proti České republice ze dne 26.5.2011, stížnost č. 39822/07, bod 45 a 

n. Evropský soud shledal v tomto případě nepřípustnou situaci, kdy se rozhodnutí soudu opíralo pouze o výslech 
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ošetřující lékařkou stěžovatele, s níž stěžovatel nesouhlasil. Soud ve svém rozhodnutí do značné míry citoval 

pouze zákonná ustanovení, aniž by zohlednil nebo se nějak vypořádal s námitkami stěžovatele.  
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 PODRAZIL, P. Řízení ve věcech vyslovení přípustnosti převzetí nebo držení ve zdravotním ústavu. In: 

ŠÍNOVÁ, R., PETROV KŘIVÁČKOVÁ, J. a kol. Civilní proces. Řízení nesporné, rozhodčí a s mezinárodním 

prvkem. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2015, s. 91. 
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následující požadavky, které ve svém rozsudku Winterwerp proti Nizozemsku
303

  formulovat 

Evropský soud pro lidská práva. První podmínkou je objektivní existence duševní poruchy 

potvrzená odborným posudkem lékaře, který je vypracován pokud možno ještě před 

rozhodnutím o detenci.
304

 Dále se musí jednat o duševní poruchu takového druhu či stupně, 

který odůvodňuje nedobrovolné zbavení osobní svobody. Účelem detence přitom nemusí být 

pouze terapie nebo poskytování jiné léčby, ale může jím být také odvrácení nebezpečí, které 

představuje osoba trpící duševní poruchou pro sebe nebo své okolí.
305

 Třetí podmínkou je 

trvání zbavení osobní svobody pouze po dobu, po kterou tato porucha trvá. 

Co se týče zbavení osobní svobody u osob alkoholiků a drogově závislých, zvolil 

Evropský soud pro lidská práva spíše extenzivní výklad. Ten nalezneme například v jeho 

rozsudku ve věci Witold Litwa proti Polsku,
306

 kdy ačkoliv se nejednalo o osobu trpící 

chronickou závislostí, shledal Evropský soud zbavení osobní svobody v souladu s Úmluvou. 

Pojmu „alkoholik“ je tak přisuzován širší význam, kdy se může jednat o jakoukoliv osobu, 

která svým chováním ohrožuje veřejný pořádek nebo sebe samé. Jelikož hranice veřejného 

pořádku může být poněkud tenká, je třeba vždy v konkrétním případě a při zvážení 

konkrétních okolností posuzovat, zda chování osoby narušuje veřejný pořádek. Tak například 

ve svém pozdějším rozsudku vyslovil Evropský soud ve věci Charin proti Rusku,
307

 že není 

možná detence osoby, která po požití alkoholu vzbuzuje pohoršení svým vzhledem.  

Evropský soud pro lidská práva se ve své judikatuře zabýval také posledním 

z úmluvou vyjmenovaných důvodů přípustného zbavení osobní svobody, kterým je zabránění 

šíření nakažlivé nemoci. Podmínky přípustného zbavení svobody z tohoto důvodu jsou 

poměrně zřejmé a jedná se o přítomnost nakažlivé nemoci u osoby, kdy tato nemoc může 

ohrozit veřejné zdraví a zároveň není možné, resp. stejně účinné, jiné, méně omezující 

opatření.
308
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 Rozsudek ESLP Chrain (Khrain) proti Rusku ze dne 3.2.2011, stížnost č. 37345/03. 
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 Požadavek méně omezujícího opatření nebyl splněn např. ve věci Enhorn proti Švédsku, ve které rozhodl 

ESLP rozsudkem ze dne 25.1.2005, na základě stížnosti č. 56529/00. Jednalo se o případ stěžovatele nakaženého 

virem HIV, který byl zbaven osobní svobody z důvodu, že neplnil pokyny k zabránění šíření viru. Toto zbavení 
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tomu, že by stěžovatel při pobytu na svobodě někoho nakazil. Evropský soud tak dospěl k závěru, že obecné 

soudy v daném případě dostatečně nezvážily jiná, méně omezující opatření. 
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9.3 Problematika vyšetření duševního stavu pozorováním ve zdravotnickém 

ústavu 

Vyšetření duševního stavu obviněného znalcem pozorováním ve zdravotnickém 

ústavu, jako jedno z přípustných omezení osobní svobody podle čl. 8 odst. 6 Listiny, je 

upraveno v § 116 odst. 2 trestního řádu. Přímo v tomto ustanovení je rovněž zakotven 

požadavek subsidiarity tohoto opatření. Zároveň je zřejmé, že soud může nařídit pozorování 

vždy pouze na základě odborného posudku, neboť sám nedokáže posoudit otázku ohledně 

duševního stavu obviněného.
309

 Samotné nařízení pozorování je však již otázkou právní a 

znalecký posudek tak slouží jen jako důkaz, na základě kterého může soud učinit závěr o 

důvodnosti nařízení pozorování.
310

 Jelikož zde dochází k omezení osobní svobody, smí o 

tomto opatření rozhodnout pouze soud a v přípravném řízení na návrh státního zástupce 

soudce, kteří rozhodují formou usnesení, proti kterému je přípustná stížnost, jež má odkladný 

účinek. Obviněný může být ve zdravotnickém ústavu pozorován nejdéle 2 měsíce, výjimečně 

je možné tuto dobu prodloužit o jeden měsíc.  

Ústavní soud postupně dovodil několik podmínek, které musí být splněny, aby mohl 

být obviněnému nařízeno pozorování ve zdravotnickém ústavu. Kromě již zmíněné 

subsidiarity tohoto opatření se jedná o výslech obviněného a znalecký posudek, ze kterého 

vyplývá nezbytnost pozorování obviněného za účelem posouzení jeho duševního stavu.
311

 

Obviněný musí být rovněž poučen o možnosti jeho umístění ve zdravotnickém ústavu a 

posledním kritériem, které musí soud při svém rozhodování zvážit, je nezbytnost opatření 

s ohledem na závažnost a povahu trestného činu.
312

 Nesplnění těchto podmínek má pak za 

následek porušení práv zakotvených v čl. 8 odst. 2 Listiny a čl. 5 odst. 1 Úmluvy, což se stalo 

například v případě ústavní stížnosti stěžovatelky, která namítala absenci materiálních 

podmínek pro nařízení jejího pozorování ve zdravotním ústavu. Ústavní soud ve svém nálezu 

následně přisvědčil argumentům stěžovatelky, kdy vytkl obecným soudům absenci náležitého 

zohlednění výše uvedených kritérií.
313

  

Jednalo se o jeden z posledních nálezů, kterým se Ústavní soud otázkou pozorování 

obviněného ve zdravotnickém ústavu zabýval, zdaleka se však nejednalo o nález ojedinělý. 

Naopak podobné závěry nalezneme v rozhodnutí nejvyšších soudů již od účinnosti trestního 
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 Např. nález Ústavního soudu sp.zn. I. úS 563/06 ze dne 1.2.2007 
311

 Tamtéž. 
312
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 Nález Ústavního soudu sp. zn. III. ÚS 2569/14, ze dne 16.4.2015. 
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řádu.
314

 Takové množství rozhodnutí tak může nasvědčovat tomu, že obecné soudy při 

nařizování pozorování obviněného ve zdravotnickém ústavu dostatečně nezohledňují všechna 

kritéria, která vyplývají z rozhodovací praxe vyšších soudů, čímž však dochází 

k nežádoucímu nezákonnému zasahování do osobní svobody jednotlivce. 

 

9.4 Závěrečné poznámky ke zdravotnické detenci 

I v případě zdravotnické detence je třeba myslet na to, že se jedná o intenzivní zásah 

do osobní svobody jedince a omezení osobní svobody má být až krajním opatřením. V praxi 

však mohou nastat velmi komplikované situace, kdy lékař musí volit mezi omezením osobní 

svobody pacienta a ohrožením pacientova zdraví či života a fakticky tak musí posuzovat 

proporcionalitu mezi oběma základními právy.
315

 Postavení lékařů při rozhodování o omezení 

osobní svobody je v případě zdravotnické detence obzvláště významné. Je však třeba mít stále 

na paměti, že se tady jedná právě o osobní svobodu jako základní lidské právo, a proto o jejím 

omezení mohou s konečnou platností rozhodnou jen soudy. 
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Závěr 

Hlavním cílem této práce byla snaha o nalezení odpovědí na otázky, zda není osobní 

svoboda s ohledem na její význam omezována příliš často a zda nejen zákonodárce, ale také 

orgány provádějící tato omezení dodržují všechny podmínky, které vyplývají z ústavního 

pořádku, judikatury vrcholných soudů a mezinárodních závazků.  

Dále bylo mým cílem zamyšlení se nad otázkou nezbytností těchto zásahů, resp. jestli 

se v praxi přistupuje k omezení osobní svobody opravdu až v případě, kdy není možné použít 

žádné jiné méně omezující opatření, které by umožňovalo dosáhnout téhož cíle.  

 Co se týče posuzování ústavní konformity jakéhokoliv zásahu do osobní svobody, je 

potřeba podotknout, že se jedná o poměrně rozsáhlou a komplikovanou otázku, což je 

zapříčiněno zejména rozsáhlostí a podrobností úpravy. Každé omezení osobní svobody musí 

splňovat podmínky vyplývající přímo z článku 8 Listiny, dále také obecné podmínky pro 

jakékoliv omezení základního práva nebo svobody vyplývající zejména z článku 4 Listiny a 

kromě toho musí splňovat rovněž požadavky vyplývající z článku 5 Úmluvy. Právě však 

posouzení souladu případného zásahu do osobní svobody s Úmluvou značně komplikuje 

skutečnost, že článek 5 týkající se osobní svobody je vůbec jejím nejpodrobnějším článkem, 

který ale zároveň stále upravuje jednotlivé požadavky spíše v obecné rovině tak, aby byl 

ponechán prostor pro vnitrostátní právní úpravu. Výhodu spíše obecnější úpravy a 

neuzavřeného výčtu důvodů přípustného omezení osobní svobody v Listině spatřuji zejména 

v možnosti pružněji reagovat na nově vzniklé problémy v trestním řízení. Nedokáži si příliš 

představit jakoukoliv podrobnější úpravu vazby přímo v Listině s ohledem na různorodost 

důvodů, ze kterých se k ní přistupuje. Na druhou stranu je však dle mého názoru vhodné, 

s ohledem na význam osobní svobody, princip právní jistoty apod., aby byly jednotlivé 

přípustné důvody omezení osobní svobody formulovány (s určitou nezbytnou mírou 

zobecnění) taxativním způsobem přímo v ústavním pořádku. Tento „nedostatek“ je však 

z mého pohledu dostatečně kompenzován obsažením taxativních důvodů přípustných zásahů 

do osobní svobody v Úmluvě. 

 I přes to, že některé důvody omezení osobní svobody byly již mnohokrát předmětem 

diskuze, stále se v účinné právní úpravě vyskytuje celá řada nedostatků, které výrazným 

způsobem narušují princip právní jistoty. Je jím například absence maximální přípustné délky 

trvání předvedení v trestním řádu nebo v mnohých případech (například předvedení, příkaz 

k zatčení) absence přímého opravného prostředku.  
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 V oblasti ochrany osobní svobody hraje rovněž významnou roli judikatura Ústavního 

soudu České republiky a Evropského soudu pro lidská práva. Jsou to právě tyto soudy, které 

svým výkladem konkretizují a dotváří jinak mnohdy poměrně abstraktní ustanovení obsažená 

v lidskoprávních dokumentech. Judikatura týkající se ochrany osobní svobody se také 

vyznačuje jistým specifikem spočívajícím v její konstantnosti. Patrné je to zejména 

z rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva, který ve svých rozhodnutích často odkazuje 

na svá rozhodnutí dřívější.  

 S ohledem na tuto ustálenost rozhodovací praxe, která opakovaně zdůrazňuje určité 

podmínky, jež musí být v každém případu omezení osobní svobody splněny, by se mohlo 

jevit jako samozřejmé, že tyto požadavky budou v každodenní rozhodovací praxi 

zohledňovány a budou již dostatečně zavedené. V tomto ohledu je potom o to překvapivější 

zjištění, že tomu tak vždy není.  

Patrná je tato skutečnost například z případů příkazů k zatčení Městského soudu 

v Brně a Obvodního soudu pro Prahu 6, která jsem podrobněji rozebrala v kapitole týkající se 

zatčení. Městský soud v prvním z těchto případů zcela ignoroval požadavek náležitého 

odůvodnění a nesplnil ani základní podmínku nezbytnou pro zbavení osobní svobody, tedy 

podmínku zákonných důvodů a zákonného způsobu zbavení. V druhém případě pak Obvodní 

soud přistoupil k vydání příkazu k zatčení, aniž by jakkoliv zvážil použití jiných méně 

omezujících prostředků, která se navíc v tomto případě výslovně nabízela. O skutečnosti, že 

soudy nejspíše přistupují k vydání příkazu k zatčení častěji, svědčí také to, že i přes klesající 

počet zjištěných spáchaných trestných činů se počet zatčených osob za poslední čtyři roky 

zvýšil o 85 %. Otázkou však zůstává, do jaké míry je tato situace zapříčiněna absencí 

účinných prostředků, které by soud mohl použít v situaci, kdy obviněnému není možné 

doručit písemnost do vlastních rukou. Právě i na tento problém by měl reagovat připravovaný 

nový trestní řád úpravou „nemožnosti doručení písemnosti do vlastních rukou“ jako 

samostatného důvodu vydání příkazu k zatčení. 

Nedostatečné zohledňování požadavků opakovaně kladených judikaturou na 

rozhodnutí o vazbě je patrné také z případu MUDr. Davida Ratha. Vrchní soudy opakovaně 

zdůrazňovaly zejména požadavek řádného a vyčerpávajícího odůvodnění rozhodnutí o vazbě 

a nezbytnost zohlednění skutečností zeslabujících vazební důvody. I přes to, že si byly obecné 

soudy vědomy těchto požadavků, ve svých rozhodnutích je spíše jen konstatovaly a 

neaplikovaly je již na konkrétní případ. Dle mého názoru je však právě úkolem zejména 

obecných soudů posuzovat v konkrétních případech omezení osobní svobody proporcionalitu 

mezi nezbytností a veřejným zájmem na omezení osobní svobody na straně jedné a mezi 
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ochranou osobní svobody jednotlivce na straně druhé. Tento závěr činím zejména na základě 

skutečnosti, kdy obecné soudy mají v konkrétním případě nejpodrobnější informace ohledně 

všech skutečností svědčících pro i proti omezení osobní svobody a mají pravidelný kontakt 

s osobou omezenou na osobní svobodě. 

Za pozornost stojí také případy zdravotnické detence. I zde Listina přímo obsahuje 

přesně stanovené lhůty, ve kterých musí dojít k oznámení případu omezení osobní svobody 

soudu a k rozhodnutí soudu o oprávněnosti tohoto opatření. Jak však vyplývá z výše zmíněné 

judikatury, soudy s překročením těchto lhůt vždy nespojují automaticky následek 

nezákonnosti. I zde tak tyto lhůty nejsou fakticky tak nepřekročitelné, jak by se na první 

pohled mohlo zdát.  

Nejsou to však jen obecné soudy, které ne vždy dodržují všechny podmínky kladené 

na omezení osobní svobody. Nedodržení základních požadavků kladených na upravení 

důvodů přípustného zásahu do osobní svobody nalezneme také v již samotných návrzích 

zákonů. Tak tomu bylo například v návrhu novely trestního řádu, kterou mělo dojít k zavedení 

institutu pořádkového zajištění. Ministerstvo spravedlnosti v tomto návrhu zcela opomenulo 

požadavek soudního přezkumu navrhovaného omezení osobní svobody. Navrhovaný institut 

by navíc umožňoval zasáhnout například do práva na obhajobu a zejména z tohoto důvodu si 

nedokáži představit situaci, kdy by takové omezení osobní svobody bylo proporcionální 

svému cíli. 

Samozřejmě si uvědomuji, že jsem se ve své práci zaměřila pouze na několik z tisíců 

případů omezení osobní svobody. Ještě než učiním ohledně ochrany osobní svobody vlastní 

závěr, musím zohlednit skutečnost, že dle statistik se obecně celkový počet osob omezených 

na osobní svobodě z důvodu zadržení, zatčení a vazby v posledních letech poměrně výrazně 

snižuje. Za posledních pět let došlo k poklesu počtu podezřelých osob zadržených policejním 

orgánem o 43 %, přičemž právě k tomuto způsobu omezení osobní svobody dochází ročně 

řádově v desítkách tisíc případů.  Došlo rovněž k výraznému snížení počtu osob i zkrácení 

délky trvání u nejzávažnějšího z mnou uváděných zásahů do osobní svobody v podobě vazby. 

Tento pokles je patrný zejména z grafů obsažených v příloze. Na druhou stanu však od roku 

2013 došlo k relativně výraznému nárůstu počtu zatčených osob. Na rozdíl od výše 

zmíněných případů zde však hovoříme „pouze“ o nárůstu v počtu několika málo stovek případ 

a celkový trend počtu případů omezení osobní svobody je tedy i přesto klesající. 

Po zhodnocení těchto statistik tak dospějeme k závěru, že orgány omezující osobní 

svobodu přistupují k tomuto zásahu čím dál méně a pravděpodobně tedy více 

zohledňují povahu omezení osobní svobody jako krajního prostředku. 
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Jak jsem již předeslala v úvodu, nebylo mým cílem obsáhnout celou problematiku 

omezování osobní svobody, jako se spíše kriticky zamyslet nad tím, jestli je osobní svoboda 

základním právem, jehož ochrana je v moderních liberálních společnostech považována již do 

značné míry za automatickou, nebo se stále jedná o aktuální téma, kterému bychom měli 

věnovat zvýšenou pozornost.  

Po zhodnocení všech výše uvedených skutečností dospívám k závěru, že ochrana 

osobní svobody se ubírá pozitivním směrem. K omezení osobní svobody je přistupováno 

výrazně méně, než tomu bylo před pár lety a není důvod pochybovat o pokračování tohoto 

klesajícího trendu. Na zmíněných případech, kdy došlo k zásahu do osobní svobody v rozporu 

se stanovenými podmínkami, je však zřejmé, že je třeba stále dbát zvýšené pozornosti 

problematice ochrany osobní svobody, neboť porušení podmínek bylo v daných případech 

poměrně závažné, a to zejména s ohledem na skutečnost, že tím došlo k velmi citelnému 

zásahu do osobní svobody jednotlivce, která v naší společnosti patří k nejvýznamnějším 

základním právům a svobodám. 

Poskytnout jednoduché a jednoznačné řešení pro odstranění těchto individuálních 

pochybení při posuzování přípustnosti zásahu do osobní svobody je vždy velmi 

problematické. Možným krokem směrem ke snížení počtu pochybení by mohlo být zvýšení 

informovanosti orgánů činných v trestním řízení, zejména soudců, ohledně nezbytnosti vyšší 

míry zohledňování lidskoprávní stránky jimi posuzovaných případů. S ohledem na přípravu 

nového trestního řádu se také nabízí možné řešení tohoto problému formou přímého začlenění 

v judikatuře ustálených a opakujících se požadavků na omezení osobní svobody přímo do 

trestního řádu. 
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 Sdělení č. 209/1992 Sb., Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání 

Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod a Protokolů na tuto Úmluvu 

navazujících 

 Vyhláška č. 120/1976 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Mezinárodním paktu 

o občanských a politických právech a Mezinárodním paktu o hospodářských, 

sociálních a kulturních právech 

 Listina základních práv Evropské unie, uveřejněná v Úředním věstníku Evropské unie 

C 83 ze dne 30. března 2010 

 Smlouva o Evropské unii, v konsolidovaném znění uveřejněném v Úředním věstníku 

Evropské unie C 326 ze dne 26. října 2012 

 Sdělení č. 96/2001 Sb.m.s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, Úmluva na 

ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a 

medicíny (Úmluva o lidských právech a biomedicíně) 

 Zákon č. 301/2005 Z.z., trestný poriadok 

 Police and Criminal Evidence Act 1984 

 Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů 

 Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování 

 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

 zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních 

 Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, ve znění pozdějších předpisů 

 Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník 

 Zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci 

rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní 

rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších 

předpisů 

 Zákon č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby 

 zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody 

 zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky 

 zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních 



90 

 

  zákon č. 326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území České republiky a o změně 

některých zákonů 

 zákon č. 325/1999 Sb., o azylu 

 Důvodová zpráva k návrhu na vydání ústavního zákona, kterým 

se mění Listina základních práv a svobod. Dostupné z: 

<http://www.psp.cz/eknih/1996ps/tisky/t037100.htm>. 

 Důvodová zpráva k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním 

řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 273/2008 Sb., o 

Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Dostupné z: 

https://apps.odok.cz/veklep-

detail?p_p_id=material_WAR_odokkpl&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_m

ode=view&p_p_col_id=column-

1&p_p_col_count=3&_material_WAR_odokkpl_pid=KORN9XLBNL48&tab=detail. 

 Důvodová zpráva k zákonu č. 104/2013 Sb. o mezinárodní justiční spolupráci ve 

věcech trestních, č. 104/2013 Dz 

 

Soudní rozhodnutí a stanoviska 

 nález Ústavního soudu sp. zn. II. ÚS 599/01 ze dne 18. 2. 2003 

 nález Ústavního soudu sp. zn. IV. ÚS 301/05 ze dne 13.11.2007 

 nález Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 310/05 ze dne 15.11.2006 

 nález Ústavního soudu sp. zn. IV. ÚS 305/97 ze dne 12.8.1998 

 nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 36/01 ze dne 25.6.2002 

 nález Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 752/02 ze dne 15.4.2003 

 nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 45/04 ze dne 22.3.2005 

 nález Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 118/98 ze dne 2.6.1999 

 nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 1/94 ze dne 26.4.1994 

 nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 24/11 ze dne 20.12.2011 

 nález Ústavního soudu sp. zn. II. ÚS 566/05 ze dne 20.9.2006 

 nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 25/97 ze dne 13.5.1998 

 nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 4/94 ze dne 12.10.1994, 

 nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 15/96 ze dne 9.10.1996 

 nález Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 1252/08 ze dne 7.7.2008. 

 stanovisko pléna Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS-st. 25/08 ze dne 6. 5. 2008 

http://www.psp.cz/eknih/1996ps/tisky/t037100.htm
https://apps.odok.cz/veklep-detail?p_p_id=material_WAR_odokkpl&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=3&_material_WAR_odokkpl_pid=KORN9XLBNL48&tab=detail
https://apps.odok.cz/veklep-detail?p_p_id=material_WAR_odokkpl&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=3&_material_WAR_odokkpl_pid=KORN9XLBNL48&tab=detail
https://apps.odok.cz/veklep-detail?p_p_id=material_WAR_odokkpl&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=3&_material_WAR_odokkpl_pid=KORN9XLBNL48&tab=detail
https://apps.odok.cz/veklep-detail?p_p_id=material_WAR_odokkpl&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=3&_material_WAR_odokkpl_pid=KORN9XLBNL48&tab=detail
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 nález Ústavního soudu sp. zn. II. ÚS 1930/17 ze dne 14.11.2017 

 nález Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 3654/10 ze dne 3.3.2011 

 nález Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 864/11 ze dne 16.6.2011 

 nález Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 2971/09 ze dne 17.2.2010 

 nález Ústavního soudu sp. zn. 2/97 ze dne 2.7.1997 

 nález Ústavního soudu sp. zn. III. ÚS 747/06 ze dne 4.4.2007 

 nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 21/2000 ze dne 13.12.2000 

 nález Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 469/16 ze dne 22. 3. 2016 

 nález Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 1947/07 ze dne 5.9.2007 

 nález Ústavního soudu sp. zn. II. ÚS 3700/2016 ze dne 23.5.2017 

 nález Ústavního soudu sp. zn. IV. ÚS 189/17 ze dne 11.7.2017 

 nález Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 573/02 ze dne 23. 3. 2004 

  nález Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 3909/16 ze dne 18.1.2017 

 nález Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 2665/13 ze dne 12.12.2013 

 nález Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 2208/13 ze dne 11.12.2013 

 nález Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 303/01 ze dne 23.10.2001 

 nález ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 603/07 ze dne 7.6.2007 

 nález Ústavního soudu sp. zn. 1190/15 ze dne 5. 6. 2015 

 nález Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 2652/16 ze dne 14. 9. 2016 

 nález Ústavního soudu sp. zn. I ÚS 62/96 ze dne 12.9.1996 

 nález Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 1119/15 ze dne 16. 6. 2015 

 nález Ústavního soudu III. ÚS 566/03 ze dne 1.4.2004 

 nález Ústavního soudu sp. zn. IV. ÚS 3294/09 ze dne 17.5.2011 

 nález Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 356/16 ze dne 17. 3. 2016 

 nález Ústavního soudu sp. zn. III. ÚS 103/99 ze dne 3.2.2000 

 nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 1/94. ze dne 26.4.1994 

 nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 45/04, ze dne 22.3.2005 

 nález Ústavního soudu sp. zn. IV. ÚS 527/2000 ze dne 7.12.2000 

 nález Ústavního soudu sp. zn. II. ÚS 429/07 ze dne 19.6.2007 

 nález Ústavního soudu sp. zn. II. ÚS 1301/17 ze dne 5.9. 2017 

 nález Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 1115/09 ze dne 15.4.2010 

 nález Ústavního soudu sp. zn. III. ÚS 103/99 ze dne 3.2.2000 

 nález Ústavního soudu sp. zn. IV. ÚS 389/2005 ze dne 18.8.2005 

 nález Ústavního soudu sp. zn. III. ÚS 83/96 ze dne 25.9.1996 
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 nález Ústavního soudu sp. zn. IV. ÚS 639/2000 ze dne 18.5.2011 

 nález Ústavního soudu sp. zn.Pl. ÚS 23/97 ze dne 30.9.1997 

 nález Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 1974/14 ze dne 23.3.2015 

 nález Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 563/06 ze dne 1.2.2007 

 nález Ústavního soudu sp. zn. IV. ÚS 289/2000 ze dne 27.11.2000 

 nález Ústavního soudu sp. zn. III. ÚS 2569/14 ze dne 16.4.2015 

 příkaz k zatčení Obvodního soudu pro Prahu 6 č. j. 3 T 17/2014-1291 ze dne 23. 

listopadu 2016 

 usnesení Vrchního soudu v Praze č. j. 12 To 56/2013-24846 ze dne 22.8.2013 

 usnesení Vrchního soudu v Praze sp. zn. 7 To 2/95 ze dne 26.1.1995 

 usnesení Vrchního soudu v Praze č. j. 12 To 76/2013-25525 ze dne 11.11.2013 

 rozsudek Nejvyššího správního soudu sp. zn. 2 Aps 2/2004 ze dne 28. 4. 2005 

 příkaz k zatčení Městského soudu v Brně č. j. 7 T 120/2014-74 ze dne 12. 8. 2016 

 usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 30 Cdo 3524/2013 ze dne 4.12.2013 

 usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích sp. zn. 4 To 514/96 ze dne 

6.8.1996 

 rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 4 TZ 28/68, ze dne 28.5.1968 

 rozhodnutí Nejvyššího soudu ČSR sp. zn. 11 Tz 21/78, ze dne 7.6.1978 

 nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. Pl. S 29/95 z 29. 11. 1995 

 rozhodnutí Nejvyššího správního soudu č.j. 13 Kss 3/2017 – 77 ze dne 7.6.2017 

 rozhodnutí ESLP ve věci De Wilde, Ooms a Versyp proti Belgii ze dne 18. 6. 1971, 

stížnost č. 2832/66, 2835/66, 2899/66 

 rozhodnutí ESLP ve věci Husák proti ČR ze dne 4.12.2008, stížnost č. 19970/04 

 rozhodnutí ESLP ve věci Guzzardi proti Itálii ze dne 6.11.1980, stížnost č. 7367/76 

 rozhodnutí ESLP ve věci Storck proti Německu ze dne 16.6.2005, stížnost č. 61603/00 

 rozhodnutí ESLP ve věci Nikolova proti Bulharsku ze dne 30.9.2004, stížnost č. 

40896/98 

 rozhodnutí  ESLP ve věci Raimondo proti Itálii ze dne 22.2.1994, stížnost č. 12954/87 

 rozhodnutí ESLP ve věci Novotka proti Slovensku ze dne 4.11.2003, stížnost č. 

47244/99 

 rozhodnutí ESLP ve věci Gilian a Quinton proti Spojenému království ze dne 

12.1.2010, stížnost č. 4158/05 

 rozhodnutí ESLP ve věci Cipriani proti Itálii ze dne 30.3.2010, stížnost č. 22142/07 
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 rozhodnutí ESLP ve věci Creangă proti Rumusku ze dne 23.2.2012, stížnost č. 

19226/03 

 rozhodnutí ESLP ve věci X. proti Spojenému království ze dne 5.11.1981, stížnost č. 

7215/75 

 rozhodnutí ESLP ve věci Weeks proti Spojenému království ze dne 2.3.1987, stížnost 

č. 9787/82 

 rozhodnutí ESLP ve věci Gatt proti Maltě ze dne 27.7.2010, stížnost č. 28221/08 

 rozhodnutí ESLP ve věci Vasileva proti Dánsku ze dne 25.12.2003, stížnost č. 

52792/99 

 rozhodnutí ESLP ve věci Erkuş proti Turecku ze dne 29.9.2009, stížnost č. 30326/03 

 rozhodnutí ESLP ve věci Lawless proi Irsku (č. 3) ze dne 1.7.1961, stížnost č. 332/57 

  rozhodnutí ESLP ve věci Murray proti Spojenému království ze dne 28.10.1994, 

stížnost č. 14310/88 

 rozhodnutí ESLP ve věci Schwabe a M. G. Proti Německu ze dne 1.12.2011, stížnost 

č. 8080/08 a 8577/08 

 rozhodnutí ESLP ve věci Puttrus proti Německu ze dne 28.9.2010, stížnost č. 

32705/06. 

 rozhodnutí ESLP ve věci Saadi proti Spojenému království ze dne 29.1.2008, stížnost 

č. 13229/03 

 rozhodnutí ESLP ve věci Singh proti České republice ze dne 25.1.2005, stížnost č. 

60538/00 

 rozhodnutí  ESLP ve věci Güven proti Turecku ze dne 30.5.2000, stížnost č. 31847/96 

 rozhodnutí ESLP ve věci Giorgi Nikolaishvili proti Gruzii ze dne 13.1.2009, stížnost 

č. 37048/04 

 rozhodnutí  ESLP ve věci Witold Litwa proti Polsku ze dne 4.4.2000, stížnost č. 

26629/95 

 rozhodnutí ESLP Ciulla proti Itálii ze dne 22.2.1989, stížnost č. 11152/84. 

 rozhodnutí ESLP ve věci Sabeva proti Bulharsku ze dne 10.6.2010, stížnost č. 

44290/07 

 rozhodnutí ESLP ve věci Mooren proti Německu ze dne 9.7.2009, stížnost č. 11364/03 

 rozhodnutí ESLP ve věci Čonka proti Beligii ze dne 5.2.2002, stížnost č. 51564/99 

 rozhodnutí ESLP ve věci Sunday Times proti Spojenému království ze dne 26.4.1979, 

stížnost č. 6538/74 
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 rozhodnutí ESLP ve věci Winterwerp proti Nizozemku ze dne 24.10.1979, stížnost 

č.6301/73 

 rozhodnutí ESLP ve věci Rusu proti Rakousku ze dne 2.10.2008, stížnost č. 34082/02 

 rozhodnutí ESLP ve věci Lukanov proti Bulharsku ze dne 20.3.1997, stížnost č. 

21915/93 

 rozhodnutí ESLP ve věci Žirovnický proti České republice ze dne 8.2.2018, stížnost č. 

10092/13 

 rozhodnutí ESLP ve věci Hartman proti České republice ze dne 10. 7. 2003, stížnost č. 

53341/99 

 rozhodnutí ESLP ve věci Rashed proti České republice ze dne 27.11.2008, stížnost č. 

298/07 

 rozhodnutí ESLP ve věci Stafford proti Spojenému království ze dne 28.5.2002, 

stížnost č. 46295/99 

 rozhodnutí ESLP ve věci Fox, Campbell a Hartley proti Spojenému království ze dne 

30.8.1990, stížnost č. 12244/86 

 rozhodnutí ESLP ve věci Kerr proti Spojenému království ze dne 7.12.1999, stížnost 

č. 40451/98 

 rozhodnutí ESLP ve věci Brogan a další proti Spojenému království ze dne 

29.11.1988, stížnost č. 11209/84 

 rozhodnutí ESLP ve věci Rigopoulos proti Španělsku ze dne 12.1.1999, stížnost č. 

37388/97 

 rozhodnutí ESLP ve věci Huber proti Švýcarsku ze dne 23.10.1990, stížnost č. 

12794/87 

 rozhodnutí ESLP ve věci Aquilina proti Maltě ze dne 29.4.1999, stížnost č. 25642/94 

 rozhodnutí ESLP ve věci Punzelt proti České republice ze dne 25.4.2000, stížnost č. 

31315/96 

 rozhodnutí ESLP ve věci Hutchinson Reid proti Spojenému království ze dne 

20.2.2003, stížnost č. 50272/99 

 rozhodnutí ESLP ve věci Bezicheri proti Itálii ze dne 25.10.1989, stížnost č. 11400/85 

 rozhodnutí ESLP ve věci Bouamar proti Belgii ze dne 29.2.1988, stížnost č. 9106/80. 

 rozhodnutí ESLP ve věci Masson a Van Zon proti Holandsku ze dne 28.9.1995, 

stížnost č. 15346/89, 15379/89 

 rozhodnutí ESLP ve věci Trijonis proti Litvě ze dne 15.12.2005, stížnost č. 2333/02 
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 rozhodnutí ESLP ve věci  Gochev proti Bulharsku ze dne 26.11.2009, stížnost č. 

34383/0 

 rozhodnutí ESLP ve věci Krejčíř proti České republice ze dne 26.3.2009, stížnost č. 

39298/04, 8723/05 

 rozhodnutí ESLP ve věci Fešar proti ČR ze dne 13.11.2008, stížnost č. 76576/01 

 rozhodnutí ESLP ve věci Khodorkovskiy proti Rusku ze dne 31.5.2011, stížnost č. 

5829/04 

 rozhodnutí ESLP ve věci Tinner proti Švýcarsku ze dne 26.7.2011, stížnost č. 

59301/08 

 rozhodnutí ESLP ve věci Labita proti Itálii ze dne 11.1.2017, stížnost č. 26772/95 

 rozhodnutí ESLP ve věci Smatana proti ČR ze dne 27. září 2007, stížnost č. 18642/0 

 rozhodnutí ESLP ve věci Neumeister proti Rakousku ze dne 27.6.1968, stížnost č. 

1936/63 

 rozhodnutí ESLP ve věci Eriksen proti Norsku ze dne 27.5.1997, stížnost č. 17391/90 

 rozhodnutí ESLP ve věci Shimovolos proti Rusku ze dne 21.6.2011, stížnost č. 

30194/09 

 rozhodnutí ESLP ve věci Hýbner proti České republice ze dne 3.6.2008, stížnost č. 

28204/04 

 rozsudek ESLP ve věci Ťupa proti České republice ze dne 26.5.2011, stížnost č. 

39822/07 

 rozhodnutí ESLP ve věci H. M. proti Švýcarsku ze dne 26.2.2002, stížnost č. 

39187/98 

 rozhodnutí ESLP ve věci Wassink proti Nizozemsku ze dne 27.9.1990, stížnost č. 

12535/86 

 rozhodnutí ESLP ve věci C.B. proti Rumunsku ze dne 20.4.2010, stížnost č. 21207/03 

 rozhodnutí ESLP ve věci Varbanov proti Bulharsku ze dne 5. 10. 2011, stížnost č. 

31365/96 

 rozhodnutí ESLP Chrain (Khrain) proti Rusku ze dne 3.2.2011, stížnost č. 37345/03 

 rozhodnutí ESLP ve věci Enhorn proti Švédsku ze dne 25.1.2005, stížnost č. 56529/00 

 rozsudek Evropského soudního dvora ve věci Erich Stauder vs. město Ulm, č. 29/69 

ze dne 12.11.1969 
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 Příloha č. 1 – Počet podezřelých zadržených osob  
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Příloha č. 2 – Počet zjištěných trestných činů 

 

 

Rok Počet zjištěných trestných činů
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2017 202.303 
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 Údaje vycházejí ze statistických přehledů kriminality Policie České republiky. Dostupné z: < 

https://www.policie.cz/statistiky-kriminalita.aspx>. 
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Příloha č. 3 – Počet zatčených osob 
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 Údaje byly poskytnuty Policejním prezidiem České republiky na základě žádosti o poskytnutí informací. 
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Příloha č. 4 – Počet obviněných vzatých do vazby 
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 Údaje vychází ze statistik pravidelně zveřejňovaných Vězeňskou službou České republiky ve statistických 

ročenkách, dostupných z: < https://www.vscr.cz/informacni-servis/statistiky/statisticke-rocenky-vezenske-

sluzby/>. 
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2013 5254 

2014 4948 

2015 4636 
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2017 4202 
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Příloha č. 5 – Počet obviněných dle délky vazby 
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Rok 1 až 2 roky nad 2 roky 
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Ústavněprávní limity zásahu do osobní svobody 

Abstrakt 

 

Diplomová práce se zabývá obsáhlým tématem omezení osobní svobody. Mým cílem však 

není dopodrobna rozebrat jednotlivé přípustné důvody omezení osobní svobody, ale pohled na 

osobní svobodu jako celek. Osobní svoboda je v Listině nejvýše postavené právo, do kterého 

je v našich podmínkách zasahováno nejčastěji. Zároveň musí každé omezení osobní svobody 

splňovat celou řadu podmínek vyplývajících z mnoha právních předpisů, mezinárodních 

smluv i rozhodnutí vrcholných soudů. Hlavním cílem této práce je zhodnocení, zda do osobní 

svobody není v České republice zasahováno příliš často a příliš intenzivně. V práci tak 

poměřuji účinnou legislativu optikou ústavních kritérií.  

S ohledem na obsáhlost úpravy se v práci nevěnuji trestu odnětí svobody a svou pozornost 

zaměřuji pouze na důvody omezení osobní svobody výslovně upravené v Listině. První část 

práce je věnována stručnému vymezení pojmu osobní svoboda, jeho zakotvení v našem 

právním řádu a úpravě v mezinárodních smlouvách. V následující části uvádím podmínky 

přípustného zásahu do osobní svobody vyplývající z Listiny, Úmluvy o ochraně lidských práv 

a základních svobod a na ně navazující judikatury Ústavního soudu České republiky a 

Evropského soudu pro lidská práva. Díky tomuto je možné definovat podmínky a meze 

přípustného zásahu a skrze tyto podmínky následně poměřovat úpravu a aplikaci jednotlivých 

institutů zasahujících do osobní svobody v praxi. 

Převážná část práce je věnována zadržení, zatčení, vazbě a zdravotnické detenci. V rámci 

každého z těchto důvodů uvádím aktuální problémy, často diskutované otázky a případy. 

Konkrétně se jedná zejména o navrhovaný institut pořádkového zajištění svědka, otázky 

„zneužívání“ příkazu k zatčení a případ MUDr. Davida Ratha. Následně se prostřednictvím 

těchto problematických aspektů snažím zodpovědět otázku, zda jsou v praxi dodržovány 

všechny podmínky nezbytné pro přípustný zásah do osobní svobody a jakým směrem se praxe 

uchyluje. Své závěry opírám také o příslušné statistiky týkající se počtu zadržených, 

zatčených osob a osob vzatých do vazby.  

Po zhodnocení všech výše nastíněných otázek dospívám ve své práci k závěru, že 

omezování osobní svobody se obecně ubírá správným směrem a k omezování osobní svobody 

dochází s postupem času méně. Za pozornost však stojí zejména institut zatčení, u něhož se 

nejen za poslední roky zvýšil celkový počet zatčených osob, ale také je zřejmé, že soudy 

k vydání příkazu k zatčení mnohdy přistupují, aniž by pro jeho vydání byly splněny potřebné 
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podmínky. Odstranění těchto individuálních pochybení je vždy problematické a záleží 

zejména na osobním přesvědčení soudce. V souvislosti s připravovaným novým trestním 

řádem se mi jako nejvhodnější jeví řešení, které spočívá v přesnější úpravě a doplnění 

judikaturou vyvozených podmínek přípustného omezení osobní svobody přímo v trestním 

řádu.  

 

Klíčová slova: osobní svoboda, zadržení, vazba 
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Constitutional limits of personal freedom 

Abstract 

 

The Master’s thesis deals with the extensive theme of restriction or deprivation of the 

personal freedom. The aim of this thesis is not to analyse the reasons for deprivation of 

personal freedom in detail, but to look at personal freedom as a whole. In the Charter of 

Fundamental Rights and Freedoms (the Charter), personal freedom is the highest-ranked right 

to be most often interfered with by the state. Any restriction of personal freedom must meet a 

number of conditions resulting from legislation, international treaties and the supreme courts’ 

decisions. The main goal of this thesis is to evaluate the frequency and intensity of the 

deprivation of personal freedom in the Czech Republic. In this thesis I pose the question 

whether all these limits of permissible deprivation of personal freedom are respected in 

practice or not. In this thesis I do not deal with the term of imprisonment but I focus on the 

reasons of deprivation of personal freedom expressly enumerated in the Charter.  

The first chapter deals with a brief definition of the concept of personal freedom, its 

incorporation in our legal order and its implementation in international treaties. In the 

following section, I present the conditions of permissible deprivation of personal freedom 

resulting from the Charter, the European Convention on Human Rights and the case law of 

the Constitutional Court of the Czech Republic and the European Court of Human Rights. 

Because of this I can define the conditions and limits of the permissible deprivation of 

personal freedom. 

A significant part of the thesis is devoted to detention, arrest, custody and the detention in 

a medical institution without consent. For each of these reasons, I present current issues and 

frequently discussed questions and cases. Specifically - the proposed institute „the security of 

witness“, the arrest warrant and the MUDr. David Rath case. Subsequently, through these 

problematic aspects, I try to answer the question regarding to the compliance all the respect to 

these conditions in practice and in which direction the practice is resorted. I also base my 

conclusions on relevant statistics of the number of detainees. 

In my thesis I conclude that the restriction of personal freedom is generally moving in the 

right direction. People are deprived of personal freedom less often. However, the attention 

should be paid to arrest. Over the past few years, the number of arrests has increased, and the 

courts often give a warrant without the conditions being met. The removal of these individual 

faults is always problematic and it depends mainly on the judge's personal conviction. 
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The right time for change could be the new Criminal Procedure Act, which would include 

further and more precise conditions for the permissible deprivation of personal freedom 

 

Keywords: personal freedom, detention, custody 

 


