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1. Úvod 

 Zadržení představuje jeden z nejvýznamnějších zásahů do osobní svobody 

jednotlivce dovolený současnou právní úpravou. Navzdory tomu lze nabýt dojmu, že 

tomuto institutu není v akademické sféře ani ze strany orgánů činných v trestním řízení 

věnována na poli odborném bližší pozornost, ačkoli se především v policejní praxi jedná 

o hojně užívaný institut. Pravděpodobně zejména proto, že se samotná relativně kusá 

zákonná úprava zadržení jeví jako jednoznačná a snad také proto, že platná právní úprava 

reguluje i jiné právní nástroje, které jsou z hlediska zásahu do osobní svobody jednotlivce 

mnohem závažnější. Při bližším zkoumání lze však dospět k závěru, že institut zadržení 

není významný jen pro svůj ústavní, potažmo lidskoprávní, rozměr, ale že je velmi 

důležitý také pro samotný průběh trestního řízení a v některých případech dokonce může 

ovlivnit jeho výsledek.  

 Tato diplomová práce si klade za cíl poskytnout širší náhled na problematiku 

zadržení a související otázky. Úvodní část práce se proto bude věnovat teoretickým 

aspektům zajištění osob a analýze platné právní úpravy. Následně bude podán teoretický 

rozbor trestněprocesních opatření směřujících k zadržení osoby při spáchání trestného 

činu. V závěru se pak tato diplomová práce bude věnovat specifickým otázkám 

trestněprocesních opatření směřujících k zadržení osoby při spáchání trestného činu, a to 

běhu relevantních lhůt, vybrané problematice pasivně legitimovaných osob a vlivu 

vybraných zajišťovacích opatření na další průběh trestního řízení. V tomto místě si 

dovoluji doplnit, že tato práce zohledňuje právní úpravu ve stavu ke dni uzavření rukopisu 

uvedeného na úvodní straně diplomové práce. 

 

2. Zajištění osob 

2.1 Obecná část 

 Právní nástroje umožňující omezení osobní svobody jednotlivce, resp. zajištění 

osoby, jsou vlastní zejména oblasti trestního práva procesního. Platná právní úprava však 

počítá s možností zásahu do osobní svobody člověka i v rámci jiných právních odvětví. 

Typicky je tato možnost upravena v normách správního práva, zejména v oblasti norem 

policejního práva, které zná instituty předvedení a zajištění. Ačkoli tedy trestněprocesní 

normy nepředstavují výlučnou úpravu právních institutů sloužících k zajištění osob, bez 
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pochyby představují úpravu, která je z hlediska dovolené intenzity zásahu do osobní 

svobody jednotlivce nejvýznamnější.  

 Tato skutečnost plyne ze samotné podstaty a účelu trestního práva, kterým je 

ochrana určených hodnot a uspokojení zájmu společnosti na vyhledání a spravedlivém 

potrestání pachatele trestné činnosti.  

 Účelem trestního práva hmotného je ochrana práv a oprávněných zájmů 

fyzických a právnických osob, zájmů společnosti a ústavního zřízení České republiky 

před trestnými činy taxativně vypočtenými v trestněprávních normách.1  

 Naproti tomu trestní právo procesní sleduje provedení norem trestního práva 

hmotného v trestním řízení, jehož cílem je zjištění, zda došlo ke spáchání trestného činu, 

kdo je jeho pachatelem, jakož i spolehlivé objasnění skutku a prokázání viny pachatele 

ve spravedlivém soudním řízení a případně také následné uložení trestu či ochranného 

opatření.2 "Trestní právo procesní stanoví pravomoc jednotlivých orgánů činných v 

trestním řízení, kterou jsou tyto oprávněny, res. povinny, použít k uskutečnění trestního 

práva hmotného a ve spojitosti s tím stanoví i dovolenou míru omezení občanských práv 

a svobod."3  

 Aplikaci norem trestního práva procesního je vlastní také určitá míra donucení, 

které zpravidla ústí ve výše zmiňované omezování občanských práv a svobod. Děje se 

tak v rámci tzv. trestněprocesních vztahů vznikajících v trestním řízení mezi subjekty 

trestněprocesních práv a povinností. 

 Za trestněprocesní vztah označuje nauka "právem upravený vztah mezi subjekty 

podílejícími se na stíhání trestných činů (orgány činné v trestním řízení) a subjekty 

dotčenými stíháním trestných činů, předpokladem jehož vzniku je určitá zákonem 

definovaná právní skutečnost".4  

 Obsahem trestněprocesního vztahu je úprava práv a povinností jeho subjektů. 

Základním trestněprocesním vztahem je "vztah mezi orgány činnými v trestním řízení a 

                                                      
1 JELÍNEK, Jiří, Karel BERAN, Jana NAVRÁTILOVÁ a Jiří ŘÍHA. Trestní právo hmotné: obecná část, 

zvláštní část. 2. vyd. Praha: Leges, 2010, s. 17    
2 JELÍNEK, Jiří. Trestní právo procesní. 1. vyd. podle novelizované právní úpravy účinné od 1.1. 2010. 

Praha: Leges, 2010, s. 21; RŮŽIČKA, Miroslav a Jana ZEZULOVÁ. Zadržení a vazba v českém trestním 

procesu. 1. vyd. Praha: Beck, 2004, XXIV, s. 233  
3 JELÍNEK, Jiří. Trestní právo procesní. 1. vyd. podle novelizované právní úpravy účinné od 1.1. 2010. 

Praha: Leges, 2010, s. 18 
4 RŮŽIČKA, Miroslav a Jana ZEZULOVÁ. Zadržení a vazba v českém trestním procesu. 1. vyd. Praha: 

Beck, 2004, XXIV, s. 233 
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osobou, proti níž se řízení vede".5 Právě pro tento základní trestněprocesní vztah je 

typické uplatňování veřejné moci ze strany orgánů činných v trestním řízení směřující 

vůči osobě, proti níž je trestní řízení vedeno, a zasahující do jejích základních práv a 

svobod. Je přitom nutné si uvědomit, že jsou v těchto případech omezována základní 

práva a svobody osoby, které ještě nebyla prokázána vina, a na kterou je tedy nutno až do 

nabytí právní moci konečného odsuzujícího meritorního rozhodnutí v dané trestní věci 

hledět jako na nevinnou. 

 Zásahy do základních práv a svobod, k nimž dochází při zajištění osoby během 

trestního řízení, nejsou trestem, a to ani v případě využití některého ze zajišťovacích 

institutů, ačkoli mohou z pohledu osoby, vůči níž je jich užito, mít obdobný či totožný 

následek, kterým je omezení osobní svobody. Vždy se však budou lišit nejméně účelem 

a intenzitou. Účel zajištění osoby v průběhu trestního řízení není v prvé řadě ani 

výchovný, ani represivní či preventivní, byť i tyto funkce jednotlivá zajišťovací opatření 

bezpochyby dílčím způsobem zahrnují. Prvořadým účelem zajištění osoby v trestním 

řízení je především zabezpečení její přítomnosti na úkonech trestního řízení, v jehož 

rámci dochází k projednávání skutečností svědčících o vině či nevině konkrétní osoby. 

Pro náležité objasnění skutkového stavu umožňujícího dospět ke spravedlivému 

rozhodnutí v otázce viny je tedy nepochybně i v zájmu této osoby účastnit se úkonů 

trestního řízení. Je proto nutno ztotožnit se s názorem Mandáka, že "zajišťovací opatření 

jsou projevem donucovací moci orgánů činných v trestním řízení na základě výslovného 

zákonného zmocnění, přičemž tyto zásahy do základních práv a svobod nejsou sankcemi, 

ale jedná se o nezbytné prostředky k dosažení účelu trestního řízení."6  

 V odborné literatuře se objevuje pojetí zajišťovacích opatření směřujících vůči 

osobě jako jistého druhu procesní odpovědnosti. Procesní odpovědností se rozumí 

"procesní následek porušení nebo nesplnění určité právní povinnosti, přičemž povinnost 

vyplývala z ustanovení procesních předpisů"7.  

 Základní premisou této konstrukce je předpoklad, že v důsledku zahájení 

trestního řízení směřujícího vůči konkrétní osobě dochází na straně této osoby ke vzniku 

                                                      
5 JELÍNEK, Jiří. Trestní právo procesní. 1. vyd. podle novelizované právní úpravy účinné od 1.1. 2010. 

Praha: Leges, 2010, s. 19-20 
6 RŮŽIČKA, Miroslav a Jana ZEZULOVÁ. Zadržení a vazba v českém trestním procesu. 1. vyd. Praha: 

Beck, 2004, XXIV, s. 238; MANDÁK, Václav. Zajištění osoby obviněného v československém trestním 

řízení. 1. vyd. Praha, 1975, s. 10 
7 RŮŽIČKA, Miroslav a Jana ZEZULOVÁ. Zadržení a vazba v českém trestním procesu. 1. vyd. Praha: 

Beck, 2004, XXIV, s. 245 
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povinnosti dodržovat procesní pravidla stanovená trestněprocesními normami. V případě 

jejich porušení dochází k zákonem předpokládanému právnímu následku, kterým je vznik 

sekundární právní povinnosti vyžadující strpět veřejnoprávní sankci za porušení primární 

povinnosti.  

 V tomto smyslu je tedy možno odlišit právní odpovědnost od prosté sankce, 

"když odpovědnost se vztahuje k povinnosti, které odpovídá určité subjektivní právo v 

odpovědnostním právním vztahu, zatímco sankce je výrazem objektivního práva.8“ V 

obecné rovině plní právní odpovědnost funkci reparační, satisfakční, represivní a 

preventivní.9  

 V případě procesní odpovědnosti v oblasti trestněprocesních norem zřejmě 

přichází v úvahu zejména poslední dvě uvedené funkce, tj. funkce represivní (stanovení 

újmy za porušení primární povinnosti) a preventivní (předcházení opětovnému porušení 

primární povinnosti).  

 Zařazení zajišťovacích opatření do kategorie právní odpovědnosti může vyvolat 

otázky týkající se okamžiku vzniku povinnosti jednotlivce dodržovat trestněprocesní 

normy a okamžiku vzniku oprávnění osoby užít zajišťovací opatření. Dle výše uvedené 

koncepce zajišťovacích opatření jako druhu právní odpovědnosti platí, že se právní 

odpovědnost uplatní jako následek porušení primární odpovědnosti.  

 Předpokladem vzniku primární odpovědnosti za dodržování trestněprocesních 

norem je zahájení trestního řízení. Ve smyslu § 12 odst. 10 TrŘ se trestním řízením 

rozumí „řízení podle tohoto zákona a zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech 

trestních.“ Trestní řízení se člení do několika procesních stádií, která jsou časově 

ohraničena konkrétními procesními úkony.  

 Ačkoli v právní teorii nepanuje úplná shoda na přesném výčtu jednotlivých 

stadií trestního řízení (resp. která stadia do něj lze či nelze zahrnout), je možno 

konstatovat, že prvním „procesním“ stadiem trestního řízení je tzv. přípravné řízení. Dle 

ustanovení § 12 odst. 10 TrŘ se přípravným řízením rozumí „úsek řízení podle tohoto 

zákona od sepsání záznamu o zahájení úkonů trestního řízení nebo provedení 

neodkladných a neopakovatelných úkonů, které mu bezprostředně předcházejí, a nebyly-

                                                      
8 RŮŽIČKA, Miroslav a Jana ZEZULOVÁ. Zadržení a vazba v českém trestním procesu. 1. vyd. Praha: 

Beck, 2004, XXIV, s. 246 
9 RŮŽIČKA, Miroslav a Jana ZEZULOVÁ. Zadržení a vazba v českém trestním procesu. 1. vyd. Praha: 

Beck, 2004, XXIV, s. 246-247 
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li tyto úkony provedeny, od zahájení trestního stíhání do podání obžaloby, návrhu na 

schválení dohody o vině a trestu, postoupení věci jinému orgánu, zastavení trestního 

stíhání, nebo do rozhodnutí či vzniku jiné skutečnosti, jež mají účinky zastavení trestního 

stíhání před podáním obžaloby, anebo do jiného rozhodnutí ukončujícího přípravné 

řízení, zahrnující objasňování a prověřování skutečností nasvědčujících tomu, že byl 

spáchán trestný čin, a vyšetřování.“ Z uvedeného je patrné, že „začátek trestního řízení 

je vázán na sepsání záznamu o zahájení úkonů trestního řízení ve smyslu § 158 odst. 3 

TrŘ nebo provedení neodkladných a neopakovatelných úkonů, které mu bezprostředně 

předcházejí ve smyslu § 158 odst. 3 TrŘ“10, případně na zahájení trestního stíhání (s 

výjimkou zahájení trestního stíhání v důsledku podání návrhu na potrestání ve 

zjednodušeném řízení před samosoudcem).  

 Počínaje zahájením trestního řízení některým z výše popsaných způsobů lze 

dovozovat primární odpovědnost za porušení trestněprocesní normy. Domnívám se 

přitom, že povědomí konkrétní osoby o skutečnosti, která zakládá její povinnost řídit se 

trestněprocesními normami, je conditio sine qua non založení primární trestněprocesní 

odpovědnosti.  

 Jedná se tedy o odpovědnost subjektivní, která pro nástup sekundární povinnosti 

vyžaduje zavinění. Z hlediska okamžiku vzniku trestněprocesní odpovědnosti ve vztahu 

k povědomí osoby o skutečnosti zakládající její trestněprocesní odpovědnost je velmi 

zajímavým případem zadržení osoby podezřelé při spáchání trestného činu. Jak bude 

osvětleno níže, postavení osoby jakožto podezřelého totiž v tomto případě není zpravidla 

založeno v důsledku formalizovaného procesního úkonu, ale v důsledku zhodnocení 

stavu objektivní reality. Blíže bude tato problematika popsána v části 3.1 a 3.2 této práce.  

Tento typ odpovědnosti přitom směřuje nejen vůči osobě, proti níž se řízení vede, ale 

v různém rozsahu také vůči jiným osobám zúčastněným na řízení, svědkům, znalcům a 

tlumočníkům. Tomu odpovídá i trestním řádem stanovený rozsah zajišťovacích opatření, 

která je možno užít vůči osobě v konkrétním procesním postavení.  

 

                                                      
10 MUSIL, Jan, Vladimír KRATOCHVÍL a Pavel ŠÁMAL. Kurs trestního práva: trestní právo procesní. 

3. přeprac. a dopl. vyd. Praha: Beck, 2007, XLIII, s. 515  
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2.2 Základní principy ovládající zajišťovací opatření v trestním řízení 

 V rámci trestního řízení dochází ke střetu zájmu společnosti na odhalení a 

potrestání pachatele trestné činnosti s právem jednotlivce na zachování vlastních 

základních práv a svobod. K tomuto střetu přitom nedochází jen na úrovni osoby, proti 

níž je vedeno trestní řízení, ale také na úrovni dalších osob účastnících se trestního řízení. 

Trestní řád totiž disponuje prostředky zaručujícími za současného splnění zákonem 

stanovených podmínek zabezpečení plnění procesních povinností ze strany širokého 

spektra subjektů.  

 Pokud jde o opatření směřující k zajištění osob, jsou tato svěřena do působnosti 

vymezeným orgánům nadaným veřejnou mocí, které tak mohou jednostranně ukládat 

osobám soukromého práva omezení a povinnosti. Oproti těmto jejich oprávněním stojí 

zájem (potažmo povinnost) maximálně omezit zásahy do základních práv a svobod 

dotčených osob. Proto jsou orgány veřejné moci oprávněny přikročit k těmto opatřením 

pouze na základě a v mezích výslovného zákonného zmocnění, které je projevem zásady 

enumerativnosti veřejnoprávních pretenzí zakotvené v čl. 2 odst. 3 Ústavy a čl. 2 odst. 2 

LZPS.  

 Stejně jako trestní řád, potažmo celé odvětví trestního práva, jsou i trestněprávní 

zajišťovací opatření ovládána základními principy, které se uplatní pro každé jednotlivé 

opatření. Těmito základními principy jsou především: (i) princip přiměřenosti a 

zdrženlivosti, (ii) princip zákonnosti, (iii) ultima ratio, (iv) princip subsidiarity, (v) 

princip proporcionality, (vi) princip výlučné zajišťovací funkce a (vii) princip 

fakultativnosti.11 

 Princip zdrženlivosti a přiměřenosti je odrazem zásady trestního řízení 

vyjádřené v § 2 odst. 4 TrŘ, která zdůrazňuje nutnost plného šetření základních práv a 

svobod jednotlivce v rámci trestního řízení a jeho jednotlivých úkonů, a ukládá omezit 

tyto zásahy pouze na ty, které dovoluje zákon a které jsou provedeny v odůvodněných 

případech pouze v míře a intenzitě vyžadované účelem trestního řízení (viz. např. § 52 

TrŘ). Zásada přiměřenosti a zdrženlivosti zakotvená v uvedeném ustanovení trestního 

řádu navazuje na čl. 4 LZPS. Článek 4 odst. 4 LZPS pak ukládá šetřit podstatu a smysl 

základních práv a svobod jednotlivce, pokud dochází k jejich omezení, a zakazuje 

                                                      
11 RŮŽIČKA, Miroslav a Jana ZEZULOVÁ. Zadržení a vazba v českém trestním procesu. 1. vyd. Praha: 

Beck, 2004, XXIV, s. 238-245 
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zneužití realizace těchto omezení. V kontextu zajišťovacích opatření zasahujících do 

osobní svobody konkrétní osoby je tedy primárně třeba vždy zvažovat, zda je nezbytně 

nutné k takovému zásahu přistoupit, a pokud ano, zvolit nejmírnější opatření dostačující 

pro naplnění daného účelu a fakticky jej provést s maximálním ohledem na osobní 

integritu osoby, vůči níž je toto opatření užito. 

 Princip zákonnosti se, jako jeden z nejvýznamnějších základních principů 

vlastních evropské právní kultuře, prolíná celým právním řádem České republiky a je 

jakousi platformou, z níž ve větší či menší míře vychází i další základní principy 

demokratického právního státu. Jeho vyjádření lze nalézt jak na úrovni ústavního práva, 

tak také v mezinárodních smlouvách, jimiž je Česká republika vázána, a samozřejmě také 

na úrovni zákonné. Listina základních práv a svobod v tomto kontextu mj. určuje ve svém 

čl. 4 odst. 1 a 2, že povinnosti lze uložit jen na základě zákona a v jeho mezích při 

zachování základních práv a svobod, které lze omezit jen zákonem za podmínek 

stanovených Listinou základních práv a svobod. Z toho plyne významný požadavek na 

minimální formu právní normy, na jejímž základě lze uložit povinnost, potažmo 

zasáhnout do základního práva či svobody garantovaných jednotlivci.  

 Zachování tohoto požadavku odráží jednak předpoklad legitimity uložených 

omezení plynoucí z osoby normotvůrce a jednak zaručuje jednotlivci vyšší míru ochrany 

před nepřiměřenými zásahy státní moci do garantovaných práv a svobod jednotlivce ve 

smyslu již zmiňované zásady enumerativnosti veřejnoprávních pretenzí. Pro 

trestněprávní opatření sloužící k zajištění osoby stanoví Listina základních práv a svobod 

také bližší podmínky v čl. 8, který postihuje instituty zadržení, zatčení a vazby. Zásadu 

zákonnosti v různých podobách reflektuje také trestní řád, a to jednak na obecné úrovni 

v rámci ustanovení § 2 TrŘ a v návaznosti na zajišťovací opatření dále také v rámci první 

části, čtvrté hlavy TrŘ. 

 Zásada užití trestního práva jako prostředku výjimečného, krajního se v teorii 

zdůrazňuje především v oblasti trestního práva hmotného. Vzhledem k tomu, že je trestní 

právo hmotné realizováno prostřednictvím norem trestního práva procesního, je vytvořen 

prostor pro průnik této zásady i do oblasti trestního práva procesního. Vždy bude platit, 

že prostředky trestního práva je možné použít teprve v případě, kdy k nápravě nepostačují 

prostředky jiných právních odvětví, především práva občanského. Prvotně je tedy vždy 

třeba poměřovat závažnost protiprávního jednání jednotlivce normami občanského práva. 
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Ostatně k tomu, aby bylo možno určité jednání pro svou materialitu, resp. míru porušení 

objektivního práva, posuzovat jako trestné, musí toto jednání naplnit a překročit 

intenzitou své protiprávnosti normy práva občanského.  

 Zásada "ultima ratio" přikazuje přistoupit k využití určitého právního nástroje 

jako maximálně výjimečného opatření, jen za předpokladu pokud ostatní opatření 

nedostačují. To platí i v případě zajišťovacích opatření v rámci trestního práva 

procesního, kdy je nevyhnutelné pečlivě uvážit nutnost přistoupení k realizaci určitého 

zajišťovacího opatření a použít to nejméně intenzivní (avšak naplňující požadovaný účel).  

 K požadavkům na užití této zásady se vyslovil Ústavní soud, když potvrdil, že 

"z ústavního hlediska žádný soud nemůže přehlížet zjevnou skutečnost, že nástroje, 

pomocí nichž se realizuje trestněprávní ochrana, omezují základní práva či svobody, a 

jen důsledné respektování principu ultima ratio (chápaného z ústavního hlediska) 

zaručuje, že takové omezení bude možno ještě považovat za proporcionální s účelem 

sledovaným trestním řízením."12  

 Zásada subsidiarity se vztahuje k otázce míry zásahu do základního práva osoby 

a je těsně spjata se zásadou zdrženlivosti a přiměřenosti. V oblasti zajišťovacích opatření 

upravených trestním řádem se uplatní "v míře nezbytné v souvislosti s povahou a 

závažností trestného činu, o který jde, a osobou, proti níž se vykonává zajišťovací úkon."13 

Čím vyšší je míra intenzity protiprávního jednání konkrétní osoby a její společenská 

škodlivost, tím vyšší zpravidla bude i míra intenzity zásahu do osobní svobody takové 

osoby. Pokaždé je však třeba postupovat vzhledem ke konkrétním okolnostem daného 

případu.  

 Další významnou zásadou uplatňující se v oblasti zajišťovacích opatření je 

zásada proporcionality, která rovněž velmi těsně navazuje na výše uvedené zásady a 

vyjadřuje nutnost udržet spravedlivý poměr mezi parametry zásahu do základního práva 

jednotlivce a skutečnostmi tento zásah odůvodňujícími. Kromě toho je princip 

proporcionality imanentní součástí principu zdrženlivosti a přiměřenosti uvedeného v  

čl. 4 odst. 4 LZPS ve vztahu ke konkurenci jednotlivých základních práv a svobod. 

Případný konflikt jednotlivých základních práv je nutno řešit vždy tak, aby bylo v 

nejvyšší možné míře šetřeno všech dotčených práv, byť bude jedno z nich upřednostněno. 

                                                      
12 Nález Ústavního soudu ze dne 2.6.2005, sp. zn. IV. ÚS 469/04 
13 RŮŽIČKA, Miroslav a Jana ZEZULOVÁ. Zadržení a vazba v českém trestním procesu. 1. vyd. Praha: 

Beck, 2004, XXIV, s. 240 
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 Jak uzavřel Ústavní soud "základní je v této souvislosti maxima, podle které 

základní právo či svobodu lze omezit pouze v zájmu jiného základního práva či svobody. 

V případě závěru o opodstatněnosti priority jednoho ze dvou v kolizi stojících základních 

práv, je nutnou podmínkou konečného rozhodnutí rovněž využití všech možností 

minimalizace zásahu do druhého z nich".14  

 Ke kolizním případům dochází při využití právních nástrojů sloužících k 

zajištění osob zejména tam, kde jsou uplatněny vůči osobám podezřelým. U těchto osob 

je daný konflikt patrně nejvýraznější, neboť se v jednom okamžiku střetává zájem 

společnosti na odhalení a spravedlivém potrestání pachatele trestného činu s právem 

jednotlivce, u nějž míra jistoty, že spáchal trestný čin, prozatím neodůvodňuje zahájení 

trestního stíhání, na osobní svobodu a principem presumpce neviny. Zákon tedy klade na 

realizaci těchto forem státního donucení zvláštní požadavky. Také soudní praxe vznáší v 

těchto případech mimořádné požadavky na odůvodnění přijatých opatření a rozhodnutí 

příslušných orgánů činných v trestním řízení.15 

 Zejména v případě institutu vazby se dále prosazuje princip výlučné zajišťovací 

funkce.16 Jedná se o princip s nižší mírou obecnosti, než tomu bylo u ostatních výše 

uvedených principů. Mimo vazby ovládá i ostatní trestněprávní zajišťovací opatření. 

Jádro uvedeného principu tkví v přesném vymezení funkce zajišťovacích opatření a jejich 

odlišení od funkcí trestních sankcí. Funkce zajišťovacích opatření má být skutečně čistě 

zajišťovací, nikoli výchovná či výlučně represivní. V žádném případě pak nesmí být 

prostředkem k získání vynuceného přiznání či k protiprávnímu vynucení jiného jednání17.  

                                                      
14 viz. nález pléna Ústavního soudu ze dne 12.10.1994, sp. zn. Pl. ÚS 4/1994 
15 viz. nález Ústavního soudu ze dne 20.11.2000 vydaný pod sp. zn. IV. ÚS 137/2000: „Rozhodnutí, jímž 

je osobní svoboda jednotlivce omezena, není v souladu s ústavním pořádkem republiky, obsahuje-li jen 

povšechné a obecné odůvodnění, v podstatě jen citující text příslušných zákonných důvodů vazby bez 

jakéhokoliv odkazu na konkrétní okolnosti, které by měly existenci vazebních důvodů založit. Existuje-li, 

jak tvrdí obecné soudy, ze strany stěžovatele nebezpečí maření trestního stíhání a toto nebezpečí vyplývá z 

konkrétních skutečností vyplývajících ze způsobu provedení trestného činu tak, jak je ve sdělení obvinění 

popsán, pak je třeba tyto skutečnosti či okolnosti označit, neboť vazební rozhodnutí týkající se šesti osob 

postrádá, co do důvodů koluzní a předstižné vazby vůči stěžovateli, jakoukoliv individualizaci. Soud 

rozhodující o uvalení vazby tak přezkoumatelným způsobem neodůvodnil, z jakých důvodů převyšuje zájem 

na objasnění trestného činu zájem na svobodě jednotlivce.“ per analogiam 
16 RŮŽIČKA, Miroslav a Jana ZEZULOVÁ. Zadržení a vazba v českém trestním procesu. 1. vyd. Praha: 

Beck, 2004, XXIV, s. 244 
17 viz. např. nález Ústavního soudu ze dne 20.11.2000 vydaný pod sp. zn. IV. ÚS 137/2000: „Prokázat vinu 

obviněného je možné pouze na základě nepochybně zjištěných skutečností a za použití procesních 

prostředků, které trestní řád umožňuje. Důkaz získaný nezákonným donucením je absolutně neúčinný a v 

trestním řízení jej nelze použít.“ 
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 Konečně princip fakultativnosti je výrazem zákonem upravené možnosti použít 

konkrétní zajišťovací opatření, nikoli povinnosti k němu přistoupit. Záleží tedy ryze na 

uvážení a vyhodnocení orgánů činných v trestním řízení, zda okolnosti konkrétního 

případu vyžadují užití některého z nástrojů sloužících k zajištění osob či nikoli, a pokud 

ano, který bude dostačující pro naplnění účelu trestního řízení. Zákon nikde nestanoví 

obligatorní realizaci zajištění osoby. V návaznosti na ostatní výše uvedené principy je 

zřejmé, že orgány činné v trestním řízení jsou povinny vždy pro daný případ na základě 

a v mezích zákona uvážit, zda je nutno použít tuto formu státního donucení, jakou 

intenzitu vyžaduje a po jakou dobu bude toto donucení nezbytné. 

 Lze konstatovat, že jsou všechny jmenované principy velmi úzce spjaty a nelze 

je od sebe zcela oddělit. Při aplikaci konkrétních opatření vedoucích k zajištění osoby je 

nutno dbát všech těchto principů tak, aby bylo dosaženo spravedlivého a co nejšetrnějšího 

uspořádání poměrů při zásahu do základních práv a svobod jednotlivce.  

  

2.3 Právní úprava zajišťovacích opatření na ústavní úrovni  

 Článek 1 Ústavy stanoví, že „Česká republika je svrchovaný, jednotný a 

demokratický právní stát založený na úctě k právům a svobodám člověka a občana.“ Toto 

úvodní prohlášení ve své podstatě deklaruje, jakým způsobem jsou uspořádány základní 

právní poměry v České republice. Na ústavní úrovni pak na tuto deklaraci navazují 

ustanovení dále prováděná zákonnými normami, která in concreto upravují zdroj, 

rozdělení a fungování státní moci, a to způsobem odpovídajícím poměrům 

v demokratickém právním státě.18 

 Podstatnou složkou obsahu pojmu právní stát je vlastní limitace státu za účelem 

zachování prostoru práv a svobod jednotlivce. To ostatně potvrzuje čl. 2 odst. 3 Ústavy, 

v němž je zakotven výše uvedený princip enumerativnosti veřejnoprávních pretenzí 

představující základní limity vystupování státu (potažmo státní moci) ve vztahu 

k jednotlivcům, a také druhá část samotného čl. 1 Ústavy, která deklaruje úctu České 

republiky k právům a svobodám člověka a občana. Tento postulát je nutno promítnout do 

povinnosti státu nastavit a udržovat efektivní systém pravidel zaručující vyvážené 

fungování státní moci za současného zaručení práv a svobod jednotlivců a jejich 

realizace.  

                                                      
18 Listina základních práv a svobod: komentář. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012, xxv, článek 1  
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 V demokratickém právním státě je třeba hledat materiálně spravedlivé 

uspořádání vnitřních poměrů a zaručit jeho zachování. Stát přitom realizuje tento svůj 

úkol prostřednictvím právního řádu, který lze zjednodušeně označit za komplexní systém 

společenských pravidel vymahatelných státní mocí. Při normotvorbě je tedy nutno dbát 

nejen formální stránky, jíž státy kontinentální právní kultury pochopitelně stále důsledně 

dbají, ale také (a především) obsahu právních norem. Obecné požadavky a vůdčí ideje ve 

vztahu k základnímu rámci obsahu právních norem musí být součástí ústavního systému, 

jakožto základních právních pravidel s nejvyšší mírou legitimity a právní síly ve státě. 

Česká republika deklaruje v čl. 1 Ústavy svou úctu k právům a svobodám člověka a 

občana, přičemž se toto konstatování v různých formách prolíná celým právním řádem 

České republiky. Primárním a nejpodstatnějším odrazem této skutečnosti je přijetí 

katalogu garantovaných lidských a občanských práv a svobod formou Listiny základních 

práv a svobod předpokládané v čl. 3 Ústavy. 

 Listina základních práv a svobod navazuje na Ústavou garantovaný standard 

demokratického právního státu a předkládá výčet základních lidských a občanských práv 

a svobod, která jsou v tomto demokratickém právním státě garantována a chráněna. 

Jednotlivá přirozená práva a svobody nejsou Listinou základních práv a svobod 

konstituovány, ale jsou imanentní složkou každého jednotlivce (člověka), jejíž existence 

a zájem na její ochraně jsou prostřednictvím Listiny základních práv a svobod 

deklarovány. Politická, sociální a další práva a svobody jsou oproti tomu Listinou 

základních práv a svobod přímo konstituovány a zaručeny.  

 V souvislosti s rozlišením pojmu práva od pojmu svobody Ústavní soud 

v minulosti konstatoval, že „z hlediska vnitřního členění základních práv a svobod nutno 

poznamenat, že pokud je základní svoboda spjata s ochranou lidské autonomie zejména 

před zasahováním ze strany státu, základní právo představuje možnost aktivního jednání 

subjektu, jemuž koresponduje povinnost plnění ze strany opět zejména státu.“19  

 Viděno optikou zajišťovacích opatření, upravuje Listina základních práv a 

svobod výchozí koncept navazujících práv a svobod člověka a občana ve svém článku 1. 

Jedná se o koncept lidské důstojnosti. Jak vyjádřil v minulosti Ústavní soud, lidská 

důstojnost „ve vztahu k ostatním, jinak nehierarchicky uspořádaným základním právům 

                                                      
19 Nález pléna Ústavního soudu ze dne 3.4.1996, sp. zn. Pl. ÚS 32/95 
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(klasickým a politickým), působí jako hodnota nadřazená. Nelze ji tak nikdy klást do 

horizontální polohy s konkurujícími základními právy.“20  

 Jde-li o lidskou důstojnost, neuplatní se v důsledku ani výše uváděný princip 

proporcionality, neboť je lidská důstojnost uznávána jako základní atribut lidství člověka 

požívající nejvyššího stupně bezvýjimečné ochrany. K tomu obdobně Ústavní soud: 

„Lidská důstojnost jako hodnota je ukotvena v samých základech celého řádu základních 

práv obsažených v ústavním pořádku. Je s ní spojen nárok každé osoby na respekt a 

uznání jako lidské bytosti, z něhož plyne zákaz činit z člověka pouhý objekt státní vůle, 

anebo zákaz vystavení osoby takovému jednání, které zpochybňuje její kvalitu jako 

subjektu. Z důstojnosti člověka jako osoby jednající s vlastní odpovědností vyplývá i 

maxima "žádný trest bez zavinění"21 S ochranou lidské důstojnosti je úzce spojen také  

čl. 7 LZPS, v němž je garantována nedotknutelnost osoby a jejího soukromí. Přitom 

garancí nedotknutelnosti osoby v kontextu čl. 7 LZPS lze rozumět „garanci zachování 

tělesné a duševní integrity konkrétní osoby, resp. jakýchkoli nedobrovolných zásahů do 

tělesné schránky člověka a jeho vědomí, jež může být v některých případech prolomeno 

zákonem, avšak s výjimkou zásahů kvalifikovaných jako mučení a špatné zacházení dle 

čl. 7 odst. 2 Listiny, jež jsou nepřípustné absolutně a bezvýjimečně.“22  

 V rozhodovací praxi vyšších soudů se při posuzování neoprávněného zásahu do 

práva na nedotknutelnost osoby bere v úvahu také povaha a intenzita případného zásahu 

do tělesné a duševní integrity osoby. Na základě stanoviska Ústavního soudu Pl. ÚS - st. 

30/10 je tak již např. běžně přijímáno, že ve spojitosti s trestním řízením nelze za 

neoprávněný zásah do nedotknutelnosti osoby ve smyslu čl. 7 LZPS považovat nucení 

obviněného či podezřelého, aby strpěl sejmutí pachové stopy, odběr bukálního stěru či 

vzorku vlasů.  

 Na garanci nedotknutelnosti osoby přímo navazuje zákaz mučení, krutého, 

nelidského nebo ponižujícího zacházení nebo trestání obsažený v čl. 7 odst. 2 LZPS, který 

se prosadí také, neřku-li výlučně, ve vztahu k orgánům státní moci. Fakt, že toto 

ustanovení Listiny základních práv a svobod směřuje zejména vůči nositeli veřejné moci, 

dokládá také skutečnost, že toto ustanovení zakazuje nejen kruté, nelidské nebo ponižující 

zacházení, ale také takové trestání. Ukládání trestů jednotlivcům je přitom v současnosti 

                                                      
20 Nález Ústavního soudu ze dne 29.2.2008, sp. zn. Il. ÚS 2268/07 
21 Nález Ústavního soudu ze dne 29.2.2008, sp. zn. II. ÚS 2268/07 
22 Listina základních práv a svobod: komentář. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012, xxv, článek 7 
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výlučně v pravomoci státu. Čl. 7 odst. 2 LZPS tak zapadá do úvodní maximy oprávnění 

orgánů veřejné moci vystupovat vůči jednotlivci pouze v případech, způsobem a 

v mezích stanovených zákonem, která je vyjádřena v čl. 2 odst. 2 LZPS. Tato maxima 

zamezuje exekutivě v extenzivní aplikaci státní moci. V případech užití zajišťovacího 

opatření vůči jednotlivci se jedná typicky o střet práv a svobod dotčeného jednotlivce s 

právy a oprávněnými zájmy společnosti chráněnými zákonem. Jde tedy o kolizní situaci, 

v níž je třeba klást zvláštní důraz na dodržování Ústavou a Listinou základních práv a 

svobod stanovených mantinelů státní moci a jejího užití.    

            Možnost orgánů veřejné moci zasáhnout do osobní svobody jednotlivce je dále 

specificky upravena v čl. 8 LZPS. Na úvodní záruku osobní svobody navazují dovolené 

případy jejího omezení, a to v převážné části ve vztahu k trestnímu řízení, které je ze 

škály zákonem stanovených řízení vedených před orgány České republiky bezpochyby 

nejvíce způsobilé nepříznivě zasáhnout do osobní svobody jednotlivce. Mimo 

dovolených případů zásahu do osobní svobody jednotlivce stanoví čl. 8 LZPS také 

konkrétní nepřekročitelné podmínky těchto zásahů. Ve vztahu k zajišťovacím 

trestněprocesním opatřením upravuje čl. 8 LZPS instituty zadržení, zatčení a vzetí do 

vazby. 

 Zadržení osoby podezřelé či obviněné ze spáchání trestného činu dle čl. 8  

odst. 3 LZPS je přípustné pouze v případech stanovených zákonem. Nezbytnou 

podmínkou je dodržení následných procesních kroků, a to v zaručené lhůtě 48 hodin pro 

propuštění zadržené osoby nebo její předání soudu a navazující lhůtě 24 hodin 

k rozhodnutí soudu o vazbě či propuštění zadrženého. Překročení těchto lhůt by 

znamenalo samo o sobě neoprávněnost zadržení a nutnost okamžitého propuštění 

zadržené osoby. Neoprávněnost zadržení je pak zřejmě nutné konstatovat také v případě, 

kdy by došlo k opomenutí některého z přikázaných procesních úkonů, tj. v 48 hodinové 

lhůtě k opomenutí seznámit zadrženou osobu s důvody zadržení (ihned), jejího výslechu 

a předání soudu či propuštění a v 24 hodinové lhůtě k výslechu soudcem a rozhodnutí o 

vazbě či propuštění zadržené osoby na svobodu. Tyto přikázané procesní úkony slouží 

jako garance dodržení základních práv zadržené osoby.   

 Listina základních práv a svobod ve svém čl. 8 odst. 3 dále odkazuje na zákon 

co do stanovení důvodů, pro něž může být osoba zadržena. Nutno zdůraznit, že i 

zákonodárce je při konstituování důvodů zadržení vázán ostatními imperativy omezení 
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zásahů do osobní svobody jednotlivce vyjádřenými v Listině základních práv a svobod. 

Zákonná úprava zadržení je převážně obsažena v trestním řádu. Dílčí specifické otázky 

jsou však upraveny také v jiných předpisech zákonné či ústavní síly, případně 

v mezinárodních smlouvách, jimiž je Česká republika vázána, např. otázka zadržení 

ústavních činitelů České republiky, diplomatických zástupců, odškodnění za nezákonné 

zadržení osoby, apod. 

 Obdobně jako je tomu v případě zadržení upravuje čl. 8 LZPS ve svém odst. 4 

také základní limity institutu zatčení osoby. Zatčení je možno provést výlučně na základě 

písemného odůvodněného příkazu soudce.  Zatčená osoba pak musí být ve lhůtě 24 hodin 

od provedení zatčení předána soudu k rozhodnutí o její vazbě či propuštění, kterému musí 

předcházet výslech zatčené osoby provedený soudem. I v tomto případě je 24 hodinová 

lhůta stanovena jako nepřekročitelná v zájmu minimalizace zásahu státní moci do osobní 

svobody zatčené osoby. Výslech soudcem pak garantuje zatčené osobě možnost se účinně 

hájit a vyvracet vznesená obvinění. Současně jde o garanci přijetí objektivního a 

spravedlivého rozhodnutí nezávislého orgánu. 

 Ve vztahu k vazbě odkazuje čl. 8 LZPS v odst. 5 co do důvodů a přípustné délky 

trvání vazby na zákonnou úpravu s jedinou výjimkou, a sice požadavku, aby o vazbě 

obviněného rozhodl soud. Ačkoli se může zdát, že je v tomto směru ústavní úprava 

prakticky nejzávažnějšího zajišťovacího trestněprocesního institutu poměrně kusá, je 

nutno brát v potaz předcházející odstavce čl. 8 LZPS, která upravují zajišťovací opatření 

předcházející rozhodování o vazbě.        

                 

2.4 Evropská legislativa a rozhodovací praxe  

 Česká republika se jako demokratický právní stát založený na úctě k právům a 

svobodám člověka a občana zavázala k dodržování závazků pro ni plynoucích 

z mezinárodního práva. Mezi tyto závazky je nepochybně nutné řadit také závazky 

lidskoprávního charakteru plynoucí České republice z široké škály právních dokumentů 

různorodého rozsahu a významu. Od právních dokumentů nadnárodního významu jako 

jsou Všeobecná deklarace lidských práv z roku 1948 a Mezinárodní pakt o občanských a 

politických právech z roku 1976, až po dokumenty regionálního charakteru. V kontextu 

myšlenky jednotné Evropy byla na lokální evropské úrovni přijata z hlediska aplikační 

praxe zřejmě nejvýznamnější dohoda garantující dodržování standardu lidských práv a 
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základních svobod ze strany signatářských států, a sice Úmluva o ochraně lidských práv 

a základních svobod z roku 1950. 

 Díky svému regionálnímu charakteru, míře obecnosti umožňující efektivní 

harmonizaci vnitrostátního práva států Úmluvy, která však není na úkor dostatečné 

určitosti, a účinnému systému výkladu, aplikace a kontroly dodržování Úmluvy, se 

Úmluva dostává do popředí jako prostředek garance jednotného standardu lidských práv 

na území Evropy. Samotný text Úmluvy tvoří katalog minimálních zaručených lidských 

práv a základních svobod, který je dále dotvářen rozhodovací činností Evropského soudu 

pro lidská práva se sídlem ve Štrasburku, plnícího roli společného nezávislého orgánu 

soudní kontroly dodržování Úmluvy a jejího výkladu. 

 Judikatura Evropského soudu pro lidská práva tvoří rozsáhlý komplex dílčích 

rozhodnutí interpretujících ustanovení Úmluvy. Tento komplex není statický. Jak 

konstatoval sám Evropský soud pro lidská práva, rozhodovací praxe musí odpovídat 

společenským poměrům a potřebám. Společně s vývojem poměrů ve společnosti se 

odpovídajícím způsobem vyvíjí i rozhodovací praxe. 

 Při srovnání národní ústavněprávní úpravy zajišťovacích institutů trestního 

práva procesního s relevantními ustanoveními Úmluvy, lze zřetelně spatřovat vzájemné 

prolínání obou úprav. Národní ústavněprávní úprava ve značné míře zrcadlí úpravu 

Úmluvy. Důsledné respektování evropské právní úpravy lidských práv je rovněž patrné 

z rozhodovací činnosti Ústavního soudu. Ne vždy se tomu tak však děje v oblasti 

legislativní činnosti českého zákonodárce, což lze doložit na příkladu institutu zajištění 

dle zákona o policii, jak bude rozebráno v dalších částech této práce. 

 Úprava omezení osobní svobody jednotlivce v rámci opatření směřujících 

k zajištění osoby je v textu Úmluvy explicitně koncentrována v rámci ustanovení čl. 5 

Úmluvy. Základním postulátem čl. 5 Úmluvy je zaručení práva každého na svobodu a 

osobní bezpečnost. Další úprava čl. 5 Úmluvy na tento základní postulát pouze navazuje 

a dále jej rozvádí. Konkrétní obsah a limity pojmu práva na svobodu a osobní bezpečnost 

není z uvedeného ustanovení zcela zřejmý. Relativní neurčitost obou těchto právních 

pojmů tedy poskytuje prostor interpretaci a potažmo také budoucímu vývoji jejich 

obsahu. Evropský soud pro lidská práva se v rozsudku Kurtová vs. Turecko vyjádřil 

k podstatě obou těchto pojmů (byť tento výklad bezpochyby není zcela vyčerpávající), 

když uvedl „Pokud jde o čl. 5 odst. 1, Soud na úvod poukazuje na zásadní význam záruk 
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čl. 5, jejichž účelem je zajistit jednotlivcům právo na ochranu před svévolným zadržením 

státními orgány. ..O významu této ochrany svědčí skutečnost, že čl. 5 odst. 1 obsahuje 

vyčerpávající seznam okolností, za jakých osoba může být zbavena svobody, přičemž je 

samozřejmé, že tyto okolnosti musí být interpretovány úzce, neboť se jedná o výjimky ze 

základních záruk osobní svobody.“  

 Ustanovení čl. 5 Úmluvy nemá být tedy primárně vnímán jako garance 

pozitivního závazku státu vytvořit obecný stav osobní bezpečnosti jednotlivce před 

nejrůznějšími nebezpečími, ale sleduje primárně ochranu jednotlivce před svévolí 

samotných nositelů státní moci a zaručení možnosti jednotlivce jednat svobodně bez 

nahodilých omezení této možnosti ze strany státu. Tomu ostatně nasvědčuje hned druhá 

věta čl. 5 odst. 1 Úmluvy, která umožňuje zásah do práva jednotlivce na svobodu a osobní 

bezpečnost, pokud se tak stane v taxativně stanovených případech v souladu s řízením 

stanoveným zákonem.  

 Hovoří-li v tomto místě Úmluva o řízení stanoveném zákonem, nemyslí tím 

zákon strictu senso ve smyslu formy určitého normativního pravidla chování, resp. ve 

smyslu formálního pramene práva. Evropský soud pro lidská práva v rozhodnutí Assenov 

vs. Bulharsko připomíná, že „výrazy „zákonné“ a „v souladu s řízením stanoveným 

zákonem“, které jsou použity v čl. 5 odst. 1 odkazují především na vnitrostátní právo a 

vyslovují povinnost respektovat jeho hmotněprávní a procesní ustanovení, avšak navíc 

požadují i slučitelnost každého zbavení osobní svobody s účelem čl. 5: chránit jednotlivce 

proti svévolným zbavením svobody.“  

 Následující výčet jednotlivých důvodů dovoleného zásahu státu do osobní 

svobody jednotlivce je svou povahou výčtem taxativním, který je nutno vykládat 

restriktivně v zájmu zachování vlastního obsahu práva jednotlivce na svobodu a osobní 

bezpečnost. V kontextu trestněprocesních opatření směřujících k zajištění osob bude 

většina případů testována požadavky čl. 5 odst. 1 písm. c) Úmluvy, který upravuje 

dovolený zásah státu do svobody jednotlivce formou zákonného zatčení nebo jiného 

zbavení svobody za účelem 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.  

 První podmínkou dovolenosti zásahu státu do svobody jednotlivce ve smyslu 

tohoto ustanovení je tedy zákonem dovolená forma zatčení či jiného zbavení svobody. 
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V tomto směru ponechává Úmluva určitý prostor národnímu právnímu řádu, aby se s 

dovolenou formou omezení svobody jednotlivce vypořádal. Rozhodovací praxe 

Evropského soudu pro lidská práva odlišuje pojmy zbavení a omezení svobody 

jednotlivce. Společným jmenovatelem obou je zásah do svobody jednotlivce ze strany 

veřejné moci, rozdíl mezi nimi pak spočívá ve stupni a intenzitě tohoto zásahu.23      

  Druhou podmínkou je důvodné podezření, že zadržená osoba spáchala trestný 

čin nebo existuje-li oprávněná domněnka, že je nutné této osobě zabránit ve spáchání 

trestného činu nebo v útěku po jeho spáchání. V tomto případě jde o podmínku složenou, 

kde poměr jednotlivých složek podmínky je i přes gramatické vyjádření vykládán nikoli 

jako alternativní, ale s nutností primárního naplnění existence důvodného podezření, že 

zadržená osoba spáchala trestný čin24. Samotná domněnka nutnosti zabránění ve spáchání 

trestného činu nebo útěku po něm tedy nepostačuje pro naplnění dikce čl. 5 odst. 1  

písm. c) Úmluvy. Charakter podezření ve vztahu ke spáchání trestného činu zadrženou 

osobou musí dosahovat minimálně stupně „odůvodněné“, nižší stupeň nevyhovuje 

standardu Úmluvy. Tuto skutečnost potvrdil Evropský soud pro lidská práva ve známém 

rozhodnutí Murrayová vs. Spojené království, když uzavřel: „existence důvodného 

podezření předpokládá existenci skutečností nebo informací, které by objektivního 

pozorovatele přesvědčil, že dotčená osoba mohla trestný čin spáchat.“ V uvedeném 

případě řešil Evropský soud pro lidská práva otázku, zda míra „upřímného a skutečného“ 

podezření stanovená vnitrostátním právem jako vyhovující pro provedení zatčení a 

zadržení osoby vyhovuje požadavku čl. 5 odst. 1 písm. c) Úmluvy. Ačkoli bylo 

v odůvodnění rozhodnutí zdůrazněno, že je třeba vždy při hodnocení přihlížet ke 

konkrétním okolnostem případu, byla intenzita podezření vůči dotčené osobě vyhovující 

normám vnitrostátního práva shledána jako nedostatečná. 

 Poslední podmínkou dovolenosti omezení svobody osoby na základě čl. 5  

odst. 1 písm. c) Úmluvy je prvopočáteční úmysl orgánu vykonávajícího zásah do svobody 

předvést dotčenou osobu před příslušný soudní orgán. Tato podmínka je specificky pro 

případy dle čl. 5 odst. 1 písm. c) Úmluvy blíže popsána v odst. 3 čl. 5 Úmluvy. Zde je 

tato podmínka rozvedena v tom smyslu, že dotčená osoba musí být ihned předvedena 

                                                      
23 K tomu obdobně Evropský soud pro lidská práva v rozhodnutí Guzzardi versus Itálie ze dne 6.11.1980: 

„Mezi zbavením svobody a omezením svobody je rozdíl jen ve stupni a intenzitě, nikoli v povaze 

a podstatě.“ 
24 K tomu obdobně REPÍK, Bohumil. Je institut policejního zajištění v souladu s Evropskou úmluvou o 

lidských právech?. Bulletin advokacie. 2003, s.65 
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před soudce nebo jinou úřední osobu zmocněnou zákonem k výkonu soudní pravomoci a 

má právo být souzena v přiměřené lhůtě nebo propuštěna během řízení.  

 Přezkum zadržení této osoby tedy musí být proveden ihned. Lhůtu ihned je třeba 

opět vyložit s ohledem na konkrétní okolnosti daného případu. V tomto místě je třeba 

poznamenat, že v případě omezení svobody jednotlivce, i pokud by byla záležitost 

vyřízena ve lhůtě kratší, než je maximální lhůta stanovená vnitrostátním právem, může 

dojít k neoprávněnému zásahu do svobody jednotlivce, bude-li překročena doba nezbytně 

nutná v daném případě pro omezení svobody dotčené osoby. V tomto směru lze uvítat 

závěr přijatý v této souvislosti v rámci rozhodnutí Aquilina vs. Malta, v němž Evropský 

soud pro lidská práva potvrdil jako vyhovující lhůtě ihned dobu 2 dnů, což by nepřímo 

potvrdilo soulad stávající vnitrostátní úpravy České republiky s Úmluvou. Záruka 

rychlého vyrozumění nezávislé osoby oprávněné provést přezkum omezení svobody 

jednotlivce v sobě zahrnuje také preventivní opatření proti špatnému zacházení, jehož 

riziko se zvyšuje v případech, kdy příslušný nezávislý orgán soudní moci nemá povědomí 

o omezení svobody zadržené osoby.   

 Přezkum zadržení musí být proveden soudcem nebo jinou úřední osobou 

zmocněnou zákonem k výkonu soudní pravomoci. Samotná formulace počítá 

s rozdílností národních právních úprav co do formálního postavení osoby oprávněné 

přezkoumat důvodnost zadržení a splnění podmínek pro další omezení svobody 

jednotlivce. Není tedy nezbytně nutné, aby byl přezkum proveden soudcem. Jak Evropský 

soud pro lidská práva konstatoval v rozhodnutí Assenov vs. Bulharsko“ „aby úřední 

osoba mohla být považována za vykonávající „soudní pravomoc“ ve smyslu tohoto 

ustanovení, musí splňovat určité podmínky, které z pohledu zadržené osoby představují 

záruky proti svévoli nebo neoprávněnému zbavení osobní svobody. „Úřední osoba“ musí 

být nezávislá na výkonné moci a jednotlivých stranách. V tomto ohledu je relevantní 

objektivní dojem v době rozhodování o vazbě; pokud se v tomto okamžiku zdá, že by 

příslušná úřední osoba mohla zasáhnout do pozdějšího trestního řízení v postavení 

stíhajícího orgánu, její nezávislost se může zdát zpochybněna.“ Jen pro úplnost dlužno 

v tomto kontextu doplnit, že osoba provádějící přezkum důvodnosti zadržení a dalšího 

pokračování omezení svobody jednotlivce, je povinna vyslechnout zadrženou osobu 
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osobně25 a následně vydat rozhodnutí o jejím propuštění na svobodu nebo ponechání 

v detenci.  

 Jak bylo výše uvedeno podstatnou podmínkou dovolenosti omezení (zbavení) 

svobody jednotlivce ze strany orgánu státní moci předpokládá zajištění účinného 

přezkumu naplnění všech zákonných podmínek pro takovéto omezení. Přezkum 

vyžadovaný čl. 5 odst. 3 Úmluvy musí být na rozdíl od přezkumu dle čl. 5 odst. 4 Úmluvy 

automatický26, nesmí být tedy podmíněn nutností aktivního úkonu zadržené či jiné osoby. 

 Účel a cíl úpravy čl. 5 Úmluvy shrnul Evropský soud pro lidská práva 

srozumitelně např. v rozhodnutí Aquilina vs. Malta: „Soud již v minulosti mnohokrát 

prohlásil, že čl. 5 odst. 3 Úmluvy poskytuje osobám zatčeným nebo zadrženým pro 

podezření ze spáchání trestného činu záruky proti svévolnému a neodůvodněnému 

zbavení svobody. Čl. 5 odst. 3, který tvoří celek s čl. 5 odst. 1 písm. c), má za cíl především 

vynutit propuštění na svobodu v okamžiku, kdy zadržování přestává být rozumné. První 

slova v čl. 5 odst. 3 neznamenají jen přístup zadrženého k soudnímu orgánu; jejich cílem 

je uložit soudci, před něhož je zatčená osoba předvedena, povinnost přezkoumat okolnosti 

mluvící pro nebo proti zadržení, vyslovit se podle právních kritérií k existenci důvodů 

opravňujících zadržení a, v případě jejich absence, nařídit propuštění na svobodu. Jinými 

slovy, čl. 5 odst. 3 vyžaduje, aby se soudce zabýval důvodností zadržení.“ 

 Na výše popsané záruky navazuje ještě jedno důležité právo zadržené osoby 

garantované čl. 5 Úmluvy. Jedná se o právo obsažené v čl. 5 odst. 2 Úmluvy na seznámení 

zadržené osoby s důvody svého zatčení a každým obviněním proti své osobě v jazyce, 

kterému rozumí, a to neprodleně. Uvedené ustanovení míří na právo zadržené osoby se 

obhajovat, vyjádřit se ke vzneseným obviněním a tvrdit skutečnosti svědčící ve svůj 

prospěch.  

 Lhůta „neprodleně“ je zde opět posuzována s ohledem na konkrétní skutečnosti 

případu, nikoli striktně formálně. Ve složitých a odůvodněných případech bude jistě 

spravedlivé, aby byla tato lhůta považována za nepřekročenou i v případě většího 

odstupu. Evropský soud pro lidská práva v tomto směru např. v případě Murrayová vs. 

                                                      
25 viz. také rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku ve věci Assenov versus Bulharsko 

ze dne 28.10.1998: „Úřední osoba musí osobně vyslechnout jednotlivce, který je před ni předveden, a na 

základě právních kritérií rozhodnout o existenci důvodů, které opravňují ke zbavení svobody, a při jejich 

absenci musí mít obligatorní pravomoc nařídit propuštění na svobodu.“ 
26 viz. rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku ve věci Aquilina versus Malta ze dne 

29.4.1999: „nejen že k soudní kontrole zadržení musí dojít urychleně, ale tato kontrola musí být 

automatická.“ 
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Spojené království uzavřel, že „Ačkoli má být sdělení učiněno urychleně, nemusí být ve 

své úplnosti sděleno zatýkajícím důstojníkem právě v okamžiku zatčení samotného. 

Posouzení toho, zda byly obsah a rychlost sdělení dostačující, je nutné v každém případě 

učinit na základě jeho zvláštních rysů.“ 

 Povinnost sdělit zadržené osobě informace o důvodech zadržení a všech 

obviněních vůči ní v jazyce, kterému dotčená osoba rozumí, je (stejně jako stanovení 

relativně krátké lhůty k tomu tak učinit) logickým potvrzením účelu tohoto ustanovení. 

Dotčená osoba musí být včas srozumitelně s přihlédnutím ke svým osobním schopnostem 

a poměrům informována, co je jí kladeno za vinu a jaký je důvod jejího zadržení, aby se 

proti tomu mohla účinně bránit a mimo jiné se vyhnout také vlastnímu sebeobviňování 

učiněnému v důsledku neznalosti skutečného stavu věci. Ve výše zmiňovaném případě 

Murrayová vs. Spojené království bylo namítáno porušení čl. 5 odst. 2 Úmluvy také proto, 

že stěžovatelce údajně nebyla sdělena podstata obvinění proti ní vznesených v kvalitě 

vyžadované tímto ustanovením Úmluvy. Armádní důstojnice provádějící její zadržení 

totiž na dotaz stěžovatelky ve věci důvodu jejího zadržení uvedla pouhý odkaz na zákonné 

ustanovení, podle něhož bylo zadržení prováděno. Situace se nezměnila ani po 

předvedení stěžovatelky k výslechu v dané věci, neboť jí nebylo sděleno explicitně žádné 

obvinění. Stěžovatelka mohla na obvinění kladená jí za vinu a důvody svého zadržení 

usuzovat jen z otázek, které jí při výslechu byly kladeny. I přesto však Evropský soud pro 

lidská práva v této kauze uzavřel, že „Podle názoru Soudu muselo být paní Murrayové 

zjevné, že byla vyslýchána ohledně své možné účasti na sbírání prostředků na nákup 

zbraní pro Prozatímní IRA, který prováděli její dva bratři v USA. Lze připustit, že “nikdy 

nedošlo k jejímu hlubšímu výslechu ohledně sbírání peněz” - abychom použili slov 

samosoudce - avšak jak poznamenaly národní soudy, stalo se tak proto, že paní 

Murrayová odmítla kromě svého jména odpovídat na jakékoliv otázky.“ S ohledem na 

skutečnost, že v tomto případě Evropský soud pro lidská práva respektoval specifika 

daného případu, v němž šlo o podezření z účasti na aktivitách Prozatímní IRA, tedy o 

potenciální aktivity stěžovatelky ve prospěch této organizace, nepřistoupil Evropský soud 

pro lidská práva v tomto ohledu ke konstatování porušení Úmluvy. 

 Zásahy do svobody a osobní bezpečnosti jednotlivců ze strany orgánů státní 

moci jsou zpravidla spojeny také s diskusí týkající se dostatečnosti ochrany zadržené 

osoby před špatným zacházením. Zákaz mučení a nelidského či ponižujícího zacházení 
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anebo trestu je přitom výslovně vyjádřen ve čl. 3 Úmluvy. Na první pohled se zákaz jeví 

jako naprosto jasný. Přesto však existuje rozsáhlá judikatura Evropského soudu pro lidská 

práva vztahující se k jeho výkladu, která opakovaně akcentuje jeho důležitost, např. 

v rozhodnutí Aksoy vs. Turecko, kde připomněl: „Článek 3, jak Soud shledal při mnoha 

příležitostech, uchovává jednu ze zásadních hodnot demokratické společnosti.“ Ačkoli 

jsou některá práva garantovaná Úmluvou v textu samotné Úmluvy prolamována a jejich 

absolutnost je tím vyloučena, je právo garantované jednotlivci čl. 3 Úmluvy pojímáno 

jako právo absolutní a neporušitelné. Ani závažné speciální okolnosti dle výkladu 

Evropského soudu pro lidská práva nemohou odůvodnit prolomení tohoto ustanovení. To 

platí i v případě boje proti terorismu a organizovanému zločinu. V judikatuře Evropského 

soudu pro lidská práva je velmi známá kauza Gäfgen vs. Německo. V tomto případě mohl 

na přinucení osoby podezřelé ze spáchání trestného činu k doznání konkrétní okolnosti 

spáchání tohoto trestného činu záviset zdraví a život dítěte. V době zadržení a výslechu 

stěžovatele měla policie (nejméně) důvodné podezření, že se stěžovatel dopustil únosu 

dítěte, jehož život je ohrožen. Skutečnost, že bylo unesené dítě tou dobou již mrtvé, vyšla 

najevo až později. Stěžovatel odmítal označit místo, kde je unesené dítě ukryto. Policisté 

proto přinutili stěžovatele prozradit toto místo pohrůžkou použití násilí. Ani v tomto 

případě však Evropský soud pro lidská práva při rozhodování o stížnosti stěžovatele 

nepřistoupil k prolomení čl. 3 Úmluvy. Pohrůžku užití násilí označil za porušení čl. 3 

Úmluvy. Evropský soud pro lidská práva v tomto případě „uznal, že stěžovatel byl 

podroben napadanému jednání proto, že se policisté obávali o život uneseného dítěte, 

avšak konstatoval, že když mučení či nelidské zacházení není povoleno ani v situaci, kdy 

je ohrožen život národa (např. případ Labita vs. Itális), může být stěží přípustné, pokud 

je ve hře život jednotlivce.“   

 Z případu Gäfgen vs. Německo je patrná striktnost Evropského soudu pro lidská 

práva při posuzování možného porušení čl. 3 Úmluvy. Posuzuje-li Evropský soud pro 

lidská práva jednání napadené pro porušení čl. 3 Úmluvy, zkoumá nejdříve, zda v daném 

případě může být určité jednání posouzeno jako mučení či jako nelidské a ponižující, 

nebo zda dosahuje jejich intenzity. Evropský soud pro lidská práva poskytl výklad také 

k pojmům nelidský (promyšlené jednání trvající několik hodin bez přerušení přivodivší 

buď skutečné ublížení na zdraví nebo intenzivní fyzické a psychické utrpení) a ponižující 

(pokořující či snižující jednání či vyvolávající pocity strachu, úzkosti a méněcennosti, jež 
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mohou zároveň narušit morální a fyzickou odolnost oběti, anebo pokud donutí oběť 

k jednání v rozporu s její vůlí či přesvědčením).27 Konečně se rovněž vyjádřil v tom 

směru, že i špatné zacházení musí dosáhnout určité intenzity, aby mohlo být konstatováno 

porušení čl. 3 Úmluvy. V rozhodnutí Assenov vs. Bulharsko tak uvádí, že „špatné 

zacházení musí dosáhnout určitého minima závažnosti, aby spadalo do působnosti čl. 3. 

Stanovení tohoto minima je svou podstatou relativní; závisí na všech okolnostech 

případu, zejména na trvání příslušného zacházení, jeho fyzických a psychických účincích, 

a někdy též na pohlaví, věku a zdravotním stavu oběti. Jestliže je nějaká osoba zbavena 

svobody, použití fyzické síly vůči ní, není-li nezbytně nutné vzhledem k jejímu chování, je 

útokem na lidskou důstojnost a v zásadě představuje porušení práva zaručeného čl. 3.“   

 Důsledkem závěru, že bylo se zadrženou osobou zacházeno v rozporu s čl. 3 

Úmluvy, není jen vznik nároku poškozené osoby na náhradu způsobené újmy, tato 

skutečnost může mít významný dopad do samotného trestního řízení. Typicky pokud by 

došlo ke špatnému zacházení s určitou osobou za účelem vynutit si tímto způsobem 

přiznání této osoby, bude nutno takto získané přiznání považovat za nezákonný důkaz, 

který není procesně upotřebitelný. Jeho nezákonnost nebude možno dodatečně zhojit, 

takže nesmí být brán v úvahu při dokazování. To je však dle rozhodovací praxe 

Evropského soudu pro lidská práva spíše otázkou národního právního řádu. Evropský 

soud pro lidská práva si rozhodování v tomto směru neosobuje a omezuje se výlučně na 

posouzení, zda porušení ustanovení Úmluvy neznamená natolik závažnou vadu, která 

sama o sobě nebo ve spojení s jinými způsobí nespravedlnost takového řízení jako celku. 

 Ve výše citovaném případu Jalloh vs. Německo se v tomto směru uvádí: „Při 

posuzování, zdali řízení jako celek bylo spravedlivé, je nutné rovněž vzít v potaz, zdali 

byla respektována práva obhajoby. Je nutné zejména prověřit, zdali měl stěžovatel 

možnost napadnout autenticitu důkazů a brojit proti jejich použití. Dále je nutné vzít v 

úvahu kvalitu důkazů, včetně posouzení, zdali okolnosti, za kterých byly tyto získány, 

nezpochybňují jejich věrohodnost a výstižnost. Při určování, zdali určité řízení jako celek 

bylo spravedlivé, je možné vzít v potaz závažnost veřejného zájmu na vyšetření a 

potrestání určitého trestného činu a tento vážit proti individuálnímu zájmu, jenž spočívá 

v tom, že důkazy budou proti němu získány zákonným způsobem. Veřejný zájem však 

                                                      
27 Rozhodnutí Jalloh versus Německo ze dne 11.7.2006 
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nemůže ospravedlnit opatření, jež potlačují základní práva obhajoby, včetně výsady 

neusvědčovat sám sebe, jež je garantovaná čl. 6 Úmluvy.“ 

 Závěrem této kapitoly nezbývá než konstatovat, že i přes vnitrostátní právní 

úpravu omezení svobody jednotlivce a s tím souvisejících otázek, slouží Úmluva a 

příslušná judikatura Evropského soudu pro lidská práva jako významný nástroj zajištění 

dodržování lidských práv a základních svobod a nabízí cenný zdroj výkladu obsahu a 

limitace jednotlivých práv a svobod jednotlivců. Také současné tendence rozhodovací 

praxe vyšších soudů České republiky se přiklání k proevropskému výkladu. Skutečnost, 

že národní úprava odpovídá požadavkům Úmluvy, jen umocňuje legitimitu takového 

výkladu.  

 

2.5 Přehled zajišťovacích opatření dle TrŘ  

 Jak bylo výše uvedeno, upravuje trestní řád různorodé formy právních nástrojů 

sloužících k zajištění osob pro účely trestního řízení. Tyto nástroje se liší nejen intenzitou 

míry zásahu do základních lidských práv a svobod jednotlivce, ale také okruhem osob, 

proti nimž trestní řád umožňuje tato opatření užít, okruhem osob, které jsou oprávněny k 

jejich použití přikročit, a dalšími právními specifiky jako je forma či přípustné opravné 

prostředky. Pro zasazení zadržení do systému těchto zajišťovacích instrumentů je níže 

uveden jejich výčet společně s krátkým popisem konkrétních specifik. 

 

2.5.1 Předvolání 

 Předvoláním se rozumí "procesní úkon příslušného orgánu činného v trestním 

řízení, kterým se předvolávané osobě ukládá povinnost, aby se ve stanovené době osobně 

dostavila na místo k výslechu či jinému úkonu k orgánu činném v trestním řízení, který 

tento výslech či jiný úkon povede."28  

 Předvolávanou osobou může přitom ve smyslu § 90 TrŘ být osoba, proti níž se 

řízení vede (podezřelý, obviněný, obžalovaný), ale také jiné osoby, typicky osoby v 

postavení svědka (dle § 97 a násl. TrŘ) či znalce či tlumočníka (§ 106 TrŘ). Orgán činný 

v trestním řízení, který předvolání provede, je povinen v něm označit trestní věc, které se 

procesní úkon bude týkat společně s uvedením procesního postavení, v němž bude 

                                                      
28 RŮŽIČKA, Miroslav a Jana ZEZULOVÁ. Zadržení a vazba v českém trestním procesu. 1. vyd. Praha: 

Beck, 2004, XXIV, s. 250 
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předvolávaná osoba vystupovat při procesním úkonu, dále místo a čas úkonu, a poučení 

na možné následky nedostavení se bez dostatečné omluvy.  

 Institutu předvolání není vlastní prvek donucení strictu senso. Předvoláním je 

předvolané osobě uložena procesní povinnost, přičemž je primárně předpokládáno její 

řádné a dobrovolné splnění. Teprve v případě, že tato povinnost není předvolanou osobou 

řádně splněna, může nastoupit některý z prostředků donucení dovolený zákonem a 

předpokládaný v poučení. Trestní řád v tomto případě umožňuje použít donucení ve 

formě předvedení či uložení pořádkové pokuty. Oba tyto prostředky budou popsány níže. 

 Předvolání nevyžaduje striktně písemnou formu, což zvyšuje flexibilitu tohoto 

opatření. Písemná forma je jistě preferována, lze jej však učinit i jinou vhodnou formou, 

včetně formy ústní. "Právní účinky spojené s doručením písemností (předvedení, 

pořádková pokuta) mohou nastat ovšem jen tehdy, bylo-li předvolání doručeno některým 

ze způsobů, které pro danou písemnost předepisuje nebo připouští TrŘ, nikoli dostala-li 

se písemnost do rukou adresáta jiným způsobem."29 

 

2.5.2 Předvedení  

 Předvedení je procesní opatření příslušného orgánu činného v trestním řízení, 

které spočívá v užití donucení omezením osobní svobody předváděné osoby za účelem 

zajištění účasti této osoby na konkrétním úkonu trestního řízení.  

 K předvedení osoby lze přikročit v případě, kdy byla tato osoba řádně 

předvolána, k tomuto předvolání se bez dostatečné omluvy řádně nedostavila a o 

následcích nevyhovění předvolání byla v předvolání poučena. Oproti předvolání je zúžen 

okruh osob, proti nimž lze toto procesní opatření použít o znalce a tlumočníky, neboť tuto 

možnost (na rozdíl od osob, proti nimž je řízení vedeno, a svědků) trestní řád výslovně 

nepřiznává.  

 V minulosti byla nastolena otázka, zda dobrovolné vyhovění výzvě 

předvádějícího orgánu lze považovat za omezení osobní svobody či nikoli. Zodpovězení 

této otázky je důležité pro posuzování navazujících opatření a jejich zákonnosti, 

především z pohledu počítání lhůt dovolených zákonem k omezení osobní svobody. 

Pokud by dobrovolné splnění výzvy orgánu provádějícího předvedení nemělo být 

                                                      
29 RŮŽIČKA, Miroslav a Jana ZEZULOVÁ. Zadržení a vazba v českém trestním procesu. 1. vyd. Praha: 

Beck, 2004, XXIV, s. 254, srov. rozhodnutí R 3/1972 Sb. roz. tr. 
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považováno za omezení osobní svobody, bylo by možno tuto argumentaci ad absurdum 

užít i pro dobrovolné vyhovění zadržení či vzetí do vazby. Nesprávnost takového závěru 

je zřejmá. K tomu závěru dospívá i V. Mandák30, který dále uzavírá, že z hlediska 

hodnocení povahy opatření jako zásahu do osobní svobody není podstatná vůle osoby, 

proti níž toto opatření směřuje, ale skutečnost, že tato osoba musí i přes svůj případný 

odpor toto opatření strpět. 

 

2.5.3 Pořádková pokuta 

 Podmínky pro uložení pořádkové pokuty upravuje trestní řád v § 66, kde se 

stanoví, že pořádkovou pokutu může uložit předseda senátu (příp. samosoudce) a v 

přípravném řízení policejní orgán či státní zástupce osobě, která se chová urážlivě či bez 

dostatečné omluvy neuposlechne příkazu nebo nevyhoví výzvě podle trestního řádu.  

 Pořádková pokuta může být uložena až do výše 50.000,- Kč, a to i opakovaně, 

nelze ji však uložit opakovaně za jedno a týž porušení procesní povinnosti ve vztahu k 

témuž úkonu (ve smyslu téhož skutku).31 Ačkoli je pořádková pokuta řazena mezi 

zajišťovací opatření, liší se od ostatních zde popsaných opatření směřujících k zajištění 

osob převahou sankční funkce (sankce za pořádkový delikt).  

 Tato skutečnost se prakticky v promítá v možnosti uložení pořádkové pokuty i 

v případech, kdy dojde k odpadnutí důvodu, pro který může být obecně uložena (např. 

osoba se přes předchozí urážlivé jednání k soudu omluví a dále již vystupuje a jedná 

slušně). To by mohlo kolidovat s principem přiměřenosti a zdrženlivosti, který ovládá 

zajišťovací opatření. Pořádková pokuta má však mezi ostatními zajišťovacími opatřeními 

specifické postavení.  

 Jako sankční opatření sui generis má proto mimo zajišťovací funkce také funkci 

represivní a výchovnou, jejímž smyslem je nejen donucení ke splnění primární 

povinnosti, ale také trest za její porušení a prevence (odstrašení) před dalším porušením. 

Také z tohoto důvodů je pořádková pokuta ukládána formou usnesení, které vydává 

příslušný orgán činný v trestním řízení a proti němuž je přípustná stížnost, která má 

                                                      
30 MANDÁK, Václav. Zajištění osoby obviněného v československém trestním řízení. 1. vyd. Praha, 1975, 

s. 28 
31 MANDÁK, Václav. Zajištění osoby obviněného v československém trestním řízení. 1. vyd. Praha, 1975, 

s. 88 
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odkladný účinek. O stížnosti proti rozhodnutí o uložení pořádkové pokuty rozhoduje soud 

(viz. § 146 a 146a TrŘ). Je také možný souběh pořádkové pokuty a předvedení.  

 Na možnost přistoupení k uložení pořádkové pokuty musí být osoba, které má 

být pořádková pokuta uložena, předem upozorněna (např. v poučení). § 66 TrŘ umožňuje 

uložit pořádkovou pokutu jakékoli osobě s výjimkou obhájců a státních zástupců, kteří 

musejí být namísto toho předáni ke kárnému postihu. Příslušníci ozbrojených sil nebo 

ozbrojeného sboru v činné službě, osoby ve vazbě či výkonu trestu odnětí svobody mohou 

být namísto uložení pořádkové pokuty předány ke kázeňskému postihu příslušnému 

nadřízenému orgánu. S ohledem na povahu pořádkové pokuty jako pořádkového 

sankčního opatření ji nelze uložit bez časového omezení po dokončení jednání zakládající 

možnost jejího uložení, pořádková pokuta musí být uložena nejpozději do 1 roku od 

takového jednání.32  

 

2.5.4 Zadržení 

 Trestní řád upravuje zadržení ve své části první, hlavě čtvrté, oddílu druhém (§ 

75 a násl. TrŘ). Zadržení je procesní opatření spočívající v krátkodobém omezení osobní 

svobody primárně za účelem přezkoumání, zda jsou u zadržené osoby dány důvody 

vazby.33 K primárnímu účelu se v případě zadržení osoby podezřelé při spáchání 

trestného činu či bezprostředně poté připojuje také další účel, kterým je zjištění totožnosti 

zadržené osoby, zamezení možností jejího úniku a zajištění důkazu. To vše sleduje 

společný cíl, kterým je zabezpečení řádného průběhu trestního řízení.  

 Úprava zadržení obsažená v trestním řádu reflektuje úpravu čl. 8 odst. 3 LZPS, 

který stanoví obecné a nepřekročitelné maximy zadržení. Těmi se rozumí zadržení osoby 

obviněné či podezřelé na základě zákonného zmocnění (a v mezích zákona), seznámení 

této osoby s důvody zadržení včetně provedení jejího výslechu a dodržení stanovených 

lhůt 48 hodin od omezení osobní svobody zadržované osoby do jejího odevzdání soudu 

nebo propuštění a 24 hodin od předání zadržené osoby soudu za účelem výslechu 

zadržené osoby soudem a rozhodnutí o vazbě či propuštění zadržené osoby na svobodu. 

                                                      
32 RŮŽIČKA, Miroslav a Jana ZEZULOVÁ. Zadržení a vazba v českém trestním procesu. 1. vyd. Praha: 

Beck, 2004, XXIV, s. 267-268, srov. Rozhodnutí R 13/1997 Sb. roz. tr. 
33 obdobně viz. ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní řád. Komentář. I. díl. 4. vydání. Praha : C. H. Beck, 2002, s. 

453  
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 V odborné literatuře se lze setkat s různým členěním jednotlivých druhů 

zadržení. Tak například učebnice trestního práva procesního zpracovaná autorským 

kolektivem Jelínka uvádí, že trestní řád rozeznává tři druhy zadržení, a sice: (i) zadržení 

obviněného policejním orgánem (ve smyslu § 75 TrŘ), (ii) zadržení podezřelého 

policejním orgánem (dle § 76 odst. 1 TrŘ) a (iii) omezení osobní svobody (zadržení) 

osoby podezřelé kteroukoli jinou osobou (dle § 76 odst. 2 TrŘ). 34 Naproti tomu v učebnici 

trestního práva procesního zpracované autorským kolektivem Musila, Kratochvíla a 

Šámala jsou rozlišovány čtyři druhy zadržení, a to všechny druhy zadržení uváděné v 

učebnici trestního práva procesního zpracované autorským kolektivem Jelínka s 

doplněním zadržení osoby přistižené při spáchání trestného činu nebo bezprostředně poté 

ve zkráceném přípravném řízení jakožto čtvrtého druhu zadržení.35 Stejné členění jako 

posledně zmíněná učebnice trestního práva procesního přitom užívá i publikace Růžičky 

a Zezulové „Zadržení a vazba v českém trestním procesu“ z roku 2004.36  

 V této části své práce se budu krátce věnovat pouze těm typům zadržení, které 

směřují vůči osobě podezřelého či obviněného a u nichž zákon výslovně nepředpokládá 

jejich provedení přímo při spáchání trestného činu touto osobou či bezprostředně poté. 

Jedná se o zadržení obviněného policejním orgánem ve smyslu § 75 TrŘ a zadržení osoby 

podezřelé na základě příkazu k zadržení vydaného příslušným soudem ve smyslu § 76a 

TrŘ, který byl do trestního řádu inkorporován zákonem č. 105/2013 Sb. s účinností od 

1.1.2014 jako úprava prozatím nejmladšího ustanovení upřesňujícího zákonnou úpravu 

zadržení. Ačkoli u zadržení obviněného dle § 75 TrŘ nelze absolutně vyloučit případ, kdy 

bude toto ustanovení aplikovatelné v situaci, kdy dotčený obviněný spáchá trestný čin, 

pro který jej bude za současného naplnění některého vazebního důvodu třeba zadržet. 

Předpokládám, že tyto situace však budou ojedinělé.  

 Ostatní druhy zadržení vztažené k osobě podezřelé při spáchání trestného činu 

nebo bezprostředně poté budou rozebrány v části třetí této práce. 

 Dle ustanovení § 75 TrŘ je policejní orgán oprávněn provést zadržení osoby 

obviněné, je-li dán některý z důvodů vazby ve smyslu ustanovení § 67 TrŘ. Opatření 

                                                      
34 JELÍNEK, Jiří. Trestní právo procesní. 1. vyd. podle novelizované právní úpravy účinné od 1.1. 2010. 

Praha: Leges, 2010, s. 288 
35 MUSIL, Jan, Vladimír KRATOCHVÍL a Pavel ŠÁMAL. Kurs trestního práva: trestní právo procesní. 

3. přeprac. a dopl. vyd. Praha: Beck, 2007, XLIII, s. 306 a násl. 
36 RŮŽIČKA, Miroslav a Jana ZEZULOVÁ. Zadržení a vazba v českém trestním procesu. 1. vyd. Praha: 

Beck, 2004, XXIV, s. 291 
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podle ustanovení § 75 TrŘ může směřovat výlučně proti osobě obviněné, tj. v souladu s 

§ 32 TrŘ proti osobě, jíž byl doručen opis usnesení o zahájení trestního stíhání dle § 160 

TrŘ. Zadržení osoby obviněné může provést policejní orgán nebo státní zástupce, který 

tak bude jednat buď v rámci svého dozorového oprávnění dle § 174 odst. 2 písm. c) TrŘ 

nebo v rámci trestního řízení vedeného ve věci trestné činnosti příslušníka, GIBS, BIS, 

ÚZSI, vojenského zpravodajství aneb vojenské policie a zaměstnance ČR zařazeného k 

výkonu práce ke GIBS (§ 161 odst. 4 TrŘ). Policejní orgán, který provedl zadržení je 

povinen bezprostředně poté uvědomit o provedení zadržení státního zástupce a předat mu 

příslušný spisový materiál potřebný k případnému podání návrhu na vzetí obviněného do 

vazby, včetně protokolu o zadržení osoby sepsaného při zadržení. Vše, včetně předání 

obviněného spolu s návrhem na vzetí do vazby soudu, musí být realizováno ve lhůtě 48 

hodin od zadržení osoby, jinak by musela být zadržená osoba propuštěna na svobodu. 

 Prozatím nejnovějším opatřením v oblasti zákonné úpravy zdržení je zadržení 

osoby podezřelé provedené na základě příkazu soudu k zadržení v souladu s ustanovením 

§ 76a TrŘ. Příkaz k zadržení je rozhodnutím sui generis, proti němuž není přípustná 

stížnost. Ačkoli ostatní typy zadržení směřující vůči osobě podezřelé vážou oprávnění 

osobu zadržet na „naléhavou potřebu provést zadržení“, resp. zejména na její přistižení 

při trestném činu či bezprostředně poté, umožňuje tento specifický institut zadržení osoby 

podezřelé omezit osobu podezřelou na osobní svobodě i bez splnění této podmínky, a to 

v případě, že je u této osoby dán některý z důvodů vazby a nelze-li osobě podezřelé 

doručit opis usnesení o zahájení trestního stíhání a tuto osobu nelze předvolat, předvést 

nebo bez odkladu zadržet. Jsou-li současně splněny všechny uvedené podmínky, může 

v přípravném řízení soudce na návrh státního zástupce a v řízení před soudem předseda 

senátu vydat příkaz k zadržení osoby podezřelé, který bude mimo označení osoby, proti 

níž směřuje, obsahovat také přesný popis důvodů, pro něž se vydává, společně s 

připojením opisu usnesení o zahájení trestního stíhání proti zadržované osobě podezřelé.  

 I v tomto případě je policejní orgán povinen předat státnímu zástupci veškerý 

spisový a důkazní materiál potřebný pro zpracování případného návrhu na vzetí zadržené 

osoby podezřelé (resp. toho času již obviněné) do vazby a státní zástupce je povinen 

následně předat tuto osobu společně s návrhem na vzetí do vazby soudu ve lhůtě 48 hodin 

od provedení zadržení.  
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 Účelem příkazu k zadržení je rozšíření možnosti zajištění osoby podezřelé 

formou zadržení i na případy, kdy potřeba provést zadržení nebude založena v důsledku 

přistižení osoby při spáchání trestného činu či bezprostředně poté, ale spíše v důsledku 

nedosažitelnosti této osoby pro účely vznesení obvinění. Tedy za předpokladu, že nebude 

možno její přítomnost zajistit mírnějším zajišťovacím opatřením, budou dány důvody 

vazby, jakož i stupeň podezření potřebný pro zahájení trestního stíhání vůči této osobě, 

ale nebude možno jí doručit opis usnesení o zahájení trestního stíhání.  

 Na rozdíl od případů zadržení či omezení osobní svobody ve smyslu ustanovení 

§ 76 odst. 1 a 2 TrŘ musí před vydáním příkazu k zadržení soud hodnotit, zda nejsou 

splněny podmínky, pro něž by osobu podezřelou nebylo možno vzít do vazby, konkrétně 

musí zvažovat aplikaci ustanovení § 68 odst. 2 TrŘ v kontextu § 68 odst. 3 TrŘ37. Tato 

osoba se tedy v dané době bude stále nacházet v procesním postavení podezřelého, nikoli 

obviněného, a jiným způsobem nebude za současné absence naléhavé potřeby (podmínka 

naléhavého případu) možné ji zajistit pro účely řádného vedení trestního řízení. Možnost 

provést zadržení i mimo naléhavé případy, jak umožňuje u osoby podezřelé § 76 odst. 1 

TrŘ, je v této situaci nahrazena formou příkazu soudce vydaného na návrh státního 

zástupce, jehož vydání předpokládá uvážení obou zmíněných orgánů činných v trestním 

řízení, že jsou dány podmínky pro omezení dané osoby na osobní svobodě formou 

zadržení. 

 Příkaz k zadržení vyplňuje v zákonné úpravě zadržení prostor, do něhož dříve 

spadaly případy, kdy osobu podezřelou ze spáchání trestného činu nebylo možno 

dostihnout a efektivně s ní komunikovat pro účely trestního řízení, a současně nebyly 

splněny podmínky pro provedení zadržení podle ustanovení § 76 odst. 1 nebo 2 TrŘ. 

Ustanovení § 76 odst. 1 TrŘ se s úpravou § 76a shoduje co do pasivní legitimace osoby 

podezřelé a existence některého z důvodů vazby. Obě ustanovení se však liší svým 

základním účelem, když zadržení podezřelého na základě příkazu k zadržení směřuje 

primárně k vyhledání a zadržení osoby, které nelze doručit usnesení o zahájení trestního 

stíhání (zjednodušeně není možno „posunout“ trestní řízení o krok dál pro nedosažitelnost 

určité osoby), a zadržení osoby podezřelé podle § 76 odst. 1 TrŘ míří obecně na případy, 

kdy je dána jiná naléhavá potřeba zadržení provést. V případě příkazu k zadržení se bude 

                                                      
37 srov. RŮŽIČKA, Miroslav a Jana ZEZULOVÁ. Zadržení a vazba v českém trestním procesu. 1. vyd. 

Praha: Beck, 2004, XXIV, s. 238 
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vždy jednat o opatření s předchozím zvážením a souhlasem soudce, které působí pro 

futuro ve smyslu do vzdálenější budoucnosti. U zadržení dle § 76 odst. 1 TrŘ jde o 

opatření spíše s bezprostředními účinky. Kromě toho, zadržení podle § 76 odst. 1 TrŘ je 

možno přímo provést vždy, když dojde k naplnění zákonem stanovených podmínek a 

případnému přezkumu zadržení podléhá až ex post.  

 U příkazu k zadržení (obdobně jako je tomu u příkazu k zatčení) však soudce (v 

přípravném řízení na návrh státního zástupce, v řízení před soudem pak předseda senátu) 

nejdříve přezkoumá okolnosti odůvodňující vydání tohoto příkazu a splnění zákonem 

stanovených podmínek a teprve potom příkaz k zadržení případně vydá (možnost provést 

zadržení na základě příkazu k zadržení tedy předpokládá předchozí aktivní jednání 

soudce ve smyslu vydání příslušného individuálního právního aktu).     

 

2.5.5 Příkaz k zatčení 

 Příkazem k zatčení se rozumí procesní úkon soudu upravený v § 69 TrŘ, kterým 

je příslušnému policejnímu orgánu přikázáno, aby provedl zatčení osoby obviněné, jejíž 

přítomnost u výslechu nelze zajistit předvoláním, předvedením nebo zadržením a u níž je 

dán některý z důvodů vazby.  

 Příkaz se vydává na návrh státního zástupce a musí mimo identifikace osoby, 

proti níž směřuje, obsahovat také stručný popis skutku, pro nějž je proti této osobě vedeno 

trestní stíhání, označení trestního činu, jehož spáchání se v tomto skutku spatřuje a přesný 

popis důvodů, pro něž se příkaz k zatčení vydává.  

 Úprava příkazu k zatčení je tak do značné míry podobná úpravě příkazu k 

zadržení, každý z nich však směřuje proti osobě v jiném procesním postavení, oběma je 

ale společná potřeba zajištění přítomnosti osoby pro účely trestního řízení a pro případné 

vydání rozhodnutí o vzetí této osoby do vazby. Také míra jistoty, že daný trestný čin byl 

spáchán a že jej spáchala osoba, proti které ten který příkaz směřuje, musí být velmi 

obdobná, prakticky totožná, když u příkazu k zadržení je procesní pozice osoby podezřelé 

pouze dočasná a závislá jen na doručení již vyhotoveného opisu usnesení o zahájení 

trestního stíhání.  

 O vzetí do vazby zatčené osoby či jejím propuštění musí soud (jakožto orgán, 

který vydal příkaz k zatčení) rozhodnout a obviněnému toto rozhodnutí sdělit nejpozději 

ve lhůtě 24 hodin od doby, kdy byl policejním orgánem dodán na místo výslechu. 
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Policejní orgán je přitom povinen dodat obviněného soudu, který příkaz k zatčení vydal 

(případně jinému věcně příslušnému soudu), nejpozději ve lhůtě 24 hodin o jeho zatčení, 

jinak musí být obviněný propuštěn na svobodu. Příkaz k zatčení má formu rozhodnutí sui 

generis, proti němuž není přípustná stížnost. 

  

2.5.6 Vazba 

 Vazba je institut sloužící k zajištění osoby v trestním řízení, který je svou 

povahou nejzávažnějším zajišťovacím institutem upraveným v trestním řádu. Úprava 

vazby je začleněna do části I, hlavy čtvrté, oddílu prvního trestního řádu a může směřovat 

výhradně proti osobě obviněné. "Účelem vazby je zajistit osobu obviněného pro účely 

trestního řízení a výkonu trestu, zabránit obviněnému, aby zmařil či ztěžoval provádění 

důkazů, vyhýbal se trestnímu řízení nebo trestu, popřípadě zabránit mu v dokonání 

trestného činu nebo v páchání nové trestné činnosti.“38  

 Na tuto definici účelu vazby navazují i důvody, pro něž je možno vzít osobu 

obviněnou do vazby. Tyto důvody blíže rozvádí ustanovení § 67 TrŘ, dle nějž lze do 

vazby vzít osobu obviněnou, existuje-li odůvodněná obava, že (a) uprchne nebo se bude 

skrývat (tzv. útěková vazba), (b) bude působit na dosud nevyslechnuté svědky, 

spoluobviněné nebo jinak mařit objasňování skutečností závažných pro trestní stíhání 

(koluzní vazba), (c) bude opakovat trestnou činnost, pro niž je stíhána nebo dokoná 

trestný čin, o který se pokusila, nebo vykoná trestný čin na který se připravovala, nebo 

jehož vykonáním hrozila (předstižná vazba). "Podstatou vazby je dočasné omezení osobní 

svobody obviněného rozhodnutím soudu v uzavřeném ústavu (vazební věznici) 

Ministerstva spravedlnosti."39  

 O vazbě rozhoduje soud, a v přípravném řízení se tak děje na návrh státního 

zástupce. Soud musí o vazbě rozhodnout zpravidla ve lhůtě 24 hodin od okamžiku dodání 

obviněného do dispozice soudu. Při rozhodování o vazbě musí soud zvažovat naplnění 

všech zákonem stanovených podmínek a také možnosti nahrazení vazby mírnějším 

opatřením. Soud rozhoduje o vazbě zpravidla ve vazebním zasedání ve smyslu § 73d a 

násl. TrŘ (s výjimkou případů, kdy rozhoduje v hlavním líčení nebo veřejném zasedání) 

                                                      
38 JELÍNEK, Jiří. Trestní právo procesní. 1. vyd. podle novelizované právní úpravy účinné od 1.1. 2010. 

Praha: Leges, 2010, s. 294 
39 JELÍNEK, Jiří. Trestní právo procesní. 1. vyd. podle novelizované právní úpravy účinné od 1.1. 2010. 

Praha: Leges, 2010, s. 295 
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formou usnesení (§ 119 odst. 1 TrŘ), proti němuž je přípustná stížnost (§ 74 TrŘ), která 

nemá odkladný účinek (§ 74 odst. 2 TrŘ a contrario).   

 Poměrně bouřlivou diskusi přitom v této souvislosti vzbudila v minulosti 

otázka, zda je přípustná stížnost státního zástupce proti rozhodnutí soudu, kterým se 

zadržená (příp. zatčená) osoba propouští na svobodu. Jádro sporu tkvělo v doslovném 

znění ustanovení § 74 odst. 1 TrŘ, jehož první věta říká, že „proti rozhodnutí o vazbě je 

přípustná stížnost“ ve spojení s doslovným zněním poslední věty čl. 8 odst. 3 LZPS 

„soudce musí zadrženou osobu do 24 hodin od převzetí vyslechnout a rozhodnout o vazbě, 

nebo ji propustit na svobodu.“ V kontextu § 141 odst. 2 TrŘ platí, že je stížnost proti 

rozhodnutí soudu nebo státního zástupce přípustná jen v případech, kde to trestní řád 

výslovně stanoví. Část odborné veřejnosti přitom tvrdila, že je třeba § 74 odst. 1 TrŘ ve 

spojení s čl. 8 odst. 1 LZPS vykládat za použití doslovného gramatického výkladu, tedy 

tak, že rozhodnutím o vazbě se rozumí pouze pozitivní rozhodnutí, kterým se obviněná 

osoba bere do vazby, a nikoli rozhodnutí o propuštění obviněné osoby na svobodu.  

 Odpůrci tohoto výkladu namítali zejména, že a minori ad maius neexistuje 

rozumný důvod k tomu, aby trestní řád přiznával právo podat stížnost proti rozhodnutí o 

opatření nahrazujícím vazbu (které je považováno za rozhodnutí o vazbě dle § 74 odst. 1 

TrŘ), v důsledku jehož připuštění dojde vždy k propuštění zadržené osoby na svobodu, a 

nikoli rozhodnutí o propuštění zadrženého obviněného na svobodu i bez přijetí této formy 

záruky. Na stranu druhou lze s tímto argumentem polemizovat, protože nejméně 

v jednom poměrně zásadním hledisku se tyto dva případy liší. Tímto hlediskem je 

v prvním případě samo opatření nahrazující vazbu, které má sloužit jako záruka zajištění 

přítomnosti obviněného pro účely trestního řízení. Taková záruka v případě propuštění 

zadrženého obviněného na svobodu bez dalšího zcela chybí.40 

 Jako pádnější se jeví argument porušování rovnosti zbraní procesních stran, kdy 

procesní straně předkládající soudu návrh na uvalení vazby na obviněného není 

umožněno podat řádný opravný prostředek proti rozhodnutí soudu o zamítnutí návrhu na 

vzetí obviněného do vazby. Krom dalšího je třeba upozornit, že je na vyřešení této otázky 

vázán také přezkum správnosti rozhodnutí soudu. Není-li umožněn proti negativnímu 

rozhodnutí o návrhu státního zástupce vzít obviněnou osobu do vazby řádný opravný 

                                                      
40 srov. RŮŽIČKA, Miroslav a Jana ZEZULOVÁ. Zadržení a vazba v českém trestním procesu. 1. vyd. 

Praha: Beck, 2004, XXIV, s. 315 a násl. 
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prostředek, znamená to absenci přezkumu správnosti předmětného soudního 

rozhodnutí.41    

 

2.6 Vybraná zajišťovacích opatření předpisů správního práva 

2.6.1 Zajištění podle zákona o policii 

 Zákon o policii obsahuje úpravu několika právních institutů sloužících 

k zajištění osob. Potenciálně nejzávažnější z nich z hlediska intenzity zásahu do osobní 

svobody jednotlivce je zajištění osoby upravené v § 26 ZPCR (potažmo zajištění cizince 

ve smyslu § 27 ZPCR, kterému se však pro specifické využití tato práce v podrobnostech 

nevěnuje). Dle tohoto ustanovení je policista oprávněn zajistit osobu ze zákonem 

stanovených důvodů (vyjmenovaných v rámci taxativního výčtu pod písm. a) – i)  

odst. 1). Doba trvání zajištění osoby je omezena přetrváváním důvodu zajištění. Jakmile 

tento důvod odpadne, je policista povinen zajištěnou osobu neprodleně propustit  

(§ 26 odst. 2 ZPCR). Maximální doba, po kterou může trvat zajištění osoby činí 24 hodin 

od okamžiku omezení osobní svobody.  

 Důvody pro zajištění osoby dle ustanovení § 26 odst. 1 ZPCR tvoří různorodou 

směsici okolností týkajících se relativně obecně určeného společensky nežádoucího 

chování zajištěné osoby. Zákon o policii však nepředpokládá, že by toto chování mělo či 

muselo dosáhnout závažnosti trestného činu, naopak, zákon o policii jakožto 

administrativněsprávní norma toto nepředpokládá.  

 Jakkoli je institut zajištění osoby dle zákona o policii v praxi užitečným a hojně 

využívaným nástrojem, zdá se jeho zákonná úprava ne zcela dostačující. Chybí zde  

např. povinnost policisty sdělit zajištěné osobě důvody jejího zajištění či záruka obdobná 

jako je povinnost policejního orgánu hlásit zadržení osoby podle § 76 odst. 1 TrŘ státnímu 

zástupci. Ačkoli by bylo možno argumentovat krátkou maximální dobou, po kterou může 

zajištění osoby trvat, tento argument nemůže bez dalšího obstát. Podstatou je dle mého 

názoru co možná největší omezení možnosti svévolného zásahu policisty do osobní 

svobody zajištěné osoby. Stávající právní úprava neposkytuje v tomto směru dostatečné 

záruky a limitaci.  

                                                      
41 srov. RŮŽIČKA, Miroslav a Jana ZEZULOVÁ. Zadržení a vazba v českém trestním procesu. 1. vyd. 

Praha: Beck, 2004, XXIV, s. 315 a násl. 
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 Z nedostatků v obsahu i formulaci právní úpravy zajištění osob dle zákona o 

polici pak zřejmě také pramení aplikační nejasnosti. Policisté nemají vždy jasno v tom, 

za jakých okolností mají použít ustanovení trestního řádu a kdy je nutno použít ustanovení 

zákona o policii. Jasné řešení určitých otázek však neexistovalo ani v soudní praxi. 

V minulosti např. docházelo k umělému prodlužování lhůt zadržení tím, že doba, po 

kterou byla osoba zajištěna ve smyslu zákona o policii, nebyla včítána do celkové lhůty 

přípustné při zadržení osoby. Lhůta zajištění osoby byla počítána zcela odděleně od lhůt 

stanovených pro zadržení.42    

 V souvislosti se zajištěním osoby dle zákona o policii je třeba zmínit také kritiku 

této právní úpravy z hlediska jejího souladu s Úmluvou. Úmluva totiž v čl. 5 odst. 1 uvádí 

uzavřený výčet podmínek, za jejichž naplnění je možno omezit svobodu jednotlivce. Ne 

všechny podmínky ustanovení § 26 odst. 1 písm. a) – i) ZPCR jsou však subsumovatelné 

pod čl. 5 odst. 1 Úmluvy. Navíc i za předpokladu, že by došlo k potvrzení skutečnosti, že 

zajištění osoby pro podezření ze spáchání správního deliktu (nikoli trestného činu) je 

v souladu s požadavky čl. 5 odst. 1 písm. c) Úmluvy, bylo by nutno uzavřít, že by zákonná 

úprava zajištění dle zákona o policii bez dalších úprav ve všech případech výkonu 

oprávnění policisty zajistit osobu nesplňovala požadavky Úmluvy. 43      

   

2.6.2 Ostatní zajišťovací instituty správněprávních norem 

 I jiným právním předpisům z oblasti správního práva je vlastní úprava směřující 

k zajištění osoby pro účely správního řízení. Je to pochopitelné, neboť také pro oblast 

správního řízení je typické autoritativní vystupování orgánů veřejné správy vůči 

jednotlivci z pozice nositele veřejné moci. I zde je tedy zapotřebí, aby měl orgán veřejné 

moci k dispozici právní nástroje dostatečné pro zajištění vynucení své vlastní vůle vůči 

jednotlivci (způsobem, na základě a v mezích zákona). Zajišťovací opatření podobné 

zajištění dle zákona o policii obsahuje také zákon č. 300/2013 Sb., o vojenské policii, ve 

znění pozdějších předpisů, který ve svém § 29 upravuje možnost vojenského policisty 

                                                      
42 Tato praxe byla zrušena až v návaznosti na vydání nálezu Ústavního soudu Pl. ÚS 2/97 ze dne 2.7.1997 
43 srov. REPÍK, Bohumil. Je institut policejního zajištění v souladu s Evropskou úmluvou o lidských 

právech?. Bulletin advokacie. 2003, kde se ve vztahu k ustanovení § 14 odst. 1 písm. a) ZPCR uvádí: „Jde-

li o trestný čin, musí se postupovat podle ustanovení trestního řádu. Pro přestupek, který by mohl být 

jednáním definovaným v tomto ustanovení zákona naplněn, Úmluva nedovoluje zbavení osobní svobody 

(viz shora body 1 a 2). Příliš široká formulace cit. ustanovení, které musí být doplněno o další kritéria, aby 

je bylo možno podřadit pod ustanovení článku 5 odst. 1 písm. e) Úmluvy, je z hlediska Úmluvy příliš obecné 

a neurčité.“ 
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provést vůči tímto zákonem stanovenému okruhu osob zajištění ze zákonem stanovených 

důvodů, a to na dobu nejdéle 24 hodin od okamžiku omezení osobní svobody. Zákon o 

vojenské policii obsahuje také ustanovení o předvedení (§ 26 a 28 zákona o vojenské 

policii) v souvislosti s pravomocí vojenského policisty požadovat vysvětlení či prokázání 

totožnosti. K tomu ovšem dlužno dodat, že samotný zákon o policii obsahuje mimo 

zajištění osoby také další (méně invazivní) zásahy do osobní svobody jednotlivce za 

účelem zajištění dotčené osoby, a sice obdobně jako zákon o vojenské policii (i) 

předvedení za účelem podání vysvětlení (§ 61), (ii) předvedení za účelem ztotožnění 

osoby (§ 63), (iii) předvedení za účelem získávání osobních údajů pro účely budoucí 

identifikace (§ 65) a konečně (iv) připoutání (§ 25). 

 Předvedení osoby z důvodů dle bodů (i) a (ii) uvedených výše zná i zákon  

č. 17/2012, o celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů, který je 

obsahuje v rámci ustanovení § 28 a § 29.  

 Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, jakožto 

generální předpis upravující obecná pravidla správního řízení v České republice obsahuje 

jinak uzpůsobený výčet zajišťovacích opatření vůči osobě. Konkrétně obsahuje 

„klasickou“ triádu opatření předvolání (§ 59), předvedení (§ 60) a pořádkové pokuty (§ 

62).  

 Každému právnímu předpisu z oblasti správního práva byla svěřena jen taková 

opatření umožňující zajištění osoby, která jsou vzhledem k obsahu jeho právní úpravy 

nezbytná a účelná. Kupříkladu zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších 

předpisů, obsahuje pouze možnost předvolání a nedojde-li k vyhovění příkazu 

k dostavení se na určité místo v určitou dobu k vykonání určitého procesního úkonu, a 

pak také předvedení, které je však prováděno na základě dožádání správce daně vůči 

příslušnému bezpečnostnímu sboru, který tuto „agendu“ zajišťuje (§ 100). 

 

3. Zadržení osoby při spáchání trestného činu 

3.1 Obecná část 

 Další část této práce se bude zabývat trestněprocesními instituty upravujícími 

zadržení osob podezřelých a osob přistižených při spáchání trestného činu či 

bezprostředně poté. Systematicky je jejich právní úprava řazena rovněž v části první, 
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hlavě čtvrté, oddílu druhém trestního řádu. Těžiště této právní úpravy pak spočívá 

v ustanovení § 76 TrŘ, které v prvních dvou odstavcích upravuje zadržení osoby 

podezřelé policejním orgánem a omezení osobní svobody osoby přistižené při spáchání 

trestného činu či bezprostředně poté ze strany kohokoli (s výjimkou policejního orgánu).    

 Obě výše uvedená zajišťovací opatření směřují proti osobě, vůči níž ještě nebylo 

zahájeno trestní stíhání a její procesní postavení je méně závažné než procesní postavení 

osoby obviněné. Je tedy nutno zvláště pečlivě zvažovat veškeré zásahy do jejích 

základních práv a svobod ze strany orgánů veřejné moci a v případě jejich potřeby je co 

nejvíce minimalizovat.  

 Ačkoli tomu tak v případě zadržení podezřelého na základě § 76 odst. 1 TrŘ 

nemusí být bez výjimek, slouží oba zmiňované zajišťovací instituty k zajištění osoby, 

která byla přistižena při spáchání trestného činu či bezprostředně poté, pro účely trestního 

řízení. Zásadním rozdílem je právní povaha obou těchto institutů. Zatímco zadržení osoby 

ve smyslu § 76 odst. 1 TrŘ je veřejnoprávní opatření orgánu veřejné moci, činěné v rámci 

zákonného zmocnění tohoto orgánu, omezení osobní svobody dle § 76 odst. 2 TrŘ je 

specifické opatření adresované (zejména) osobám soukromého práva, resp. těm, které 

nespadají do kategorie orgánů činných v trestních řízení, jmenovitě policejního orgánu a 

státního zástupce. Na způsob provedení i jejich následky klade trestní řád kvalitativně 

odlišné požadavky. Také důsledky jejich nesplnění se budou různit. 

 Ačkoli se to může zdát být na první pohled redundantní, je třeba zdůraznit, že 

omezit osobní svobodu osoby na základě ustanovení § 76 TrŘ lze pouze v případě, kdy 

je tato osoba důvodně podezřelá ze spáchání trestného činu. Nelze k tomuto opatření tedy 

přistoupit v případech, kdy se tato osoba dopustí pouze přestupku či jiného správního 

deliktu.  

 Po provedení opatření podle § 76 odst. 1 TrŘ nebo po provedení omezení osobní 

svobody podle § 76 odst. 2 TrŘ a předání příslušné osoby policejnímu orgánu následuje 

shodný procesní postup popsaný v § 76 odst. 3 až 6 TrŘ, případně § 77 TrŘ. Policejní 

orgán zadrženou osobu vyslechne a sepíše o tom protokol obsahující uvedení místa, času 

a bližších okolností zadržení, jakož i osobní údaje dotčené osoby a podstatné důvody 

zadržení. Pro další řízení je velmi důležité, aby byly všechny uvedené skutečnosti 

zaznamenány v protokole o výslechu co nejprecizněji, neboť jsou prakticky 

nejdůležitějším podkladem pro následný přezkum zadržení. Pro další průběh trestního 
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řízení není však výslech zadržené osoby podezřelé procesně použitelný. Jeho účel se 

vyčerpává potvrzením či rozptýlením podezření. Hlavním argumentem pro další procesní 

nepoužitelnost je skutečnost, že se výslech provádí v době, kdy vyslýchané osobě 

zadržené není známa podstata obvinění. Tato osoba se vyjadřuje pouze k okolnostem 

zakládajícím podezření, nikoli ke skutku, z něhož je obviněna.44  

 Pokud na základě výslechu dojde policejní orgán k závěru, že bylo podezření 

rozptýleno nebo odpadly důvody zadržení, propustí zadrženou osobu v souladu s § 76 

odst. 4 TrŘ na svobodu. Propuštění zadržení osoby na svobodu se děje formou opatření, 

proti němuž není přípustný opravný prostředek. Neshledá-li policejní orgán uvedené 

skutečnosti a bude-li takový postup odůvodněn, předá zadrženou osobu společně 

s usnesením o zahájení trestního stíhání a důkazním materiálem státnímu zástupci 

k případnému podání návrhu na její vzetí do vazby. Všechny uvedené úkony je policejní 

orgán povinen činit neodkladně, aby byla zachována lhůta 48 hodin zadržení.  

 Státní zástupce ve smyslu § 77 odst. 1 TrŘ přezkoumá předaný spisový a 

důkazní materiál, případně opětovně vyslechne zadrženou osobu, a buď přikročí k jejímu 

propuštění na svobodu (formou opatření) nebo ji společně s návrhem na uvalení vazby a 

příslušným důkazním materiálem předá soudci.   

 Soudce následně přezkoumá zadržení z hlediska jeho zákonnosti a důvodnosti 

a provede opětovně výslech zadržené osoby. Výslechu se mohou zúčastnit státní zástupce 

a obhájce. Otázky mohou však zadržené osobě klást až poté, co jim k tomu soudce udělí 

slovo. To vše společně s rozhodnutím o vazbě se musí uskutečnit ve lhůtě 24 hodin od 

okamžiku, kdy byla soudci zadržená osoba předána. 

 Součástí trestněprocesního vztahu mezi zadrženou osobou podezřelou a orgány 

činnými v trestním řízení jsou práva a povinnosti zadržené osoby. Trestní řád jí ve 

srovnáním s osobou v procesním postavení obviněného přiznává užší okruh práv. Důvod 

je zřejmý, nedošlo k zahájení trestního stíhání, prozatím dochází pouze k prověřování 

podezření. Podezřelá osoba je tak v méně závažném procesním postavení než osoba 

obviněná.  

 Trestní řád v § 76 odst. 5 přiznává zadržené osobě podezřelé obdobně práva 

jako osobě obviněné, a to v rozsahu § 33 odst. 1, 5 a 6 TrŘ. Dle těchto ustanovení je 

                                                      
44 obdobně také VANTUCH, Pavel. Zadržená podezřelá osoba a její právo na obhajobu. Právní rozhledy. 

1998, s. 558 
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zadržený podezřelý oprávněn vyjadřovat se ke všem skutečnostem, na nichž se zakládá 

podezření proti němu, a k důkazům o nich. Není však povinen vypovídat, což je projevem 

zásady nemo tenetur se ipsum accusare. Může také sám předkládat důkazy a tvrzení 

podporující závěr o své nevině. Zadržený podezřelý má právo zvolit si obhájce, ve smyslu 

§ 76 odst. 6 TrŘ s ním hovořit bez přítomnosti třetí osoby a radit se s ním již v průběhu 

zadržení; má též právo požadovat, aby obhájce byl přítomen při jeho výslechu, ledaže je 

obhájce ve lhůtě dle § 76 odst. 4 TrŘ nedosažitelný. Zadržený podezřelý nemá právo 

požadovat, aby mu byl obhájce ustanoven. Stejně tak nemá zadržený podezřelý např. 

právo nahlížet do spisu. 

 Ze strany orgánů činných v trestním řízení má zadržený podezřelý právo na 

řádné poučení o svých právech a poskytnutí plné možnosti je uplatňovat. Samozřejmostí 

je právo na lékařskou pomoc.    
    

3.2 Zadržení osoby podezřelé dle § 76 odst. 1 TrŘ 

 Ve smyslu § 76 odst. 1 TrŘ může policejní orgán v naléhavých případech 

zadržet osobu podezřelou ze spáchání trestného činu, je-li tu některý z důvodů vazby, a 

to i v případě, že proti ní doposud nebylo zahájeno trestní stíhání. K tomu dále přistupuje 

podmínka předchozího souhlasu státního zástupce se zadržením. Výjimkou v tomto 

směru jsou pouze případy, kdy věc nesnese odkladu a souhlasu nelze předem dosáhnout, 

zejména byla-li osoba přistižena při trestném činu nebo zastižena na útěku. 

 V první řadě je třeba zdůraznit, že ustanovení § 76 odst. 1 TrŘ je adresováno 

výlučně policejnímu orgánu (viz. § 12 TrŘ). Jiné osoby nejsou oprávněny postupovat dle 

tohoto ustanovení. A naopak, jak bude ještě blíže vysvětleno, policejní orgán není 

oprávněn postupovat v případě zadržení osoby podezřelé, resp. v případě zadržení osoby, 

která ještě nebyla obviněna a jejíž zadržení nesnese odkladu, zejména byla-li dotčená 

osoba přistižena při trestném činu či zastižena na útěku, podle jiného ustanovení, 

především ne podle § 76 odst. 2 TrŘ.  

 Další nezbytnou podmínkou aplikace ustanovení § 76 odst. 1 TrŘ způsobem de 

lege je fakt, že je toto opatření užito proti osobě podezřelé. Ačkoli trestní řád používá 

pojem osoby podezřelé na mnoha místech, vlastní vymezení tohoto pojmu není v trestním 
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řádu explicitně uvedeno. Navíc tento pojem používá trestní řád v různém kontextu45, už 

jen v případě ustanovení § 76 TrŘ je tento pojem užit ve dvou různých souvislostech. 

V případě odst. 1 je užit v kontextu spíše formálněprávním, když hovoří o zadržení osoby 

podezřelé. V případě odst. 2 pak sice není použito přímo slovo podezřelý, nicméně obsah 

tohoto ustanovení odpovídá nadpisu rubriky (zadržení osoby podezřelé), když umožňuje 

omezení osobní svobody osoby přistižené při spáchání trestného činu nebo bezprostředně 

poté, z tohoto hlediska se myslí osoba podezřelá spíše v materiálním pojetí tohoto pojmu. 

Pojem podezřelý lze uchopit z různých hledisek, každé z nich ovšem může přinést 

poněkud jiný výsledek. Formální pojetí by vyžadovalo fixaci vzniku tohoto procesního 

postavení k určitému univerzálnímu procesnímu úkonu, obdobně jako je tomu v případě 

zadržení osoby v podmínkách zkráceného přípravného řízení, kdy je procesní postavení 

podezřelého spojeno se sdělením podezření ve smyslu § 179b odst. 3 TrŘ. Materiální 

pojetí by se zakládalo spíše na určení míry pravděpodobnosti, že je dotčená osoba 

pachatelem konkrétního trestného činu a svou povahou by se tedy blížilo k pojetí ryze 

kriminalistickému. Z textu trestního řádu ovšem samo o sobě nelze přisvědčit ani 

jednomu z těchto pojetí.  

 Pro účely ustanovení § 76 odst. 1 TrŘ se v současnosti vychází z pojetí, které 

za osobu podezřelou považuje takovou „osobu, u níž skutečnosti zjištěné a odůvodněné 

prověřováním nasvědčují tomu, že byl spáchán trestná čin a zároveň je dostatečně 

odůvodněn závěr, že jej spáchala určitá osoba, vůči níž však z důvodu neodkladnosti 

nebylo možno zahájit trestní stíhání46.“ Odůvodněnost závěru, že byl spáchán trestný čin 

a že jej spáchala zadržovaná osoba je subjektivním hodnocením, které však musí být 

založeno na objektivních skutečnostech. Odůvodněnost závěru o spáchání trestného činu 

zadržovanou osobou se nemusí rovnat jistotě, dokonce ani nemusí dosáhnout stejného 

stupně, jako je tomu v případě zahájení trestního stíhání vůči určité osobě. Pokud by tomu 

bylo jinak, ztrácely by souslednost a účel jednotlivých dalších kroků následujících po 

                                                      
45 zřejmě nejširší obsah pojmu podezřelý lze spatřovat v ustanovení § 32 TrŘ, k tomu také RŮŽIČKA, 

Miroslav a Jana ZEZULOVÁ. Zadržení a vazba v českém trestním procesu. 1. vyd. Praha: Beck, 2004, 

XXIV, s. 297 a násl.: „v § 158 odst. 3 písm. g TrŘ je zakotveno právo policejního orgánu (k objasnění a 

prověření skutečností důvodně nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin) za podmínek stanovených 

v § 76 TrŘ zadržet podezřelou osobu.“ 
46 RŮŽIČKA, Miroslav a Jana ZEZULOVÁ. Zadržení a vazba v českém trestním procesu. 1. vyd. Praha: 

Beck, 2004, XXIV, s. 302 
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samotném zadržení svůj smysl. Základním účelem výslechu zadržené osoby podezřelé je 

objasnit skutečný stav a podezření buď rozptýlit, nebo potvrdit.47 

 Aby mohl policejní orgán provést zadržení osoby podezřelé, je zde další 

nezbytnou podmínkou také existence některého z důvodů vazby dle ustanovení § 67 TrŘ. 

Jakkoli jednoznačná se tato podmínka může zdát, objevují se v praxi spekulace, do jaké 

míry je policejní orgán provádějící zadržení podezřelého povinen přezkoumávat důvody 

vazby, resp. zda je povinen přezkoumávat jen existenci některého vazebního důvodu nebo 

také přípustnost vzetí do vazby. Konkrétně, zda je v době provádění zadržení nutno brát 

zřetel také na dikci ustanovení § 68 odst. 2 TrŘ, které zakazuje vzít do vazby obviněného 

pro úmyslný trestný čin, na který zákon stanoví trest odnětí svobody, jehož horní hranice 

nepřevyšuje dvě léta, nebo pro trestný čin spáchaný z nedbalosti, na který zákon stanoví 

trest odnětí svobody, jehož horní hranice nepřevyšuje tři léta. Část odborné veřejnosti se 

přiklání k tomu, že je nutno vzít toto kritérium v potaz, a to včetně případné existence 

podmínek vylučujících aplikaci § 68 odst. 2 TrŘ uvedených v § 68 odst. 3 TrŘ. Tento 

závěr pak odůvodňují s odkazem na zásadu zdrženlivosti s přihlédnutím ke skutečnosti, 

že je případné zadržení směřováno proti osobě, které ještě nebylo sděleno obvinění. 

V současnosti však převažuje opačný závěr, a sice že není nutno, aby policejní orgán 

v době, kdy provádí zadržení osoby podezřelé, zvažoval, zda není zadržení s ohledem na 

§ 68 odst. 2 TrŘ vyloučeno.48 S tímto závěrem se ztotožňuji, neboť v době provádění 

zadržení nejsou zpravidla dostatečně přesně objasněny okolnosti spáchání trestného činu. 

Tomu přisvědčuje i účel následného výslechu, kterým je primárně potvrdit či rozptýlit 

podezření a teprve následně rozhodnout o vzetí zadržené osoby do vazby. To samozřejmě 

neomezuje povinnost příslušných orgánů činných v trestním řízení zkoumat předpoklady 

dalšího trvání zadržení v průběhu samotného zadržení. Zjistí-li tedy policejní orgán 

                                                      
47 viz. např. nález Ústavního soudu ze dne 11.11.2004 vydaný pod sp. zn. I. ÚS 520/2003: „Současně je 

třeba připomenout, že na samém počátku trestního stíhání není ještě možno dosáhnout naprosté jistoty o 

spáchání trestného činu. K závěru o spáchání trestného činu určitou osobou postačí v této úvodní fázi 

trestního řízení vyšší stupeň pravděpodobnosti nasvědčující tomu, že stěžovatel spáchal skutek způsobem 

popsaným ve skutkové větě usnesení. Z tohoto vymezení lze též vyvodit požadovanou úroveň obsahové 

preciznosti jednotlivých náležitostí rozhodnutí. Při rozhodování o zahájení trestního stíhání - s ohledem na 

důkazní situaci - není možno požadovat po orgánech činných v trestním řízení, aby v usnesení o zahájení 

trestního stíhání byl obsažen zcela vyčerpávající popis skutku. Trestná činnost nemusí a ani nemůže být v 

tomto stadiu spolehlivě prokázána a ve skutkové větě popsána v takové míře, jako je tomu např. u obžaloby. 

Navíc závěr, že byl daný skutek spáchán obviněným, není konečný.“ 
48 např. RŮŽIČKA, Miroslav a Jana ZEZULOVÁ. Zadržení a vazba v českém trestním procesu. 1. vyd. 

Praha: Beck, 2004, XXIV, s. 303 
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následně, že by osobu pro trestný čin, z nějž je podezírána, nebylo možno vzít do vazby, 

pak osobu propustí na svobodu. 

 Naléhavost konkrétního případu je osvědčena, pokud by neprovedením 

zadržení osoby mohl být ohrožen účel trestního řízení či pokud by jím mohlo být trestní 

řízení zmařeno.  

 Poslední podmínkou vyjádřenou v ustanovení § 76 odst. 1 TrŘ je předchozí 

souhlas státního zástupce se zadržením. Za účelem efektivnosti může být takový souhlas 

operativně udělen také v jiné než písemné formě, např. telefonicky. Souhlas státního 

zástupce má formu opatření. Potřeba předchozího souhlasu státního zástupce odpadá 

v případech, kdy věc nesnese odkladu a souhlasu nelze předem dosáhnout, což platí 

zejména právě v případech, kdy byla osoba přistižena při trestném činu či zastižena na 

útěku. Naopak v případech, kdy byl příslušný policejní orgán dopředu informován o 

skutečnostech odůvodňujících případné zadržení určité osoby, se nebude jednat o případ, 

kdy souhlasu nebylo možno dosáhnout předem. 

 

3.3 Zadržení osoby ve zkráceném přípravném řízení 

 Zkrácené přípravné řízení se ve smyslu § 179a odst. 1 TrŘ koná o trestných 

činech, o nichž přísluší konat řízení v prvním stupni okresnímu soudu a na které zákon 

stanoví trest odnětí svobody, jehož horní hranice nepřevyšuje pět let, jestliže: (a) 

podezřelý byl přistižen při činu nebo bezprostředně poté, nebo (b) v průběhu prověřování 

trestního oznámení nebo jiného podnětu k trestnímu stíhání byly zjištěny skutečnosti, 

jinak odůvodňující zahájení trestního stíhání a lze očekávat, že podezřelého bude možné 

ve lhůtě uvedené v § 179b odst. 4 TrŘ postavit před soud. 

 Pro účely zkráceného přípravného řízení není rozhodné, zda byla osoba 

zadržena procesním postupem dle § 76 odst. 1 TrŘ policistou nebo byla její osobní 

svoboda omezena jakoukoli jinou osobou ve smyslu § 76 odst. 2 TrŘ, načež byla tato 

osoba předána policejnímu orgánu. Státnímu zástupci předává zadrženou podezřelou 

osobu podle ustanovení § 179e TrŘ vždy policejní orgán. Vzhledem k těsné návaznosti 

na ustanovení § 76 odst. 1 a 2 TrŘ platí i v tomto případě, že státní zástupce, kterému 

byla zadržená osoba podezřelá předána k rozhodnutí dle § 179e TrŘ, nemusí uvažovat 

nad existencí důvodů vazby, resp. možnosti vzít tuto osobu do vazby, z hlediska § 68 
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odst. 2 TrŘ v kontextu § 68 odst. 3 TrŘ49. Postačuje, je-li dán některý z důvodů vazby. 

V rámci zkráceného přípravného řízení nepřipadá návrh na vzetí do vazby z povahy věci 

v úvahu, neboť tento druh přípravného řízení není v žádném svém okamžiku veden proti 

osobě obviněné. To dokládá také ustanovení § 179e TrŘ, kde je stanoven postup státního 

zástupce od okamžiku, kdy mu byla předána zadržená osoba podezřelá. Státní zástupce 

má totiž ve své podstatě dvě možnosti dalšího postupu.  

 Dle první části ustanovení § 179e TrŘ bude postupovat za kumulativního 

splnění těchto podmínek: (a) byly splněny všechny zákonné podmínky pro zadržení 

osoby podezřelé, (b) státní zástupce neshledá důvod propuštění osoby podezřelé na 

svobodu, (c) státní zástupce předá zadrženou osobu podezřelou nejpozději ve lhůtě 48 

hodin od zadržení soudu spolu s návrhem na potrestání nebo s návrhem na schválení 

dohody o vině a trestu.  

 Dle druhé části ustanovení § 179e TrŘ bude státní zástupce postupovat 

v případě, kdy je objektivně zřejmé, že nedodrží lhůtu 48 hodin od zadržení k předání 

zadržené osoby podezřelé soudu společně s návrhem na potrestání nebo s návrhem na 

schválení dohody o vině a trestu. V takovém případě dojde ke skončení režimu 

zkráceného přípravného řízení, nastane fáze vyšetřování a státní zástupce bude nucen pro 

další trvání zajištění zadržené osoby nucen zahájit vůči této osobě trestní stíhání a podat 

návrh na její vzetí do vazby (vždy však v rámci zákonné lhůty 48 hodin od zadržení). 

Tento závěr přímo podporuje § 179f odst. 1 písm. a) TrŘ, kde je stanoveno, že zkrácené 

přípravné řízení nelze konat ani v něm pokračovat, jestliže je dán důvod vazby a nejsou 

splněny podmínky pro předání zadrženého podezřelého spolu s návrhem na potrestání 

soudu. 

  

3.4 Omezení osobní svobody dle § 76 odst. 2 TrŘ 

 Dle § 76 odst. 2 TrŘ je kdokoli oprávněn omezit osobní svobodu osoby, která 

byla přistižena při trestném činu nebo bezprostředně poté, pokud je to nutné ke zjištění 

její totožnosti, k zamezení útěku nebo k zajištění důkazů.  

 Osobní svoboda může být omezena pouze v případě, kdy je osoba přistižena při 

trestném činu nebo bezprostředně poté, tedy v případě, kdy je osoba přistižena přímo při 

                                                      
49 např. RŮŽIČKA, Miroslav a Jana ZEZULOVÁ. Zadržení a vazba v českém trestním procesu. 1. vyd. 

Praha: Beck, 2004, XXIV, s. 328 
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páchání určité trestné činnosti nebo vzápětí po jejím dokončení za okolností, kdy je 

zřejmý její podíl na této trestné činnosti.50 Přistižení při páchání trestního činu ve smyslu  

§ 76 odst. 2 TrŘ přitom nevyžaduje dokončení daného trestného činu. Také v případě 

omezení osobní svobody podle § 76 odst. 2 TrŘ platí, že stupeň podezření ve vztahu ke 

spáchání trestného činu osobou, jejíž osobní svoboda je omezena, se nemusí rovnat 

jistotě.51 

 Mezi podstatné předpoklady provedení omezení osobní svobody osoby podle  

§ 76 odst. 2 TrŘ nepatří, na rozdíl od zadržení osoby podezřelé policejním orgánem, 

existence vazebních důvodů, ale potřeba zjistit totožnost zadržené osoby, zamezit jejímu 

útěku nebo zajistit důkazy. 

 Omezit osobní svobodu dle § 76 odst. 2 TrŘ je oprávněn kdokoli. Jak bylo výše 

nastíněno, existují dva protichůdné výklady termínu „kdokoli“. V prvním případě, který 

se v minulosti prosazoval i v aplikační praxi, zahrnuje pojem kdokoli i policejní orgán 

oprávněný provést zadržení osoby podezřelé dle odst. 1 § 76 TrŘ. Druhý případ policejní 

orgán z pojmu „kdokoli“ vylučuje. Policejnímu orgánu je totiž určena speciální úprava 

zadržení osoby podezřelé obsahující výslovné zmocnění k provedení zadržení uvedená 

právě v § 76 odst. 1 TrŘ, což odpovídá principu enumerativnosti veřejnoprávních 

pretenzí. Samotná potřeba osobu po omezení její osobní svobody předat policejnímu 

orgánu také prvnímu způsobu výkladu nesvědčí. Navíc připuštění možnosti omezit na 

osobní svobodě osobu postupem podle § 76 odst. 2 TrŘ by dávala prostor 

kontrolovanému prodloužení lhůty k zadržení.  

 Osobně se proto také zcela ztotožňuji s výkladem druhým, který vylučuje 

policejní orgán z okruhu aktivně legitimovaných subjektů. Tomu také svědčí převážná 

většina dostupné odborné literatury, kde jsou zdůrazňovány rozdíly oproti zadržení 

provedenému policejním orgánem, které mají svůj praktický dopad např. ve skutečnosti, 

                                                      
50 K tomu viz. rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 25.6.2012 pod sp. zn. 4 Tdo 656/2012: „Ze skutkových 

zjištění soudu je zcela zjevné, že podmínky uvedené v § 76 odst. 2 tr. řádu v posuzovaném případě splněny 

nebyly, při útoku dovolatele na poškozené došlo až s nikoli zanedbatelným časovým odstupem po krádeži 

vojenské přezky v jeho obchodě, jeho jednání vůči poškozeným nesměřovalo a nebylo nutné ke zjištění jejich 

totožnosti, k zamezení jejich útěku ani k zajištění důkazů.“ 
51 Na to navazuje také možnost, kterou má dle Mandáka osoba omezující osobní svobodu osoby podezřelé 

v případě, že dojde k rozptýlení podezření ještě před předáním osoby podezřelého policejnímu orgánu nebo 

oznámení o omezení její osobní svobody, a sice dotčenou osobu propustit, viz. MANDÁK, Václav. 

Zajištění osoby obviněného v československém trestním řízení. 1. vyd. Praha, 1975, s. 56 
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že doba, po kterou omezení osobní svobody osoby podezřelé podle § 76 odst. 2 TrŘ trvá, 

se nezapočítává do lhůty 48 stanovené jako maximální doba zadržení.  

 Pro výše uvedený závěr pak svědčí také povinnost osobu, jejíž svoboda byla 

omezena, ihned předat policejnímu orgánu (příslušníka ozbrojených sil lze předat také 

nejbližšímu útvaru ozbrojených sil nebo správci posádky). Lhůtu ihned je v tomto případě 

třeba vykládat vzhledem ke všem okolnostem případu ve smyslu zákazu nedůvodného 

odkladu. Není-li možné osobu, jejíž osobní svoboda byla omezena, ihned předat 

policejnímu orgánu, je třeba mu toto omezení osobní svobody alespoň oznámit. 

 Otázka aktivní legitimace provést zadržení osoby podezřelé, potažmo omezení 

osobní svobody této osoby je zájmem nejen teorie, ale také rozhodovací praxe. Ta v této 

souvislosti v minulosti řešila zajímavý případ konkurence zadržení osoby podezřelé podle 

§ 76 odst. 1 TrŘ a omezení osobní svobody podezřelého ve smyslu § 76 odst. 2 TrŘ52. 

Skutkově šlo o jednání zaměstnance bezpečnostní služby, který omezil na osobní svobodě 

muže dopouštějícího se (slovního) obtěžování prodavačky v obchodě umístěném 

v objektu, v němž tato bezpečnostní agentura působila. Jak se ukázalo, policie před 

samotným činem požádala zaměstnance bezpečnostní agentury, aby „zadrželi“ dotčeného 

muže do jejich příjezdu za účelem doručení obsílky a pro předchozí opakované 

obtěžování zmíněné prodavačky. Zaměstnanec bezpečnostní agentury tvrdil, že muže 

omezil na osobní svobodě na žádost policie a také proto, aby policie mohla provést jeho 

výslech v souvislosti s obtěžováním prodavačky. Nejvyšší soud v této věci zdůraznil, že 

zaměstnanci bezpečnostních agentur nejsou v postavení úředních osob a už vůbec ne 

v postavení policejního orgánu, který by byl oprávněn provést zadržení osoby podezřelé 

podle § 76 odst. 1 TrŘ, nýbrž v postavení obyčejného občana, který může postupovat 

jedině podle § 76 odst. 2 TrŘ. Jak Nejvyšší soud uzavřel: „ani úsilí směřující k zajištění 

plnění úkolů Policie České republiky nemůže ospravedlnit činy contra legem.“ 

 Povaha aktivně legitimovaného subjektu do značné míry utváří také 

charakteristický znak tohoto institutu jakožto formy občanské svépomoci a současně 

okolnosti vylučující protiprávnost. Trestní řád v tomto případě přiznává osobám 

soukromého práva pravomoc s veřejnoprávním přesahem. Za normálních okolností není 

osobám soukromého práva umožněno zasahovat do osobní svobody jiných. Osobní 

svoboda jednotlivce je přísně chráněna, a to včetně formy prostředků trestního práva. 

                                                      
52 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 21.7.2006 vydané pod sp. zn. 8 Tdo 838/2006 
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Každý neoprávněný zásah do osobní svobody jednotlivce je s přihlédnutím ke své 

intenzitě právně postižitelný.  

 Omezení osobní svobody jednotlivce ve smyslu § 76 odst. 2 TrŘ je v případě 

jeho použití v souladu a v mezích zákona činem jinak trestným, resp. činem trestným, 

jehož trestnost zaniká v důsledku existence okolnosti vylučující protiprávnost. Nejčastěji 

bývá omezení osobní svobody jednotlivce ve smyslu § 76 odst. 2 TrŘ pojímáno jako 

zvláštní druh nutné obrany. Lze souhlasit s tím, že z okruhu okolností vylučujících 

protiprávnost uvedených v části první hlavě třetí trestního zákoníku má tento institut 

skutečně nejblíže k nutné obraně. Dochází-li k jeho aplikaci v okamžiku přistižení osoby 

při spáchání trestného činu, kdy lze považovat útok na zákonem chráněný zájem za 

trvající či přímo hrozící, dochází úspěšným užitím tohoto opatření k odvrácení takto 

hrozícího či trvajícího útoku. Je však nutno poukázat na to, že omezení osobní svobody 

osoby podle § 76 odst. 2 TrŘ není vždy nutně realizováno v době, kdy útok na zákonem 

chráněný zájem přímo hrozí či trvá53.  

 Dokonce ani primárním účelem tohoto opatření není odvrácení hrozícího útoku, 

byť je to jeho vlastní součástí. Primárním účelem je dle mého názoru zajistit osobu 

podezřelou ze spáchání trestného činu pro účely pozdějšího trestního řízení. Nutná obrana 

není ryze trestněprávním institutem. Úpravu nutné obrany lze nalézt také v občanském 

zákoníku v ustanovení § 2905. Jak trestněprávní tak také občanskoprávní úprava pojímá 

podstatu nutné obrany jako vyloučení protiprávnosti jednání, kterým je odvracen přímo 

hrozící nebo trvající útok.  

 Oproti tomu ale úprava přípustného omezení osoby jednotlivce na základě § 76 

odst. 2 TrŘ spíše inklinuje k dočasné atrakci pravomoci orgánu veřejné moci ze strany 

subjektu soukromého práva za účelem zajištění osoby podezřelé ze spáchání trestného 

činu po dobu nezbytně nutnou k vydání této osoby orgánům činným v trestním řízení. 

V tomto smyslu, ačkoli ji trestní zákoník výslovně nezahrnuje mezi okolnosti vylučující 

protiprávnost, jde spíše o dovolenou formu občanské svépomoci.  

                                                      
53 LAVICKÝ, Petr a kol. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1−654). Komentář. 1. vydání, Praha: C. H. 

Beck, 2014, s. 126: „Se svépomocí souvisí nutná obrana a krajní nouze. Rozdíl mezi svépomocí a těmito 

instituty spočívá v tom, že nutná obrana i krajní nouze mají výlučně defenzivní povahu, tj. odvrací se jimi 

buď útok nebo hrozící nebezpečí. Nutnou obranu se svépomocí spojuje to, že obě předpokládají 

protiprávnost; zřejmě proto se také nutná obrana v části literatury chápe jako varianta defenzivní 

svépomoci. V každém případě je zřejmé, že institut svépomoci je širší a že – i kdyby byla nutná obrana pod 

svépomoc podřazena – jí svépomoc zdaleka není vyčerpána.“ 
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 Občanský zákoník upravuje svépomoc ve svém § 14, který v odst. 1 stanoví 

případy, kdy je osoba soukromého práva (každý) oprávněna pomoci si ke svému právu 

sama za podmínky, že (a) je její právo ohroženo, (b) je zřejmé, že by zásah veřejné moci 

přišel pozdě a (c) se tak stane přiměřeným způsobem. Druhý odstavec § 14 občanského 

zákoníku rozlišuje obecně případ, kdy neoprávněný zásah do práva hrozí bezprostředně, 

kdy může každý, jehož právo je bezprostředně ohroženo, odvrátit protiprávní zásah úsilím 

a prostředky, které se osobě v jeho postavení musí jevit vzhledem k okolnostem jako 

přiměřené. Dle ustanovení věty druhé pak směřuje-li svépomoc jen k zajištění práva, které 

by bylo jinak zmařeno, musí se ten, kdo k ní přikročil, obrátit bez zbytečného odkladu na 

příslušný orgán veřejné moci.  

 Svépomoc v občanském právu je případem, kdy stát jako suverén poskytující 

autoritativně ochranu právům a oprávněným zájmům fyzických a právnických osob, není 

schopen tuto svou funkci z nějakého důvodu účinně včas vykonat. Osoba, jejíž právo je 

porušeno či bezprostředně ohroženo by byla bez vlastního zásahu nucena strpět bezpráví 

pouze z důvodu nedosažitelnosti včasného zásahu státu. V takovém případě je zcela 

legitimní, dojde-li k dočasnému (krátkodobému) převzetí výkonu této funkce přímo 

osobou dotčenou protiprávním zásahem, aby se pokusila tento buď zcela odvrátit nebo 

alespoň minimalizovat.  

 Z hlediska přirovnání omezení osobní svobody jednotlivce na základě § 76 odst. 

2 TrŘ k nutné obraně, je možno souhlasit, že z okolností vylučujících protiprávnost dle 

trestního zákoníku je tato uvedenému institutu jistě nejbližší. Svým rozsahem je ale 

mnohem užší a sleduje poněkud jiný účel. Přiléhavější je dle mého názoru skutečně 

označení opatření dle § 76 odst. 2 TrŘ jako formy svépomoci, která však není v šíři 

rozsahu pojímaném občanským zákoníkem upravena jako okolnost vylučující 

protiprávnost známá trestnímu zákoníku. Je však takováto diskrepance mezi občanským 

a trestním právem žádoucí? Respektive je žádoucí stav, kdy občanské právo dovoluje 

určité jednání v nějaké šíři, ačkoli trestní právo by mohlo stejné jednání považovat za 

protiprávní? Domnívám se, že tento stav žádoucím není a měla by mu být věnována bližší 

pozornost. Je-li trestní právo pojímáno jako prostředek ultima ratio, pak z povahy věci 

nemůže sankcionovat jednání dovolené normami práva občanského, resp. každé jednání 

označené v trestním zákoníku jako trestný čin by mělo být primárně jako protiprávní 

označeno také normami práva soukromého.  
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 Věřím, že značnou část tohoto případného rozporu lze odstranit výkladem 

ustanovení § 14 občanského zákoníku. Také toto ustanovení svou konstrukcí zdůrazňuje, 

že by mělo být považováno za zcela výjimečný právní nástroj. Mimoto je nutno dbát na 

přiměřenost při jeho praktické aplikaci. To je opět zdůrazněno v obou jeho odstavcích. 

Svépomoc by neměla rozhodně způsobit závažnější následky než hrozící protiprávní 

zásah do ohroženého práva. Souhlasím, že proporcionalita je namístě. Mimo to, jak uvádí 

Lavický a kol.: „Nelze zapomínat na to, že svépomoc je výjimkou ze státního monopolu 

nalézání a vynucování práva, a proto ji lze uplatnit jenom v té míře, v níž se vzhledem ke 

konkrétní situaci nemůže uplatnit účinně veřejná moc.“54 

 V souvislosti s omezením osobní svobody osoby dle § 76 odst. 2 TrŘ se uplatní 

zejména § 14 odst. 2 věta druhá občanského zákoníku, která upravuje případy použití 

svépomoci za účelem zajištění práva, které by jinak bylo zmařeno. Tato úprava pak 

výslovně odkazuje na nutnost obrátit se po jejím skončení bez zbytečného odkladu na 

příslušný orgán veřejné moci, čímž dojde k přechodu dočasného výkonu funkce orgánu 

veřejné moci z jednotlivce zpět na tento orgán. 

 Institut omezení osobní svobody podle § 76 odst. 2 TrŘ je tedy určen komukoli 

(s výše popsanou výjimkou orgánu činného v trestním řízení oprávněného, potažmo 

povinného, postupovat ve smyslu § 76 odst. 1 TrŘ). Lze tedy velmi zjednodušeně říci, že 

je toto zajišťovací opatření určeno občanské veřejnosti, zpravidla právním laikům. Osoba 

postupující podle § 76 odst. 2 TrŘ tedy zpravidla nebude doslovně znát znění tohoto 

ustanovení, ani nebude umět vymezit přesně jeho podmínky, natož je správně z právního 

hlediska interpretovat. Postup konkrétní osoby při realizaci omezení osobní svobody 

podezřelého tak bude zpravidla odrážet právní povědomí této osoby a její představy o 

platném právu. Je zde tedy dán větší prostor pro uplatnění nauky o skutkovém a právním 

omylu, než je tomu v případě zadržení osoby podezřelé ve smyslu § 76 odst. 1 TrŘ, které 

je oprávněn provést „profesionál“.  

 Jak bylo výše uvedeno, lze opatření dle § 76 odst. 2 TrŘ hodnotit jako okolnost 

vylučující protiprávnost, svou povahou nejbližší nutné obraně. V případě skutkového 

omylu se tedy bude postupovat podle ustanovení § 18 TrZ, a zejména pak podle jeho  

odst. 4 upravujícího případ omylu v naplnění okolnosti vylučující protiprávnost. 

                                                      
54 LAVICKÝ, Petr a kol. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1−654). Komentář. 1. vydání, Praha: C. H. 

Beck, 2014, str. 127 
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 V případě, že se pachatel mylně domnívá, že je dána okolnost vylučující 

protiprávnost (tj. jsou naplněny všechny zákonné podmínky pro postup podle § 76 odst. 

2 TrŘ), ačkoli tomu tak objektivně není, jedná se o pozitivní skutkový omyl v okolnosti 

vylučující protiprávnost, který zakládá odpovědnost pachatele za nedbalostní trestný čin, 

resp. za nedbalost nevědomou55. V opačném případě, kdy se pachatel mylně domnívá, že 

není dána okolnost vylučující protiprávnost (tedy, že páchá trestný čin), ačkoli tato 

okolnost objektivně existuje, jedná se o negativní skutkový omyl v okolnosti vylučující 

protiprávnost, který zakládá odpovědnost pachatele za pokus úmyslného trestného činu, 

k jehož dokonání jednání pachatele směřovalo.  

 V tomto směru je z rozhodovací praxe Nejvyššího soudu znám případ, kdy 

obviněný, jakožto obyvatel bytového domu, ohrožoval v prostorách tohoto bytového 

domu zbraní zástupce telekomunikační společnosti a omezil jej na osobní svobodě. Toto 

omezení trvalo až do příjezdu přivolané policejní hlídky. V následném trestním řízení 

argumentovala obhajoba, že jednání obviněného bylo zasaženo negativním skutkovým 

omylem o skutečnostech tvořících znaky skutkové podstaty. Obhajoba toto tvrzení 

odůvodňovala tím, že obviněný omezil dotčeného zástupce telekomunikační společnosti 

na osobní svobodě, protože se domníval, že páchá trestnou činnost jako tzv. tipař. Protože 

byl obviněnému kladen za vinu úmyslný trestný čin vydírání, neměl by být dle názoru 

obhajoby za takový čin odpovědný. V takovém případě lze dovodit jeho odpovědnost jen 

za nedbalost. Odvolací soud této argumentaci přisvědčil a potvrdil, že dle jeho názoru 

zamýšlel obviněný jednat v souladu s ustanovením § 76 odst. 2 TrŘ, neboť se domníval, 

že zadržuje pachatele trestné činnosti, resp. tipaře při přípravě trestného činu. Nejvyšší 

soud ovšem tuto argumentaci nepřijal. Nejvyšší soud vyšel z premisy, že jednání 

obviněného by nebylo trestné jen v případě, pokud by jednal v souladu s § 76 odst. 2 TrŘ. 

Ustanovení § 76 odst. 2 TrŘ však dovoluje omezit na osobní svobodě podezřelou osobu 

pouze v případě jejího přistižení při provádění trestného činu či bezprostředně poté, což 

dle názoru Nejvyššího soudu vylučuje možnost tak vůči podezřelému postupovat, pokud 

se ještě o spáchání trestného činu ani nepokusil56 (tj. ve fázi přípravy). Obviněný tedy 

subjektivně věděl, že podmínky § 76 odst. 2 TrŘ nejsou naplněny, nemohlo se tedy 

                                                      
55 obdobně viz. ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní zákoník: komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009, xiv, 

s. 202 - 203 
56 viz. rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 18.1.2007 vydané pod sp. zn. 7 Tdo 1429/2006: „Příprava jako 

nejnižší vývojové stadium trestné činnosti, vyvolává jen vzdálené nebezpečí, že někdy v budoucnu nastane 

následek, který je znakem skutkové podstaty trestného činu.“  
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v tomto smyslu jednat o negativní skutkový omyl. Obviněný se ve skutečnosti pouze 

domníval, že postupuje v souladu se zákonem, ačkoli tomu tak objektivně nebylo. Jednalo 

se tedy o právní omyl negativní, který obviněnému zakládá odpovědnost za pokus 

úmyslného trestného činu57. 

 S uvedeným stanoviskem Nevyššího soudu se neztotožňuje např. V. Mandák, 

který považuje omezení osobní svobody postupem podle § 76 odst. 2 TrŘ za důvodné i 

v případě, „když ještě nejde o pokus, ale o přípravu trestného činu. Není přitom podstatné, 

že z hlediska toho, kdo zadržení provádí, se jednání pachatele může jevit ne jako příprava, 

ale jako pokus o trestný čin.“ 58 Jako přiléhavý příklad uvádí Mandák případ pachatele 

ukrytého v prostorech skladiště obchodního domu s úmyslem obhlédnout si místo činu a 

pak se vrátit a dopustit se krádeže, který byl přistižen zaměstnancem tohoto obchodního 

domu při podezřelém chování, případně při pokusu o útěk z místa. Názor vyjádřený 

Nejvyšším soudem a názor Mandáka se mohou teoreticky lišit jen co do míry 

pravděpodobnosti, že se pachatel pokusí spáchat trestný čin. Opět se dle mého názoru 

dostáváme do diskuse o tom, jak moc bylo omezení osobní svobody podle § 76 odst. 2 

TrŘ odůvodněné konkrétními okolnostmi. Pokud je zjevné, že podezřelá osoba svým 

jednáním bezpečně směřuje k samotné realizaci trestného činu (obrazně vyjádřeno, jsme-

li odůvodněně někde na hranici mezi přípravou a pokusem, podezřelý pojal seznatelně 

nezvratný úmysl dokonat trestný čin), nemělo by dle mého názoru být v rozporu 

s ustanovením § 76 odst. 2 TrŘ tuto podezřelou osobu omezit na osobní svobodě. Přihlížet 

by se mělo také k povaze příslušného trestného činu. Na druhou stranu za skutkového 

stavu popsaného ve výše uváděném rozhodnutí Nejvyššího soudu nemohl obviněný 

objektivně odůvodněně usuzovat, že se poškozený připravuje na spáchání trestného činu, 

což plně koresponduje se závěrem Nejvyššího soudu.     

 Ve výše popsaném případě shledal dále Nejvyšší soud, že obviněný jednal 

v právním omylu negativním. Tento druh právního omylu se ve smyslu § 19 odst. 1 TrZ 

řídí zásadou ignorantia legis non excusat, takže pachatel není zbaven trestní odpovědnosti 

za úmyslný trestný čin, ledaže by se nemohl omylu vyvarovat. Omylu se lze vyvarovat 

v případech stanovených v následujícím odstavci 2 § 19 TrZ.                 

   

                                                      
57 rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 18.1.2007 vydané pod sp. zn. 7 Tdo 1429/2006 
58 MANDÁK, Václav. Zajištění osoby obviněného v československém trestním řízení. 1. vyd. Praha, 1975, 

s. 55 
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4. Vybrané otázky zadržení osoby při spáchání trestného činu 

4.1 Přípustná doba zadržení 

 Problematika dodržování 48 hodinové lhůty k zadržení osoby ve smyslu § 76 

odst. 4 TrŘ byla rámcově řešena výše. V tomto místě bych se ráda nad touto 

problematikou blíže zamyslela. 

 Právní úpravu doby, po kterou může nejdéle trvat zadržení osoby, primárně 

předkládá čl. 8 odst. 3 LZPS, na který teprve následně navazuje zmiňované ustanovení  

§ 76 odst. 4 TrŘ. Jak bylo výše také uvedeno, odpovídá délka maximální doby zadržení 

stanovená právem České republiky, i požadavku čl. 5 odst. 3 Úmluvy. To ostatně rámcově 

potvrdila i rozhodovací praxe Evropského soudu pro lidská práva, která lhůtu 48 hodin 

považuje v tomto kontextu za vyhovující.  

  Z pohledu dodržení zákonnosti zadržení je stanovení maximální doby, po 

kterou může zadržení osoby trvat, důležitým nepřekročitelným limitem. Tento limit 

poskytuje zadržené osobě jistotu, že nejpozději v určené lhůtě bude buď propuštěna na 

svobodu, nebo bude soudně rozhodnuto o jejím vzetí do vazby.  

 Pro účely dalšího textu je třeba dodat, že bude dále rozebíráno počítání lhůty 48 

hodin v případech, kdy dochází k zadržení provedenému policejním orgánem. Neboť 

postup podle § 76 odst. 2 TrŘ není zadržením strictu senso, nelze dobu omezení osobní 

svobody včítat do 48 hodinové lhůty stanovené jako maximální doby zadržení osoby. 

Lhůta se v takovém případě začíná počítat od okamžiku, kdy byla podezřelá osoba 

omezená na osobní svobodě podle § 76 odst. 2 TrŘ předána policejnímu orgánu.59  

 Otázka dodržení maximální doby zadržení bývá vždy pod drobnohledem 

obhajoby, neboť případné pochybení orgánů činných v trestním řízení zaručuje rychlé 

propuštění zadržené osoby na svobodu. Orgány činné v trestním řízení tedy musí 

v každém případě striktně dbát zachování stanovené maximální lhůty, a to nejen proto, 

že se jedná o osobní svobodu zadržené osoby jakožto její základní právo garantované 

ústavněprávními předpisy, ale také proto, že jakékoli případné pochybení by mohlo 

podstatně ztížit další průběh trestního řízení. 

                                                      
59 ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní řád. Komentář. I. díl. 4. vydání. Praha : C. H. Beck, 2002, s. 460 
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 Příslušná maximální doba, po kterou může trvat zadržení osoby, je stanovena 

v hodinách a počítá se od okamžiku k okamžiku.60 Při zadržení osoby je tedy nutno 

přesný čas zadržení poznamenat do protokolu o zadržení osoby.  

 V judikatuře se objevují četné případy, kdy dochází z různých důvodů 

k nesprávnému určení skutečného času zadržení ze strany policejního orgánu. Bylo tak 

opakovaně judikováno, že lhůtu zadržení je třeba počítat od faktického omezení osobní 

svobody dotčené osoby ze strany policejního orgánu.61  

 S tím souvisí také „manipulace“ s počátkem běhu lhůty zadržení ze strany 

policejního orgánu. V minulosti se rozhodovací praxe soudů věnovala případům, kdy byl 

shledán rozpor mezi údajem o čase zadržení uvedeným v protokole o zadržení osoby se 

skutečnostmi uváděnými zadrženou osobou při výslechu (a následně v rámci opravných 

prostředků). Ústavní soud v případech tohoto druhu zdůraznil, že čas zadržení uvedený 

v protokole o zadržení osoby, není sám o sobě rozhodujícím kritériem pro určení 

skutečného času zadržení.62 Obecné soudy jsou pak povinny každý takový rozpor náležitě 

objasnit a vzít v potaz při dalším rozhodování. Svá navazující rozhodnutí jsou tyto soudy 

povinny náležitě odůvodnit a vypořádat se s případnými rozpory.63  

 V případech, kdy docházelo k rozporům mezi údaji o čase zadržení uváděnými 

policejním orgánem a zadrženou osobou, se Ústavní soud vyjadřoval také k praxi 

                                                      
60 např. ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní řád. Komentář. I. díl. 4. vydání. Praha : C. H. Beck, 2002, s. 454 
61 K tomu viz. nález Ústavního soudu ze dne 12.8.1998 vydaný pod sp. zn. IV. ÚS 305/98: „Ústavní soud 

má za to, že do doby zadržení obviněného podle příslušných ustanovení trestního řádu bylo třeba včítat 

nejen dobu, po kterou byla osoba podezřelá ze spáchání trestného činu zajištěna podle ustanovení § 14 

odst. l písm. d), e), zákona č. 283/1991 Sb., ve znění platném do 1. 7. 1998, tak jak to vyjádřil ve svém 

nálezu publikovaném pod č. 23/1997 Sb., ale i dobu po kterou byla její osobní svoboda bezprávně omezena 

způsobem contra legem.“; podobně také I. ÚS 2244/2007 ze dne 19.2.2008 
62 viz např. nález Ústavního soudu ze dne 18.12.2001 vydaný pod sp. zn. I. ÚS 183/01: „Pro určení tohoto 

okamžiku však nemůže být rozhodující až datum sepsání uvedeného protokolu, tj. 19. 1. 2000, 00, 25 hodin, 

z něhož vychází též údaj na příkazu k přijetí do vazby (č.l. 17, příloha č. 21, dopsaný bod 12.) a který berou 

v potaz všechna další rozhodnutí o prodloužení trvání vazby stěžovatele.“; obdobně také II. ÚS 530/06 ze 

dne 11.1.2007 
63 viz. nález Ústavního soudu ze dne 19.2.2008 vydaný pod sp. zn. I. ÚS 2244/2007: „Z obsahu spisu tedy 

plynou dvě možné verze právní kvalifikace postupu policejního orgánu, pokud jde o zadržení stěžovatelky, 

tj. že byla zadržena buď již dne 7. 5. 2007 v 4 h nebo až dne 14. 5. 2007 v 16:15 h. Bylo tak na soudech, 

aby rozpor mezi jednotlivými úředními dokumenty náležitě objasnily.. Klíčová tak byla otázka, zda osobní 

svoboda stěžovatelky byla fakticky omezena již od 7. 5. 2007 v 4 h a stěžovatelka již po té propuštěna nebyla 

(tj. ve skutečnosti v nemocnici nesetrvávala dobrovolně, nemohla se z ní svobodně vzdálit apod.). Obecné 

soudy nevedly při posouzení toho, zda byla dodržena lhůta zákonného omezení osobní svobody, dokazování 

tak, aby jím objasnily rozpor mezi jednotlivými úředními dokumenty, pokud jde o právní hodnocení 

policejního postupu ve věci stěžovatelky. Proto nemohly kvalifikovaně dospět k závěru, že tvrzením 

stěžovatelky o jejím zadržení již dne 7. 5. 2007 v 4 h nelze přisvědčit. Nemohly tak tedy vyřešit ani zásadní 

otázku, zda lhůta 48 hodin pro zákonné omezení osobní svobody byla v době podání návrhu státního 

zástupce na vzetí do vazby v dané věci zachována.“ 



52 
 

policejního orgánu, která odsouvá čas zadržení, ačkoli jsou pro jeho provedení splněny 

všechny podmínky a policejní orgán hodlá toto opatření v každém případě provést. Tato 

praxe byla shledána nepřípustnou. Jsou-li splněny všechny zákonem stanovené podmínky 

pro zadržení osoby, nelze provedení tohoto opatření svévolně odkládat a prodlužovat si 

tak protiprávně lhůtu zadržení.64         

S ohledem na charakter 48 hodinové lhůty zadržení je postaveno na jisto, že není možné 

tuto lhůtu prodloužit. Existují však případy, které odůvodňují její přerušení. Jedná se o 

případy, kdy není zadržená osoba objektivně schopna být (zpravidla dočasně) subjektem 

trestněprocesního vztahu a vykonávat v něm svá práva a plnit své povinnosti.65 Typicky 

jde o případy, kdy je zdravotní stav zadržené osoby natolik závažný, že není způsobilá se 

dál účastnit úkonů trestního řízení. V takovém případě bude nutno zadrženou osobu ze 

zadržení propustit a zajistit jí potřebnou lékařskou péči. Po odpadnutí překážky bude 

možno osobu opětovně zadržet, lhůta 48 hodin k zadržení se však v takovém případě 

zkrátí o dobu trvání předchozího zdržení dotčené osoby.66  

 V této souvislosti je však potřeba vyřešit ještě minimálně jednu otázku, a to je 

průběh samotné hospitalizace dotčené osoby, resp. zda může být hospitalizaci přítomen 

policejní orgán za předpokladu, že nebude činit žádné úkony trestního řízení. I tato otázka 

byla vyřešena v rozhodovací praxi Ústavního soudu kladně, když považuje za přípustné 

monitorování průběhu hospitalizace za účelem šetření, a to dokonce včetně zajišťování 

důkazů v podobě věcí či látek, které vyšly z těla hospitalizované osoby67 i v případě 

přiměřených omezení dotčené osoby nedosahujících však zdaleka intenzity omezení při 

zadržení.68     

                                                      
64 k tomu viz. nález Ústavního soudu ze dne 11.1.2007 vydaný pod sp. zn. II. ÚS 530/2006: „V daném 

případě nebylo žádného důvodu otálet se zadržením stěžovatele více jak dvě hodiny po telefonickém udělení 

předchozího souhlasu s jeho zadržením. V opačném případě by bylo možné posunem doby sepsání 

protokolu o zadržení podezřelého vzhledem ke skutečnému omezení na jeho osobní svobodě, k němuž došlo 

dříve, fakticky prodlužovat dobu tohoto omezení nad nepřekročitelný limit uvedený v § 76 odst. 4 trestního 

řádu (48 hodin).“ nebo také II. ÚS 1594/07 ze dne 8.11.2007 
65 viz. nález Ústavního soudu ze dne 4.3.2010 vydaný pod sp. zn. III. ÚS 2170/09: „Dle názoru Ústavního 

soudu není osoba trpící závažnou akutní poruchou zdraví nebo dokonce bezprostředně ohrožená na životě 

způsobilá být subjektem uvedeného trestně procesního vztahu; taková osoba není sama s to realizovat svá 

práva vyplývající z citovaných ustanovení trestního řádu. Provádění úkonů trestního řízení vůči takové 

osobě by mohlo být v konkrétním případě v rozporu s článkem 7 odst. 1, 2 Listiny, tj. mohlo by být pokládáno 

za kruté, nelidské nebo ponižující zacházení (srov. i článek 31 Listiny, článek 3 Úmluvy, § 2 odst. 4 tr. 

řádu).“ 
66 Tamtéž. 
67 Tamtéž. 
68 viz. nález Ústavního soudu ze dne 2.4.2012 vydaný pod sp. zn. IV. ÚS 3519/11 
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 Konečně lze dodat, že do doby zadržení nelze započítávat dobu, po kterou trval 

úkon trestního řízení, který je dotčená osoba povinna strpět.69 Naproti tomu doba, po 

kterou je před svým zadržením osoba zajištěna ve smyslu § 26 ZPCR, se do doby zadržení 

včítá, zásadně vždy v případech, kdy má toto opatření trestněprávní charakter, který není 

ryze pořádkový.70  

 

4.2 Otázka pasivní legitimace při zadržení 

 Dalším diskutovaným tématem v souvislosti s problematikou zadržení osoby ve 

smyslu § 76 odst. 1 TrŘ je otázka pasivní legitimace, tedy vůči komu může být opatření 

dle § 76 odst. 1 TrŘ směřováno. 

 Platí, že toto opatření může být za zákonem stanovených předpokladů užito vůči 

jakékoli fyzické osobě s výjimkami stanovenými zákonem. Obecně tvoří tyto výjimky 

jednak osoby, které nemohou být pro závažné okolnosti subjektem trestněprocesního 

vztahu a řádně v něm uplatňovat svá práva a plnit své povinnosti, a jednak osoby 

nacházející se ve zvláštním veřejnoprávním postavení, které implikuje také zvláštní 

úpravu působnosti trestního řádu a jeho jednotlivých opatření vůči těmto osobám. 

 První případ byl ve zkratce popsán již v předchozí části 4.2 této práce, když 

ztráta způsobilosti být subjektem trestněprocesního vztahu má za následek také 

nemožnost zadržet dotčenou osobu, případně způsobí nutnost ji ze zadržení propustit. 

Jedná se především o případy závažné poruchy zdraví takové osoby nebo její přímé 

hrozby. Tato porucha může být způsobena také intoxikací zadržené osoby návykovou 

látkou (např. drogou) či vážným ohrožením jejího zdraví v důsledku přítomnosti většího 

množství balení drog v těle osoby.71  

 Obdobný případ nastává také, jde-li o zadržení osoby mladší 15 let. Tato osoba 

není způsobilá být subjektem trestněprocesního vztahu už kvůli nedostatku obligatorního 

znaku trestného činu, kterým je věk. Tato osoba se v žádném případě nemůže dopustit 

spáchání trestného činu, maximálně činu jinak trestného, z něhož však nemůže dojít 

                                                      
69 viz. nález Ústavního soudu ze dne 9.1.1998 vydaný pod sp. zn. IV. ÚS 219/97: „Výkon domovní prohlídky 

je úkon trestního řízení a jako takový je osoba, u níž má být provedena, povinna ji strpět. Orgány činné v 

trestním řízení takový úkon musí provádět při plném respektování čl. 12 odst. 2 Listiny, podle něhož 

domovní prohlídka je přípustná jen pro účely trestního řízení pouze na písemný odůvodněný příkaz soudu. 

Ani v tomto směru nebyl shledán neústavní postup.“ 
70 viz. nález Ústavního soudu ze dne 28.11.1996 vydaný pod sp. zn. IV. ÚS 246/96 
71 viz. nález Ústavního soudu ze dne 4.3.2010 vydaný pod sp. zn. III. ÚS 2170/09 
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k založení trestněprocesního vztahu. Pro omezení osobní svobody osob mladších 15 let 

je vhodné využít spíše institut zajištění dle § 26 odst. 1 písm. g), h) ZPCR.72 

 Druhý případ výjimek z možnosti zadržet osobu podezřelou ze spáchání 

trestného činu tvoří případy trestněprocesní exempce určité osoby z působnosti trestního 

řádu, případně některých trestněprávních úkonů. Exempce nemusí být úplná, může být 

pouze částečná. Okruh dotčených osob je obecně stanoven v § 10 TrŘ, konkrétní případy 

jsou však roztříštěny v dalších právních normách. Z pohledu této práce se budu zabývat 

pouze osobami, které jsou vyňaty z působnosti trestního řádu na základě vnitrostátního 

právního předpisu, nikoli v oblasti mezinárodního práva.  

 Jediné úplné trestněprocesní exempce po dobu výkonu své funkce požívá 

prezident republiky, a to na základě čl. 65 odst. 1 Ústavy. Nelze jej tedy ani zadržet. 

 Dalšími ústavními činiteli požívající částečné trestněprocesní exempce jsou 

poslanci a senátoři. V souladu s čl. 27 odst. 5 Ústavy lze poslance či senátora zadržet 

výlučně pokud byl dopaden při spáchání trestného činu či bezprostředně poté. Příslušný 

orgán je povinen zadržení ihned oznámit předsedovi komory, jejímž je zadržený členem; 

nedá-li předseda komory do 24 hodin od zadržení souhlas k odevzdání zadrženého soudu, 

je příslušný orgán povinen ho propustit. Na své první následující schůzi komora rozhodne 

o přípustnosti stíhání s konečnou platností. Vzhledem k politickému dění v České 

republice existuje i k této problematice příslušná judikatura. Její důkladný rozbor však 

není předmětem této práce. 

 V podstatě shodná úprava trestněprocesní exempce jako u poslanců a senátorů 

svědčí také soudcům Ústavního soudu, pouze s tím rozdílem, že o jejich zadržení musí 

být informován a rozhoduje Senát (čl. 68 odst. 2 Ústavy). 

 Úprava trestněprocesních exempcí se bez pochyby a bez dalšího vztáhne na 

postup policejního orgánu podle § 76 odst. 1 TrŘ. O její působnosti v případě postupu 

podle § 76 odst. 2 TrŘ lze však pochybovat. V tomto případě nejde o zadržení, které 

podléhá zvláštní zákonné úpravě (či je úplně vyloučeno). Nejedná se o postup orgánů 

činných v trestném řízení, nemělo by tedy být v zásadě vyloučeno. Avšak policejní orgán, 

kterému bude osoba požívající trestněprocesní exempce omezená na osobní svobodě 

                                                      
72 obdobně také KLAPAL, Vít. Zadržení osoby podezřelé (vybrané problémy). Trestní právo. 2006, roč. 

11, č. 7, s. 46 
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předána, bude nucen ji okamžitě propustit za zadržení, případně postupovat ve smyslu 

speciální právní úpravy. 

 

4.3 Zadržení v kontextu zákazu sebeobviňování    

  Zadržení je zajišťovacím úkonem, jehož účelem je mimo jiné také zajištění 

dostupnosti osoby pro účely trestního řízení. Pro zadržení osoby podezřelé je 

charakteristické, že k primárnímu účelu zajistit přítomnost osoby pro účely trestního 

řízení přistupuje také účel potvrdit či rozptýlit v době zadržení podezření ze spáchání 

trestného činu. Děje se tak nejen na základě výslechu zadržené osoby, ale také na základě 

získaných důkazních prostředků. Hlavním činitelem při zajišťování důkazních prostředků 

je policejní orgán, ačkoli i sama zadržená osoba je oprávněna předkládat důkazy na svou 

obhajobu. Policejní orgán je při získávání důkazů vázán postupem uvedeným v trestním 

řádu, který musí být dodržován. V opačném případě by bylo nutné nezákonně zajištěný 

důkazní prostředek považovat za procesně neupotřebitelný a soud by k němu nesměl pro 

účely rozhodování o vině a trestu přihlížet. Toto pravidlo utváří jednu ze záruk 

spravedlivého procesu. 

 Je-li osoba podezřelá omezena na své osobní svobodě opatřením podle  

§ 76 odst. 1 TrŘ, nachází se v moci policejního orgánu. Je tedy možno říci v postavení 

velmi citlivém. Zmocnění se osoby touto formou je intenzivním zásahem do její integrity, 

který může svádět k určitým excesům. Zadržení představuje výjimečný prostředek zásahu 

do základních práv dotčené osoby a jako takové by mělo za dobu svého trvání tento zásah 

minimalizovat. Je proto ze strany policejního orgánu nutné striktně sledovat účel 

zadržení. To se nesmí stát prostředkem donucení či nátlaku a nesmí být provázeno 

špatným zacházením.  

 S touto problematikou úzce souvisí zákaz sebeobviňování, který je integrální 

součástí mezinárodních i národních právních předpisů upravujících základní lidská práva 

a svobody, např. článku 14 odst. 2 a 3 písm. g) Mezinárodního paktu o občanských a 

politických právech a článku 6 odst. 1, 2 a 3 písm. c) Úmluvy. Zákaz sebeobviňování 

úzce odráží princip presumpce neviny, neboť až do doby pravomocného odsouzení je 

osoba, proti níž se řízení vede, považována za nevinnou, takže nemůže být donucována 

zhoršit své postavení a tuto domněnku jakkoli svou výpovědí popírat. V původním 

smyslu byl zákaz sebeobviňování koncipován jako zákaz nutit obviněného vypovídat ve 
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svůj neprospěch. Praktický projev této zásady by bylo možno shledat v právu odepřít 

výpověď, pokud by jí mohlo dojít k přivození trestního stíhání dotčené osoby či osoby jí 

blízké, zakotvený v ustanovení čl. 37 odst. 1 LZPS a dále rozvedený v trestním řádu.  

 V moderním trestním procesu už je však dosah této zásahy podstatně širší, 

neboť nepůsobí jen v případě ústní výpovědi, ale také v případě donucení obviněného 

k poskytnutí důkazních prostředků proti vlastní osobě, vyjma případů stanovených 

zákonem. Zákon může prolomit tuto zásadu v mezích zaručených ústavními předpisy 

v zájmu ochrany důležitého veřejného zájmu, avšak tato licence neplatí generálně. 

 V tomto směru lze vyjít z bohaté rozhodovací činnosti Evropského soudu pro 

lidská práva, který se touto problematikou opakovaně zabýval a stal se zdrojem inspirace 

Ústavního soudu při přípravě stanoviska Pl. ÚS – st. 30/10 k povaze úkonů podle  

§ 114 TrŘ. Ústavní soud se přidržel koncepce Evropského soudu pro lidská práva, která 

rozlišuje důkazy, které lze opatřit jen aktivní činností obviněného, a důkazy, které existují 

bez ohledu na vůli obviněného a které lze získat i bez aktivní součinnosti obviněného. 

Opatření důkazů spadajících do první skupiny nemůže být ze strany orgánů činných 

v trestním řízení vynucováno. Oproti tomu k opatření důkazů z druhé skupiny smí orgány 

činné v trestním řízení obviněného přinutit. 

 Uvedeno na příkladu, orgány činné v trestním řízení nesmí obviněného nutit 

např. k poskytnutí srovnávacího vzorku písma, avšak mohou mu i za užití donucení 

odebrat vzorek vlasů. 

 Zásahy do tělesné integrity jsou samostatnou otázkou obsáhlé problematiky 

limitů při obstarávání důkazů. Ústavní soud ve výše vedeném stanovisku rozděluje zásahy 

do tělesné integrity obviněného na ty méně závažné (neinvazivní), které připouští, a 

závažnější (invazivní), u kterých by již bylo nutno zvažovat zájem na získání důkazu 

oproti dodržování základních práv obviněného.73  

 V případě, že je k opatření určitého důkazu třeba využít donucení, je nutno vždy 

zkoumat zákonnost opatření takového důkazu a také dopad použití donucení na 

spravedlivost celého trestního procesu. Evropský soud pro lidská práva pro účely testu 

zákonnosti v takových případech bere v úvahu tato kritéria: (i) povahu a intenzitu 

donucení, (ii)  existenci relevantních procesních záruk, (iii) závažnost veřejného zájmu 

                                                      
73 stanovisko pléna Ústavního soudu vydané dne 30.11.2010 pod sp. zn. Pl. ÚS st-30/10 ve vztahu k 

ustanovení § 114 TrŘ  
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na vyšetření a potrestání daného trestného činu a (iv) způsob a účel použití takto 

získaných důkazů.74   

 Vše výše uvedené dopadá i na situaci, kdy dojde k zadržení osoby podezřelé ze 

spáchání trestného činu. V tomto případě je však třeba o to více dbát dodržení zákonnosti 

při opatřování důkazů, čím více je zúžen rozsah procesních práv zadržené osoby oproti 

osobě obviněné. Dojde-li ještě před zahájením trestního stíhání k opatření důkazu, na 

jehož základě by bylo trestní stíhání založeno, nezákonným způsobem, bude touto vadou 

dotčeno celé trestní stíhání obviněného.75   

5. Závěr 

 Tato diplomová práce je pokusem shrnout základní východiska a diskutabilní 

otázky problematiky zadržení osoby při spáchání trestného činu. Uvedená oblast, které 

(dle mého názoru) není z hlediska aplikační praxe věnována dostatečná pozornost, je 

velmi obsáhlá a zahrnuje náročná témata určená k diskusi odborné veřejnosti.   

 Základní východiska bude třeba hledat ve střetu základních práv a svobod 

jednotlivce, která jsou zadržením dotčena, se zájmem na ochraně společnosti před 

škodlivým jednáním pachatelů trestné činnosti. Je tedy třeba opětovně analyzovat 

stávající obsah příslušných základních lidských práv a svobod v kontextu dnešní 

společenské situace a najít spravedlivé řešení zaručující rovnováhu mezi oběma 

konfliktními zájmy. Současně je třeba nastavit vhodným legislativním zásahem příslušné 

procesní záruky nalezeného řešení. Ty je třeba spatřovat v účinném a efektivním systému 

dozorové činnosti státního zastupitelství a soudního přezkumu.  

 Především považuji za nutné, aby jednotlivé orgány činné v trestním řízení 

pracovaly společně na zefektivnění vzájemné spolupráce a v praxi odbouraly „stavovské 

bariéry“. Každému z těchto činitelů by mělo jít především o dosažení společného cíle, 

kterým je ve spravedlivém a zákonném trestním řízení úplně a pravdivě objasnit skutkový 

stav, usvědčit osobu pachatele a spravedlivě ji potrestat. Také přípustná spolupráce 

                                                      
74 Tamtéž. 
75 K tomu stejně např. nález Ústavního soudu ze dne 10.12.1997 vydaný pod sp. zn. II. ÚS 347/96: „Trestní 

stíhání obviněného - stěžovatele se v daném případě opírá o nezákonné opatření důkazů, protože domovní 

prohlídka, kterou byly důkazy vyhledány a opatřeny, byla vykonána na základě příkazu k provedení 

domovní prohlídky, který byl Ústavním soudem zrušen jako protiústavní. Orgán činný v trestním řízení 

získal tedy důkazy způsobem hrubě odporujícím trestnímu řádu, a sice neoprávněným zásahem do domovní 

svobody. Takový postup je v rozporu s článkem 12 Listiny, jak již jednou konstatoval Ústavní soud. Z toho 

vyplývá, že důkaz získaný na základě neoprávněného zásahu do domovní svobody musí být procesně 

neúčinným.“ 
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orgánů činných v trestním řízení s obhájci za účelem efektivního průběhu trestního řízení 

by měla být prohloubena, aby bylo obhajobě umožněno uplatňovat zákonné prostředky 

pro hájení práv osoby, proti níž je vedeno trestní řízení.  
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Abstrakt 

Účelem této práce byla analýza platné právní úpravy zadržení osoby při spáchání 

trestného činu a navazujících judikatorních závěrů. Zadržení osoby jako jeden ze 

zajišťovacích institutů trestního řádu, je jedním z nejzávažnějších zajišťovacích opatření 

vlastních českému právnímu řádu. Toto opatření v mezích zákona prolamuje ochranu 

osobní svobody jednotlivce, a to ve prospěch orgánu veřejné moci. Je proto této 

problematice věnovat zvýšenou pozornost a podrobit jeho právní úpravu veřejné odborné 

diskusi. Výsledná právní úprava musí vždy reflektovat zásadu minimalizace zásahů 

veřejné moci do osobní svobody jednotlivce při současném reflektování stávajících 

společenských potřeb. Inspirací pro vypracování této diplomové práce bylo krátké 

nahlédnutí autorky do aplikační praxe na státních zastupitelstvích a příslušných útvarech 

Policie ČR.    

Tato práce je členěna do pěti kapitol, které se dále člení na podkapitoly. V první kapitole 

jsou blíže rozvedeny důvody pro vypracování této diplomové práce.  

Druhá kapitola přináší obecný přehled právní úpravy zajišťovacích institutů upravených 

napříč právním řádem České republiky. Je zde řešena právní úprava platná pro všechny 

typy opatření umožňujících omezení osobní svobody jednotlivce a dále se zde rozvádí 

konkrétní zajišťovací nástroje. 

Třetí kapitola se zaměřuje výlučně na trestněprocesní instituty zadržení osoby 

(podezřelého) při spáchání trestného činu či bezprostředně poté. V této části práce jsou 

vysvětleny rozdíly mezi zadržením provedeným policejním orgánem a omezením osobní 

svobody, které může provést kdokoliv. 

Čtvrtá kapitola se zabývá vybranými otázkami zadržení osoby při spáchání trestného činu 

jako je plynutí zákonných lhůt zadržení, otázka pasivní legitimace a vliv způsobu 

provedení zadržení osoby na další průběh trestního řízení. 

Pátá kapitola předkládá závěrečně shrnutí obsahující krátkou úvahu o vhodných 

budoucích změnách týkajících se otázek zadržení a vzájemné kooperace jednotlivých 

orgánů činných v trestním řízení mezi sebou a ve vztahu k obhájcům.  
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Abstract 

The purpose of this theses was an analysis of valid legislation of detention of a person 

while committing a crime and following judicature conclusions. The detention of an 

individual, as one of the ensuring institutes of the criminal procedure code, is one of the 

most important security measure immanent to the Czech laws. This measure breaches 

within the law the protection of personal liberty of an individual in favor of the public 

authority. Therefore it is necessary to pay attention to this issue and submit its regulation 

to the public professional debate. The resulting legislation must always reflect the 

principle of minimizing interference by public authority to the personal liberty of any 

individual, while reflecting current societal needs. The inspiration for the elaboration of 

this thesis was a brief insight by the author to the application practice of public 

prosecutor's offices and relevant police units.    

This thesis is divided into five chapters which are further divided into subchapters. In the 

first chapter the reasons for elaboration this thesis are specified in detail.  

The second chapter provides a general overview of the legislation of securing institutes 

across the Czech law. It deals with legal requirements applicable to all types of measures 

allowing the restriction of personal liberty and further it elaborates the specific securing 

instruments. 

The third chapter focuses exclusively on criminal procedure institutes of detention of 

suspicious person while committing a crime or immediately thereafter. This part explains 

the differences between the detention used by the police authority and deprivation of 

personal liberty, which can be applied by anyone. 

The fourth chapter deals with selected issues of detention of a person while committing a 

crime, such as the lapse of the statutory time limits for detention, the question of passive 

legitimacy and influence manner of detention of a person for further criminal 

proceedings. 

The fifth chapter presents the final summary containing a brief consideration of the 

appropriate future changes relating to detention issues and mutual cooperation among the 

various bodies involved in the criminal proceedings and in relation to the counsels. 


