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ÚVOD 

Ochrana určitých základních hodnot je jádro každé demokratické 

společnosti dnešní doby. Tyto základní hodnoty jsou promítnuty do základních práv 

a svobod a řekl bych, že jednou z vůbec nejdůležitější ochranou, je zásah do 

integrity člověka ať už jen v podobě nějakého nátlaku, či způsobování útrap. Tato 

chráněná hodnota je promítnuta do právního statku zákazu mučení a jiného 

nelidského, krutého a ponižujícího zacházení. Toto jednání představuje pro většinu 

z nás nepředstavitelnou a trýznivou bolest duševní i tělesnou.  

Člověk vystaven takovému jednání nejenom utrží určitou újmu, kterou si 

může nést celý život a kvalita jeho života může být snížena, ale dokonce je schopen 

provést určité věci, které by za normálních okolností nikdy neudělal, jen aby takové 

utrpení skončilo, tedy v takovém případě se doznat k jednání, které neudělal. 

Bohužel mučení může být užito i jako určité potrestání a výklad tohoto statku je 

velice složitý a obsáhlý, protože mučení se můžeme dopustit celou řadu jednání.  

Naše společnost není bezchybná a nikdy asi ani nebude, protože jsme jen lidi, kteří 

dělají chyby a vždy chyby dělat budou. Sice některých chyb bychom se mohli 

vyvarovat, ale vždy závisí na charakteru člověka a pokud se tak stane, že člověk se 

této chyby dopustí, musí tu být určitý aparát, aby přijal odpovědnost za své jednání, 

resp. i odpovědnost státu, aby takové jednání přísně trestala.  

Tato diplomová práce se zabývá problematikou mučení a jiného nelidského 

a krutého zacházení v právním řádu České republiky. Toto téma jsem si zvolil, 

protože problematika mučení mě vždy zajímala a myslel jsem si, že je to institut 

archaické doby. K mému překvapení je to problematika velice komplikovaná a 

z hlediska moderního práva stále velmi aktuální, kdy i v dnešní době dochází 

k takovému jednání.  

Tuto diplomovou práci píšu, abych čtenáři poskytnul jak celkovou 

problematiku mučení, tedy co vlastně vůbec mučení je, což stanovit není vůbec 

jednoduché a obecně opravdu nelze postihnout každé jednání, tak i zejména úpravu 

našeho právního řádu v trestním právu, a to zejména jak na základě znaků 

skutkových podstat, tak i v souvislostech ve vztahu k jiným trestným činům, tak i 

malé srovnání s trestními úpravami jiných států.  

Tuto diplomovou práci dělím do šesti kapitol, ve kterých vysvětluji 

problematiku týkající se mučení a jiného nelidského zacházení, tak i souvislosti s ní 
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spojenou. V první kapitole se zaměřuji na vysvětlení jednotlivých pojmů, tedy 

mučení a jiné nelidské a kruté zacházení nebo trestání. Nepostradatelné byl výklad 

judikatury ESLP, který velice hojně v této kapitole užívám. 

V další kapitole se zaměřuji na historickou úpravu mučení, tedy určité 

prvopočátky takového zákazu ať již úplného nebo alespoň částečného zákazu za 

určitých podmínek, který se objevil již v tereziánské době. K mému překvapení 

k úpravě úplného zákazu došlo z mého pohledu velice v pozdní době. 

Klíčová část této práce je kapitola tři a čtyři. V kapitole tři se plně zaměřuji 

na českou úpravu trestného činu mučení, a to z hlediska znaků skutkové podstaty, 

z hlediska vývojových stádiích trestného činu, tak i v souvislostech k jiným 

úpravám. Dále se zabývám definicemi určitých pojmů, kde tyto definice jsou zcela 

dle mého názoru nepostradatelné pro chápání trestného činu mučení. Mezi těmito 

je základním kamenem pojem veřejná moc, kdy si tento pojem vysloužil vlastní 

kapitolu. Důležitost tohoto pojmu spočívá v tom, zda-li by se vůbec jednalo o tento 

trestný čin či nikoli, protože aby se jednalo o trestný čin mučení, musí být spáchán 

v souvislosti s výkonem veřejné moci.  

Jak jsem již zmínil výše, naprosto nepostradatelný pro tuto diplomovou 

práci byl výklad judikatury ESLP, který byl využíván k definici mučení. Proto jsem 

se rozhodl několika rozhodnutím věnovat jednu kapitolu, protože některá 

rozhodnutí jsou velice důležitá k výkladu mučení.  

Konečně v poslední kapitole, řekl bych v takové okrajové, či doplňkové, 

pokud chceme, se stručně věnuji i úpravám tohoto statku v jiných státech pro 

určitou představu, jakým způsobem tohoto tématu se legislativně zhostily jiné státy. 

Zde jsem využíval v jisté míře komentáře, ale klíčovou složkou byl gramatický 

výklad jiných trestných zákoníků. 

V této práci hojně využívám odbornou literaturu, zákony, některé odborné 

články a již zmíněnou nepostradatelnou judikaturu.  

V této práci se zabývám analyticky i metodicky problematikou mučení 

v českém právním řádě, zejména rozborem tohoto právního statku.  
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1. DEFINICE MUČENÍ A JINÉHO KRUTÉHO 

A NELIDSKÉHO ZACHÁZENÍ 

Základ demokratického státu, jakožto právního státu, kterým ČR bez 

pochyby je, je dodržování základních lidských práv, které se s postupem času 

vyvíjejí a přidávají další pravidla chování, jakožto určité zákazy na straně státu, 

zasahovat do těchto základních práv, tedy pravidla chování určující, jakým 

způsobem se stát má, resp. nemá chovat. Jedno z těchto důležitých základních práv 

moderní společnosti je bezpochyby dodržování zákazu mučení a jiného nelidského 

a krutého zacházení nebo trestání ze strany státu, resp. dohled a řádné potrestání 

orgánů veřejné moci, za které má stát zodpovědnost. Řekl bych, že je to jedno 

z nejdůležitějších lidských práv, protože v dnešní době zásah do integrity člověka, 

ať už fyzické či psychické ze strany veřejné moci je absolutně vyloučený a 

nepředstavitelný. Definice mučení není problematikou z pohledu historie nějakého 

archaického práva, nýbrž je to výsledek relativně nového, „mladého“ 

mezinárodního práva, resp. nového pohledu úpravy lidských práv. Česká republika 

jakožto právní stát je povinna dodržovat základní lidská práva, tedy taková práva 

musí mít tu nejvyšší ochranu právní síly ve vnitrostátním právu, tedy ve formě 

ústavních zákonů. Konkrétně toto lidské právo se nachází ve čl. 7 odst. 2 LZPS. 

Jako jedno z lidských práv je logicky nezadatelné, nezcizitelné, nezrušitelné a 

samozřejmě nepromlčitelné. Z pohledu vzniku a historie lidských práv je tato listina 

velice mladá a toto právo a definice tohoto práva je zakotvena v mezinárodních 

dokumentech, ke kterým je Česká republika vázána na základě mezinárodního 

práva.  

Definice vyplývá jak již z mezinárodních dokumentů přímo, tak 

samozřejmě bezpochyby i ze závazných výkladů těchto mezinárodních dokumentů 

ze strany soudů. Nejdůležitější definice vychází z interpretace čl. 3 EÚLP.  

Toto právo jako základní kámen lidské nedotknutelnosti se řadí mezi tzv. 

ius cogens1, tedy kogentní mezinárodní normy. Tyto normy není možné na základě 

ujednání smluvními stranami zrušit, či jakýmkoli způsobem je pozměnit a většinou 

jsou v nich ujednány ty nejdůležitější práva. Tedy, takové právo je absolutně 

neprolomitelné a plně závazné pro všechny smluvní strany na úrovni 

 
1 CASE OF AL ASADI v. UNITED KINGDOM, Rozsudek ESLP, 21.11.2001, č. 35763/97 
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mezinárodního práva.2 Logicky ho tedy nenalezneme v čl. 15 EÚLP, kde je možné 

odstoupit od závazků, pokud např. dojde k ohrožen státu.  

K pojmu mučení můžeme vyvodit, že je to jakýkoli zásah do integrity 

člověka, tedy nejenom fyzický, ale i psychický, který má delší dobu trvání a 

následkem je nějaká fyzická nebo psychická újma, tedy i spojení psychických útrap 

s fyzickými, které se mohou promítnout do lidského zdraví, tedy nesporně i do 

fyzické stránky zdraví člověka.3 Tudíž tato ochrana staví na principu absolutní 

nedotknutelnosti. Státy si v žádném případě nesmí ospravedlnit mučení, není 

možné, aby došlo k ospravedlnění mučení ať už z jakéhokoli záměru ze strany státu, 

tedy za žádných okolností nesmí dojít k porušení zákazu mučení, ať už to může být 

válečný stav, či jiná hrozba jako je třeba teroristický útok, tedy ani za takových 

okolností, kdy by hrozilo vážná újma na obyvatelstvu bombovým útokem a 

výslechem by se získaly informace pro zamezení takového nebezpečí. Tedy ani 

takovéto mimořádné události nejsou ospravedlnitelné k mučení ze strany státu, 

resp. veřejné moci.4 Tedy logicky i ze strany jakéhokoli předchozího chování 

subjektu, kdy mohl třeba mučit děti a potom je znásilňovat, či jakýkoli jiný hrůzný 

a zvrácený charakter pachatele, není možné pro způsobení takového činu tuto osobu 

mučit.5 Důležité je si všimnout slova „předchozího chování“. Pokud tedy osoba 

klade odpor, je možné ho na základě zákonem daných prostředků zpacifikovat, tedy 

takové chování, které by za jiných okolností spadalo pod výklad mučení, by bylo 

v takovém případě ospravedlnitelné, tedy použití nezbytné síly k dosažení cíle ze 

strany veřejné moci. Tedy pokud policista provede určitá opatření v sebeobraně 

nebo bude působit určitou silou v případě potřeby zatčení pachatele. Toto zacházení 

je ospravedlnitelné pouze, pokud by za jiných okolností naplnilo znaky nelidského 

zacházení. V opačném případě naplnění „přísnějších“ znaků pro právní kvalifikaci 

mučení, je takové jednání protiprávní a neospravedlnitelné i kdyby zatýkaná osoba 

kladla jakýkoli odpor.6 Jakmile je ale cíle dosaženo, okamžitě musí orgán VM od 

 
2 ONDŘEJ, Jan. Mezinárodní právo veřejné, soukromé, obchodní. 4., rozš. vyd. Plzeň: 

Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2012. Vysokoškolské učebnice (Vydavatelství a 

nakladatelství Aleš Čeněk). ISBN 9788073803483, s. 98 
3 KLÍMA, Karel. Listina a její realizace v systému veřejného a nového soukromého práva. 1. 

vydání. Praha: 

Wolters Kluwer ČR, 2014, s. 48. 
4 General Comment No. 2 – Implementation of Article 2 by States parties. Committee against 

Torture (CAT) 
5 CASE OF IRELAND v. THE UNITED KINGDOM JUDGMENT, rozsudek ESLP, 18. 1. 1978, 

č. 5310/71 
6 KMEC, Jiří a kol., Evropská úmluva o lidských právech: komentář. Praha: C.H. Beck, 2012. 

Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-365-3, s. 409 
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takového jednání upustit, tedy např. když by byla osoba už spoutána, ale policista 

by ji následně udeřil, takovéto jednání by již bylo naplnění definičních znaků 

špatného zacházení.7  

Obdobně to platí v případě, kdy je snížena lidská důstojnost, kdy takové 

zacházení je nelidské a ponižující.8 V případě principu nadřízenosti a podřízenosti 

veřejné moci není ani rozkaz závazný a ospravedlnitelný pro mučení. Takový 

rozkaz je pořád ze strany příslušníka orgánů VM dobrovolný, pokud by se jednalo 

o porušení lidských práv. Státy musejí vykonávat důslednou kontrolu osob 

vykonávající veřejnou moc a aktivně působit proti zamezení takového jednání, 

které by naplnilo znaky tohoto zákazu. Jsou tedy povinny interpretovat tento zákaz 

do trestního práva jako trestný čin uložit odpovídající sankci za tento trestný čin dle 

vnitrostátní úpravy.9 

Pojem zákazu mučení jako jednoho ze základních práv proti 

nedotknutelnosti člověka musí být nějakým způsobem interpretováno, resp. pouze 

formulace pojmu mučení je důležitá pro interpretaci. Jak bude zmíněno níže, 

hlavními definičními dokumenty jsou EÚLP a CAT, konkrétně výklad čl. 3 EÚLP 

a jeho interpretace soudní judikaturou, tedy interpretace ze strany ESLP, která je 

samozřejmě závazná.  

Jeden z definičních znaků je špatné zacházení ze strany veřejné moci, což 

ale není samo o sobě dostačující k působnosti čl. 3 EÚLP. Tedy, musí docházet 

k určité úrovni závažnosti, která ale není stanovena obecně a záleží samozřejmě na 

více jevech, konkrétně soud stanovil určení stavu závažnosti. Klíčová je délka 

trvání, taktéž účinek na subjektu, tedy fyzický i psychický. Každopádně tento výčet 

není vyčerpávající, protože v určitých případech může hrát roli pohlaví, např: 

ženám bude způsobena větší újma při stejné míře zacházení než mužům, 

v některých případech, třeba když bude žena těhotná. Dále roli hraje také věk, kdy 

srovnáme při stejné míře zacházení dítě a dospělého jedince, tak pochopitelně bude 

dítěti způsobena větší jak fyzická, tak nepochybně psychická újma nebo staršímu 

člověku způsobíme stejným chováním daleko snáz fyzickou újmu.  V neposlední 

řadě je důležitý zdravotní stav oběti, kdy analogicky k věku pachatele můžeme 

porovnávat naprosto zdravého člověka s těžce nemocným člověkem, kde mu může 

 
7 CASE OF RIBITSCH v. AUSTRIA, Rozsudek ESLP, 4. 12. 1995, č. 18896/91 
8 CASE OF TOMASI v. FRANCE, Rozsudek ESLP, 27. 8. 1992, č. 12850/87 
9 General Comment No. 2 – Implementation of Article 2 by States parties. Committee against 

Torture (CAT)  
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orgán veřejné moci způsobit daleko větší újmu při stejné míře zacházení oproti 

zdravému člověku, který nemusí pociťovat újmu žádnou._k10 

Tyto zmíněné faktory nejsou jediné. K naplnění definičních znaků mučení 

může docházet i v souvislosti pohrůžky násilí, či utrpení. Za určitých okolností 

může i jenom hrozba působit psychické utrpení, zejména strach z fyzického 

napadení může způsobovat psychická muka, a tedy naplnit závažnost takového 

jednání podléhající pod interpretaci mučení. I pouze metoda nátlaku může být 

určitým způsobem mučení, ale musí naplňovat určitou míru krutosti.11 Jak vyplývá 

z textu, definice mučení obsahuje více druhů zacházení, tedy nejenom mučení jako 

takové, ale i nelidské a ponižující zacházení a nelidské a ponižující trestání.  

K použití tohoto pojmu ve vztahu k osobám, je samozřejmé, že je 

použitelné, když je oběť fyzická osoba. Bohužel jsem však nedohledal, zda-li může 

být oběť právnická osoba. Domnívám se, že dle logiky věci a charakteru právnické 

osoby jako osoby takové, není možné právnickou osobu mučit či ji jinak ponižovat 

a nelidsky s ní zacházet. Neumím si představit, že by právnická osoba splňovala 

předpoklady jako oběť ve vztahu k mučení, či jinému nelidskému a ponižujícímu 

zacházení, už jen na základě myšlenky, že právnická osoba není člověk, necítí 

emoce ani bolest, není schopna sebeuvědomění, je to právem uměle vytvořená 

osoba. Do budoucna si neumím představit, vzhledem k technickému vývoji AI, 

kdyby byla vytvořena jako třetí osoba12, kde je na čase se touto myšlenkou pomalu 

zabývat, aby spadala pod problematiku mučení. Myslím si, že by se na ni ze 

stejných důvodů aplikoval stejný režim jako na právnickou osobu. 

Jak je již vysvětleno, není žádný obecný systém subsumpce pro mučení, či 

jiný druh špatného zacházení. Dle mého názoru velice záleží na pohledu soudu 

k napadenému chování ze strany VM a jeho následné argumentaci ať už ze strany 

stěžovatele, tak ze strany žalovaného. V této problematice můžeme spatřovat 

omezení právní jistoty, ale ve skutečnosti k takovému ohrožení nedochází, protože 

obecný základ takového jednání a předpoklad pro subsumpci pod čl. 3 relativně 

snadno vyčteme z judikatury ESLP, která nám vytvoří i obecnou definiční 

představu, ale platí, že vždy je nutné takové jednání posuzovat ad hoc.  

Stanovení definice takového jednání je jedna věc, ovšem neopominutelná 

věc je také takové jednání trestat. Státy se nejenom nesmí dopustit takového 

 
10 CASE OF IRELAND v. THE UNITED KINGDOM, Rozsudek ESLP, 18. 1. 1978, č. 5310/71 
11 CASE OF GÄFGEN v. GERMANY, Rozsudek ESLP, 1. 6. 2010, č. 22978/05 
12 ZIBNER, Jan, časopis Revue pro právo a technologie (RPT), článek Akceptace právní osobnosti 

v případě umělé inteligence, 2018, č. 17, s. 19, ASPI ID: LIT248558CZ 
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jednání, ale jsou vázáni pozitivním závazkem, tedy odpovědnost státu takové 

jednání i sankcionovat. Stát je tedy povinen takový zákaz nejenom zakotvit 

legislativně, ale mít i určitý aparát k vynucení takového zákazu. Tedy je 

vyžadováno, aby ze strany států bylo přijato trestněprávní opatření, aby k takovému 

jednání nedošlo, či pokud by se tak stalo, tak i k vynucení odpovědnosti pod použití 

sankcí.13 Tato problematika naráží i na účinnost trestněprávní úpravy postihnout 

takové jednání, tedy že musí být adekvátní ke stavu věci. Takové porušení je i 

vnímáno v nepřiměřeně mírných trestech za takové jednání či dokonce k možnosti 

rychlého promlčení takového trestného činu. Tedy stanovit odpovídajíce účinnou 

trestněprávní úpravu, u které by nemohlo dojít k nepotrestání takového jednání.14 

Jednou základní odpovědností státu, která vyplývá i CAT, je přijmout 

takové trestněprávní opatření, aby vůbec došlo k trestněprávnímu postihu. Tedy 

pokud se takové jednání stalo, nepostačí pouze k zadostiučinění náhrada škody, ale 

trestní postih pachatele. Pokud by tak stát neučinil a trestně nestíhal pachatele za 

takové jednání, byl by to důvod pro porušení odpovědnosti ze strany státu pro 

nedodržení EÚLP, a tudíž porušení čl. 3 EÚLP.15 

1.1. Právní normy upravující zákaz mučení 

Základní podstatou této problematiky je definovat pojem mučení a jiného 

nelidského a krutého zacházení nebo trestání. Pokud ale máme definovat pojem 

mučení, je potřeba prvně zmínit dokumenty oblasti úpravy zákazu mučení, které 

bych označil jako základní kámen takové úpravy. Prvním takovým dokumentem je 

zaručeně VDLP, která vznikla po druhé světové válce. Zmínka této deklarace je 

nezbytná z toho důvodu, že z ní vycházejí mezinárodní úmluvy pozdější, což 

vyplývá na základě relativně doslovného opisu určitých článků v pozdějších 

úmluvách.16 Mimo jiných základních lidských práv, VDLP formuluje také 

samozřejmě zákaz mučení, a to ve svém čl. 5, který zní: „Nikdo nesmí být mučen 

nebo podrobován krutému, nelidskému nebo ponižujícímu zacházení nebo trestu.“ 

Doslovně zní i čl. 3 EÚLP, což se domnívám, že tato úmluva je pozdějším odrazem 

VDLP. EÚLP jeden z nejdůležitějších pramenů, ke kterým je česká republika 

 
13 KMEC, Jiří a kol., Evropská úmluva o lidských právech: komentář. Praha: C.H. Beck, 2012. 

Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-365-3, s. 429–430 
14 CASE OF CESTARO v. ITALY, Rozsudek ESLP, 7. 4. 2015, č. 6884/11 
15 KMEC, Jiří a kol., Evropská úmluva o lidských právech: komentář. Praha: C.H. Beck, 2012. 

Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-365-3, s. 430–431  
16 Explanatory Report to the European Convention on Nationality, Strasbourg, 6.XI.1997  
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vázána. Čl. 3 EÚLP bohužel sám o sobě definici pojmu mučení neposkytuje, proto 

je interpretace tohoto článku výkladem ESLP naprosto nezbytná. V podstatě 

interpretace čl. 3 EÚLP je jádrem definující pojem, ale naprosto nejdůležitější 

úmluva, ze které čerpá definice a podstata pojmu mučení je CAT, konkrétně čl. 1, 

který přímo definici pojmu mučení naplňuje. Proto je nezbytné formulovat definici 

nikoli separátně na základě čl. 3 EÚLP, ale ve spojení s čl. 1 CAT, který jasně 

definuje pojem mučení, což jasně vyplývá na základě gramatického výkladu právní 

normy. Domnívám se tedy, že logickým výkladem této normy, konkrétně 

argumentum a contrario lze dospět k závěru, že takové jednání, které nenaplní ve 

všech bodech tuto definici, ale stále má určité znaky, kvalifikujeme jako nelidské 

nebo ponižující zacházení, protože se stále jedná o druh špatného zacházení.  

V případě porušení zákazu mučení budou soudy při výkladu vycházet jak ze čl. 1 

CAT, tak zároveň z judikatury ESLP, kde je interpretován čl. 3 EÚLP bezesporu 

s pomocí, resp. ve spojení s čl. 1 CAT, který nám umožňuje definovat základní 

pojem „Mučení“. 

Další dokument, který je zásadní pro tento institut, je Evropská úmluva o 

prevenci mučení a nelidskému nebo ponižujícímu zacházení nebo trestání. Zřizuje 

velmi významnou instituci pro ochranu před mučením, tzv. European Committee 

for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, 

zkráceně CPT. Důležitost této instituce, je založena z hlediska kontroly dodržování 

takového zákazu, zejména v zařízeních omezující osobní svobodu.17 Státy, které 

ratifikovaly ÚPM jsou povinny poskytovat součinnost CPT, která je oprávněna 

vstupovat do objektů, kde je omezena svoboda pohybu a kontrolovat orgány veřejné 

moci, zda-li nedochází k porušování základního lidského práva, resp. k porušování 

zákazu mučení.18  

Neopominutelné jsou i normy, které upravují užší okruh adresátů, ale stále 

jejich důležitost je velice významná pro Českou republiku. Česká republika jako 

členský stát evropské unie je vázána komunitárním právem. Je proto na místě zmínit 

Listinu základních práv Evropské Unie19, kde se nám promítá zákaz mučení ve čl. 

 
17 Činnost CPT, dostupné na adrese: https://www.coe.int/en/web/cpt/about-the-cpt 
18 Evropská úmluva o zabránění mučení a nelidskému nebo ponižujícímu zacházení nebo trestání 

ze dne 26. 

listopadu 1987 
19 Listina základních práv Evropské unie č. 2012/C 326/02 ze dne 26. října 2012 
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4, který není výrazně odlišný od čl. 5 VDLP. Užití však této listiny má speciální, 

hodný zřetele, charakter, viz níže.20  

V neposlední řadě nesmíme opomenout nic jiného než ústavní zákon, 

Listinu základních práv a svobod, která v tomto ustanovení, konkrétně v ust. Čl. 7 

odst. 2 je doslovný přepis Čl. 3 EÚLP, či Čl. 5 VDLP.21 Ve vnitrostátní úpravě není 

LZPS jediným dokumentem upravující zákaz mučení. Jak již bylo zmíněno výše, 

Česká republika je zavázána provést vnitrostátní úpravu v podobě trestného činu, 

včetně odpovídajícího trestu při porušení takového zákazu, což je konkrétně 

upraveno v §149 TZ.22 Z tohoto ustanovení vzniká odpovědnost konkrétní osoby 

za takové jednání a zároveň ustanovuje i odpovídající výši trestu.   

 

1.2. Listina základních práv EU 

Jak již bylo naznačeno výše, LZPEU je hodná zřetele tím, že má omezenou 

působnost. Na základě zásady subsidiarity, je aplikovatelná pouze s výkonem 

pravomoci a aplikací norem EU, tedy pouze orgány Evropské Unie nebo členskými 

státy v přenesené pravomoci, tedy při výkonu práva EU s ohledem na dělbu moci 

mezi EU a členské státy.23 Zajímavost je z hlediska přístupu Ústavního soudu ČR, 

k této listině. Tato smlouva není součást vnitrostátního ústavního práva ČR a ani 

není mezinárodní smlouvou dle čl. 10 Ústavy, tudíž není součást ústavního pořádku 

ČR, ale kvůli její právní závaznosti, je povinen jí aplikovat. Ústavní soud jí ale 

v některých případech jako doplňující pramen nad rámec její působnosti aplikuje 

ve vnitrostátní problematice.24 Tedy teoreticky je i aplikovatelná na problematiku 

zákazu mučení, resp. Stěžovatel se na ni může odvolávat a Ústavní  soud je povinen, 

na základě závaznosti, brát zřetel k tomuto dokumentu. 

1.3. Mučení 

Mučení jako nejzávažnější forma špatného zacházení je definováno jak 

legislativou, tak i odbornou literaturou. Dle akademické literatury je mučení 

 
20 SVOBODOVÁ Magdaléna, Působnost Listiny základních práv EU v kontextu judikatury 

Ústavního soudu ČR, AUCI, 2018, č. 4, str. 53 
21 Usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb., 

o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součástí ústavního pořádku České republiky 
22 Zákon č. 40/2009 Sb., Trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
23 Listina základních práv Evropské unie č. 2012/C 326/02 ze dne 26. října 2012 
24 SVOBODOVÁ, Magdalena. Působnost listiny základních práv EU v kontextu judikatury 

Ústavního soudu ČR, AUCI, 2018, č 4, s. 53 
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definováno jako: „Jakékoli jednání, kterým záměrně způsobujeme těžkou bolest 

nebo utrpení na osobě, s určitým jednáním se specifickým účelem.“ Tedy definice 

mučení má široký záběr aplikace, která se neomezuje pouze na výslech, jak může 

být nejčastěji vyvozováno, ale je aplikovatelná na jakékoli jednání naplňující tyto 

definiční znaky, tedy např. i zdravotnictví (detenční zařízení), nebo obecně i pouhé 

násilí zaměřené proti určitému pohlaví.25  

Mučení je dokonce i takové jednání, kdy státy nedodržují legální povinnost 

vznikající z různých lidských práv poskytnout zadrženým osobám dostatek jídla, 

vody, zdravotní péče, oblečení apod., tedy čl. 1 CAT se vztahuje i na jednání 

prostřednictvím opomenutí zavázaného na základě určité povinnosti jednat, což je 

hodné zřetel a velice důležité si toto uvědomit.26  

Na základě typizace špatného zacházení, je toto zacházení, jak jsem již 

nastínil na začátku této podkapitoly, nejzávažnější z pohledu ochrany před špatným 

zacházením. Legislativně nám definici mučení, jako jednoho z druhů zacházení 

vymezuje čl. 1 CAT, která zní: Pro účely této Úmluvy výraz "mučení" znamená 

jakékoli jednání, jímž je člověku úmyslně působena silná bolest nebo tělesné či 

duševní utrpení s cílem získat od něho nebo od třetí osoby informace nebo přiznání, 

potrestat jej za jednání, jehož se dopustil on nebo třetí osoba nebo z něhož jsou 

podezřelí nebo s cílem zastrašit nebo přinutit jej nebo třetí osobu nebo z jakéhokoli 

jiného důvodu založeného na diskriminaci jakéhokoli druhu, když taková bolest 

nebo utrpení jsou působeny veřejným činitelem nebo jinou osobou jednající z 

úředního pověření nebo z jejich podnětu či s jejich výslovným nebo tichým 

souhlasem. Toto vymezení nezahrnuje bolest nebo utrpení, které vznikají pouze v 

důsledku zákonných sankcí, jsou od těchto sankcí neoddělitelné nebo jsou jimi 

vyvolány náhodou. 2. Tento článek je bez újmy jakémukoli mezinárodnímu 

dokumentu nebo národnímu zákonodárství, jež obsahují či mohou obsahovat 

ustanovení širšího použití.“  

I když máme pevně stanovenou definici mezinárodní smlouvou, není zde 

obecné pravidlo pro aplikaci této normy, což nevyplývá ani z judikatury ESLP. 

Vždy je nutné vykládat tento článek ad hoc, posuzovat veškeré okolnosti případu i 

z hlediska závažnosti způsobené újmy na osobě oběti. Definice z judikatury nám 

doplňuje: „Mučení je přitěžovanou a úmyslnou formou krutého, nelidského nebo 

 
25 NOWAK, M., Birk, M. and Monina, G. eds., 2019. The United Nations Convention Against 

Torture and its Optional Protocol: A Commentary. Oxford University Press, s. 23–24  
26 Tamtéž 
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ponižující zacházení nebo trestu“.27 Důležité je zmínit také to, že určité případy, 

které ve světle judikatury v minulosti byly zařazeny pod nelidské zacházení, tak 

dnes či do budoucna by mohly splňovat předpoklady pro naplnění definičních 

znaků mučení, protože tak, jak se právo vyvíjí časem jako celek, tak i EÚLP a její 

výklad se vyvíjí během času, konkrétně EÚLP je:“ živým nástrojem, který musí být 

vykládán ve světle dnešních podmínek“.28 Což je možné i pozorovat na základě 

historie, kdy výčet základních lidských práv stále přibývá.  

Domnívám se, že je možné i pouze psychickým násilím naplnit tuto 

závažnější formu špatného zacházení, pokud by ji byla způsobena taková závažná 

újma, která by měla značné dopady na její následný život. Vyjma podmínky mít 

splněné závažnější způsob jednání, resp. závažnější následek, je potřeba splnit jasné 

definiční znaky (viz. níže).  

Judikatura zatím nestanovila naplnění znaků mučení pouze psychickým 

jednáním, vždy zatím pod pojem definice mučení byla potřeba kombinace jak 

fyzického, tak psychického násilí.29 Dle mého názoru nejde separovat fyzické násilí 

od psychického. Nikdy nebude samotné fyzické násilí pouze fyzické z toho důvodu, 

že jakékoli fyzické násilí se promítne do psychického stavu oběti, tedy jakékoli 

fyzické násilí je současně psychické násilí v nějaké míře, protože každá osoba bude 

mít psychickou újmu na základě fyzické, což můžeme tento závěr analogicky 

vyvodit i z vlastní zkušenosti, kdy dojde ke stavu způsobení si menšího zranění, 

kdy člověk sám na sobě pociťuje psychickou újmu také.  

Mučení je od ostatních druhů zacházení odlišeno zejména v intenzitě 

špatného zacházení, což je patrné také ze čl. 1 odst. 2. Deklarace o ochraně všech 

osob před mučením a jiným krutým nelidským či ponižujícím zacházením nebo 

trestáním, která předcházela CAT.30  

Hlavním odlišujícím kritériem mezi mučením a jiným nelidským 

zacházením, vyjma větší intenzity násilí, je účel takového jednání, tedy proč je 

takovému jednání oběť vystavena. Dalším rozlišovacím kritériem dle literatury, 

 
27 CASE OF IRELAND v. THE UNITED KINGDOM, Rozsudek ESLP, 18. 1. 1978, č. 5310/71, 

§167 
28 CASE OF SELMOUNI v. FRANCE, Rozsudek ESLP, 28. 7. 1999, č. 25803/94. 
29 KMEC, Jiří a kol., Evropská úmluva o lidských právech: komentář. Praha: C.H. Beck, 2012. 

Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-365-3, s. 407 
30 Ust. Čl. 1 odst. 2 Rezoluce Valného shromáždění OSN č. 3452 z 9. prosince 1975 zní: „mučení 

tvoří zvýšenou a úmyslnou formu krutého, nelidského a ponižujícího zacházení a trestání.“ 
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nikoli stanoveným ze strany soudu, je bezmocnost osoby, kdy například je omezena 

na svobodě a má tudíž ztížené možnosti obrany.31  

K úplné definici mučení nám pomáhá nejenom zmíněné ustanovení, ale 

v nezanedbatelné míře i judikatura, která nám konkretizuje definici mučení, v níž 

jsou zmíněny čtyři definiční znaky:  

a) působení silné bolesti nebo utrpení,  

b) úmyslné jednání,  

c) veřejným činitelem,  

d) účel jednání.32  

Literatura nám uvádí i pátý znak, který jsem již zmínil, což je bezmocnost.33 

Tato bezmocnost spočívá například, kdy vězeň nemá přístup k advokátovi, soudci, 

ba dokonce i ke zdravotní péči, tedy nemá žádný dostupný prostředek právní 

ochrany vůči danému zacházení.34  

Vždy bude nutné zkoumat tyto definiční znaky z hlediska subjektu, protože 

budou naplněny jinak v případě oběti dítěte a v případě vycvičeného dospělého 

vojáka. Zejména, dle mého názoru, tato problematika se vztahuje k bodu a). 

Z hlediska různých subjektů, když bude orgán VM jednat stejně, bod b) – c) se 

naplní vždy bez ohledu na subjekt jednání, tedy obecný předpoklad. Naopak body 

a) a d) jsou měnné v závislosti na okolnostech případu a na osobě oběti, tedy ad hoc 

znaky.  

Samozřejmě, jak vyplývá výkladem argumentum a contrario, takovéto 

znaky musejí být naplněny kumulativně, v opačné případě by se nejednalo o mučení 

jako takové, ale o jiný druh špatného zacházení, což jsou tyto pojmy, resp. instituty 

odlišeny od sebe řádně.  

Abych uvedl konkrétněji pro jasnější představu, o jaké jednání jde 

z hlediska mučení, uvádím zde příklady. Např. soud považuje za mučení takové 

jednání, které se nazývá tzv. „palestinské věšení“ neboli „Estrapáda“. Osoba, resp. 

oběť je svázána s rukami za zády a je za ruce zavěšena. Chodidla se nedotýkají 

země, a navíc je osoba nahá. Toto zavěšení oběti způsobuje nesnesitelnou bolest, 

kde může dojít až k vykloubení rukou a trvalému poškození šlach, svalstva a nervů. 

 
31 NOWAK, M., Birk, M. and Monina, G. eds., 2019. The United Nations Convention Against 

Torture and its Optional Protocol: A Commentary. Oxford University Press., s. 47 
32 CASE OF SELMOUNI v. FRANCE, Rozsudek ESLP, 28. 7. 1999, č. 25803/94 
33 NOWAK, M., Birk, M. and Monina, G. eds., 2019. The United Nations Convention Against 

Torture and its Optional Protocol: A Commentary. Oxford University Press, s. 48 
34 SAIDI NTAHIRAJA v. BURUNDI, No 575/2013, UN Doc CAT/C/55/D/575/2013, 3. 8. 2015 
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Extrémnější forma tohoto jednání je, kdy se na oběť zavěsí závaží. Pochopitelně 

může dojít až k smrti oběti. Takové jednání samozřejmě způsobuje oběti 

nepředstavitelnou fyzickou bolest a psychickou újmu. Jsou nepopiratelné důkazy, 

že k takovému jednání se uchylovalo i v moderních dějinách.35 Daleko horší je 

představa, že tato technika byla používána v řádu dvaceti let nazpět, tureckou 

policií, kde ESLP v roce 1996 uznal Turecko vinným z používání této techniky na 

tureckých vězních.36  

Dále můžeme pod pojem mučení subsumovat polívání vězňů vodou, 

záměrně přerušovaný spánek či dokonce bránění ve spánku, či výhružku smrtí, 

zranění elektrickým proudem, znásilnění.37  

Zajímavé je, že pod mučení je i řazeno násilné podávání potravy, kde to 

vůbec není vyžadováno na základě lékařsky podloženého základu. V konkrétním 

případě byl pachatel v detenčním zařízení nuceně krmen, aniž by zdravotní stav 

pachatele vyžadoval takové jednání ze strany personálu, přesto mu pomocí gumové 

hadičky a zvětšovače úst byla podávána potrava.38  

Další jednání z hlediska míry bolesti a utrpení, které je subsumováno pod 

pojem mučení je znásilnění, kde mimo fyzické újmy, je utrpěna velice závažná 

forma újmy citové, kdy požadovaný práh míry silného utrpení pro subsumpci 

mučení je překročen, dle mého názoru už jen psychickou újmou.39 Z pohledu 

vězeňství, je bráno jako mučení i nedostatečný prostor cel, kdy na základě případu 

z Turecka byli vězni přeřazeni na „samotku“, kde cela měla rozměry pouze 

80x60cm, kdy vězeň mohl pouze jen stát nebo dřepět, kde zároveň tyto cely nebyly 

osvětleny.40 Podobně výchovné opatření ve věznici v Bolivii, v celách známých 

jako „el bote“, které jsou chladné a vlhké s rozměry 2x1,5m a kompletně bez postelí 

a sanitárního zařízení, bylo identifikováno také jako mučení.41 Naproti tomu jako 

mučení nebylo shledáno prodloužené zadržení (3,5 měsíce a 1 měsíc), v dočasných 

zadržovacích zařízeních, které byly bez matrací, toaletních potřeb, stolu, záchodu, 

umyvadla, výjimečně s povolením se osprchovat, v tomto případě pouze studenou 

 
35 MONESTIER, Martin a Jindřich FRANCEK. Historie trestu smrti: dějiny a techniky hrdelního 

trestu od počátků po současnost. Aktualiz. vyd. Přeložil Vladimír ČADSKÝ. V Praze: Rybka, 

2001. ISBN 80-86182-05-3, str. 143–145 
36 CASE OF AKSOY v. TURKEY, Rozsudek ESLP, 18. 12. 1996, č. 21987/93 
37 CASE OF BATI AND OTHERS v. TURKEY, Rozsudek ESLP, 3. 6. 2004, č. 33097/96 
38 CASE OF NEVMERZHITSKY v. UKRAINE, Rozsudek ESLP, 5. 4. 2005, č. 54825/00 
39 NOWAK, M., Birk, M. and Monina, G. eds., 2019. The United Nations Convention Against 

Torture and its Optional Protocol: A Commentary. Oxford University Press, s. 48 
40 Summary Account of the Results of the Proceedings Concerning the Inquiry on Turkey, 1993, 

UN Doc A/48/44/Add. 1 
41 Report of the Committee Against Torture, 2001, UN Doc A/56/44  
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vodou, bez vycházek mimo celu, kde pachatelé byly vystaveni neustálé přítomnosti 

hmyzu, a za neustálého osvětlení, kompletně bez ventilace, a jídlo bylo 

poskytováno pouze jednou denně. Takové jednání nenaplňuje dostatečně vysoký 

práh závažnosti bolesti a utrpení.42 S tímto rozhodnutím se ztotožňuji, protože už 

jen na podkladě těchto informací, stále vězeň mohl udržovat, sice v omezené míře, 

nějakou hygienu, stále mu bylo umožněno se vyspat bez vnějších zásahů do spánku, 

jen nebyl na pohodlné posteli, nýbrž na podlaze, dostávalo se mu stravy apod. Proto 

si myslím, že taková újma není až tak závažná, abychom naplnili znaky mučení, ale 

pouze nelidského zacházení. 

Co se týká trestního řízení a obstarávání důkazů, žádný důkaz obstaraný 

takovým jednáním, které by mohlo naplnit skutkovou podstatu mučení, či jiného 

nelidského či krutého zacházení není možné použít jako legálně nabytý důkaz pro 

trestní řízení. K takovému důkazu se nepřihlíží.43 

1.4. Nelidské a ponižující zacházení 

Na rozdíl od pojmu mučení, nemusí splňovat nelidské a ponižující zacházení 

čtyři výkladové znaky pro mučení. Je to vlastně veškeré jiné jednání, které můžeme 

zařadit pod čl. 3 EÚLP, ale nenaplňující tyto 4 definiční znaky a zároveň takovou 

míru krutosti. Ve smyslu definice pojmu nelidského a ponižujícího zacházení není 

ze strany ESLP rozlišováno, protože ve smyslu trestu a subsumpce pod čl. 3 EÚLP 

to nemá význam. Soud se nemusí zabývat, zda-li došlo k nelidskému zacházení 

nebo ponižujícímu zacházení. Často jsou tyto pojmy naplněny úhrnně. Dle mého 

názoru tyto pojmy nelze od sebe oddělit, protože veškeré nelidské chování je 

zároveň ponižující a naopak, protože veškeré ponižující ve smyslu tohoto pojmu je 

zároveň nelidské. Ale z hlediska významové definice tyto dva pojmy musíme 

striktně rozlišovat. Vymezit významově nelidské zacházení není vůbec těžké. Je to 

takové zacházení, které způsobuje „skutečné zranění“, tedy nějaká forma ublížení 

na zdraví, nebo „intenzivní fyzické a duševní utrpení“.44 Mezinárodní pak o 

občanských a politických právech ještě k tomu zná pojem kruté zacházení, což se 

 
42 SERGEI KIRSANOV v RUSSIAN FEDERATION, No 478/2011, UN doc 

CAT/C/52/D/478/2011 
43 Úmluva proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání z 

roku 1984 (Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or 

Punishment), čl. 15 zní: „Každý stát, který je smluvní stranou této Úmluvy, zajistí, aby žádné 

prohlášení, které podle zjištění bylo učiněno v důsledku mučení, nebylo použito jako důkaz v 

žádném soudním řízení, s výjimkou případů, kdy se použije proti osobě obviněné z mučení jako 

důkaz o tom, že toto prohlášení bylo učiněno.“ 
44 CASE OF GÄFGEN v. GERMANY, Rozsudek ESLP, 1. 6. 2010, č. 22978/05 
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domnívám, že se jedná o intenzivnější formu nelidského zacházení, tedy závažnější 

jednání oproti nelidskému zacházení, které z nějakých důvodů, ať už definičních 

znaků, či jiných, nenaplňuje kumulativně všechny znaky mučení, zejm. účel 

jednání.  

Naproti tomu ponižující zacházení je takové zacházení s obětí, které u ní 

vyvolají pocity strachu, úzkosti a podřazenosti nebo podobné jevy, které mohou 

sloužit k pokoření fyzického nebo duševního odporu.45 Dále není podmínkou, aby 

takové ponížení bylo veřejné, publicita je sice z hlediska takového jednání 

relevantní při posuzování, zda-li takové jednání splnilo minimální trámec 

závažnosti pro takové zacházení, ale vysloveně není podmínkou.  Dokonce není ani 

potřeba, aby ponížení bylo spatřováno ostatními, pouze postačuje, pokud se 

poníženě cítí oběť, i když v ostatních očích takové zacházení není spatřováno.46 

K mému překvapení je ponižující zacházení i takové jednání, na základě kterého 

oběť naprosto rezignovala v projevení odporu a chová se mimo svoji volní složku 

či svědomí.47 Do dnešní doby vlastně není přesně stanoveno rozdíl mezi nelidským 

či ponižujícím zacházením a ani není předmětem této práce polemizovat nad 

jemnými nuancemi těchto rozdílů, jenom se trochu pozastavuji nad tím, jak by se 

dalo unést důkazní břemeno ze strany oběti, že se cítila ve svých očích poníženě.  

Nelidské a ponižující zacházení se nejčastěji týká osob, které jsou buď v 

detenčním zařízení, či je proti nim užito nějakých jiných omezujících prostředků, 

či jsou předmětem různých vyšetřovacích metod. Co se týká osob v detenci, které 

jsou beze sporu ve slabším postavení, musí takové zacházení sledovat legitimní 

účel. Nesmí být s potenciální obětí nakládáno svévolně, pokud by k takovému 

chování nedala motiv, tedy kdy je dozorce nucen jednat v sebeobraně, ale pouze za 

přiměřené síly, která je nutná k dosažení účelu. Není možné dojít k omezení 

ochrany těchto osob, jen z hlediska jejich trestné činnosti.48 K omezení osob, 

zejména mentálně postižených v detenci může za určitých okolností být legitimní, 

jako například použití svěrací kazajky nebo upevňovacích popruhů, ale pouze velmi 

výjimečně, což vyplývá i ze standardů CPT, které zní:  

„1.4. K omezení pacienta by se vždy mělo přistupovat jako k nejzazšímu 

opatření (ultima ratio) k zabránění újmě hrozící jemu nebo ostatním a omezení by 

mělo trvat po co nejkratší dobu… 

 
45 CASE OF IRELAND v. THE UNITED KINGDOM, Rozsudek ESLP, 18. 1. 1978, č. 5310/71 
46 CASE OF TYRER v. THE UNITED KINGDOM, Rozsudek ESLP, 25. 4. 1978, č. 5856/72 
47 CASE OF KEENAN v. THE UNITED KINGDOM, Rozsudek ESLP, 3. 4. 2001, č. 27229/95 
48 CASE OF RIBITSCH v. AUSTRIA, Rozsudek ESLP, 4. 12. 1995, č. 18896/91 
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2. Každé použití omezovacích prostředků by mělo být výslovně nařízeno 

lékařem na základě individuálního vyhodnocení situace, nebo neprodleně lékaři 

nahlášeno spolu s žádostí o schválení….  

4. 1. Doba použití mechanických omezovacích prostředků a izolace by měla 

být co možná nejkratší (zpravidla spíše v řádu minut než hodin), a jakmile důvody 

pro ně pominou, musí být omezení ukončeno. Používání mechanického omezení po 

dobu dní nemůže mít ospravedlnění a podle názoru výboru CPT může dosahovat 

špatného zacházení.“49  

Zajímavý je opačný pohled ESLP, kdy stěžovatel byl držen řádově dnů 

takovým způsobem, kdy byl upoután k posteli. Soud byl znepokojen dobou trvání 

takového opatření, ale nelidské a ponižující zacházení v takovém jednání neshledal 

na základě argumentů protistrany, kdy si uhájila lékařské opodstatnění. Bohužel 

předložené důkazy nestačily k vyvrácení argumentu lékařského opodstatnění.50 Já 

se přikláním na stranu CPT, kde si opravdu nemyslím, že takové jednání, tedy 

spoutání oběti po tak dlouhou dobu je ospravedlnitelné. Takové jednání nemůže 

sledovat žádný terapeutický či výchovný cíl a vliv na stěžovatele to musí mít 

z hlediska jeho duševní újmy notný. Z hlediska důkazní problematiky viz. výše 

zmíněném případu si myslím, že postačí důkaz dokazující tak značnou délku 

omezení osoby, která nemůže i na základě sebelepší argumentace lékařské 

nezbytnosti ve vztahu k lidským právům být ospravedlnitelná, tedy posouzení jako 

nelidské zacházení bez dalšího. 

Jak už jsem zmínil, z hlediska omezení osob, musí takové omezení být 

nezbytné k naplnění účelu. Tedy není možné při soudním jednání, aby byla 

spoutána osoba, pokud žádným způsobem nenarušuje jednání ani neohrožuje sebe 

či své okolí a nejde o výkon spravedlnosti. V takovém případě by se jednalo 

minimálně o ponižující zacházení. Zde si nejsem jist dostatečným pochopením 

problematiky z důvodu překladu rozsudku z francouzštiny.51 

Psychické násilí samotné může být nelidské zacházení, dokonce i v případě, 

kdy dochází k psychickému nátlaku na osobu derivativně, nikoli přímo. Jako 

nelidské zacházení můžeme kvalifikovat i strach oběti, která přišla o střechu nad 

hlavou výkonem orgánu VM, což je velice překvapivý závěr, který ale po přečtení 

odůvodnění plně chápu.52  

 
49 Standardy CPT, dostupné na adrese: https://rm.coe.int/16808ef5dd 
50 CASE OF HERCZEGFALVY v. AUSTRIA, Rozsudek ESLP, 24. 9. 1992, č. 10533/83  
51 CASE OF GORODNITCHEV c. RUSSIE, Rozsudek ESLP, 24. 5. 2007, č. 52058/99  
52 CASE OF HASAN İLHAN v. TURKEY, Rozsudek ESLP, 9. 11. 2004, č. 22494/93 
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Relativně nové chápání nelidského a ponižující zacházení je spatřováno, kde 

oběť by při výslechu dostala obyčejnou facku. Není zde tedy dle ESLP již potřeba 

intenzivního fyzického nebo psychického utrpení, ale postačí jednorázový 

nelegitimní akt. Tedy i kdyby byl policista jakkoli vyprovokován, není zde 

oprávněn se uchýlit k fyzickému napadení.53 S tímto rozsudkem se naprosto 

neztotožňuji. Není možné za jeden jednorázový akt představující minimální míru 

společenské škodlivosti na základě provokace subsumovat pod nelidské zacházení. 

Selhání na etické úrovni je samozřejmě na místě a v případě policisty bych 

postupoval spíše pouze kárně, ale znovu opakuji, nikoli v rovině nelidského 

zacházení. Podrobněji svůj výkladový názor čl. 3 EÚLP k této problematice 

komentuji v kapitole 5. 

1.5. Nelidské a ponižující trestání  

Abych mohl uvést případy trestání, je nezbytné obecně vymezit pojem 

trestu, pro rozlišování pojmosloví zacházení a trestání. Trest je legální uložená 

sankce za určité protiprávní jednání pachatele, kde naplňuje formální i materiální 

stránku trestného činu či přestupku na základě zákona a v jeho mezích k tomu 

zmocněnými orgány, resp. soudy a orgány veřejné správy, kdy je kladen důraz pro 

určitou přiměřenost uložení trestu ke stavu spáchání protiprávního jednání. 

Z hlediska trestního práva zásad trestního práva jako je zásada ultima ratio se klade 

důraz na přiměřenost uloženého trestu v souvislostech společenské nebezpečnosti 

a škodlivosti.54 V případě trestání můžeme určitým charakterem přiřadit analogicky 

k zacházení, kde i trestání musí mít jasně dané mantinely a nesmí dojít ke svévoli 

ze strany VM. Problém nastává v definici tohoto pojmu, kdy z judikatury buď 

nevyplývá vůbec nebo jenom velmi omezeně. ESLP moc nerozlišuje rozdíl mezi 

zacházením a trestáním. MPOPP definuje také pojem „kruté“ trestání. Z mého 

pohledu je to opět speciální kvalifikovaný pojem k pojmu nelidského trestání, kdy 

musí dojít k nějaké závažnější míře trestání, kdy je pachateli způsobena vážnější 

újma. Z hlediska pojmu kruté zacházení bych ho spíše již zařadil blíže k pojmu 

mučení, kde již nějaká míra krutosti se vyskytuje, ale z důvodu chybějících znaků 

není možné takové jednání subsumovat pod pojem mučení.   

 
53 CASE OF BOUYID v. BELGIUM, Rozsudek ESLP, 28. 9. 2015, č. 23380/09  
54 KRATOCHVÍL, Vladimír. Trestní právo hmotné: obecná část. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 

2012. Beckovy právnické učebnice. ISBN 978-80-7179-082-2, s. 553 
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Z hlediska trestu dochází vždy k nějaké míře ponížení či utrpení, které 

nesmí překročit proporcionálně míru utrpení, aby nastal rozpor z čl. 3 EÚLP.55 

Trest odnětí svobody je běžný a z hlediska ukládání takového trestu nedochází 

k porušení čl. 3 EÚLP, naopak je důležité se zaměřit obecně na výkon trestu, který 

je velice problematický z hlediska porušení čl. 3 EÚLP. Zajímavá je povaha 

vyhoštění jako trestu, kdy z EÚLP nevychází a ani nekoriguje pobyt cizinců, 

nereguluje ani vyhoštění cizinců, ba dokonce ani nezakazuje vyhoštění cizince do 

státu, kde by takovému jednání, které je v rozporu s čl. 3 EÚLP, resp. takové 

jednání v ní není přímo vyjádřené.56 Pomocí interpretace docházíme k určitým 

zjištěním, kde se takové jednání reguluje. Tedy za určitých okolností může dojít 

k zákazu vyhoštění, pokud by hrozilo reálné nebezpečí, že by mohlo dojít ze strany 

dožadujícího státu k porušení EÚLP, tedy mohlo by dojít k takovému jednání, které 

má za následek porušení čl. 3 EÚLP, tedy jednání naplňující znaky mučení či jiného 

nelidského či ponižujícího zacházení.57 Zajímavé je i zjištění, že pod zákaz 

vyhoštění dle čl. 3 EÚLP se nevztahuje pouze na takové jednání naplňující znaky 

špatného zacházení ze strany veřejné moci, nýbrž se i vztahuje k možnosti porušení 

čl. 3 EÚLP ze strany třetích osob, které nedisponují znaky naplňující definici 

veřejného činitele. V takovém případě ale stěžovatel musí dostatečně prokázat, že 

orgány VM ji nemohou zaručit dostatečnou bezpečnost před těmito osobami.58 

Také za vyhoštění odporujícímu čl. 3 EÚLP se považuje vyhoštění nemocné osoby, 

kdy takové osobě by nebyla poskytnuta taková lékařská péče, která by byla 

vyžadována.59 Osobně se domnívám, že by se dalo subsumovat pod tuto 

problematiku takové jednání, kde by nemocná osoba byla vyhoštěna, ať už by měla 

jakoukoli nemoc, pro kterou by nebyla dostatečná lékařská péče v cílové zemi, tedy 

pokud by se například osoba vyhošťovala z evropského státu do rozvojové země, 

kde by ji čekalo jen utrpení, či následná smrt.   

 

 
55 CASE OF TYRER v. THE UNITED KINGDOM, Rozsudek ESLP, 25. 4. 1978, č. 5856/72 
56 KMEC, Jiří a kol., Evropská úmluva o lidských právech: komentář. Praha: C.H. Beck, 2012. 

Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-365-3, s. 437 
57 CASE OF SOERING v. THE UNITED KINGDOM, Rozsudek ESLP, 7. 7. 1989, č. 14038/88 
58 CASE OF H.L.R. v. FRANCE, Rozsudek ESLP, 29. 4. 1997, č. 24573/94 
59 CASE OF D. v. THE UNITED KINGDOM, Rozsudek ESLP, 2. 5. 1997, č. 30240/96 
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1.6. Shrnutí 

Pokud si tedy shrneme celkovou definici takového jednání, můžeme ho 

rozdělit na tři typy jednání, které oddělíme a seřadíme dle závažnosti jednání, a to 

vzestupně dle nejmíň závažného jednání.  

a) Ponižující zacházení 

Jedná se o zacházení hrubě ponižující člověka či ho nutí jednat proti jeho 

vůli či svědomí. 

b) Nelidské a kruté zacházení 

Je to takové jednání, které naplňuje znaky záměrného vážného fyzického 

nebo psychického utrpení, které je v této situaci neúměrné a neodůvodněné. 

c) Mučení  

Spočívá v takovém jednání, které je definováno jako způsobení nelidské 

zacházení s určitým účelem, konkrétněji za účelem získání informací či 

přiznání nebo jako způsobení takového trestu, kdy se jedná obecně o těžší 

formu nelidského zacházení.60 

 

  

 
60 NOWAK, M., Birk, M. and Monina, G. eds., 2019. The United Nations Convention Against 

Torture and its Optional Protocol: A Commentary. Oxford University Press, s. 5 
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2. HISTORIE PRÁVNÍ ÚPRAVY MUČENÍ 

Historie mučení a vznik tohoto statku je velice obsáhlý, což se nedá říci o 

právní úpravě zakazující mučení. Jaký byl původní účel vzniku mučení. To se 

můžeme pouze domnívat, že takový účel sledoval získání informací od člověka, 

kterému je způsobena neskutečná bolest a utrpení, což narážíme na problém, zda-li 

takové informace jsou relevantní a mučený nechce svoje trýznění pouze ukončit, co 

nejrychleji, nebo jenom za účelem pomsty, aby se působilo pouze bolest. Myslím 

si, že vzniklo z více důvodů a historie tohoto pojmu je velice obsáhlá a dlouhá, která 

sahá až k prvním válečným konfliktům prvních civilizací. Co je ale důležitější, aby 

k takovému jednání nedocházelo nikdy, už vůbec ne v moderní civilizované 

společnosti, protože takové jednání je jednoduše nelidské, ponižující a „bůh ví“, 

jaké přívlastky bych ještě vymyslel. Samozřejmě i dnes se můžeme setkat 

s takovýmto jednáním, ale obecně je takové jednání zakázané pod hrozbou sankce.  

S jistotou víme, že mučení bylo na našem území používáno jako důkazní prostředek 

inkvizicí ve 20. letech 14. století. Pokud bylo požíváno dříve, takové prameny 

abychom toto mohli doložit nemáme, ale můžeme se domnívat, že k takovému 

jednání bylo přistupováno.61 Z hlediska historie mučení můžeme spatřovat 

necivilizovanost lidské rasy. K takové civilizovanosti dochází postupem času až 

v moderních dějinách.  

Takový první náznak upuštění od takového jednání, resp. k umírnění 

takového jednání nám zakládá Marie Terezie svým trestním zákoníkem Constitutio 

criminalis Theresiana, zkráceně Theresiana z roku 1768. V tomto zákoníku 

nedochází k zákazu mučení jako takovému obecně, ale tento první náznak spatřuji 

v úpravě, která zakazuje mučení na určitých subjektech. Takový zákaz byl uplatněn 

na šlechtice, osoby vysokých hodností, duševně choří, těžce nemocní, těhotné ženy, 

nedospělci pod čtrnáct let a lidé starší šedesáti let. Co je také zajímavé zmínit, bylo 

zde zakázáno jakékoli svévolné mučení, tedy takové mučení mělo svá jasná 

pravidla, která obsahovala dobu mučení, způsoby mučení apod. Veřejná moc tedy 

mohla mučit jen určité osoby, a to ještě dle jasných pravidel.62 Proto tento dokument 

shledávám jako první náznak k úpravě zákazu mučení. 

 
61 VOJÁČEK, Ladislav, Karel SCHELLE a Vilém KNOLL. České právní dějiny. 3. upravené 

vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2016. ISBN 978-80-7380-575-3, s. 180 
62 MALÝ, Karel. Dějiny českého a československého práva do roku 1945. Praha: Leges, 2010. 

Student (Leges). ISBN 978-80-87212-39-4, s. 194–199  
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Kompletně od mučení bylo upuštěno až ve Všeobecné zákoníku o zločinech 

a trestech Josefa II. z roku 1787, kdy sice takové jednání není trestným činem, jak 

ho známe dnes, ale jako důkazní prostředek získaný takovým jednání ze strany 

veřejné moci je naprosto vyloučený.63  

Takto se v podstatě postupovalo v následujících kodifikacích trestního 

práva, kdy mučení jako takové bylo zakázáno jako důkazní prostředek, ale jako 

takové nebylo trestným činem.64  

2.1. Mezinárodní dokumenty 

Z pohledu mučení a jeho zákazu, aby takový zákaz nebyl implicitní, ale již 

byl zakotven explicitně se dostáváme až do období po druhé světové válce do 

období relativně nedávných dějin, kdy byl takový zákaz zakotven ve Všeobecné 

deklaraci lidských práv roku 1948, kde se přímo explicitně píše, že mučení je 

zakázáno. Tento dokument má naprosto zásadní dopad na pozdější dokumenty, 

které jsou inspirovány VDLP.  

Dalším pramenem tohoto zákazu je nepochybně a pro úpravu mučení asi 

nejdůležitější pramen z mého pohledu, což je Evropská úmluva o lidských právech 

z roku 1950. Tato úmluva nepochybně vychází z VDLP, kde můžeme vidět 

doslovný přepis některých ustanovení či minimálně inspiraci. Je to nejdůležitější 

úmluva sjednána pod záštitou Rady Evropy. Tato úmluva zakotvuje zákaz mučení 

ve svém Čl. 3. Tato úmluva byla podepsána Federálním ministerstvem zahraničí 

Československé republiky až v roce 1991 a platná byla o rok později, kde byla 

vydána ve Sbírce zákonů pod č. 209/1992 Sb.. Další pramenem zakazující mučení 

je bezpochyby Mezinárodní pakt o občanských a politických právech z roku 1966 

na zasedání Organizace spojených národů, který v čl. 4 stanoví, že není možné se 

uchýlit k takovému jednání nikdy, tedy ani za mimořádné situace.  

Neopominutelný pramen, ve kterém je zákaz mučení interpretován poměrně 

šířeji, je Úmluva proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu 

zacházení nebo trestání z roku 1984 přijatá Valným shromážděním OSN, která již 

stanovuje ve svém článku 1 podrobnou definici mučení. Tato úmluva je závazná 

pro většinu států na světě, této úmluvě předcházela Deklarace o ochraně všech osob 

 
63 MALÝ, Karel. Dějiny českého a československého práva do roku 1945. Praha: Leges, 2010. 

Student (Leges). ISBN 978-80-87212-39-4, s. 194–199  
64 VOJÁČEK, Ladislav, Karel SCHELLE a Vilém KNOLL. České právní dějiny. 3. upravené 

vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2016. ISBN 978-80-7380-575-3, s. 513 
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před mučením a jiným krutým, nelidským či ponižujícím zacházením nebo 

trestáním, která byla přijata Valným shromážděním OSN v roce 1975, kde, již byla 

stanovena definice mučení, ale nikoli v takové rozsahu jako v CAT. CAT byla 

přijata v roce 1988 ministerstvem zahraničních věcí Československé socialistické 

republiky a byla publikována pod č. 143/1988 Sb. CAT byl první pramen zákazu 

mučení, ke kterému se Československá republika, resp. Česká republika zavázala.  

Tyto úmluvy ještě byly doplněny pro evropský kontinent Evropskou 

úmluvou o zabránění mučení a nelidskému nebo ponižujícímu zacházení nebo 

trestání z roku z roku 1987 sjednanou Radou Evropy. Tato úmluva vstoupila 

v platnost v České republice 1. ledna 1996 a byla publikována pod č. 9/1996 Sb.  

Zde uvádím ty nejdůležitější prameny na mezinárodní úrovni, co zakotvují zákaz 

mučení v časové posloupnosti. 

2.2. Vnitrostátní úprava 

Vnitrostátní úprava zákazu není obsáhlá. Je relativně mladá a váže se 

k mezinárodním úmluvám.  

Vůbec první vnitrostátní zakotvení zákazu bylo obsaženo v Listině 

základních práv a svobod 2/1993 Sb., konkrétně v čl. 7 Listiny, tedy tento zákaz je 

přijat sílou ústavního zákona. Osobně si myslím, že tato úprava vychází z EÚLP, 

kdy sice Česká republika v této době Úmluvou byla již vázána, ale myslím si, že 

takový zákaz by měl být obsažen mimo jiné i v ústavním pořádku demokratického 

právního státu.  

Dalším vnitrostátním předpisem upravujícím zákaz mučení je Trestní zákon 

140/1961 Sb., který zákaz mučení přijal až novelou pod č. 38/1994 Sb. Tato úprava 

reaguje na závazek přijatý na základě čl. 4 CAT a přidává do Trestního zákona § 

259a, tedy skutkovou podstatu zákazu mučení. Dle mého názoru tato reakce je 

velmi opožděná, pokud se podíváme, v jakém roce CAT byla podepsána ze strany 

Československé socialistické republiky a až v jakém roce se promítla ve vnitrostátní 

trestní kodifikaci, tedy rámec trestání za takové jednání veřejné moci nebyl vůbec 

stanoven.  

Jako zatím poslední vnitrostátní pramen zákazu mučení je promítnut 

v Trestním zákoníku 40/2009 Sb., který nabyl účinnosti 1. ledna 2010, konkrétně 

je zákaz mučení upraven v § 149 TZ, kde se této úpravě podrobněji věnuji níže (viz. 

kapitola 3). 
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3. POJEDNÁNÍ O SKUTKOVÉ PODSTATĚ 

MUČENÍ A JINÉ NELIDSKÉ ZACHÁZENÍ 

Jak pojednávám v úvodu a může vyplývat z názvu, tak v této kapitole se 

budu zabývat trestným činem proti životu a zdraví, konkrétně vnitrostátní úpravou 

zákazu mučení a jiného nelidského a ponižujícího zacházení v právní úpravě České 

republiky, tedy konkrétně trestným činem § 149 Trestního zákoníku obsaženého 

v části II, v hlavě I, v díle III, tedy trestným činem ohrožující život nebo zdraví 

vyplývající hlavně z čl. 3 EÚLP a CAT. Zaměřím se konkrétně na vývojová stádia 

tohoto trestného činu, na znaky skutkových podstat, jak základní, tak i 

kvalifikované.  

3.1. Trestné činy proti životu a zdraví obecně 

Jako nejdůležitější článek demokratické společnosti považuji ochranu těch 

nejdůležitějších hodnot, tedy základních lidských práv a svobod. Z těchto práv mají 

dle mého názoru některá práva prioritu ochrany, což si myslím, že takovou 

výjimečnou ochranu si zaslouží život a lidské zdraví. Důležitost z pohledu trestního 

práva těchto hodnot je vyjádřena zařazením ochrany těchto práv na začátek zvláštní 

části TZ. V této hlavě se můžeme setkat jak s trestnými činy poruchovými, tak 

trestnými činy ohrožovacími.65 

3.1.1. Trestný čin 

Definice trestného činu vychází z § 13 odst. 1 TZ, kde stojí: „Trestným 

činem je protiprávní čin, který trestní zákon označuje za trestný a který vykazuje 

znaky uvedené v takovém zákoně.“ Což je formální pojetí trestného činu. Trestný 

čin, ale z hlediska definice musíme posuzovat i z materiální stránky, která 

v podstatě vyjadřuje společenskou škodlivost.66 Dle mého názoru, právě tato 

„společenská škodlivost“ určuje závažnost protiprávního jednání pachatele a 

odděluje striktně skutkové podstaty trestných činů, od stejně znějících skutkových 

podstat přestupků.  

 
65 ŠÁMAL, Pavel. Trestní právo hmotné. 7., přeprac. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2014. ISBN 

978-80-7478-616-7, s. 105  
66 ŠÁMAL, Pavel. Trestní právo hmotné. 7., přeprac. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2014. ISBN 

978-80-7478-616-7, s. 89–92 
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Touto problematikou se naštěstí v této diplomové práci nemusíme zabývat, 

protože protiprávní jednání naplňující znaky skutkové podstaty § 149 TZ je natolik 

závažné, že je uvedeno pouze v Trestním zákoníku, a tedy není chtěné ze strany 

zákonodárce vyjádřit tuto skutkovou podstatu v podobě přestupku. Toto tvrzení 

potvrzuje také ustanovení čl. 4 CAT, kde je výslovně uvedeno:  

„1. Každý stát, který je smluvní stranou této Úmluvy, zajistí, aby všechny 

akty mučení byly trestnými činy podle jeho trestního zákona. Totéž platí pro pokus 

mučení a pro jednání kterékoli osoby, které představuje spolupachatelství nebo 

účastenství na mučení.  

2. Každý stát, který je stranou této Úmluvy, je povinen stanovit za tyto 

trestné činy odpovídající tresty s přihlédnutím k jejich závažnému charakteru.“  

Už jen z gramatického výkladu tohoto článku vyplývá, že mučení musí být 

vždy označeno jako trestný čin, tedy důkazem opaku logicky nebude toto jednání 

možné označit jako přestupek. Tedy v České republice je výklad trestného činu 

materiálně-formální, kdy je potřeba vzít v potaz oba tyto výklady kumulativně, aby 

byla splněna definice trestného činu a podklad, zda-li se jedná o trestný čin.67 

3.1.2. Vývojová stadia  

Vývojová stádia nám určují stupně, resp. určité fáze konání trestného činu 

pachatele. Existují dvě definiční pojetí, a to širší, kdy je první fáze pojetí myšlenky 

spáchat trestný čin, poté vyjádření této myšlenky na venek, kde následuje příprava, 

pokus a dokonání trestného činu. Pokud se jedná o pojetí myšlenky a vyjádření této 

myšlenky, nejsou trestněprávně relevantní. Pojetí myšlenky není možné trestat. 

Obecně tedy, tyto fáze nemůžeme stanovit jako trestně postižitelná vývojová stádia 

trestné činnosti. Pokud se jedná o trestněprávně relevantní stádia, užší definiční 

pojetí,68 Trestní zákoník definuje pouze tři trestněprávně relevantní vývojová 

stádia, a to přípravu, pokus a dokonání.69 

  

 
67 KRATOCHVÍL, Vladimír. Trestní právo hmotné: obecná část. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 

2012. Beckovy právnické učebnice. ISBN 978-80-7179-082-2, s. 165–175  
68 ŠÁMAL, Pavel. Trestní právo hmotné. 7., přeprac. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2014. ISBN 

978-80-7478-616-7, s. 238 
69 KRATOCHVÍL, Vladimír. Trestní právo hmotné: obecná část. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 

2012. Beckovy právnické učebnice. ISBN 978-80-7179-082-2, s. 331 
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3.1.2.1. Příprava 

Jako už bylo zmíněno (viz. výše), prvním trestněprávně významným 

vývojovým stádiem trestné činnosti je příprava. Definice přípravy je pevně 

stanovena v § 20 TZ, kde jako obecná definice je stanoveno jednání:  

a) záležející k úmyslnému vytváření podmínek pro spáchání trestného 

činu,  

b) jedná se o zvlášť závažný zločin, kdy navíc musí trestnost přípravy 

být výslovně uvedená ve zvláštní části TZ v příslušném ustanovení,  

c) Pokud dané jednání nemohu kvalifikovat jako dokonání nebo 

pokus.70  

Trestní zákoník dále uvádí konkrétní formy takového jednání, které jsou 

stanoveny demonstrativně, tedy někdy mohou vzniknout pochybnosti, zdali se ještě 

jedná o přípravu, či nikoli. Z pohledu zákonodárce není možné všechny typy 

jednání postihnout v taxativním součtu. Tento demonstrativní výčet je tvořen 

těmito body:   

a) opatřování nebo přizpůsobování prostředků nebo nástrojů ke 

spáchání trestného činu,  

b) spolčení nebo srocení,  

c) organizování trestného činu, návod a pomoc k trestnému činu.71  

Příprava jako taková nemůže vyvolat následek trestného činu, ale existuje 

reálné nebezpečí, že k takovému následku by v budoucnu mohlo dojít. Přípravou je 

tedy i účastenství, kdy stádium trestného činu nepřejde do fáze pokusu, ale přímému 

pachateli je v souvislosti s trestnou činností poskytována součinnost, vyplývající 

z účastenství, ale pouze u zvlášť závažného zločinu. Pokud by trestný čin nabyl 

alespoň fáze pokusu, posuzovalo by se organizátorství, návod a pomoc dle § 24 TZ 

jako účastenství.72    

Tedy, abychom mohli mluvit o přípravě, je potřeba splnění dvou podmínek, 

které musejí být splněny kumulativně. Jedna z těchto podmínek spočívá ve 

spáchání zvlášť závažného zločinu a druhá tato podmínka spočívá o uvedení 

trestnosti přípravy v příslušném ustanovení zvláštní části trestního zákoníku.73   

 
70 ŠÁMAL, Pavel. Trestní zákoník: komentář. Praha: C.H. Beck, 2010. Velké komentáře. ISBN 

978-80-7400-109-3, s. 223 
71 ŠÁMAL, Pavel. Trestní právo hmotné. 7., přeprac. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2014. ISBN 

978-80-7478-616-7, s. 240–242  
72 ŠÁMAL, Pavel. Trestní zákoník: komentář. Praha: C.H. Beck, 2010. Velké komentáře. ISBN 

978-80-7400-109-3, s. 226–227  
73 JELÍNEK, Jiří a kol.: Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 7. Vydání. Praha: Leges, 
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Co se týče přípravy ke vztahu k § 149 TZ, je v tomto ustanovení uvedené, 

že příprava je trestná, tedy jedna z podmínek je splněna. Druhá podmínka je 

splněna, pokud se jedná o zvlášť závažný zločin. V tomto případě ve vztahu 

k základní skutkové podstatě se příprava nevztahuje, protože podmínky, jak je 

uvedeno, musejí být splněny kumulativně, tedy mimo uvedení fráze „příprava je 

trestná“, musí se jednat i o zvlášť závažný zločin, což základní skutkovou podstatu 

pod tuto definici podřídit nemůžeme (viz. kapitola 3.2.)74 Na základě tohoto 

poznatku není trestná ani příprava kvalifikované skutkové podstaty § 149 odst. 2 

TZ. Co se tedy týká přípravy k ust. §149 TZ, týká se trestnost přípravy až 

kvalifikované skutkové podstaty uvedené v odst. 3 a 4.  

Pokud by se jednalo o přípravu v podobě účastenství, kde pachatelem nebo 

spolupachatelem toto trestného činu může být pouze speciální subjekt (viz. kapitola 

3.2.3.), domnívám se, že je možné, aby byl jakýkoli subjekt odpovědný za přípravu 

v podobě účastenství, např. jako návodce, jak vyplývá z § 20 TZ, ale nikoli jako 

účastník dle § 24 TZ. Tedy pokud by manželka policisty, který by se měl dopustit 

na zadrženém špatného zacházení naplňující skutkovou podstatu § 149 TZ, 

poskytovala určité nástroje či ho přesvědčovala, aby se k takovému jednání uchýlil, 

ale takové jednání by nedošlo do stádia pokusu, byla by odpovědna za protiprávní 

jednání naplňující skutkovou podstatu § 149 TZ ve stadiu přípravy, kde si myslím, 

že není vyžadováno za použití definice přípravy (viz. výše), aby byla takovým 

speciálním subjektem, tedy pokud by se jednalo o přípravu naplňující skutkovou 

podstatu odst. 3 a 4.  

Trestnost takové přípravy se posuzuje dle stejné výše sankce, jako kdyby se 

jednalo o dokonání takového trestného činu, tedy pokud by pachatelé dobrovolně 

od přípravy takového špatného zacházení neupustili, která by směřovala k dokonání 

trestného činu a šlo v tu dobu ještě nebezpečí zabránit v té době, nebo učinili o 

takové přípravě oznámení státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu, pokud by se 

jednalo o vojáka, tak svému nadřízenému.75 

 
2019. IBSN: 978-80-7502-380-3, s. 331 
74 Ust. § 14 odst. 3, zákona č. 40/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů zní: „Zločiny jsou všechny 

trestné činy, které nejsou podle trestního zákona přečiny; zvlášť závažnými zločiny jsou ty úmyslné 

trestné činy, na něž trestní zákon stanoví trest odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby nejméně 

deset let.“ 
75 Ust. § 20 odst. 2 a 3, zákona č. 40/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů zní:  

„(2) Příprava je trestná podle trestní sazby stanovené na zvlášť závažný zločin, k němuž 

směřovala, jestliže trestní zákon nestanoví něco jiného.  

(3) Trestní odpovědnost za přípravu k zvlášť závažnému zločinu zaniká, jestliže pachatel 

dobrovolně upustil od dalšího jednání směřujícího k spáchání zvlášť závažného zločinu a 



27 
 

Myslím si, že příprava mučení či jiného špatného zacházení může spočívat, 

že si osoba připravuje různé nástroje k takovému jednání nebo se domlouvá, či 

načítá si odbornou literaturu, jakým způsobem může fyzicky či psychicky uškodit 

budoucí oběti, konkrétně vyrábí si, či obstarává různé předměty způsobující 

fyzickou bolest, či ke způsobení psychické bolesti zjišťování informací jakým 

způsobem oběti např. vyhrožovat.  

Můžeme rozlišovat způsobilou a nezpůsobilou přípravu. Pokud by se 

jednalo o nezpůsobilou přípravu, kdy pachatel připravoval na trýznění těhotné ženy 

či dítěte, ale byl by tu omyl v předmětu útoku například tak, že by oběť vypadala 

jako dítě, ale ve skutečnosti by oběť byla starší, domnívám se, že stejně by byl 

odpovědný za spáchání TČ § 149 TZ odst. 3 ve stádiu přípravy. To samé se 

domnívám, že by platilo, kdyby si připravoval nezpůsobilé prostředky k týrání 

takových osob.76  

Ve vztahu ke staré úpravě trestního zákona77, který pozbyl účinnosti 1. 1. 

2010, kdy byl nahrazen TZ, se domnívám ve správnosti vložení do TZ trestnosti 

přípravy jednání naplňující §149 TZ ve vztahu k těhotné ženě, či dítěti mladšímu 

15 let, či příprava takového jednání, které by bylo navíc provedeno trýznivým nebo 

surovým způsobem. Vzhledem k potřebě postavení těchto osob a jejich vyšší 

ochraně, kde takové jednání vyjadřuje daleko vyšší společenskou škodlivost, 

v případě přípravy je tato vysoká míra společenské škodlivosti potrestána, což dle 

staré úpravy by takové jednání naplňující fázi přípravy nespadalo pod kvalifikaci 

zvlášť závažného zločinu, tudíž i netrestnost takové přípravy.  

3.1.2.2. Pokus 

Pokus je jednou z fází trestné činnosti, která je závažnější než příprava. Co 

se týká trestnosti této fáze trestné činnosti, nevztahuje se ke dvě podmínkám, ke 

kterým se vztahuje příprava (viz. výše), ale její trestnost je naplněna bez dalšího, 

tedy nemusí to být pouze zvlášť závažný zločin a ani u příslušného ustanovení 

nemusí být zmíněn. Narozdíl od přípravy, v tomto stádiu trestné činnosti již 

 
a) odstranil nebezpečí, které vzniklo zájmu chráněnému trestním zákonem z podniknuté 

přípravy, nebo 

b) učinil o přípravě k zvlášť závažnému zločinu oznámení v době, kdy nebezpečí, které 

vzniklo zájmu chráněnému trestním zákonem z podniknuté přípravy, mohlo být ještě odstraněno; 

oznámení je nutno učinit státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu, voják může místo toho učinit 

oznámení nadřízenému.“ 
76 Srov. KRATOCHVÍL, Vladimír. Trestní právo hmotné: obecná část. 2. vyd. V Praze: C.H. 

Beck, 2012. Beckovy právnické učebnice. ISBN 978-80-7179-082-2, s. 337 
77 Zákon č. 140/1961 Sb. Ve znění pozdějších předpisů 
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pachatel směřuje k dokonání trestného činu bezprostředně a nedojde k dokonání 

buď pro nějakou překážku, kterou pachatel nemohl překonat nebo se stala jiná 

okolnost, která pochopitelně zabránila pachateli takové jednání dokonat.78  

Pokus se odlišuje od dokonání tím, že chybí následek, tedy zcela není 

naplněna objektivní stránka trestného činu. Pokus je obecně definován v § 21 TZ, 

z něhož nám vyplývají obecné znaky, tedy je to jednání, které bezprostředně 

směřuje k dokonání trestného činu, jedná se o úmysl spáchat trestná čin a konečně, 

vyznačuje se nedostatkem dokonání (chybí následek).79  

K zániku trestní odpovědnosti pokusu může dojít v podstatě analogicky jako 

u přípravy, kdy pachatel dobrovolně upustí od jednání směřujícímu k dokonání 

trestného činu a odstraní nebezpečí, které vzniklo, nebo oznámí policejnímu orgánu 

či státnímu zástupci nebo voják svému nadřízenému o takovém pokusu, kdy 

škodlivému následku šlo ještě zabránit.80  Pokus je trestný plně jako za dokonaný 

trestný čin, pokud nedojde k zániku trestní odpovědnosti.81  

Domnívám se, jestliže se pachatel pokusil o jednání naplňující § 149 TZ, 

tedy například policista si vzal pásek a pomocí pásku chtěl zbít potenciální oběť, 

kde ale nedošlo k očekávánému následku, kdy například nadřízený, který náhodou 

přišel ho zastavil, je plně odpovědný za pokus trestného činu mučení či jiného 

nelidského zacházení. Pokud ale pachatel upustí od takového jednání dobrovolně, 

kdy se napřáhne, ale rozmyslí si to, pokus takového trestného činu zaniká.  

Rozlišujeme pokus způsobilý a nezpůsobilý, kdy pokus u tohoto trestného 

činu je buď prováděn:  

a) nezpůsobilými prostředky nebo  

b) na nezpůsobilém předmětu útoku.82  

Ad a) U nezpůsobilosti pokusu se domnívám, že platí analogicky, co jsem 

zmínil u přípravy, tedy pokud pachatel chce svoji potenciální oběť mučit, 

domnívající se, že oběť má fobii z hadů, tudíž způsobovat ji psychickou újmu, ale 

taková fobie vůbec neexistuje, de facto k nelidskému zacházení nedochází, ale de 

 
78 ŠÁMAL, Pavel. Trestní právo hmotné. 7., přeprac. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2014. ISBN 

978-80-7478-616-7, s. 243 
79 KRATOCHVÍL, Vladimír. Trestní právo hmotné: obecná část. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 

2012. Beckovy právnické učebnice. ISBN 978-80-7179-082-2, s. 334 
80 Ust. § 21, zákona č. 40/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů 
81 Tamtéž 
82 KRATOCHVÍL, Vladimír. Trestní právo hmotné: obecná část. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 

2012. Beckovy právnické učebnice. ISBN 978-80-7179-082-2, s. 337 
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lege ano, protože taková společenská škodlivost je v tomto jednání vyjádřena, bude 

zodpovědný za naplnění skutkové podstaty § 149 TZ ve stádiu pokusu.  

Ad b) Na nezpůsobilém předmětu útoku se domnívám, že je to případ, kdy 

pachatel například se domnívá, že osoba, kterou má údajně bít, je těhotná žena, ale 

de facto je tato žena pouze obézní v určitých partiích. Takový případ si myslím, že 

je dokonce naplnění kvalifikované skutkové podstaty trestného činu ve stadiu 

pokusu.    

Co se týče pokusu kvalifikované skutkové podstaty trestného činu § 149 TZ, 

kdy pachatel se domnívá, že naplňuje odst. 2 § 149 TZ, tedy kvalifikovanou 

skutkovou podstatu, kdy se policista domnívá, že oběť na základě tmavší barvy 

kůže je člověk jiné národnosti, nebo patří k etnické skupině, ale ve skutečnosti to 

tak není, protože je pouze opálen a pachatel své jednání dokoná, domnívám se, že 

bude pachatel odpovědný za naplnění této kvalifikované skutkové podstaty 

trestného činu ve stádiu pokusu.83  

3.1.2.3. Dokonání  

Nejzávažnější formou vývojového stádia trestné činnosti je dokonání, tedy 

dojde k plnému naplnění objektivní stránky, jednání, a i k následku. K dokonání 

tedy dochází, jakmile pachatel naplní všechny znaky skutkové podstaty trestného 

činu.84  

Od dokonání je třeba diferencovat ukončení (dokončení) trestné činnosti. 

Ukončení trestné činnosti je širší pojem než dokonání trestného činu, jelikož navíc 

od dokonání je vyžadován subjektivní pocit pachatele, že se mu podařilo naplnit 

jeho cíl.85  

K takovému jednání dochází ve vztahu k naší problematice, kdy pachatel 

úmyslně v souvislosti s výkonem orgánu VM jednal v souvislosti s fyzickým a 

psychickým stavem oběti s cílem ji způsobit takovou újmu a došlo k očekávánému 

následku, tedy způsobil oběti újmu fyzickou, či psychickou. Policista 

vyslýchanému vyhrožoval pod záminkou získat od vyslýchaného informace a 

vyslýchanému způsobil psychickou újmu.   

 
83 srov. ŠÁMAL, Pavel. Trestní právo hmotné. 7., přeprac. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2014. 

ISBN 978-80-7478-616-7, s. 251 
84 ŠÁMAL, Pavel. Trestní právo hmotné. 7., přeprac. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2014. ISBN 

978-80-7478-616-7, s. 237 
85 ŠÁMAL, Pavel. Trestní právo hmotné. 7., přeprac. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2014. ISBN 

978-80-7478-616-7, s. 239 
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3.2. Skutková podstata 

Zde jsme se konečně dostali k jednomu, řekl bych velice důležitému bodu 

této diplomové práce, kde je mučení a jiné nelidské či kruté zacházení na základě 

čl. 3 upraveno ve vnitrostátní úpravě v ustanovení § 149 TZ, proto si ji dovolím zde 

odcitovat v celém znění.86  

Můžeme si všimnou, že na rozdíl od čl. 3, je zde „ponižující“ zacházení nebo 

trestání nahrazeno slovem „kruté“. Po obsahové stránce se domnívám, že taková 

změna nemá významný dopad v odlišení této vnitrostátní úpravy, jelikož Česká 

republika je stále vázána mezinárodními smlouvami, tedy nejenom EÚLP, ale také 

CAT, tedy dle pojetí tzv. smíšeného modelu (dualismu s monistickými prvky – 

vztah vnitrostátního práva s mezinárodním).87  Proto soudy budou vázány při 

posuzování takového protiprávního jednání vázáni jak vnitrostátní úpravou, tak i 

tou mezinárodní, při použití trestu z vnitrostátní úpravy, protože po obsahové 

stránce ve vztahu k takovému společensky škodlivému jednání se neliší.88  

Můžeme si také povšimnout, že mimo základní skutkovou podstatu, 

ustanovení § 149 TZ definuje několik kvalifikovaných skutkových podstat a je tedy 

teoreticky obsáhlejší oproti čl. 3 EÚLP. Jedná se o ustanovení speciální, kdy je 

vyloučen souběh s určitými ustanovení TZ (viz. kapitola 3.3.) 

 
86 Ust. § 149 40/2009 Sb. Ve znění pozdějších předpisů zní:  

„(1) Kdo mučením nebo jiným nelidským a krutým zacházením v souvislosti s výkonem pravomoci 

orgánu státní správy, územní samosprávy, soudu nebo jiného orgánu veřejné moci působí jinému 

tělesné nebo duševní utrpení, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až pět let. 

(2) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, 

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako úřední osoba, 

b) spáchá-li takový čin na svědkovi, znalci nebo tlumočníkovi v souvislosti s výkonem 

jejich povinnosti, 

c) spáchá-li takový čin na jiném pro jeho skutečnou nebo domnělou rasu, příslušnost k 

etnické skupině, národnost, politické přesvědčení, vyznání nebo proto, že je skutečně nebo domněle 

bez vyznání, 

d) spáchá-li takový čin nejméně se dvěma osobami, nebo 

e) spáchá-li takový čin opětovně. 

(3) Odnětím svobody na pět až dvanáct let bude pachatel potrestán, 

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 na těhotné ženě, 

b) spáchá-li takový čin na dítěti mladším patnácti let, 

c) spáchá-li takový čin zvlášť surovým nebo trýznivým způsobem, nebo 

d) způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví. 

(4) Odnětím svobody na osm až osmnáct let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v 

odstavci 1 smrt. 

(5) Příprava je trestná.“ 
87 BOGUSZAK, Jiří a Jiří ČAPEK. Teorie práva. Praha: Codex, 1997. ISBN 8085963388, s. 98–

100 
88 Ust. Čl. 10 Ústavního zákona 1/1993 Sb. Ve znění pozdějších předpisů. 
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3.2.1. Objekt 

Pokud můžeme mluvit o nějakém obecné ochraně hodnot na jejichž ochraně 

má společnost zájem, jsou to takové abstraktní hodnoty, na kterých je postaven 

ústavní pořádek České republiky. Objektem trestného činu je zákonem chráněný 

abstraktní zájem. Není to ochrana nějakého předmětu, ale je to ochrana vyjádřené 

duchovní hodnoty společenského řádu, který je chráněn trestním právem, ale pouze 

pod ochranou trestního práva, až jako nejzazšího řešení, ultima ratio, tedy např: 

ochrana života.89  

Pokud přistoupíme k objektu mučení, resp. k individuálnímu objektu 

ustanovení § 149 TZ, takovým objektem je ochrana nedotknutelnosti osoby, 

zejména z hlediska jejího zdraví a života, což patří mezi základní chráněné statky 

demokratického právního státu, a právě tyto statky jsou při mučení nejvíce 

ohrožovány. Dále je objektem ochrany lidská důstojnost a zájem státu, aby jeho 

orgány VM, které udržují dohled nad těmito základními statky ochrany, sami 

dodržovali lidská práva a byl z jejich strany dodržován právní řád státu, tedy 

zejména orgánů státní správy, orgánů územní samosprávy, soudů a jiných orgánů 

veřejné moci.90  

Objektem je tedy řádný výkon orgánů veřejné moci v souladu 

s dodržováním lidských práv a svobod a pokud by došlo k porušení takového 

jednání, tak i řádné potrestání takového jednání. Tedy pokud by došlo na základě 

jednání orgánů veřejné moci k nepřiměřenému zásahu, kdy je ohrožena 

nedotknutelnost a lidské zdraví takové osoby.91   

Nesmíme opomenout zmínit předmět útoku, kde definice tohoto pojmu je 

odlišující od objektu, proto tento pojem musíme striktně rozlišovat od objektu 

trestného činu, ale k objektu se v souvislostech váže. Předmětem útoku jsou 

konkrétní předměty či osoby, které konkrétně určit, tedy nejsou to abstraktní 

hodnoty, ale konkrétně vyjádřené předměty, které jsou cílem trestného činu a 

zasahuje se do jejich integrity. Zásahem do této integrity předmětu se zasáhne do 

objektu trestného činu jako chráněné hodnoty.92 Takovým předmětem útoku 

 
89 ŠÁMAL, Pavel. Trestní právo hmotné. 7., přeprac. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2014. ISBN 

978-80-7478-616-7, s. 116–117   
90 ŠÁMAL, Pavel. Trestní zákoník: komentář. 5. aktualizované vydání. Praha: C.H. Beck, 2010. 

Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-178-9, s. 1415 
91 Tamtéž 
92 ŠÁMAL, Pavel. Trestní právo hmotné. 7., přeprac. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2014. ISBN 

978-80-7478-616-7, s. 121 
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vztahující se k ust. § 149 TZ se domnívám, že je člověk, vůči kterému dochází ke 

špatnému zacházení.  

3.2.2. Objektivní stránka 

Další znak skutkové podstaty trestného činu, který musí být splněn a dle 

kterého můžeme odlišit stádia trestné činnosti je objektivní stránka trestného činu, 

která vypovídá o způsobu spáchání trestného činu a jeho následku. Objektivní 

stránka je znak, kterým odlišujeme různé trestné činy od sebe. Objektivní stránku 

tvoří obligatorní znaky, které musí trestný čin obsahovat vždy, a fakultativní znaky, 

u kterých není podmínkou se vždy objevit.93  

3.2.2.1. Obligatorní znaky objektivní stránky 

Obligatorními znaky jsou:  

a) jednání,  

b) následek  

c) kauzální nexus.  

Tyto znaky musejí být splněny vždy a z pravidla jsou uvedeny u konkrétních 

trestných činů.94 Konkrétně u § 149 TZ  

ad a) je jednání konkretizováno slovy: „působí jinému tělesné nebo duševní 

utrpení“.  

Ad b) Následek jako takový jsem bohužel nedohledal, ale domnívám se, že 

následkem je způsobené tělesné či duševní utrpení, ublížení na zdraví, ať už 

psychické nebo fyzické a v případě kvalifikované skutkové podstaty ad 4 odst. smrt.  

Od následku dále musíme rozlišovat účinek, který se neváže k objektu 

trestného činu jako následek, ale spíše k předmětu útoku, tedy v našem případě ke 

člověku, kdy hodnotu účinku mohu vyjádřit pomocí měrné soustavy, tedy na rozdíl 

od následku, velice konkrétně. Je jedním z fakultativních znaků. 95 V tomto případě 

si myslím, že účinek může být různorodý, od fyzického poškození v konkrétní 

podobě, tedy v podobě řezných ran, či modřin až po psychické trauma v podobě 

určené psychické nemoci. Ad odst. 4 se účinek kryje s následkem a podobně jako u 

následku, je účinkem smrt.  

 
93 KRATOCHVÍL, Vladimír. Trestní právo hmotné: obecná část. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 

2012. Beckovy právnické učebnice. ISBN 978-80-7179-082-2, s. 249–250  
94 ŠÁMAL, Pavel. Trestní právo hmotné. 7., přeprac. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2014. ISBN 

978-80-7478-616-7, s. 123  
95 ŠÁMAL, Pavel. Trestní právo hmotné. 7., přeprac. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2014. ISBN 

978-80-7478-616-7, s. 146 
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Ad c) Aby se jednalo o kauzální nexus, musí být dána souvislost mezi jednání 

a následkem pachatele, tedy musí být ten určitý následek způsobený jednáním 

pachatele. Pokud zde není příčinný vztah, nelze způsobený následek připisovat 

k jednání pachatele, a tudíž odpadá trestní odpovědnost pachatele.96 V našem 

případě, pokud by pachatel se nechoval v souvislosti s jednáním naplňující ust. § 

149 TZ, ale následek potenciální oběti by odpovídal následkům v podobě ublížení 

na zdraví, není možné takovému policistovi přičítat odpovědnost za takový 

následek, protože není v souvislosti s jednáním pachatele. 

Pokud uvažujeme o teorii přerušení příčinné souvislosti, kdy pachatel by 

mučil oběť, kde by mučení vedlo ke smrti, ale z nějakého důvodu by osobu zabila 

jiná okolnost, třeba spadl by lustr v místnosti, kde k takovému jednání docházelo a 

lustr usmrtil oběť, domnívám se, že by byl pachatel odpovědný za pokus trestného 

činu § 149 odst. 4 TZ.    

3.2.2.2. Fakultativní znaky objektivní stránky  

Objektivní stránka trestného činu mimo obligatorních znaků může být 

upřesněna fakultativními znaky, kterými jsou:  

a) místo spáchání činu,  

b) čas spáchání činu,  

c) způsob spáchání trestného činu,  

d) účinek  

e) použitý prostředek.  

 

Ne ve všech trestných činech musejí být uvedeny tyto fakultativní znaky. 

Pomocí těchto znaků může být vyjádřena vyšší míra společenské škodlivosti a jsou 

upřesňující k obligatorním znakům.97 U trestného činu § 149 TZ tyto fakultativní 

znaky najdeme pouze v kvalifikovaných skutkových podstatách, z hlediska našeho 

zmiňovaného trestného činu jsou pro nás relevantní způsob spáchání trestného činu 

a účinek, konkrétně v odst. 3 písm. c) a d), a závažnější odst. 4. Co se týká účinku, 

náš zmíněný trestný čin můžeme charakterizovat jako materiální, protože 

k trestnému činu § 149 TZ dochází až vznikem účinku.98  

 
96 KRATOCHVÍL, Vladimír. Trestní právo hmotné: obecná část. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 

2012. Beckovy právnické učebnice. ISBN 978-80-7179-082-2, s. 261–266  
97 ŠÁMAL, Pavel. Trestní právo hmotné. 7., přeprac. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2014. ISBN 

978-80-7478-616-7, s. 147 
98 srov. ŠÁMAL, Pavel. Trestní právo hmotné. 7., přeprac. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2014. 

ISBN 978-80-7478-616-7, s. 147 
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3.2.2.2.1. Zvlášť surový nebo trýznivý způsob 

Dle mého názoru definice tohoto pojmu je relevantní z hlediska této práce, 

protože je to jeden z fakultativních znaků kvalifikované skutkové podstaty 

trestného činu § 149 TZ, kdy je tento fakultativní znak důvodem pro použití vyšší 

trestní sazby, protože vyjadřuje vyšší míru společenské škodlivosti. 

Zvlášť surový způsob je takový útok, který se vyznačuje vyšší mírou 

brutality. Tato surovost se musí jasně vymykat z běžného rámce trestných činů 

stejného typu. V rámci mučení se tedy bude odlišovat nějakým surovým zásahem 

v podobě neustálého bití oběti, kde by mohlo dojít k jejímu ubytí, nebo poškození 

těla oběti bude mít devastující účinky, devastace lidského těla mírou zřetelně 

vyšší.99  

Domnívám se, že to bude tedy například postupné utváření řezných ran 

oběti, kde ji pachatel nechá postupně vykrvácet, nebo trhání nehtů, kdy oběti se 

způsobuje nesnesitelná bolest, taktéž drcení kostí. Myslím si, že tato kvalifikovaná 

skutková podstata odpovídá výkladu mučení z čl. 3 EÚLP, zatímco základní 

skutková podstata se bude týkat pouze výkladu, jak je chápáno ze čl. 3 EÚLP, 

nelidského zacházení. Myslím si, že aby šlo o surový způsob, musí zde být mnohost 

útoků, tzn. kdy pachatel provede pouze jednu řeznou ránu, ještě se nebude jednat o 

surový způsob, ale pokud by pořezal na různých částech celé tělo. Analogicky si 

myslím, že toto platí v případě lámání kostí, kdy oběti je zlomena pouze prst u nohy, 

ale pokud by mu byla rozdrcena páteř, tak již by se jednalo o takové jednání. 

Analogicky jsem k tomuto závěru došel na základě výkladu komentáře § 140 TZ.100  

Trýznivý způsob je definován, když je oběti způsobována bolest na hranici 

snesitelnosti, která nemusí trvat nutně delší dobu, může být způsobována krátce 

nebo naopak vystavení oběti po dlouhou dobu méně intenzivní bolesti.101 Myslím 

si, že z pohledu mučení to budou příklady, kdy oběť necháme delší dobu hladovět, 

nenecháme ji po delší dobu spát, bude podrobována mučení topením (tzv. 

waterboarding) apod.  

 
99 ŠÁMAL, Pavel. Trestní zákoník: komentář. 5. aktualizované vydání. Praha: C.H. Beck, 2010. 

Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-178-9, s. 1419 
100 srov. ŠÁMAL, Pavel. Trestní zákoník: komentář. 5. aktualizované vydání. Praha: C.H. Beck, 

2010. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-178-9, s. 1314–1315 
101 ŠÁMAL, Pavel. Trestní zákoník: komentář. 5. aktualizované vydání. Praha: C.H. Beck, 2010. 

Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-178-9, s. 1314–1315 
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Z hlediska zavinění postačí nedbalost, kdy pachatel nemusí vědět, že 

způsobuje bolest na hranici snesitelnosti, ale za normálních okolností to vědět měl 

a mohl.102 

Dále k pojmu „trýznivý a surový způsob“ ve vztahu k § 42 písm. c), kdy 

toto ustanovení definuje přitěžující okolnosti, myslím si, že nelze tyto ustanovení 

posuzovat kumulativně, protože ust. § 149 TZ odst. 3 písm. c) je již speciální, 

k tomuto ustanovení přitěžujících podmínek, tudíž ust. § 42 písm. c) se nepoužije.  

3.2.2.2.2. K pojmu těžká újma na zdraví  

Těžká újma na zdraví je definována § 122 odst. 2 TZ, kdy je taxativně 

vyjmenováno, co se těžkou újmou na zdraví myslí.103 Zákon vymezuje dvě 

podmínky, které musejí být splněny kumulativně, aby se jednalo o formu těžké 

újmy na zdraví, tedy:  

a) vždy se musí jednat o vážnou poruchu zdraví nebo vážné 

onemocnění,  

b) újma na zdraví musí odpovídat výkladu z uvedených možností.104  

 

Dále aby se jednalo o těžkou újmu na zdraví, nepostačí jen vážná porucha 

zdraví, ale zároveň se musí jednat i o delší dobu trvání této poruchy.105 Zda-li se 

jedná o jednu z taxativně uvedených forem těžké újmy na zdraví se posuzuje na 

základě znaleckých posudků z oboru lékařství, které je nepostradatelné k výkladu 

těchto znaků.106 

Z těchto taxativně vymezených pojmů mě oslovil pojem mučivé útrapy, 

když se v podstatě jedná o stejně znějící pojem ve skutkové podstatě § 149 TZ o 

 
102 Tamtéž 
103 Ust. § 122 odst. 2 40/2009 Sb. Ve znění pozdějších předpisů zní: 

(2) Těžkou újmou na zdraví se rozumí jen vážná porucha zdraví nebo jiné vážné onemocnění. Za 

těchto podmínek je těžkou újmou na zdraví 

a) zmrzačení, 

b) ztráta nebo podstatné snížení pracovní způsobilosti, 

c) ochromení údu, 

d) ztráta nebo podstatné oslabení funkce smyslového ústrojí, 

e) poškození důležitého orgánu, 

f) zohyzdění, 

g) vyvolání potratu nebo usmrcení plodu, 

h) mučivé útrapy, nebo 

i) delší dobu trvající porucha zdraví. 
104 ŠÁMAL, Pavel. Trestní zákoník: komentář. 5. aktualizované vydání. Praha: C.H. Beck, 2010. 

Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-178-9, s. 1172 
105 ŠÁMAL, Pavel. Trestní zákoník: komentář. 5. aktualizované vydání. Praha: C.H. Beck, 2010. 

Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-178-9, s. 1178 
106 ŠÁMAL, Pavel. Trestní zákoník: komentář. 5. aktualizované vydání. Praha: C.H. Beck, 2010. 

Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-178-9, s. 1172–1173  
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samotném mučení, ale s určitou jasností se jedná o jiný institut. Přesnou definici, 

co jsou mučivé útrapy, nám stanovil Nejvyšší soud ČSR v rozsudku R 31/1973 tr., 

kde mučivé útrapy jsou: „bolesti na hranici snesitelnosti, byť jen kratší dobu 

trvající, nebo sice bolesti snesitelné, ale déle trvající, které velmi citelně zasahují 

celou osobnost postiženého, u něhož pak převládá převážně vnímání bolesti 

vyvolávající v něm popřípadě i  obavy z  dlouhého jejich neutuchajícího trvání, 

pocity, že bolesti vážně ohrožují zdraví nebo život postiženého, apod. Je 

nerozhodné, že takovou intenzitu bolesti vyvolává i zvláštní psychický nebo fyzický 

stav postiženého, bez něhož by byla jejich intenzita mírnější.“ Tento rozsudek sice 

definuje těžkou újmu na zdraví ze zákona 140/1961 Sb. Ve znění pozdější předpisů, 

ale charakter definice neodporuje Trestnímu zákoníku z roku 2009, už jen na 

základě poznatků, že toto rozhodnutí je využíváno k výkladu tohoto pojmu i 

v dnešní době.  

Aby se jednalo o mučivé útrapy, je zcela nevyhnutelné takové útrapy 

posuzovat se zřetelem na osobní poměr oběti, kdy taková míra snesitelnosti bude 

jinak vnímána u dítěte, ženy či muže.107 

Na první pohled se nejedná o rozdíl od trýznivého způsobu. Domnívám se, 

že tyto pojmy musíme rozlišovat, jelikož těžká újma na zdraví se váže k následku 

takového jednání, tudíž i mučivé útrapy, které vyjdou jako následek, kdy účinek 

mám taxativně vymezen v jednotlivých bodech, kdy trýznivý způsob se váže 

k jednání, nikoli k následku, tudíž z hlediska oddělení těchto institutů si myslím, že 

je možný souběh, tedy pachatel jednal trýznivým nebo surovým způsobem, který 

má podobné znaky, jako mučivé útrapy těžké újmy na zdraví, ale následek takového 

jednání jsou mučivé útrapy, tedy myslím si, že není vyloučen souběh těchto dvou 

podpísmen, tudíž není vyloučeno použití vyšší trestní sazby v takovém souběhu.  

Abychom měli definic obsáhlejší, tak bych chtěl definovat pojem delší dobu 

trvající porucha zdraví, kde k takové poruše může dojít v souvislosti s mučením. 

Taková delší doba je 6 týdnů, co oběti způsobila vážnou poruchu zdraví, která 

znemožňovala obvyklý způsob života, kde tyto příznaky musejí trvat minimálně po 

celou dobu, tedy po celých 6 týdnů.108 

 
107 PROUZA, Trestní zákoník: komentář dostupný na stránce http://beck-online.cz 
108 R 16/1986, Rozsudek Nejvyššího soudu ČSR, dostupný na adrese https://www.beck-

online.cz/bo/document-view.seam?documentId=njptcojygzpxexzrgzpxi4q 
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3.2.2.2.3. K pojmu smrt 

Je nezbytné definovat tento pojem z hlediska této práce, protože pokud je 

oběti způsobena smrt, je to určující pro použití kvalifikované skutkové podstaty § 

149 TZ, tedy pro uložení vyššího trestu za takové protiprávní jednání naplňující 

skutkovou podstatu mučení.  

Pojem smrti je vykládán na základě poznatků vědy z oboru medicíny, kdy 

smrt je nenávratný stav organismu, kde je obnovení všech životních funkcí 

vyloučeno – smrt mozku (cerebrální smrt).109  

Ve vztahu k § 149 TZ tato smrt musí být způsobena pouze z nedbalosti. 

Pokud by se jednalo o úmyslné způsobení smrti, potom by se skutek posuzoval 

podle § 149 TZ v souběhu s ust. § 140 TZ vraždy. Pokud by ke smrti došlo 

nezaviněně, tedy ani ne z nedbalosti, kdy oběť zemře na základě jiných skutečností, 

ke kterým nelze pachateli přičítat vinu, takový následek tedy není v příčinné 

souvislosti s jednáním pachatele, třeba nekvalifikovaným zásahem doktora 

v nemocnici, musíme takové jednání posuzovat pouze dle § 149 odst. 1, 2 nebo 3, 

nikoli dle odst. 4.110 

Pokud by ke smrti vedlo na základě spolupachatelství, kdy se pachatelé 

dohodli na společném jednání a splňují znaky naplňující spolupachatelství, a došlo 

by k tomuto těžšímu následku, tedy smrti, zodpovídají za spáchání trestného činu 

způsobem, jako by tento trestný čin spáchal každý samostatně. Tedy pokud z tohoto 

pohledu dojde k tomuto těžšímu následku, je již jedno, zda-li k takovému následku 

vedlo jednání pachatele jednoho či onoho. Zodpovídají za smrt oběti každý sám, 

nikoli různými měrami jako spolupachatelé. U trestných činů proti životu a zdraví 

jsou odpovědni za způsobený následek všichni pachatelé společně a nerozdílně bez 

ohledu na to, jakou měrou přispěli ke spáchání tohoto trestného činu.111 

3.2.3. Subjekt  

Definice pachatele je jako mnou jiných statků začleněna do trestního 

zákoníku 40/2009 Sb. Pachatelem je tedy taková osoba, která svým jednáním 

spáchá trestný čin, který je vymezen ve zvláštní části tohoto zákoníku, nebo takové 

 
109 Tamtéž 
110 PROUZA, Trestní zákoník: komentář dostupný na stránce https://www.beck-

online.cz/bo/document-

view.seam?documentId=nnptembrgbpwk6tkha&groupIndex=1&rowIndex=0 
111 srov. 8 Tdo 1187/2016, Rozsudek Nejvyššího soudu ČR, dostupný na stránce 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=njptembrgzpw4427g4zdooa 
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jednání připravoval, či se o něj pokusil.112 Samozřejmě trestní zákoník nedefinuje 

pachatele pouze takto stroze, ale doplňuje informace, kdy pachatelem je také 

spolupachatel nebo účastník.113   

Pachatelem může být jak fyzická osoba, tak právnická osoba, kde 

odpovědnost právnických osob za trestné činy založil zákon o odpovědnosti 

právnických a řízení proti nim z roku 2011, který takovou odpovědnost za náš 

rozebíraný trestný čin nevyloučil. Tedy i právnická osoba se může dopustit 

protiprávního jednání naplňující skutkovou podstatu trestného činu mučení.114  

Subjekt našeho zmiňovaného trestného činu, ale nemůže být kdokoli, 

jakákoli osoba, ale omezeně ve vztahu k nějakému postavení, jedná se o tzv. 

speciální subjekt. Speciální subjekt je takový pachatel, který se vyznačuje zvláštní 

způsobilostí nebo zvláštním postavením.115 Jak je zmíněno ve skutkové podstatě, 

pachatelem může být kdokoli, kdo jedná v souvislosti s výkonem orgánů státní 

správy, územní samosprávy, soudu nebo orgánu veřejné moci (viz. kapitola 4).116 

Samozřejmě pokud se osoba dopustí takové jednání jako úřední osoba, již to naplní 

kvalifikovanou skutkovou podstatu našeho trestného činu a již je to opět důvod pro 

uložení vyšší sazby. 

3.2.4. Subjektivní stránka 

Subjektivní stránka charakterizuje trestný čin ve vztahu k pachateli, tedy 

z pohledu myšlení, psychické stránky pachatele, a tedy váže k pachateli. 

Subjektivní stránku tvoří obligatorní znaky a fakultativní znaky. Obligatorní znak 

je pouze jeden a to zavinění. Fakultativními znaky jsou pohnutka, cíl a záměr 

pachatele.117  

Z hlediska způsobeného trestného činu je nezbytné, aby bylo zjištěno, jako 

měrou pachatel takový trestný čin zavinil a zda-li vůbec. Tedy zde narážíme na 

míru zavinění, která určuje povahu a závažnost trestného činu, resp. závažnost 

takového jednání pachatele a uplatní se jak pro rozlišení různých skutkových 

 
112 Ust. § 22 odst. 1, 40/2009 Sb. Ve znění pozdějších předpisů 
113 Ust. § 113, zákona 40/2009 Sb. Ve znění pozdějších předpisů 
114 Ust. § 7, zákona 418/2011 Sb. Ve znění pozdějších přepisů 
115 ŠÁMAL, Pavel. Trestní právo hmotné. 7., přeprac. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2014. ISBN 

978-80-7478-616-7, s. 176 
116 ŠÁMAL, Pavel. Trestní zákoník: komentář. 5. aktualizované vydání. Praha: C.H. Beck, 2010. 

Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-178-9, s. 1417 
117 KRATOCHVÍL, Vladimír. Trestní právo hmotné: obecná část. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 

2012. Beckovy právnické učebnice. ISBN 978-80-7179-082-2, s. 275 
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podstat, které mají podobné znaky, ale také pro uložení výše trestu. Bez zavinění se 

nejedná o trestný čin a není možné za něj uložit ani sankci.118 

Zavinění je psychický vztah pachatele, který se chová určitým způsobem 

k následku svého chování, tedy vnitřní vztah pachatele k určitým skutečnostem, jež 

zakládají trestný čin.119 Naše právní úprava definuje dva druhy zavinění, a to 

zavinění úmyslné (dolus) a nedbalé, resp. z nedbalosti (culpa), které dále rozlišuje 

na úmysl přímý a nepřímý, a nedbalost vědomá a nevědomá.120 Zavinění tvoří dvě 

složky, a to složka vědění, která zahrnuje vnímání pachatele na základě podmětů 

zpracovanými smyslovým ústrojím, a volní, kde zde pachatel jedná na základě jeho 

vůle, tedy chtění jednat určitým způsobem, tedy ovlivněním vlastního jednání. 

Nedbalost se odlišuje od úmysl ve volní složce, kde volní složka u nedbalosti je 

buď záporná (nedbalost vědomá) nebo zcela chybí (nedbalost nevědomá).121  

Složka vědění je definována jako celkové vnímání skutečností, jak 

z hlediska přítomnosti, tak i z hlediska minulosti a následné budoucnosti, které 

utvářejí mínění a představy pachatele. Složku vědění tedy formují veškeré 

skutečnosti, které pachatel zná, či může předpokládat před spácháním trestného 

činu. Veškeré poznatky pachatele, které vyjdou na jeví po spáchání trestného činu, 

tedy pachatel je nemohl vědět před spácháním trestného činu, netvoří složku 

vědění.122 Ale postačí, když se daná skutečnost pro pachatele jeví jako možná, tedy 

mohlo by dojít k takovému následku, z čehož vyplývá, že volní složka u úmyslného 

zavinění se vztahuje ke všem skutečnostem naplňující znaky skutkové podstaty, 

váže se tedy ke všem okolnostem obecně.123 

Složka volní se váže ke složce vědění a vyznačuje se, že pachatel aktivně 

uskutečňuje svoji vůli k zamýšleným okolnostem. Je tím míněno nejen to, že 

pachatel chce, ale že je s daným následkem srozuměn. Pachatel tedy projevuje na 

venek svoji zamýšlenou vůli, tedy pohyb svého těla, či jiné jednání, které pachatel 

 
118 ŠÁMAL, Pavel. Trestní právo hmotné. 7., přeprac. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2014. ISBN 

978-80-7478-616-7, s. 185 
119 KNAPP, Viktor. Teorie práva. Vyd. 1., 3. dot. Praha: C.H. Beck, 1995. Beckovy právnické 

učebnice. ISBN 80-7179-028-1, s. 201–202  
120 Ust. § 15 a § 16, zákona 40/2009 Sb. Ve znění pozdějších předpisů 
121 KRATOCHVÍL, Vladimír. Trestní právo hmotné: obecná část. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 

2012. Beckovy právnické učebnice. ISBN 978-80-7179-082-2, s. 280 a 292 
122 ŠÁMAL, Pavel. Trestní zákoník: komentář. 5. aktualizované vydání. Praha: C.H. Beck, 2010. 

Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-178-9, s. 180–181  
123 HERCZEG, Jiří, Bullentin advokacie, rok 2009, č. 10, str 47-53, dostupný v ASPI 

(LIT33169CZ) 
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zamýšlel, tedy pokud je tu nedostatek vůle pachatele pro takový projev myšlenek 

navenek, kdy třeba mu ruku s nožem vede někdo jiný, chybí zde složka vůle.124  

Z hlediska trestného činu mučení je pro nás pouze relevantní pouze úmysl, 

protože tohoto trestného činu se lze pouze dopustit na základě úmyslného zavinění. 

Protože zákon jasně definuje, jakým zaviněním se lze dopustit trestných činů, tedy 

u trestných činů, u kterých není uvedené zavinění, je možné se dopustit pouze 

úmyslně, protože pokud se jedná o zavinění z nedbalosti, musí to být ve skutkových 

podstatách zvláštní části uvedeno, což § 149 TZ neuvádí.125  

Úmysl dále dělíme na úmysl přímý a úmysl nepřímý. Tyto dva statky se liší 

ve složce volní, kdy vůle pachatele u úmyslu přímého je větší míra. Úmysl přímý 

je definován jednoduše, že pachatel věděl, že poruší zájem chráněný zákonem a 

chtěl svým jednáním takový zájem porušit. Úmysl přímý je i fakt, kdy pachatel 

předpokládá, že o porušení dojde, protože ten následek, se kterým pachatel počítá, 

tedy takový následek je nutný, pachatel chtěl.126 O úmysl nepřímý se jedná v těch 

případech, kdy pachatel chtěl svým jednáním naplnit úplní jiný vývoj okolností, ale 

pokud by se stal více než pravděpodobný následek, byl s tím srozuměn, pachatel je 

tedy srozuměn, že takový následek nastane, ale není to přímý záměr pachatele.127  

Tedy pokud se jedná o zavinění ve vztahu k §149 TZ, předpoklad je 

v zavinění jak v úmyslu přímým, tak nepřímým. Nedbalost jednoduše není možná.  

3.3. Vztah k jiný ustanovením TZ 

Jako první bych uvedl vztah tohoto ustanovení k působnosti trestního 

zákoníku. Pokud kdokoli naplní skutkovou podstatu § 149 TZ, je stíhán bez ohledu 

na cizí státní příslušnost, či bez ohledu na teritoriální působnost, tedy dle zásady 

univerzality je možnost stíhat kohokoli, kdekoli.128 Je to tedy jeden z mála trestných 

činů, který takto spadá pod působnost trestního zákoníku, což se domnívám 

spočívá, jak k vázanosti mezinárodních smluv ČR, konkrétně EÚLP a CAT, tak i 

ve vysoké míře společenské škodlivosti tohoto trestného činu a s tím spojeným 

závazkům státu dodržovat lidská práva.  

 
124 KRATOCHVÍL, Vladimír. Trestní právo hmotné: obecná část. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 

2012. Beckovy právnické učebnice. ISBN 978-80-7179-082-2, s. 280 
125 Ust. § 13 odst. 2, zákona 40/2009 Sb. Ve znění pozdějších předpisů.  
126 ŠÁMAL, Pavel. Trestní právo hmotné. 7., přeprac. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2014. ISBN 

978-80-7478-616-7, s. 187–189  
127 ŠÁMAL, Pavel. Trestní zákoník: komentář. 5. aktualizované vydání. Praha: C.H. Beck, 2010. 

Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-178-9, s. 171 
128 Ust. § 7 odst. 1, zákona 40/2009 Sb. Ve znění pozdějších předpisů  
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Dále si musíme uvědomit, že ust. § 149 TZ je speciálním ustanovením, tedy 

souběh s některými ust. Trestního zákoníku je vyloučen. Pokud se jedná o trestné 

činy § 145 - § 148, tak § 149 TZ je speciálním ustanovením, a tedy souběh je 

naprosto vyloučený, stejné postavení má toto ustanovení k § 329 TZ.129  

Dále ke vztahu § 329 s § 149 TZ, můžeme spatřovat rozdíl ve formě 

subjektu, kdy naplnění § 329 dojde pouze z pohledu subjektu, pokud se jedná o 

úřední osobu. Narozdíl od § 329, pro naplnění § 149 je potřeba obecnější formy 

pachatele, a to orgánu veřejné moci. 

Pojem úřední osoba je užší a je zmíněn v § 149 odst. 2, tedy až u 

kvalifikované skutkové podstaty. Pokud se zaměříme na formu subjektu z pohledu 

osob, domnívám se, že úřední osobou nemůže být právnická osoba, tedy se nemůže 

dopustit tohoto trestného činu jako úřední osoba, srov. s § 329, kterého se nemůže 

dopustit již z podstaty speciálního subjektu.130 § 329 je tedy obecný ve vztahu k § 

149 TZ. Klasicky tedy platí zásada lex speciali derogat generali. § 149 TZ je tedy 

konkretizován takovému jednání, tedy takové jednání je speciální, proto je 

jednočinný souběh s § 329 je tedy vyloučen.131  

Co se týče vztahu tohoto ustanovení k zákonu o odpovědnosti právnických 

osob, jak jsem již zmínil (viz. výše), tento zákon nevylučuje takové jednání 

právnických osob, tedy právnická osoba je plně odpovědna za takové protiprávní 

jednání.  

Pokud bych se měl zamyslet i nad vztahem tohoto ustanovení k ust. Čl. 3 

EÚLP, na základě poznání mezinárodního práva, tedy z pohledu odpovědnosti 

subjektu, se tyto ustanovení odlišují. Pokud pomineme přepis čl. 3 do vnitrostátního 

právního řádu, a z hlediska trestního práva širšího pojetí takového článku, 

domnívám se, že za porušení čl. 3 EÚLP je jako subjekt mezinárodního práva 

odpovědný stát z pohledu trestat takové jednání, které by mělo za následek porušení 

čl. 3 EÚLP, když to odpovědnost vyplývající z Trestního zákoníku bude na bedrech 

pachateli tohoto trestného činu. 

 
129 ŠÁMAL, Pavel. Trestní zákoník: komentář. 5. aktualizované vydání. Praha: C.H. Beck, 2010. 

Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-178-9, s. 1420 
130 Ust. § 127 odst. 1, zákona 40/2009 Sb. Ve znění pozdějších předpisů 
131 ŠÁMAL, Pavel. Trestní zákoník: komentář. 5. aktualizované vydání. Praha: C.H. Beck, 2010. 

Velké komentáře, ISBN 978-80-7400-178-9, s. 1420 
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3.4. Druhy trestů  

Za každé protiprávní jednání nastává dle klasické tripartizace právní normy 

sankce. Takovéto sankce jsou různého charakteru, což vypovídá i různorodost 

takových sankcí vyplývající z Trestního zákoníku. Tato kapitola se zaměřuje nad 

možností užití sankcí stanovené trestným zákoníkem ve vztahu k naplnění § 149 

TZ. 

Trestní zákoník definuje taxativně druhy trestů.132  Použití těchto trestů je 

však omezené ve vztahu k § 149 TZ. Za naplnění základní skutkové podstaty 

v podstatě z pravidla se neuloží nepodmíněný trest odnětí svobody, protože za 

takové jednání je možno uložit maximálně trest odnětí svobody 5 let, tedy pokud 

ve vztahu k jednání pachatele by nebyl předpoklad, že povede řádný život, je takový 

nepodmíněný odnětí svobody možné.133  V souvislosti se základní skutkovou 

podstatou tohoto trestného činu lze také uložit trest domácího vězení či obecně 

prospěšné práce, což z povahy věci si myslím že trest obecně prospěšné práce soud 

z pravidla neuloží. Dále je možné také takovému příslušníkovi VM uložit trest 

zákaz činnosti vztahující se k výkonu takového zaměstnání, při kterém se měl 

dopustit takového trestného činu.134 Tedy, protože se jedná o přečin135, trestní 

zákoník nám umožňuje stanovit různé druhy trestů z hlediska spáchání takového 

trestného činu, ale myslím si, že z hlediska povahy trestného činu nejsou všechny 

tresty vhodné.  

Z pohledu kvalifikovaných skutkových podstat je situace z podstaty 

jednodušší. Sice je možné uložit podmíněné odložení trestu (pouze v případě odst. 

2), pokud trest nepřevyšuje 3 léta odnětí svobody, ale zastávám názor, že soud 

vzhledem k závažnosti tohoto trestného činu zpravidla nepřistoupí k tomuto 

institutu.136 Podobně toto platí o trestu domácího vězení a trestu obecně 

prospěšných prací, které je možné uložit pouze za přečin, což naplněním 

kvalifikované skutkové podstaty se již jedná o zločin. V tomto případě není možné 

uložit výjimečný trest, ani při mimořádném zvýšení trestu, který je možné uložit 

 
132 Ust § 52, zákona 40/2009 Sb. Ve znění pozdějších předpisů 
133 Ust § 55, zákona 40/2009 Sb. Ve znění pozdějších předpisů 
134 Ust. 73, zákona 40/2009 Sb. Ve znění pozdějších předpisů 
135 Ust. § 14 odst. 2 ve spojení s ust. § 149 odst. 1, zákona č. 40/2009 Sb. Ve znění pozdějších 

předpisů 
136 Ust. § 81 odst. 2, zákona č. 40/2009 Sb. Ve znění pozdějších předpisů 
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pouze do dvaceti let. Tedy dle trestního zákoníku, je maximální možný trest uložit 

trest odnětí svobody ve výši 20 let.137  

V obou případech si myslím, že soud z pravidla uloží, bez dalšího, trest 

ztrátu vojenské hodnosti. Naposledy jsem si nechal trest vyhoštění, který si myslím, 

že dle lege lata je možné uložit, ale z pravidla se tak nestane, tedy de facto si 

myslím, že osoby, zastávající posty z hlediska orgánů VM z pravidla jsou občany 

České republiky, tudíž uložení takového trestu není možné.138   

3.5. Mučení v souvislostech s trestním řádem  

Troufám si tvrdit, že je důležité § 149 TZ zmínit i v souvislostech s trestním 

řádem, ať už v souvislostech vazby, či odklonů. Z hlediska procesu jsou to 

nepostradatelné instituty, které mají určité podmínky použití ve vztahu ke 

spáchaným trestným činům, což i z hlediska našeho trestného činu.  

V souvislosti vazby a našeho trestného činu se zde nejedná o výjimky, a 

tedy bude možné za spáchání trestného činu § 149 TZ vzít do vazby každého, pokud 

naplní zákonem stanovené důvody pro vzetí do vazby. Jelikož tento úmyslný 

trestný čin nestanoví v základní skutkové podstatě horní hranici dva roky, ale vyšší, 

tedy bez dalšího jsme vázáni pouze procesněprávními podmínkami.139  

Zajímavá je skutečnost, co se týká odklonů. Pokud pachatel naplní základní 

skutkovou podstatu trestného činu mučení, budou se ho týkat trestněprocesní 

instituty nazývající se odklony, tedy řízení před samosoudcem, narovnání a 

podmíněné zastavení trestného stíhání. Dohoda o vině a trestu není vázána pouze 

k základní skutkové podstatě.  

Dohoda o vině a trestu sama o sobě je možná za všech okolností spadající 

do jakéhokoli odstavce § 149 TZ.140  

Jelikož základní skutková podstata § 149 TZ je přečin, bude automaticky 

konána v řízení před samosoudcem. V takové případě bude možné uložit za takový 

trestný čin trestní příkaz, což si myslím, že z pravidla se tak nestane, jelikož bude 

potřeba uložit vyšší trest, než-li dovoluje uložení trestním příkazem141, samozřejmě 

při nízké míře závažnosti nelidského zacházení je takto uložený trest možný. 

 
137 Ust. § 59 odst. 2, zákona č. 40/2009 Sb. Ve znění pozdějších předpisů 
138 Ust. § 80, zákona č. 40/2009 Sb. Ve znění pozdějších předpisů 
139 Ust. § 69 odst. 2, zákona č. 141/1961 Sb. Ve znění pozdějších předpisů.  
140 Ust. § 314o odst. 2, zákona č. 141/1961 Sb. Ve znění pozdějších předpisů 
141 Ust. § 314 odst. 2, zákona č. 141/1961 Sb. Ve znění pozdějších předpisů 
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Co se týká institutu podmíněného zastavení trestního stíhání a narovnání, de 

lege je možné za takový trestný čin k takovému řízení dojít, ale z hlediska povahy 

věci zřejmě takové řízení nebude v hodné, tedy pokud pomineme ty mírnější 

případy. Zde pachatel musí splnit všechny podmínky stanovené těmito druhy řízení.  

Pokud pachatel naplní kvalifikovanou skutkovou podstatu, tyto speciální 

druhy řízení vyjma dohody o vině a trestu nebude možné použít, protože se již 

nejedná o přečin, tedy v takovém případě takový trestný čin nebude řešit ani 

samosoudce, nýbrž senát.142 Pokud pachatel svým jednání naplní skutkovou 

podstatu, kterou kvalifikujeme jako § 149 odst. 3 nebo odst. 4 TZ, takové řízení se 

koná před krajským soudem, protože dolní hranice za takové trestné činy je 

minimálně pět let.143 

Dále bych rád zmínil, že se zákaz mučení či jiného nelidského zacházení 

promítá i přímo do trestního řádu v podobě obstarávání důkazů, kdy takový důkaz, 

který je získán donucením, tedy zjevně jednáním naplňující znaky trestného činu 

mučení, je nepoužitelný z hlediska trestního řízení, tedy vyjma případu, kdy je 

takový důkaz užit proti osobě, která naplnila znaky tohoto protiprávního jednání.144 

Obviněný tedy nesmí být za žádnou cenu donucován k výpovědi a musí být zároveň 

šetřena jeho osobnost.145 Tedy ochrana integrity osoby z hlediska zákazu mučení se 

promítá i v trestním řádu na nejednom místě.  

3.6. Zánik trestní odpovědnosti  

Existuje několik typů zániku trestní odpovědnosti. Z hlediska našeho 

zmiňovaného trestného činu, pokud pomineme zánik trestní odpovědnosti za 

přípravu a pokus a smrt pachatele, či účinnou lítost, jsou relevantní pouze dva, a to 

promlčení a abolice prezidenta ČR. Z hlediska zajímavosti ve vztahu k trestnému 

činu mučení, budu uvádět pouze promlčení.  

Promlčením se rozumí zánik trestní odpovědnosti trestného činu pachatele 

v důsledku plynutí času, kdy vymahatelnost práva s postupem času slábne, až dojde 

k uplynutí doby stanoven zákonem, kdy se stane nevymahatelné. Důvodem je zánik 

trestněprávní reakce na daný trestný čin, z hlediska generální prevence (např: 

trestný čin se zapomíná, negativní ovlivnění společenského vědomí mizí a 

 
142 Ust. § 2 odst. 9 ve spojení s ust. § 314a, zákona č. 141/1961 Sb. Ve znění pozdějších předpisů 
143 Ust. § 17 odst. 1, zákona č. 141/1961 Sb. Ve znění pozdějších předpisů 
144 Ust. § 89 odst. 3, zákona č. 141/1961 Sb. Ve znění pozdějších předpisů  
145 Ust. § 92 odst. 1, zákona č. 141/1961 Sb. Ve znění pozdějších předpisů 
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škodlivost činu se snižuje), tak i z hlediska ke vztahu k pachateli, kdy pachatel 

nepáchá další trestné činy, předpokládá se změna jeho chování v pozitivní rovině, 

tedy postupně zaniká nebezpečnost takového pachatele, což se projevuje i na 

procesních důsledcích, kdy není možné pachatele trestně stíhat. Promlčení je 

hmotněprávní institut, ze kterého ale vyplývají závažné procesní důsledky jako 

možnost trestního stíhání apod.146  

Promlčení trestní odpovědnosti je upravené v § 34 Trestního zákoníku, kdy 

promlčecí doba je stanovena dle společenské škodlivosti trestných činů, a to 

konkrétně určená dle horních hranic trestněprávních sankcí určitých trestných činů 

uvedených ve zvláštní části Trestního zákoníku. Dále je stanoven počátek běhu 

promlčecí doby i případy, kdy může dojít k přerušení promlčecí doby, tudíž nastává 

běžet nová promlčecí doba, či jaké okolnosti se do promlčecí doby 

nezapočítávají.147  

Pokud se zaměříme na promlčení skutku vztahujícího se k § 149 TZ, zde se 

doba výrazně liší mezi jednotlivými skutkovými podstatami. K zániku 

odpovědnosti procesem promlčení ve vztahu k základní skutkové podstatě našeho 

trestného činu dochází po uplynutí 10 let. K téže době promlčení dochází při 

naplnění odst. 2. Zbylé jednání naplňující kvalifikované skutkové podstaty § 149 

odst. 3 a 4 je promlčitelné až po uplynutí 15 let. Všechny tyto lhůty počínají běžet 

od dokonání trestného činu, tedy od způsobení následku.148  

 

3.7. Mučení ze statistického pohledu  

Pojem mučení z pohledu naší demokratické společnosti se zdá poněkud 

archaický, tedy nemyslitelný, aby v dnešní době k takovému jednání docházelo, ale 

bohužel i v dnešní době v České republice každý rok dojde k naplnění takového 

trestného činu, a to zejména příslušníky bezpečnostních sborů. V tomto oddíle budu 

uvádět roční statistiku z pohledu trestního stíhání tohoto trestného činu. Bohužel 

nedostal jsem ke statistice rozhodnutích tohoto trestného činu. Pro statistiku bylo 

 
146 ŠÁMAL, Pavel. Trestní zákoník: komentář. 5. aktualizované vydání. Praha: C.H. Beck, 2010. 

Velké komentáře, ISBN 978-80-7400-178-9, s. 379–380  
147 Ust. § 34, zákona 40/2009 Sb. Ve znění pozdějších předpisů 
148 Tamtéž 
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použito pouze data v rozsahu pěti let, kdy bohužel z hlediska zdrojů nebylo možné 

se dopátrat podrobnější statistiky.149  

 

 

Pokud se podíváme na tabulku, můžeme si povšimnout, že v dnešní 

pokrokové společnosti právního státu může dojít k mučení a jinému nelidskému a 

krutému zacházení. Já si myslím, že je to pravděpodobněji případ nelidského 

zacházení, než mučení, ale z pohledu naplnění skutkové podstaty § 149 TZ toto 

rozdělení není až tak relevantní. Pokud se podíváme na roky 2016–2018, můžeme 

si povšimnout trendu jemného poklesu páchání našeho koumaného trestného činu. 

Bohužel k závěru, abychom mohli říci, že se postupně opouští páchání trestného 

činu mučení nemáme dost dat. Co, ale alespoň určitým způsobem jako relevantní 

data můžeme vyčíst je počet spáchání těchto trestných činů v posledních letech. 

Sice se jedná pouze o několik desítek těchto trestných činů, ale z mého pohledu je 

to stále vysoké číslo, pokud se podíváme na tuto problematiku z pohledu dnešní 

společnosti, která si zakládá své fungování na základních lidských právech.  

 

  

 
149 Zpráva o bezpečnostní situaci na území České republiky z roku 2014 – 2018 dostupné na 

adrese: https://www.mvcr.cz/clanek/statistiky-kriminality-dokumenty.aspx 
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4. POJEM VEŘEJNÉ MOCI 

V souvislostech pochopení trestného činu mučení a jiného nelidského a 

krutého zacházení je potřeba si v první řadě vymezit pojem veřejná moc. Je to 

nezbytný podklad pro kvalifikaci takového trestného činu, protože tohoto trestného 

činu se může dopustit pouze osoba v souvislosti s výkonem veřejné moci, a tedy 

není možné daný skutek kvalifikovat jako trestný čin mučení, pokud není spáchán 

v souvislostech s výkonem veřejné moci.  

Vymezení tohoto abstraktního právního pojmu se ujal Ústavní soud 

v Nálezu I. ÚS 229/98 ze dne 10. 11. 1998, který definoval, že Veřejná moc je: 

„Taková moc, která autoritativně rozhoduje o právech a povinnostech subjektů, ať 

již přímo nebo zprostředkovaně. Subjekt, o jehož právech nebo povinnostech 

rozhoduje orgán veřejné moci, není s ním v rovnoprávném postavení, a obsah 

rozhodnutí tohoto orgánu nezávisí od vůle subjektu. Veřejnou moc vykonává stát 

především prostřednictvím orgánů moci zákonodárné, výkonné a soudní, a za 

určitých podmínek ji může vykonávat i prostřednictvím dalších subjektů. Kritériem 

pro určení, zda i jiný subjekt jedná jako orgán veřejné moci, je skutečnost, zda 

konkrétní subjekt rozhoduje o právech a povinnostech jiných osob a tato 

rozhodnutí jsou státní mocí vynutitelná nebo zda může stát do těchto práv 

a povinností zasahovat.“ 

Z hlediska výkladu je potřeba od sebe odlišovat pojmy Veřejná moc a pojem 

Orgán veřejné moci. V podstatě, dle výkladu (viz. výše) je veřejná moc vykonávána 

pomocí takových orgánů. Tyto orgány jsou právnické osoby, která konají svoji 

povinnost nebo určitou kompetenci stanovenou zákonem a zároveň tato činnost je 

vykonávána opakovaně.150  

4.1. Orgán státní správy 

Jedna ze součástí veřejné moci je veřejná správa, které se dále dělí na státní 

správu a samosprávu. Tato státní správa je podobou státní moci, která je rozdělena 

mezi moc zákonodárnou, výkonnou a soudní, kdy státní správa je mocí výkonnou, 

která je vykonávána orgány státní správy. Státní správa je tedy činnost, kdy 

nositelem je stát a je konána taková činnost k prosazování veřejného zájmu.151  

 
150 Nález I. ÚS 229/98 ze dne 10. 11. 1998 dostupný z databáze NALUS 
151 KOPECKÝ, Martin. Správní právo: obecná část. V Praze: C.H. Beck, 2019. Beckovy právnické 

učebnice. ISBN 978-80-7400-727-9, s. 1–2  
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Jak již bylo zmíněno, orgány státní správy jsou organizační struktury určené 

k výkonu takové správy. Státní správa je vykonávána ať už přímo, tedy přímými 

vykonavateli, nebo nepřímo, a to v přenesené působnosti. 

4.1.1. Přímí vykonavatelé 

Státní správa, jak již bylo řečeno je vykonávána dvěma způsoby, kdy jeden 

ze způsobů je vykonávání takové správy napřímo, tedy bezprostředně a jménem 

státu. Takovými přímými vykonavateli jsou 

a) Vláda 

b) Ministerstva a jiné ústřední správní úřady  

c) Veřejné sbory (bezpečnostní sbory) 

d) Prezident republiky.152 

Z hlediska mučení a jiného nelidského a krutého zacházení nás nejvíce 

budou zajímat veřejné sbory, kde je nejvíce pravděpodobné, že může dojít ke 

spáchání takového trestného činu, protože si neumím představit, že třeba stavební 

úřad ve své rozhodovací pravomoci (je stále orgánem naplňující znaky VM), by 

mohl naplnit znaky skutkové podstaty mučení.  

Veřejné sbory jsou uspořádané složky zřízena státem, resp. zákonem, jejíž 

posláním je ochrana státu, veřejného pořádku a bezpečnosti a zejména institutů 

chráněných Trestním zákoníkem, kde jejich činností může docházet k přípustnému 

zásahu do některých základních práv člověka či může docházet jejich činností 

k jiným preventivním opatřením.153 Těmito bezpečnostními sbory jsou: 

a) Policie ČR 

b) Hasičský záchranný sbor ČR 

c) Celní správa ČR 

d) Vězeňská služba ČR 

e) Generální inspekce bezpečnostních sborů 

f) Bezpečnostní informační služba 

g) Úřad pro zahraniční styky a informace.154 

 
152 KOPECKÝ, Martin. Správní právo: obecná část. V Praze: C.H. Beck, 2019. Beckovy právnické 

učebnice. ISBN 978-80-7400-727-9, s.77 
153 KOPECKÝ, Martin. Správní právo: obecná část. V Praze: C.H. Beck, 2019. Beckovy právnické 

učebnice. ISBN 978-80-7400-727-9, s. 86–87  
154 Ust. § 1 odst. 1, zákona č. 361/2003 Sb. Ve znění pozdějších předpisů.  
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Já osobně bych do bezpečnostní sborů analogicky zařadil i Vojenskou 

policii, kdy tento orgán plní úkoly policejní ochrany pod Ministerstvem obrany. 

Tedy z hlediska svého postavení působí jako bezpečnostní sbor v rámci 

ozbrojených sil, vojenských objektů, vojenského materiálu apod.155 Dále jako 

bezpečnostní sbor bych označil i Armádu ČR a Vojenské zpravodajství či Hradní 

stráž. Tyto státní složky jsem zařadil záměrně do bezpečnostních sborů, protože se 

domnívám, že splňují definici veřejného sboru, resp. bezpečnostního sboru a 

z hlediska našeho členění a souvislostí vázaní k trestnému činu mučení je i logické 

je takto podřadit. Tímto není dotčeno jejich oficiální zařazení jako ozbrojené síly.  

Domnívám se, že všechny tyto zmíněné bezpečnostní sbory vyjma 

Hasičského záchranného sboru ČR, dle logiky jeho působnosti a z podstaty věci (de 

lege je to možné, de facto se domnívám, že nikoli), se mohou, na základě jejich 

činnosti, dopustit jednání naplňující trestný čin mučení. Všechny tyto bezpečnostní 

sbory, vyjma Hasičského záchranného sboru, Armády ČR a Hradní stráže,  nebo 

alespoň jejich orgány mohou vystupovat jako orgány činné v trestním řízení, resp. 

policejní orgány.156 

4.1.2. Nepřímí vykonavatelé  

Nepřímým vykonavatelem jsou orgány, které jednají v přenesené 

působnosti, tedy orgány samosprávných územních celků. Přenesená působnost je 

tedy pojem, kdy tyto územní samosprávy jednají v podobě výkonu státní správy, 

tedy jménem státu.157 Je třeba rozlišovat orgány územní samosprávy, které jednají 

z hlediska své pravomoci v rámci své samostatné působnosti (viz kapitola 4.2.) a 

přenesené působnosti.  

4.2. Orgán územní samosprávy 

Určitá část veřejné správy je svěřena samosprávným celkům, kdy tato 

veřejná správa odlišná od státní správy, kdy je vykonávána odlišnými nositeli od 

státu a tato správa není podřízena státu, kdy se spravují vlastní záležitosti užšího 

okruhu záležitostí. Samospráva je tedy určitý okruh úkolů, zaručených zákony, kdy 

jsou tyto úkoly vykonávány vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, orgány 

 
155 Ust. § 1, zákona č. 300/2013 Sb. Ve znění pozdějších předpisů 
156 Ust. § 12 odst. 2, zákona č. 141/1961 Sb. Ve znění pozdějších předpisů 
157 HENDRYCH, Dušan. Správní právo: obecná část. 9. vydání. V Praze: C.H. Beck, 2016. 

Academia iuris (C.H. Beck). ISBN 978-80-7400-624-1, s. 123–124  
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samosprávných celků, kdy stát je oprávněn pouze provádět dozor takových 

úkolů.158   

Mimo jiné samosprávy, jsou nejdůležitější, územní samosprávné celky, kde 

existence takové samosprávy je zaručena čl. 8 Ústavy, kdy je takto projevena 

decentralizace správy. Těmito územními samosprávami jsou v České republice 

obce a kraje. Důležitý je územní základ, kdy tyto samosprávy spravují své 

záležitosti na určitém území, tedy teritoriální působnost.159  

Z hlediska územní samosprávy ve vztahu k trestnému činu mučení 

relevantní pouze Obecní policie. Záměrně jsem ji nezařadil do bezpečnostních 

sborů z hlediska členění, i když někdy je zařazována k bezpečnostním sborům,160 

dle mého názoru nenaplňuje definici bezpečnostního sboru, tedy primárně není 

určena k ochraně státu a není zřízena zákonem. 

Obecní policie je zřízena obecně závažnou vyhláškou obce za účelem 

zabezpečování místních záležitostí, tedy k zajišťování pořádku obce apod. Strážníci 

obecní policie jednají v rámci samostatné působnosti obce a mají pravomoci pouze 

na území obce.161 Tedy v rámci vztahu k našemu trestnému činu jednají v rámci 

výkonu územní samosprávy. Jediná výjimka, kdy se jedná o výkon státní správy je 

řešení přestupků.162 Nezařazením do bezpečnostních sborů není dotčena možnost 

spáchání trestného činu mučení příslušníky obecní policie, protože se stále jedná o 

orgán veřejné moci.  

4.3. Soud  

Soudnictví je jedno z druhů státní moci, tedy součást veřejné moci. 

Soudnictví je v podstatě činnost spočívající v aplikaci zákonů, ústavních zákonů a 

mezinárodních smluv. Je potřeba, aby tato aplikace byla nezávislá a nestranná, tedy 

takového stavu je dosaženo nezávislými orgány, tedy soudy. Tato nezávislost je 

dosažena nezávislostí soudců, kteří tuto činnost provádí.163 Nezávislost této moci 

 
158 KOPECKÝ, Martin. Správní právo: obecná část. V Praze: C.H. Beck, 2019. Beckovy právnické 

učebnice. ISBN 978-80-7400-727-9, s. 93 
159 HENDRYCH, Dušan. Správní právo: obecná část. 9. vydání. V Praze: C.H. Beck, 2016. 

Academia iuris (C.H. Beck). ISBN 978-80-7400-624-1, s. 133–135  
160 SLÁDEČEK, Vladimír. Obecné správní právo. 4., aktualizované vydání. Praha: Wolters 

Kluwer, 2019. ISBN 978-80-7598-564-4, s. 297 
161 KOPECKÝ, Martin. Správní právo: obecná část. V Praze: C.H. Beck, 2019. Beckovy právnické 

učebnice. ISBN 978-80-7400-727-9, s. 88 
162 Ust. § 103 odst. 1, zákona č. 250/2016 Sb. Ve znění pozdějších předpisů 
163 KOPECKÝ, Martin. Správní právo: obecná část. V Praze: C.H. Beck, 2019. Beckovy právnické 

učebnice. ISBN 978-80-7400-727-9, s. 5 
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je dosažena vázaností soudců ve své rozhodovací činnosti pouze zákonem a 

mezinárodními smlouvami, čehož je také dosaženo v souvislosti jejich 

nesesaditelnosti a určitým hmotným zabezpečením. Soud aktivně slouží pro 

ochranu spravedlnosti a jako jediný orgán je legitimní o rozhodování o vině a trestu 

trestných činů. K prosazení co nejvyšší možné míry spravedlnosti slouží 

hierarchicky uspořádaná soustava soudů, kdy účastník řízení, resp. strana řízení má 

možnost uplatnit spravedlnost u odvolací instance, tedy vyšší instance soudů, 

v některých případech i u dovolací instance, tedy u třetí a poslední instance 

k dosažení a nalezení práva. Pokud by se jednalo o porušení ústavnosti, je možnost 

využít ještě odděleného soudu mimo běžnou větev obecných soudů, a to Ústavního 

soudu. Všechny tyto instance jsou ve své rozhodovací praxi na sobě prakticky 

nezávislé.164  

Soud je tedy orgán veřejné moci bez dalšího a může se dopustit našeho 

trestného činu. K takovému jednání spadající pod znaky skutkové podstaty mučení 

se může dopustit jednání v podobě třeba v bezdůvodném spoutání obžalovaného při 

jednání, či k nepřiměřeným průtahům trestního řízení, kdy jsou omezena práva 

pachatele.  

Pokládám také za velice důležité zmínit rozhodčí soud při agrární komoře 

ČR a hospodářské komoře ČR. Takový soud se jednoduše nemůže dopustit mučení 

či jiného nelidského a krutého zacházení už jen na základě podmínky dopuštění se 

tohoto činu v souvislosti s výkonem pravomoci orgánu veřejné moci. Rozhodčí 

soud není orgán veřejné moci. Rozhodci nejsou soudci a nenalézají právo, pouze 

stvrzují určitý závazkový vztah. Tedy moc rozhodců není delegována mocí státu, 

ale je delegována pomocí rozhodčí smlouvy projevené vůlí stran, tedy takový 

postup si zvolili strany sami, proto se nemůže jednat o orgán veřejné moci, tedy se 

rozhodci nemůžou dopustit našeho trestného činu.165  

4.4. Jiné orgány veřejné moci 

Mezi jiné orgány veřejné moci bych zejména zařadil státní zastupitelství. 

Nezařadil bych jeho pozici do státní správy, protože státní zastupitelství není státní 

správou, tedy správním úřadem, není přímým ani nepřímým vykonavatelem, ale je 

specifickým orgánem sui generis. Nekoná úkoly typické pro správní úřady, tedy 

 
164 PAVLÍČEK, Václav. Ústavní právo a státověda. Praha: Linde, 1998. ISBN 80-7201-141-3, s. 

309–326 
165 Nález IV. ÚS 1357/07 ze dne 11. 7. 2007, dostupný z databáze NALUS 
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nevystupuje typicky pro orgán státní správy ani jeho funkce takovému typickému 

jednání neodpovídá.166  

Státní zastupitelství má speciální postavení z hlediska zastupování státu, 

které je dáno čl. 80 Ústavy, tedy zastupující veřejnou žalobu, kdy při svém výkonu 

je nezávislé a žádný orgán do jeho činnosti nesmí zasahovat.167 Státní zastupitelství 

představuje zastoupení státu ve veřejné žalobě, tedy zejména jeho činnost spočívá 

v trestním řízení, nikoli však pouze v takovém řízení. Je oprávněné vystupovat i 

v některých civilních věcech.   

Jak jíž bylo řešeno, státní zastupitelství zastupuje veřejnou žalobu 

v trestních věcech. V trestním řízení je státní zastupitelství dozorujícím orgánem a 

dohlíží na průběh celého přípravného řízení a je tedy pánem přípravného řízení. Po 

skončení přípravného řízení je jednou ze stran před soudem. Státní zastupitelství i 

v některých případech má postavení vyšetřovacího orgánu v případech vyšetřování 

o trestných činech spáchaných příslušníky Generální inspekce bezpečnostních 

sborů, bezpečnostní informační služby, úřadu pro zahraniční styky a informace, 

Vojenského zpravodajství či Vojenské policie.168  

Myslím si, že státní zastupitelství má takové postavení orgánu veřejné moci, 

kdy je velice snadné se dopustit trestného činu mučení ze strany státního zástupce, 

ať už při výslechu, či jiných vyšetřovacích metodách.  

Do této kapitoly bych dále zařadil i soudní exekutory, kteří jsou pověřeni 

vedením exekutorského úřadu a vystupují jako orgánu orgán veřejné moci. 

Exekutorský úřad nepatří do soustavy státní správy, je to nezávislý orgán sui 

generis, podobně jako státní zastupitelství, který je pouze vázaný zákony a 

rozhodnutím soudu a který je pověřen ze strany státu k výkonu exekuční činnosti. 

Soudní exekutor naplňuje definici orgánu veřejné moci. Na soudního exekutora se 

v podstatě kladou stejné nároky jako na státní zástupce a soudce.169  

Činnost soudního exekutora spočívá v nuceném výkonu exekučních titulů a 

dále v právní pomoci oprávněnému či povinnému, sepisování listin apod.170  

 
166 KOUŘIL, Petr, K postavení orgánů veřejné žaloby v ČR a SR, Trestní právo, rok 2012, č. 5, 

str. 10-18, dostupné z ASPI (ASPI ID: LIT118878CZ) 
167 Ust. § 3 odst. 1 zákona č. 283/1993 Sb. Ve znění pozdějších předpisů. 
168 Ust. § 161 odst. 4 zákona č. 141/1961 Sb. Ve znění pozdějších předpisů 
169 Exekutorská komora ČR, info, dostupné na http://ekcr.cz 
170 Ust. § 74 zákona č. 120/2001 Sb. Ve znění pozdějších předpisů 
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Tedy jiné orgány veřejné moci jsou takové orgány, kteří nejsou nositeli 

státní správy, ale jsou vlastními orgány sui generis, které mají své místo v našem 

právním řádu a splňují definice orgánu veřejné moci.  

4.5. Vztah k pojmu úřední osoba 

Pojem úřední osoba vznikl nahrazení pojmu veřejný činitel a v souvislosti 

k pojmu veřejná moc, dle mého názoru, je tento pojem užší, tedy ne každý, kdo 

jedná v souvislosti s pravomocí orgánu veřejné moci je úřední osoba.  

Tento pojem je zaveden trestním zákoníkem, kde určitým postaveným osobám se 

klade větší ochrana, ale zároveň na základě jejich moci se klade větší důraz na jejich 

odpovědnost, a tudíž i větší sankce vyplývající za porušení pravomoci takové 

osoby. Úřední osoba je tedy z hlediska trestního práva speciálním subjektem. Jsou 

to takové osoby, které plní důležité úkoly v podobě státních nebo jiných 

celospolečenských zájmů a k prosazování těchto zájmů disponují určitou 

pravomocí.171  

Trestní zákoník nám taxativně stanovuje, které osoby jsou úřední, tedy: 

a) soudce 

b) státní zástupce 

c) prezident České republiky, poslanec nebo senátor Parlamentu České 

republiky, člen vlády České republiky nebo jiná osoba zastávající funkci v 

jiném orgánu veřejné moci 

d) člen zastupitelstva nebo odpovědný úředník územní samosprávy, orgánu 

státní správy nebo jiného orgánu veřejné moci 

e) příslušník ozbrojených sil nebo bezpečnostního sboru nebo strážník obecní 

policie 

f) soudní exekutor při výkonu exekuční činnosti a při činnostech 

vykonávaných z pověření soudu nebo státního zástupce 

g) notář při provádění úkonů v řízení o dědictví jako soudní komisař 

h) finanční arbitr a jeho zástupce 

i) fyzická osoba, která byla ustanovena lesní stráží, stráží přírody, 

mysliveckou stráží nebo rybářskou stráží.172 

 
171 ŠÁMAL, Pavel. Trestní zákoník: komentář. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2012. Velké 

komentáře. ISBN 978-80-7400-428-5, s. 1207 
172 Ust. § 127 odst. 1, zákona č. 40/2009 Sb. Ve znění pozdějších předpisů.  
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Osoby vyjmenované ve všech bodech kromě f) a g) jsou úředními osobami 

v celé rozsahu jejich působnosti. Osoby vyjmenované v bodě f) a g) jsou úředními 

osobami jen v určité části jejich osobnosti, což si můžeme nejvíce povšimnout u 

notáře, kde není úřední osobou ve všech úkonech.173  

Aby nedošlo k záměně, je nutné zmínit poznatek, že trestní zákoník ještě 

speciálně stanovuje jiné úřední osoby, které ale nejsou relevantní z hlediska § 149 

TZ, protože jsou úředními osobami pouze ve vztahu k ust. § 331 – 333 TZ, tedy 

jsou vymezeny speciálními ustanoveními. Tyto zmíněné osoby se tedy nemohou 

dopustit mučení či jiného nelidského a krutého zacházení.174 

Konkretizoval bych bod c) kde jiní funkcionáři orgánů veřejné moci jsou 

takoví funkcionáři, co rozhodují o právech a povinnostech osob a tyto práva 

povinnosti jsou státem vynutitelná. Budou sem tedy například spadat funkcionáři 

jak ústředních správních úřadů, tak i úřadů s celostátní působností, tedy: 

funkcionáři České inspekce životního prostředí apod.175 Tohoto funkcionáře je 

potřeba odlišit od odpovědného úředníka zmíněného v bodu d), kdy je takový 

úředník je tomuto funkcionáři podřízen a nemá z tohoto titulu samostatnou 

rozhodovací pravomoc jako funkcionář, ale vykonává pravomoc v souvislosti 

s výkonem ve vztahu ke státu ať už přímo či odvozeně. Naproti tomu, kdy úředníci 

nevykonávající takovou pravomoc k plnění úkolů společnosti či státu, nejsou 

úředními osobami.176  

 

 

  

 
173 ŠÁMAL, Pavel. Trestní zákoník: komentář. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2012. Velké 

komentáře. ISBN 978-80-7400-428-5, s. 1207 a 1214 
174 Ust. § 334 odst. 2 zákona č. 40/2009 Sb. Ve znění pozdějších předpisů 
175 ŠÁMAL, Pavel. Trestní zákoník: komentář. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2012. Velké 

komentáře. ISBN 978-80-7400-428-5, s. 1209–1210 
176 Tamtéž 
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5. MUČENÍ Z VÝKLADU JUDIKATURY 

ESLP  

Z hlediska výkladu pojmu mučení a jiného nelidského, krutého či 

ponižujícího zacházení nebo trestání je interpretace v podobě judikatury ESLP čl. 

3 EÚLP naprosto nepostradatelná. V tomto oddíle budu uvádět jak klíčové 

rozhodnutí ESLP, které jsem nějakou měrou zmínil již v kapitole 1, tak i různé 

rozhodnutí z hlediska zajímavosti, pro představu čtenáře, co vše může být 

subsumováno pod rozpor s čl. 3 EÚLP.  

5.1. Vybrané kapitoly 

Jako první bych uvedl, neřekl bych, že nejdůležitější, ale určitě nemálo 

důležitý tzv. GREEK CASE. Toto rozhodnutí jako první stanovilo definici pojmu 

mučení, resp. prvky, které formují tento pojem, kdy se touto problematikou komise 

musela zabývat. Narozdíl od naší definice určuje pouze tři tyto prvky. Ostatní znaky 

definice byly určeny až po sléze. Problematika tohoto případu spočívá v tom, kdy 

v Řecku v období 1967-1974 vládla řecká junta (vojenský režim, který sesadil 

legálně zvolenou vládu), prováděla praktiky mučení na civilistech v podobě falaky. 

V tomto případě komise shledala porušení čl. 3 EÚLP a shledala porušení jak 

v nelidském zacházení, tak v horší formě mučení, tedy stanovila hlavní definiční 

znaky mučení. Těmito znaky jsou: 

1) Silné utrpení 

2) Účel jednání 

3) Úmysl takového jednání.177 

V návaznosti na tento případ bych zmínil rozsudek Selmouni v. France. 

V tomto případu se jedná o špatné zacházení ze strany francouzské policie, kdy 

měla do stěžovatele kopat, nutila ho klečet před mladou ženou, které policista řekl: 

„Uvidíš někoho zpívat“. Dále byla oběť vystavena znásilnění, kde policista 

poznamenal: “Vy Arabové máte rádi, když jste naštvaní“. Dále ze strany policisty 

byl vyndán pohlavní úd a nutil oběť k orálnímu uspokojení. Tedy, v tomto času byl 

 
177 COUNCIL OF EUROPE, EUROPEAN COMMISSION OF HUMAN RIGHTS, The Greek 

Case, Denmark v. Greece No. 3321/67, Norway v. Greece No. 3322/67, Sweden v. Greece No. 

3323/67, Netherlands v. Greece No 3344/67, online 
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přidán velmi důležitý čtvrtý definiční znak, kdy tyto znaky v tomto znění zůstali 

dodnes.  

Tedy ke zmíněným třem znakům v Greek case byl přidán znak čtvrtý: 

4) Veřejná moc.178 

Další velice klíčový případ, který nám do definice deleguje další znak 

určující špatné zacházení vyplývá z případu Ireland v. United Kingdom. Tento 

případ se odehrával v krizi mezi Velkou Británií a Severním Irskem, kdy ve 14 

případech na občany severního Irska ze strany Spojeného Království bylo 

aplikováno tzv. 5 technik výslechu. Tyto techniky spočívají ve smyslové deprivaci, 

či kompletní dezorientaci. Tyto techniky jsou: 

a) Wall-standing: tato technika spočívá, že oběť stojí u zdi, kdy nohy musí být 

od sebe, ale zároveň chodidla u sebe. Ruce musí být nad hlavou a prsty se 

oběť musí dotýkat zdi. Dále musí stát na prstech u nohou celou vahou svého 

těla a držet takto třeba celé hodiny.  

b) Hooding: celou dobu mají šátek či kapuci oběti přes hlavu a nechávají se na 

hlavě po celou dobu výslechu.  

c) Vystavení hluku: do výslechu jsou osoby ponechán v místnosti, kde celou 

dobu jim byl pouštěn hlasitý a syčivý hluk. 

d) odepření spánku: do výslechu jsou osoby ponecháni beze spánku a je jim ve 

spánku bráněno 

e) odepření jídla a pití: do výslechu byly oběti omezeni ve stravě ať již zcela, 

či v minimální míře.  

Tedy zde k fyzickým útrapám se přidávají i psychické, tedy ke špatnému 

zacházení, a tedy i k porušení čl. 3 EÚLP může dojít nejenom násilím způsobující 

fyzické, ale i psychické utrpení nebo kombinaci obojího. Tedy k porušení čl. 3 

EÚLP dochází i pouhou psychickou deprivací. Dále nám tento případ vytyčil, 

jakým způsobem přistupovat k rozdílu mezi mučením a méně závažnými formami 

špatného zacházení, kdy nám aplikuje délku, intenzitu, rozsah způsobené újmy 

apod. V tomto případě soud shledal, že k těžké formě špatného zacházení, tedy 

mučení, nedošlo. Na druhou stranu oponující stanovisko soudce O´Donoghue, který 

se neztotožňuje s rozhodnutím a je názoru, že těchto pět technik naplňuje mučení. 

Osobně se domnívám, že v souvislostech dnešní doby a charakteru vývoje výkladu 

 
178 CASE OF SELMOUNI v. FRANCE, Rozsudek ESLP, 28. 7. 1999, č. 25803/94. 
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EÚLP, by dnes takové jednání již naplnilo mučení, nikoli pouze jen nelidské 

zacházení a z hlediska názoru se přikláním k názoru tohoto soudce. A konečně řekl 

bych poslední z klíčových faktorů tohoto rozhodnutí je stanovení, že nezáleží pouze 

na délce takového utrpení či síle tohoto utrpení, ale je potřeba přihlédnout k délce 

léčení, věku, pohlaví apod., tedy záleží na osobě oběti a je třeba zcela vykládat 

porušení čl. 3 v souvislostech s okolnostmi případu.179  

Citace rozsudku ESLP Ireland v. United Kingdom ze dne 18. 1.1978 zní: 

„špatné zacházení musí dosáhnout minimální úrovně závažnosti, má-li spadat do 

oblasti působnosti článku 3. Posouzení tohoto minima je ve své podstatě relativní; 

záleží na všech okolnostech případu, jako je délka léčby, její fyzické nebo duševní 

účinky a v některých případech pohlaví, věk a zdravotní stav oběti atd.“.180 

Dále si myslím, že je třeba uvést rozhodnutí, která nám odpovídá na otázku, 

zda-li je mučení za určitých okolností ospravedlnitelné, tedy třeba mučení teroristů 

za účelem předcházení teroristických útoků apod. Rozhodnutí Gäfgen v. Germany, 

které pojednává o únosu nejmladšího syna bankovní rodiny pachatelem. Při 

zadržení pachatele mělo dojít při přítomnosti doktora a speciálně povolaným 

policistou nejdříve k pohrůžce mučení a následně k bolestivým praktikám, které by 

ale nezanechalo na pachateli následky. Nakonec se pachatel přiznal a ukázal přesně, 

kde nechal tělo malého chlapce, které bylo nalezeno pod molem rybníka nedaleko 

Birstein, kde byly zajištěny i sešity a batoh dítěte a další důkazy. Soud konstatuje, 

že ani takto „nutné“ zjištění polohy dítěte, ani i kdyby bylo naživu, není 

ospravedlnitelné k uchýlení se ke špatnému zacházení ze strany veřejné moci, 

nesmí dojít ke snížení důstojnosti pachatele, jak je to zakotveno i v Ústavě 

Německa, kde se v tomto rozhodnutí mluví o tzv. základním zákoně.181 Tedy tento 

Case zakotvuje absolutnost zákazu takového jednání.  

Samozřejmě zastávám názor absolutnosti zákazu, ale při výkladu porušení 

čl. 3 EÚLP zastávám názor, zamyslet se velice střízlivě z hlediska okolností 

případu, zda-li nějaké „drsnější“ výslechové metody by naplnily porušení čl. 3 

v souvislostech s okolnostmi případu. Také by samozřejmě záleželo, jaké metody 

by použili, což v podobě např. falaky je naprosto nepřípustné. Vezmeme si příklad 

 
179 CASE OF IRELAND v. UNITED KINGDOM, Rozsudek ESLP, 18. 1.1978, č. 5310/71 
180 citace neodborně přeložena autorem diplomové práce. Srov. original: „ill-treatment must attain 

a minimum level of severity if it is to fall within the scope of Article 3 (art. 3). The assessment of 

this minimum is, in the nature of things, relative; it depends on all the circumstances of the case, 

such as the duration of the treatment, its physical or mental effects and, in some cases, the sex, age 

and state of health of the victim, etc.“ 
181 CASE OF GÄFGEN v. GERMANY, Rozsudek ESLP, 1. 6. 2010, č. 22978/05 
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s teroristou, který umístil doprostřed Prahy výbušninu, při které by zahynul větší 

počet lidí. Zastávám názor, že pokud bych vykládal čl. 3 EÚLP v souvislostech 

k okolnostem, ve srovnání s jiným případem, kdyby takové jednání ze strany 

veřejné moci naplnilo znaky špatného zacházení, tak v našem uváděném příkladě 

bych to zjevně k okolnostem rozhodně nevyložil jako porušení čl. 3 EÚLP pro 

získání informace umístění výbušniny. Zde zastávám názor Machiavelliho zásady: 

„účel světí prostředky“. Zastávám se zde výslechových metod v podobě facek, 

nepodáním stravy, „jemné“ spánkové deprivace. Vše samozřejmě za přítomnosti 

psychologa. Samozřejmě, pokud by příslušníci bezpečnostních sborů pokračovali 

nadále v takovém jednání i po získání informace, již souhlasím s uplatněním 

porušení čl. 3 EÚLP.  

Dále bych z hlediska zajímavosti určitě zmínil problematiku, která je 

z prvního pohledu soukromoprávní, a to problematiku domácího násilí. Tedy 

nejenom pasivně ze strany neuchylovat se ke špatnému zacházení, ale nýbrž i 

aktivně jednat, pokud dochází ze stran soukromých osob k takovému protiprávnímu 

jednání. Tedy je to jedno z rozhodnutí zakládající odpovědnost státu postihovat 

takové jednání i pokud nedochází k takovému jednání ze strany veřejné moci. 

Takové jednání nám výborně popisuje rozhodnutí Opuz v. Turkey. Z hlediska Čl. 

3 je pro nás relevantní druhá část rozhodnutí, proto pominu zabití matky 

stěžovatelky, které se vztahuje ke Čl. 2. Stěžovatelka byla vystavena domácímu 

násilí ze strany svého manžela, kdy byla fyzicky napadána ze strany manžela, tedy 

byla vystavena zranění a utrpení odpovídající mučení ve smyslu Čl. 3. Stěžovatelka 

byla soustavně vystavována takovému jednání. I přes opakované naléhání na 

turecké úřady stěžovatelce nepomohly, tedy tolerovaly jednání jejího manžela, 

tudíž způsobily stěžovatelce pocity naprosté bezbrannosti, beznaděje, zranitelnosti 

apod. A zde se dostáváme k jádru problému. Čl. 3 sice předpokládá pouze takové 

jednání ze strany veřejné moci, ale pokud se zaměříme na čl. 1, tedy smluvní strany 

EÚLP musejí zajistit tyto základní práva v EÚLP všem subjektům podléhající jejich 

jurisdikci. Tedy čl. 1 ve spojení s čl. 3 definuje odpovědnost státu zaručit všechny 

práva vyplývající z EÚLP, tedy aktivně naplňovat ochranu proti mučení, tedy 

zabránění, aby jednotlivci byli vystaveni takovému jednání naplňující čl. 3, byť i ze 

strany soukromých osob. Toto rozhodnutí potvrzuje, že nepostačí pouze ze strany 

státu přijmout patřičnou legislativu, ale i její aktivní aplikace strany veřejné moci.182 

 
182 CASE OF OPUZ v. TURKEY, Rozsudek ESLP, 9. 9. 2009, č. 33401/02 
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Tento rozsudek nám krásně ukazuje, že se stát může dopustit porušení čl. 3 EÚLP 

i omisivním jednáním. Proto je z pohledu rozsudku třeba zamyslet, zda-li 

analogicky nepoužít tento výklad k našemu TČ § 149 TZ, kdy by příslušníci Policie 

ČR pouze přihlíželi třeba tomuto výše zmíněnému domácímu násilí, kdy by muž 

bil ženu v přítomnosti Policie, která by nikterak nezasáhla a pouze přihlížela. Já si 

myslím, že v tuto chvíli by svým omisivním jednáním naplnili skutkovou podstatu 

§ 149 TZ.  

S odpovědností státu trestat takové jednání nám nepochybně souvisí jak 

přijmutí trestněprávní úpravy, tak i účinný způsob vymáhání této úpravy jako i 

účinný vyšetřovací aparát. Tuto problematiku stanovuje relativně nový Rozsudek 

Cestaro v. Italy. Tento rozsudek pojednává událostech ohledně summitu G8 

v Janově v Itálii, při kterém probíhala demonstrace a šarvátky mezi policií a 

demonstranty. Cílem demonstrantů, resp. organizace GSF, která tuto demonstraci 

pořádala, byl protiglobalizační demonstrace. Demonstranti byli rozděleni do 

několika bloků odpovídajícím názvům barev. Klíčový z našeho hlediska je tzv. 

„Černý“ blok, který měl ve městě uskutečňovat násilné nepokoje a rabování. Pro 

nás jsou důležité dvě události, které se uskutečnili ve škole Diaz-Pertini a Diaz-

Pascoli. Po bouřkách nad městem radnice určila školu Diaz-Pertini jako ubytovací 

středisko demonstrantů. V noci Policie vtrhla do školy Diaz-Pertini, kde následně 

bez výjimky byli všichni biti obušky a pěstmi či kopanci. Někteří demonstranti jako 

známku kapitulace drželi na hlavou své doklady totožnosti či se někteří chtěli 

schovat na záchodech. Následně byli chyceni a zbiti, někteří dokonce taženi za 

vlasy. Žalobce ve věku 62 let, který byl také přítomen, byl zbit, bylo do něj kopáno, 

čímž utrpěl vzhledem k věku mnohačetné zlomeniny. Stěžovatel byl následně 

dlouhou dobu léčen, byl více jak 40 dní uznán práce neschopným a musel 

podstoupit operace. Tyto uvedená zranění mu způsobila doživotní slabost v paži a 

noze. Následně po tomto zásahu policie vtrhla do Diaz Pascoli, kde novináři 

natáčeli události, co se staly v Diaz-Pertini. Novináři zde i živě vysílali. Při razii 

policistů byli novináři nuceni přestat filmovat a vysílat a následně jim byly 

zabaveny nahrávky obsahující záznamy natočené během tří dnů tohoto summitu. 

Dále byly zabaveny harddisky právníků GSF, které byly poškozené. Tyto incidenty 

se staly předmětem trestního řízení, kde bylo prvoinstančním soudem odsouzeno 

12 osob za trestné činy padělání, křivého obvinění, ublížení na zdraví a zneužití 

zbraně. Později kasační soud prohlásil v případě deseti obžalovaných pro trestný 

čin těžkého ublížení na zdraví za promlčený. ESLP na základě skutkových 
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okolností prokázaných před vnitrostátními soudy nemusel dokazovat zda-li takové 

jednání spadá pod čl. 3 EÚLP, protože o tomto nebyl pochyb. Soud se pouze musel 

vypořádat s problematikou, zda-li toto špatné zacházení je kvalifikováno jako 

mučení. Podmínkou kvalifikovat špatné zacházení je úmysl takového jednání, který 

odlišuje mučení od ostatních druhů špatného zacházení. Soud konstatuje, že 

k tomuto zásahu mohlo dojít za nenásilných okolností. Místo klidné domovní 

prohlídky tato razie byla promyšlená a úmyslná, tedy není pochyb, že v tomto 

případě šlo o mučení ve svém smyslu. Zde se dostáváme k jádru tohoto rozhodnutí, 

kdy soud se zabývá neidentifikovatelností policistů, což je neslučitelné s EÚLP, 

osobně se domnívám, že tato problematika naráží na již zmíněné účinné 

vyšetřování. Stát je povinen zajistit účinné, rychlé a efektivní vyšetřování, které má 

být zahájené neprodleně, což odkazuje na starší rozsudky viz. např: Assenov and 

others v. Bulgaria. Dále se soud zabýval promlčením trestného činu ublížení na 

zdraví, kdy u takového trestného činu došlo k promlčení a pachatelé za takové 

jednání nebyli potrestáni. Z hlediska výše trestů by pachatelům nehrozilo adekvátní 

potrestání za takové jednání. Smluvní strany EÚLP a CAT jsou povinné 

legislativním procesem zavést trestné činy odpovídající mučení a jiného nelidského 

zacházení nebo trestání, které by měli odpovídající tresty z hlediska závažnosti 

těchto trestných činů. Dále Soudní dvůr konstatuje, že v případě špatného zacházení 

by nemělo být trestní řízení zastaveno z důvodu promlčení, proto tedy není možné 

akceptovat tyto promlčecí lhůty, které nepřipouští výjimku. Tento rozsudek nám 

stanovuje důležité faktory, tedy policisté, kteří byli přítomni a dopouštěli se mučení, 

nebyly identifikováni, jelikož byli zahaleni. Soud konstatuje, že je naprosto 

neslučitelné s EÚLP neurčení totožnosti příslušníků bezpečnostních sborů, kdy by 

měli být policisté povinni označeni služebním číslem, tedy neúčinný vyšetřovací 

aparát takového porušení čl. 3 EÚLP, kdy stát je povinen zajistit efektivní 

vyšetřování a zajištění dostatečných důkazů. Tato neschopnost vyplývá 

z nedostatečné spolupráce policie se stáním zastupitelstvím v ranné fázi. Dále je 

stát povinen přijmout takovou trestněprávní úpravu, která by naplňovala znaky 

mučení a špatného zacházení a k této úpravě odpovídající tresty ve vztahu 

k závažnosti takového trestného činu a zároveň zajistit výjimku nepromlčitelnosti 

takového jednání, tedy nepostačí pouze náhrada škody. 183 

 
183 CASE OF CESTARO v. ITALY, Rozsudek ESLP, 7. 4. 2015, č. 6884/11 
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Jako poslední z rozhodnutí ESLP, které si tu dovolím uvést je rozhodnutí 

BOUYID v. BELGIUM. Toto rozhodnutí nám vystihuje, jak se výklad EÚLP vyvíjí 

časem, tedy takové jednání, které by zjevně nebylo svojí závažností považováno za 

porušení čl. 3 z pohledu dřívější doby, se dnes za porušení tohoto článku považuje. 

Žadatel byl před domovními dveřmi svého domu zastižen policistou v civilu 

z místního oddělení Saint – Josse-ten-Noode a byl vyzván k prokázání totožnosti. 

Žadatel odmítl a následně byl policistou lapen za bundu a odveden na policejní 

stanici při čemž došlo k roztržení bundy. Následně na policejní stanici stěžovatel 

byl sám v místnosti s policistou, kde mu byly vraženy facky do obličeje, což bylo 

potvrzeno lékařskou zprávou, která konstatuje, že stěžovatel byl ve stavu šoku a byl 

mu způsoben erytém na tváři a na jeho zvukovodu. Zde je potřeba konstatovat, že 

se jedná o náctileté, kteří se stali obětí ponižujícího zacházení. Policisté 

konstatovali, že jeden ze stěžovatelů se choval neslušně, kde si dělal legraci 

z příslušníka policie a slovně mu oponoval. Soudní dvůr konstatuje, že jakékoli 

použití síly, která není nezbytně nutná a je užito na osobě která je zbavena svobody, 

lze konstatovat, že jde o snížení důstojnosti takové osoby, a tedy o porušení čl. 3 

EÚLP. Soud konstatuje, že i když oběť neměla žádné trvalé následky, tak je třeba 

chránit fyzickou integritu a důstojnost člověka, což je předmětem ochrany čl. 3 

EÚLP. Je třeba uvést, že takové jednání ze strany policejního sboru v Saint – Josse-

ten-Noode nebylo jediné, ale bylo používáno soustavně. Na tomto rozsudku je 

vidět, jak se postupem času tento pomyslný práh pro aplikaci čl. 3 EÚLP postupem 

času mění. Osobně se s tímto závěrem ESLP neztotožňuji. Myslím si, že takový 

práh pro aplikaci čl. 3 EÚLP takové jednání ze strany veřejné moci nepřesáhlo. I 

když se jednalo o soustavné jednání místní policie, nemyslím si, že by to odpovídalo 

charakteru špatného zacházení vzhledem k okolnostem a chování náctiletého. 

Domnívám se, že zde kárná odpovědnost policisty by postačila, protože bychom se 

měli držet zásady subsidiarity trestní represe a takovému jednání by se dalo 

předcházet jinými prostředky.184  

Jak jsem již uváděl, zastávám názor, že při výkladu čl. 3 EÚLP a jeho 

porušení bychom měli postupovat velice střízlivě i v souvislostech průběžného 

vývoje chápání EÚLP směrem k vyšší ochraně základních práv. Pokud se podíváme 

na tento případ, kdy i za takové „prosté“ jednání soud shledal porušení čl. 3 EÚLP, 

domnívám se, že v budoucnu, pokud bychom šli tímto směrem, by mohlo dojít 

 
184 CASE OF BOUYID v. BELGIUM, Rozsudek ESLP, 28. 9. 2015, č. 23380/09 
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k omezení funkčnosti orgánů veřejné moci, protože by takový orgán musel 

postupovat velice obezřetně k uplatnění své pravomoci, a tedy by tímto došlo i 

k neúčinnosti třeba takových vyšetřovacích metod. Narážím na problematiku toho, 

abychom se v budoucnu nesetkali s takovým výkladem porušení čl. 3 EÚLP, že by 

policista zvýšil při výslechu hlas, a již by se dopustil minimálně ponižujícího 

zacházení. Na základě tohoto rozhodnutí je potřeba dojít k určitému zamyšlení.  

V této kapitole jsem uvedl několik rozhodnutí, které jsem z hlediska 

podstaty naší problematiky považoval za zajímavé a zároveň důležité. Rozhodně 

toto není vyčerpávající výčet, ale smyslem této diplomové práce není výtah 

judikatury ESLP, ale nýbrž nastínění institutu zákazu špatného zacházení a jeho 

vnitrostátní aplikace, což tato zmíněná judikatura nám tvoří poměrně pěkně ucelený 

obraz.  
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6. KOMPARACE S JINÝMI PRÁVNÍMI 

ÚPRAVAMI STÁTŮ 

Správná práce by měla alespoň určitou měrou porovnat právní úpravu jak 

českého právního řádu, tak i minimálně z hlediska zajímavosti i právní úpravu 

jiných států. Proto bych se rád v této kapitole věnoval stručně jiným právním 

úpravám různých států. Rád bych uvedl na pravou míru, že se zde jedná o trochu 

zavádějící název této kapitoly, protože nejde o komparaci jako takovou, která by si 

zasloužila daleko podrobnější zpracování, spíše se jedná o krátký exkurz do jiných 

právních úprav. 

6.1. Srovnání s německou úpravou 

V německém právním řádu není lehké najít zakotvení tohoto chráněného 

statku. Tento institut, resp. ochrana tohoto statku není vůbec v německém právním 

řádu explicitně zmíněna, tedy pokud bychom hledali slovo „Folter“ což je překlad 

pro mučení, ničeho bychom se nedopátrali. 

K takovému zákazu je tedy potřeba přistupovat výkladem určitých 

ustanovení německého právního řádu, ze kterých více, či méně ochrana tohoto 

statku vyplývá.  

Jako první bych určitě zmínil Art. 1 Abs 1 GG, kdy v tomto článku je 

zmíněno, že důstojnost člověka je nedotknutelná. Z tohoto článku tedy vyplývá, že 

jakékoli ponižující jednání je striktně zakázáno. Dále z tohoto článku vyplývá, že 

je stát povinen ji chránit, tedy zřejmě i vyplývá takové jednání trestat.185  

Další ústavní zakotvení této problematiky je v Art. 104 Abs. 1 GG. Ve větě 

druhé tohoto ustanovení je striktně zakázáno týrat zadržené osoby ať již psychicky 

či fyzicky. O mučení zde sice není stanoveno jediné slovo, ale jednání spočívající 

v týraní osob v podstatě odpovídá ať už nelidskému zacházení, tak horšímu chování 

v podobě mučení.186  

Jak vyplývá ze čl. 4 CAT, tak každý stát, který se k této úmluvě zavázal, je 

povinen, aby veškeré jednání, které odpovídá mučení bylo stanoveno v trestním 

zákoně daného státu a byly za takové jednání stanoveny odpovídající tresty, což 

 
185 WOLFF, A. Heinrich, Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland: Handkommentar, 12. 

Auflage, Nomos, ISBN 978-3-8487-4815-0 
186 Čl. 104 odst. 1, věta druhá, Základního zákona Spolkové republiky Německo zní:  

„Je naprosto vyloučené psychické a fyzické týrání zadržených osob.“ 
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platí i pro Spolkovou republiku Německo, která je také signatářem této úmluvy. 

Samozřejmě, jak jsem popsal výše, opět v trestním zákoně Německa není explicitně 

stanovený zákaz mučení.  

Takové trestné činy, které by naplňovaly jednáním znaky mučení, nebo 

alespoň špatné zacházení se nacházejí v StGb třicátém oddílu nazvaném „trestné 

činy v úřadu“. Jeden z trestných činů je v § 340 StGb a volně bych ho přeložil jako 

Ublížení na zdraví v Úřadu187, druhým trestným činem je v § 343 StGb, který je 

volně přeložený jako nátlak k výpovědi.188 Tyto důležité paragrafy si dovolím 

odcitovat pod čarou.  

§ 340 StGb uvádí pojem „ublížení na těle“, tedy tento pojem obsahuje jak 

fyzické, tak i psychické utrpení. Můžeme tu ale spatřovat určitý rozdíl od české 

právní úpravy, který spočívá v nepostižení kvalifikovanějších skutkových podstat. 

Německá úprava to řeší souběhem obecných ustanovení a jejich souběhu s tímto 

speciálním, kde na tyto ust. odkazuje přímo toto ustanovení, tedy přiměřeně se 

použijí ust. § 224 – 229 StGb, tedy například nebezpečné ublížení na těle apod., 

tedy i z hlediska trestu, tedy se může jednat o souběh trestných činů189, což je 

zásadní rozdíl od české trestněprávní úpravy, kde takovýto souběh trestných činů 

s obecnými ustanoveními je  vyloučen, tedy například s těžkým ublížením na zdraví 

apod.  Tresty za takové jednání jsou relativně srovnatelné s českou právní úpravou.  

Co se týče § 343 StGb nátlak k výpovědi, se tato právní úprava zaměřuje čistě na 

fyzický nebo psychický nátlak ze strany veřejné moci v souvislosti s výpovědí 

pachatele, ale nikoli pouze v trestním řízení. Z hlediska pachatele se tohoto 

 
187 § 340 StGb zní: 

„(1) Úřední osoba, která se dopustí nebo se dopustila ublížení na těle při výkonu své 

služby nebo v souvislosti se svou službou, bude potrestána odnětím svobody v rozmezí od 

tří měsíců do pěti let. V méně závažných případech se jedná o trest odnětí svobody až na 

pět let nebo pokutu. 

(2) Pokus je trestný. 

(3) Na trestné činy podle odstavce 1 věty 1 se obdobně použijí § 224 až 229.“, 

Jedná se o volný překlad autora diplomové práce inspirovaný překladem dostupným na 

beck-online.cz 
188 §343 StGb zní: 

(1) Kdo jako úřední osoba, která je povolána ke spolupůsobení v 

1.v trestním řízení, v řízení o nařízení úředního zadržení, 

2.v řízení o peněžitých pokutách nebo 

3. v disciplinárním řízení nebo v řízení před čestným soudem nebo soudem 

projednávajícím provinění proti výkonu povolání, 

s jiným tělesně zle nakládá, užije proti němu jinak násilí, vyhrožuje mu násilím nebo ho duševně 

mučí, aby ho přinutila v řízení něco vypovídat nebo prohlásit anebo to opominout, trestá se 

trestem odnětí svobody od jednoho roku do deseti let. 

 (2) V méně těžkých případech je trestem trest odnětí svobody od šesti měsíců do pěti let. 

Jedná so překlad dostupný na beck-online.cz 
189 ESER, Albin. Strafgesetzbuch: Kommentar. 30., neu bearbeitete Auflage. München: C.H. 

Beck, 2019. ISBN 978-3-406-70029-3. 
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trestného činu může dopustit pouze osoba v souvislosti s výkonem veřejné moci.190 

Opět by takové jednání z hlediska porovnání české právního řádu naplnilo § 149 

TZ. 

Dle mého názoru § 149 TZ je výstižnější či líbivější, ale v obsahu ve 

srovnání s § 149 TZ v podstatě nespatřuji rozdíl.  Německou právní úpravu považuji 

za srovnatelnou s českou, která postihuje obecně jakékoli druhy jednání naplňující 

čl. 3 EÚLP, srovnatelně přísné tresty reagující na závažnost protiprávního jednání. 

Myslím si, že závazek vyplývající z mezinárodních dohod postihnout obecně 

jednání odpovídající špatnému zacházení a přiměřenému trestu za takové jednání 

je splněn na vysoké úrovni ze strany Spolkové republiky Německo.      

6.2. Komparace se slovenskou úpravou  

Toto srovnání jsem zvolil záměrně. Z hlediska kulturní, sociální, politické a 

historické provázanosti se Slovenskou republikou jsem očekával, že úprava tohoto 

statku bude velice podobná. V podstatě takové znění je totožné z hlediska znaků 

skutkové podstaty. Jemné odchylky můžeme spatřovat v kvalifikovaných 

skutkových podstatách a sankcích.  

Slovenská republika zákaz mučení má podobně jak Česká republika 

zakotven v ústavě, tedy v čl. 16 odst. 2 zákona č. 460/1992 Sb.191 a samozřejmě na 

základě zavázanosti k CAT i v trestním zákoně, konkrétně v § 420 zákona č. 

300/2005 Z. z..192 Slovenská úprava z hlediska trestu se obecně pozdává přísnější. 

 
190 ESER, Albin. Strafgesetzbuch: Kommentar. 30., neu bearbeitete Auflage. München: C.H. 

Beck, 2019. ISBN 978-3-406-70029-3. 
191 čl. 16 odst. 2 ústavního zákona č. 460/1992 Sb. zní: „Nikoho nemožno mučiť ani podrobiť 

krutému, neľudskému či ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestu.“ 
192 § 420 zákona č. 300/2005 Z.z. zní:  

(1) Kto v súvislosti s výkonom právomoci orgánu verejnej moci, z jeho podnetu alebo s 

jeho výslovným alebo tichým súhlasom inému týraním, mučením alebo iným neľudským alebo 

krutým zaobchádzaním spôsobí telesné alebo duševné utrpenie, potrestá sa odňatím slobody na 

dva roky až šesť rokov. 

(2) Odňatím slobody na tri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin 

uvedený v odseku 1 

a) najmenej s dvoma osobami, 

b) závažnejším spôsobom konania, 

c) na chránenej osobe, 

d) z osobitného motívu, alebo 

e) na osobe, ktorej bola obmedzená osobná sloboda v súlade so zákonom. 

(3) Odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha 

čin uvedený v odseku 1 

a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť, 

b) aby inému zmaril alebo sťažil uplatnenie jeho základných práv a slobôd, alebo 

c) ako člen nebezpečného zoskupenia. 

 



66 
 

Na rozdíl od české úpravy je v tomto odstavci obecná úprava chráněných osob, 

které jsou definovány v § 139 zákona č. 300/2005 Z. z., kde česká úprava takovéto 

osoby zasluhující vyšší ochrany zmiňuje konkrétně v odst. 2 a 3 § 149 TZ. Tedy 

pokud daný trestný čin bude spáchán na těhotné ženě či dítěti mladší patnácti let, 

v české úpravě je takové jednání možné přísněji postihnout.  

Veliký rozdíl je zde, pokud pachatel takovým jednáním způsobí smrt, kdy 

česká úprava dovoluje za takové jednání uložit až osmnáct let trestu odnětí svobody, 

na rozdíl od slovenské úpravy, která dovoluje za takový následek uložit maximálně 

trest odnětí svobody ve výši dvanácti let.  

Zajímavý je postih jednání, které definuje slovenská úprava v odst. 4, kdy 

takové jednání je zcela opomenuto v české právním úpravě, tedy naplnění skutkové 

podstaty mučení a způsobení smrti či těžkého ublížení na zdraví na více osobách.193 

Slovenská úprava dovoluje uložit trest odnětí svobody až na dvacet let za takové 

jednání. Pokud se zaměříme na vývojová stadia tohoto trestného činu, tedy 

konkrétně na přípravu, takové jednání tohoto trestného činu je ve slovenské úpravě 

trestné bez dalšího. Tedy taková příprava je trestná za zločin, který je stanoven dle 

slovenské úpravy za trestný čin s horní hranicí převyšující pět let a zároveň se jedná 

o úmyslný trestný čin, tedy ve slovenské úpravě není zmíněna sousloví „příprava 

je trestná“ ve zvláštní části jako v české úpravě.194 Ve vztahu k zavinění se bude 

jednat vždy o úmyslný trestný čin analogicky k české právní úpravě.   

6.3. Srovnání s úpravou Ruské federace 

Ruská federace podobně jako v České republice má zakotvený zákaz 

mučení již v Ústavě. Konkrétně takové zakotvení je v Čl. 21 ÚRF. Od české úpravy 

je zde navíc konkretizováno, že nikdo nesmí být podrobován žádným lékařským, 

vědeckým či jiným pokusům bez dobrovolného souhlasu195, tedy gramatický 

 
(4) Odňatím slobody na dvanásť rokov až dvadsať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha 

čin uvedený v odseku 1 

a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví viacerým osobám alebo smrť viacerých 

osôb, alebo 

b) za krízovej situácie.“ 
193 Ust. § 420 odst. 4 zákona č. 300/2005 Z. z. ve znění pozdějších předpisů.  
194 Ust. § 13 odst. 2 ve spojení s § 11 odst. 1 zákona č. 300/2005 Z. z. ve znění pozdějších 

předpisů. 
195 Čl. 21 Ústavy Ruské federace zní: 

„1. Důstojnost osoby je chráněna státem. Základem jejího omezování nemůže být nic. 

2. Nikdo nesmí být podroben mučení, násilí, jinému krutému nebo ponižujícímu zacházení 

nebo trestání. Nikdo nesmí být podroben lékařským, vědeckým nebo jiným pokusům bez 

dobrovolného souhlasu.“ 

Jedná o volný překlad autora diplomové práce.  
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výklad je zde širší, ale já se domnívám, že by postačila pouze věta první, protože 

pomocí logického výkladu můžeme dospět, že jakékoli pokusy na lidském těle bez 

dobrovolného souhlasu ve své podstatě spadají pod pojem mučení a jiné nelidské 

zacházení. Podobně jako v české republice se takový zákaz jednání dostal do 

základního zákona Ruské federace v pozdější době, konkrétně 12. prosince 1993, 

kdy byla tato ústava přijata.  

Podobně jako Česká republika i Rusko je signatářem CAT a EÚLP, tedy je 

zavázané odpovědností předcházet takovému jednání, a i takové jednání trestat 

v rámci trestního práva. Konkrétně takové jednání můžeme nalézt v § 117 

v Trestním zákoníku Ruské federace ze dne 13. 6. 1996 N 63-ФЗ.196 Velký rozdíl 

od české právní úpravy je v subjektu tohoto trestného činu. Tedy pro mučení 

v Ruské federaci není potřeba postavení speciálního subjektu, ale takového jednání 

se může dopustit daleko širší okruh subjektů než-li je to v České republice. V tomto 

rozdílu spatřujeme i „nespecialitu“ tohoto ustanovení, kdy naopak pokud by došlo 

k horšímu následku, než je uvedeno v tomto ustanovení, použijí se speciální 

ustanovení vůči tomuto. Tedy pokud by se takovým jednání způsobilo těžké 

ublížení na zdraví či smrt, již by se jednalo o jiný trestný čin.197  

Dále stojí za zmínku úprava § 302 Trestního zákoníku Ruské federace, 

konkrétně odst. 2, kdy nucení k výpovědi mimo jiné i mučením, které se nám 

promítá v kvalifikované skutkové podstatě tohoto ustanovení, je zakázané.198 Tedy 

 
196 § 117 zákona Trestního zákoníku Ruské federace ze dne 13. 6. 1996, N 63-ФЗ, ve znění 

pozdějších předpisů zní: 

„1. Způsobení fyzického a psychického utrpení soustavným bitím nebo jiným násilným 

jednáním, pokud to nevyvolalo následky uvedené v § 111 a 112 tohoto zákona, 

 se trestá odnětím svobody až na tři roky. 

2. Tentýž čin, spáchaný: 

a) na dvou a více osobách; 

b) na veřejném činiteli při výkonu nebo pro výkon jeho služby či veřejné povinnosti nebo 

na jeho blízkých; 

c) na těhotné ženě, jejíž stav byl pachateli zřejmý; 

d) na osobě zjevně nezletilé nebo na osobě, jež byla vůči pachateli zjevně bezbranná nebo 

byla na pachateli materiálně či jinak závislá, a nebo na osobě unesené či vzaté jako rukojmí; 

e) s použitím mučení; 

f) skupinou osob, skupinou osob po předchozí dohodě nebo organizovanou skupinou; 

g) na objednávku; 

h) s motivem národnostní, rasové, náboženské nenávisti nebo nesnášenlivosti, 

 se trestají odnětím svobody na tři až sedm let.“ 

Jedná se překlad Institutu pro kriminologii a sociální prevenci dostupný na: 

http://www.ok.cz/iksp/docs/293.pdf 
197 CHIZHEVSKY, V.S. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации : 

постатейный. 2. vydání. Moskva. ISBN 978-5-9909393-8-7, dostupné elektronicky na adrese: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=460125 
198 § 302 zákona „Trestní zákoník Ruské federace“ ze dne 13. 6. 1996 N 63-ФЗ ve znění 

pozdějších předpisů zní: 
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specialita subjektu známá z české právní úprava se nám promítá v tomto paragrafu, 

kdy takového jednání se může dopustit pouze osoba v souvislosti s výkonem 

orgánu veřejné moci. O takový trestný čin se, ale jedná se pouze o jednání 

v souvislosti výpovědí.199 Domnívám se, že se jedná o speciální ust. k § 117. Pokud 

by, ale takové mučení mělo za následek smrt, již by se subsumovalo pod ust. § 112 

a § 113 tohoto zákona.  

 

6.4. Shrnutí  

Toto téma by si samozřejmě zasloužilo podrobnější komparaci takových 

jednání naplňující znaky mučení. Takto podrobné srovnání není bohužel 

předmětem této diplomové práce a z hlediska obsahové a časové stránky není ani 

možné se takto podrobnějšími komparacemi zabývat. Komparaci těchto států jsem 

zvolil záměrně a očekával jsem, že se tato úprava bude výrazně lišit. Mezi 

jednotlivými úpravami jsou zde jemné odchylky, a každý stát k takovému zákazu 

z hlediska právním úpravy přistoupil jinak. Nejvíce mě překvapila právní úprava 

Ruské federace, kde takové jednání naplňující skutkovou podstatu mučení je 

zakázané pro šířeji vymezené subjekty, kdy speciálním subjektem se takového 

jednání může dopustit pouze v souvislosti s donucením k výpovědi. Pokud se 

ohlédneme ke slovenské úpravě, která je v podstatě až na jemné nuance totožná 

s českou právní úpravou, si myslím, že není zde speciálního údivu vzhledem k naší 

dlouholeté společné historii.  

  

 
„1. Nucení podezřelého, obviněného, poškozeného, svědka, aby vypovídal, nebo znalce, 

aby 

vyhotovil znalecký posudek, pohrůžkami, vydíráním nebo jiným neoprávněným jednáním 

ze strany vyšetřovatele nebo osoby provádějící vyšetřování, 

 se trestá odnětím svobody až na tři roky. 

2. Tentýž čin spojený s použitím násilí, zlomyslných urážek nebo týrání, 

 se trestá odnětím svobody na dva roky až osm let.“ 

Jedná se překlad Institutu pro kriminologii a sociální prevenci dostupný na: 

http://www.ok.cz/iksp/docs/293.pdf 
199 Tamtéž  
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ZÁVĚR  

Tato práce měla za cíl vypracovat právní ukotvení problematiky mučení, 

resp. špatného zacházení v právním řádu ČR. V této práci jsem si dal za cíl, aby 

čtenář pochopil, co vlastně špatné zacházení je, jaký je rozdíl mezi nelidským 

zacházením a mučením a jeho ukotvení v právním řádu české republiky, tedy dát 

čtenářovi obecný pohled na problematiku tohoto institutu včetně jeho historického 

vývoje, obecnému povědomí klíčového pojmu Veřejná moc, který je velice úzce 

spjat s pojmem mučení včetně zajímavých příkladů a principů z tohoto vyplývající.  

Jako první jsem se věnoval definici mučení, kde jsem narazil na obecný 

pojem špatné zacházení, které se rozděluje podle závažnosti na tři oblasti chování, 

z nich nejzávažnější je právě mučení, podrobněji se tedy touto problematikou 

zabývám v první kapitole, kde se i snažím obecněji stanovit definici pojmu mučení 

s uvedením několika nejtypičtějších příkladů pro úplnou představu čtenáře. Jasně 

zde stanovuji, že definice mučení vychází přímo z CAT. V této kapitole jsem také 

dospěl k závěru, že se definice, resp. subsumpce pod ustanovení zákazu mučení 

nedá stanovit zcela obecně, ale zaleží na velké řadě okolností, kdy se k takovému 

uchopení tohoto pojmu musí přistoupit ad hoc. Dále jsem zkoumal, jakým 

způsobem je tato problematika upravena ze strany mezinárodního práva, kterého je 

Česká republika součástí, jakožto české právní úpravy. Následně jsem s údivem 

dospěl k poznatku, že i odpovědnost státu za takové jednání může vzniknout 

omisivně, tedy při pouhém nekonání státu k zabránění takovému jednání, tedy 

nevhodné ukotvení ve vnitrostátní legislativě, tedy neobsáhnutí všech druhů 

chování, které by se mohli dle mezinárodního práva spatřovat jako špatné zacházení 

dle čl. 3 EÚLP, tak i také pouze neúčinný vyšetřovací aparát, či nečinnost úřadů.  

Ve druhé kapitole jsem se zajímal o historický vývoj takového zákazu, kdy 

jsem dospěl k závěru, že naše země byla z historického pohledu velice pokroková 

v době Habsburské monarchie, kdy první náznaky zákazu mučení byly spatřovány 

a legislativně zakotveny již za Marie Terezie a následně za Josefa II. Dále jsem se 

věnoval mezinárodnímu vývoji práva v této oblasti, kdy postupně po druhé světové 

válce vznikly mezinárodní úmluvy, mimo jiné kotvící zákaz takového aktu. 

Následně jsem dospěl k závěru, že naopak Česká republika, resp. Československá 

republika se posunula od dob Marie Terezie v takovém poli „nazpět“, kde zákaz 

mučení v našem právním řádě zakotven nebyl, ani Československá republika 

nebyla vázána mezinárodními smlouvami zakazujícími takové jednání. 
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K opětovnému zákazu takového jednání se přistoupilo až v takřka v moderní 

dějinách koncem 80. let. Postupně jsem se tedy dostal až k naší současné ústavě a 

trestnímu zákoníku, který striktně takové jednání trestá.   

Cílem třetí kapitoly, jak již bylo nastíněno se plně zabývám českou právním 

úpravou, resp. domnívám se tou nejzákladnější, tedy § 149 TZ, kde se ho snažím 

podrobně rozebírat a snažím se určit i vztah k jiným ustanovením TZ. Rozebírám 

základní skutkovou podstatu, jakožto i kvalifikované. Zabývám se vývojovými 

stádii tohoto trestného činu, jako i zánikem trestní odpovědnosti. Rozebírám zde 

důležité pojmy, které pro plné pochopení skutkové podstaty jsou nezbytné, např: 

těžká újma na zdraví apod. Dále se zabývám podrobněji znaky skutkové podstaty 

tohoto trestného činu a lehce naťukávám mučení v souvislostech s trestním řádem. 

Myslím si, že Česká republika dostála svým závazkům vyplývající z mezinárodních 

úmluv velice obstojně a vnitrostátní úprava je na velice vysoké úrovni. Dále jsem 

pro informativní charakter zde vložil jednoduchý graf, který dokládá, kolik osob se 

dopustilo trestného činu mučení a jiné nelidské zacházení uvedený v § 149 TZ. 

Z grafu je krásně vidět, že i v dnešní pokrokové společnosti dochází k takovému 

jednání ze strany příslušníků veřejné moci, což by i vypadalo, že se jedná o velice 

archaický institut, ale bohužel není to tak.  

Čtvrtou kapitolu jsem vyčlenil dle mého názoru tomu nejdůležitějšímu 

pojmu a nerozebral jsem ho s ostatními pojmy v kapitole třetí právě proto, že mu 

ukládám takovou důležitost zasluhující si vlastní kapitolu. Veřejná moc je naprosto 

klíčový pojem, protože tohoto trestného činu se může dopustit pachatel jen 

v souvislosti s výkonem pravomocí veřejné moci. Rozebírám zde tedy definici 

veřejné moci, jakožto úřady a instituce, které spadají pod pojem Veřejná moc. 

Záměrně v této kapitole pod bezpečnostní sbory začleňuji i ozbrojené síly, protože 

z obecnějšího výkladu a podstaty věci ozbrojené síly jsou bezpečnostní sbory a 

takové členění i připadá jednodušší. 

V paté kapitole uvádím dle mého názoru nejdůležitější a nejzajímavější 

rozhodnutí ve věci mučení. Těmto zmíněným rozhodnutí jsem věnoval kapitolu, 

protože je pokládám za velice důležitá. Z těchto rozhodnutí vyplývají jak definiční 

znaky, tak odpovědnost státu implementovat do vnitrostátního systému práva, jakož 

i aplikovat tyto normy, nebo i účinně vyšetřovat. Dále zde nastiňuji, že stát se 

porušení čl. 3 EÚLP může dopustit, i když nebrání třetí osobě v takovém jednání, 

které naplňuje znaky mučení. Také stanovuji krásný vývoj chápání ochrany 

špatného zacházení, kde i v dnešní době pouhá facka stačí k subsumpci pod čl. 3 
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EÚLP, tedy vývoj výkladu EÚLP plynutím času. K tomuto výkladu se již vyjadřuji 

v paté kapitole, kde si opravdu nemyslím, že několika fackami by se mělo jednat o 

mučení, resp. nelidské zacházení a s tímto názorem se neztotožňuju. Problematiku 

vidím stále ve vyšší ochraně lidských práv, kdy taková ochrana začíná být až 

přehnaná.  

Kapitolu šest jsem si nechal pro jednoduchý a krátký exkurz do úprav jiných 

států této problematiky, konkrétně úprav Německa, Slovenska a z hlediska 

zajímavosti jsem zabřednul i do vod Ruské federace. Myslím si, že úpravy těchto 

jednotlivých států jsou dostačující a vedou si dle mého názoru stejně obstojně jako 

právní úprava České republiky. Pokud se zaměřím na právní úpravu Slovenka, tak 

až na jemné nuance je v podstatě naprosto totožná jako česká úprava, což je i velice 

pochopitelné vzhledem k naší společné historii a velice obdobné mentalitě 

obyvatelstva. Tato kapitola by měla čtenáře uvést do obecného povědomí 

zahraniční úpravy, nikoli o naprostý podrobný rozbor, ale pouze se jedná o lehký 

nástin legislativy jiných států. 

V této práci jsem narazil na několik problémů, zejména pak na obecné 

určení chování spadající pod porušení čl. 3 EÚLP, kde vyvstává vždy potřeba 

posuzovat okolnosti daného případu, kdy zejména závisí na osobě oběti. Určitým 

způsobem to na první pohled zakládá právní nejistotu, ale opak je pravdou. Obecné 

mantinely, resp. definiční znaky jsou nastaveny a každý si musí logicky vyvodit, 

zda-li se o mučení jedná či nikoli, tím samozřejmě neneguji, že tyto mantinely se 

nemohou změnit v pohledu budoucím.  

Samozřejmě spatřuji problém ve vývoji výkladu EÚLP, na který jsem výše 

narážel. Myslím si, že legislativa je naprosto dostačující a na velice kvalitní úrovni. 

Samozřejmě že určitý vývoj výkladu je na místě vzhledem k postupu technického 

a mentálního vývoje společnosti, ale je třeba přistupovat k takovému novému 

výkladu opatrně, aby společnost dospěla k naprosto vyhovujícímu stavu.  
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RESUME 

This thesis focuses on Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading 

Treatment or Punishment, its definition or rather its defining elements, its place in 

legislation of Czech Republic, which fulfills its international obligations in regards 

to Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment 

legislation to a very high degree. This thesis also focuses on definition of other 

related terms, mainly public authority, which is deeply rooted in administrative law. 

The first part of this thesis focuses on problematic of definition of ill treatment, 

mainly its defining traits and differentiation of ill treatment based on severity. This 

differentiation in severity is also the difference between torture, inhuman treatment 

and punishment and the least severe form – degrading treatment and punishment. 

Main sources for this part were foreign publications and case-law of European 

Court of human rights, which was indispensable. Another necessary source were 

international treaties such as CAT and ECHR, which forbid ill treatment and create 

obligation to outlaw such treatment. This obligation stems from interaction of 

articles 3 and 1 of ECHR and article 4 of CAT. 

Another very important part of the thesis is chapter 3, which focuses on 

Czech legislation in regards to torture. More specifically thorough analysis and 

breakdown (stages of a crime, circumstances suspending the illegality of the act, 

punishments, etc.) of  149 of Criminal law as well as definitions of connected terms 

such as grievous bodily harm. Main literature for this part was Czech legislation 

and peer reviewed publications. 

Public authority is another very important topic of the thesis, especially due 

to its connection to torture, since usually only a person carrying out public authority 

can commit this act. This part is based on specific situations and cases.  

Last pivotal part of this thesis is dedicated to case-law of European Court of Human 

Rights. Specific cases serve as an illustration to previous parts of the thesis and 

highlight defining traits of ill treatment as well as impossibility of justification of 

ill treatment and obligations and responsibility of individual countries to prevent 

such treatment. 
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