
Trest

Podle čl. 39 LZPS jen zákon stanoví, které
jednání je trestným činem a jaký trest, jakož
i jaké jiné újmy na právech nebo majetku, lze
za jeho spáchání uložit. Trestem nebo újmou
na právech nebo na majetku je tedy sankce za
jednání, které je v rozporu s trestním záko-
nem. Druhy a výměry trestů stanoví pouze
zák. č. 140/1961 Sb., v platném znění, trestní
zákoník a zák. č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve
věcech mládeže (ZSM).

Základní ústavní zásada nullum crimen,
nulla poena sine lege znamená, že pouze zá-
kon může stanovit, které jednání je trestným
činem a jaký trest lze za trestný čin uložit.

S trestem nejsou srovnatelné jiné, byť po-
vahou a rozsahem podobné sankce, ale nejsou
trestem za protiprávní jednání, ale sankcí uklá-
danou v průběhu trestního řízení (např. pořád-
ková pokuta podle § 66 trest. řádu).

Účel trestu stanoví § 23 trest. zák., kterým
je ochrana společnosti před pachateli trestných
činů, zabránit odsouzenému v dalším páchání
trestné činnosti a vychovat jej k tomu, aby vedl
řádný život, a tím působit výchovně i na ostat-
ní členy společnosti.

Jednotlivé druhy a výměry trestů za spá-
chaný trestný čin stanoví ve zvláštní části
trestní zákoník a ZSM. Přitom pro každý zde
uvedený čin (u osob mladistvých provinění) je
uveden tento trest v základní a kvalifikované
výměře samostatně.

Obecné zásady pro výměru trestu jsou
uvedeny v oddílu druhém téže hlavy, tedy po-
čínaje § 30 trest. zák. Tento oddíl rovněž 

obsahuje ustanovení o tom, které okolnosti
jsou pro pachatele polehčující (§ 33 trest. zák.)
a které přitěžující (§ 34), a k těmto okolnostem
soud přihlédne při výměře trestu, ukládání trestu
za více trestných činů (§ 35 an.) a způsob pod-
mínky započítání vazby a trestu (§ 38 trest. zák.).
Tento systém trestů je tedy zákonným zása-
hem do omezení práva na osobní svobodu.
Jiné zásahy přípustné samozřejmě nejsou.

Trestem způsobujícím újmu na osobní
svobodě je trest odnětí svobody a trest obecně
prospěšných prací (neboť za zákonem stano-
vených podmínek nahrazuje trest odnětí svo-
body a v případě jeho nesplnění odsouzeným
je tento trest přeměněn na trest odnětí svobo-
dy). Maximální přípustná výměra trestu odně-
tí svobody činí patnáct let (§ 39 trest. zák.)
(kromě výjimečného trestu). Výjimečným
trestem je trest odnětí svobody v trvání pat-
nácti až dvacetipěti let a trest doživotí za trest-
né činy uvedené v tomto ustanovení. Podmín-
ky uložení tohoto trestu stanoví § 29 trest. zák.
Trest smrti byl již v našem právu zrušen.

Další skupina trestů jsou tresty způsobují-
cí újmu na majetku, kterými jsou trest peně-
žitý, propadnutí věci, zabrání věci, propadnutí
majetku a zákaz činnosti.

Třetí skupinou jsou tresty způsobující
újmu na jiných nemajetkových právech,
kterými jsou ztráty čestných titulů a vyzname-
nání, ztráty vojenské hodnosti.

Poslední skupinou jsou tresty způsobující
újmu na svobodě pohybu a pobytu, tedy
trest vyhoštění a zákaz pobytu.

Tresty soud ukládá podle principů a jednotli-
vých ustanovení zvláštní části trestního zákona.
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Pro úplnost je třeba dodat, že úprava tres-
tů podle § 24 ZSM je obdobná, určité od-
chylky jsou terminologické – na místo pojmu
trest užívá tento zákon pojem trestní opatření,
patrně ve snaze zdůraznit, že jde o trestání ji-
né skupiny pachatelů. Namísto peněžitého tres-
tu může soud uložit peněžité opatření s pod-
míněným odkladem. Trestní sazby u trestu
odnětí svobody lze uložit v poloviční sazbě
oproti dospělým pachatelům, v maximální vý-
měře nepřesahující deset let. Výjimečný trest
mladistvému pachateli uložit nelze.

Výkon trestu odnětí svobody, jeho naří-
zení, odklad výkonu tohoto trestu, přerušení
výkonu trestu odnětí svobody, upuštění od vý-
konu tohoto trestu upravují ust. § 320 an. trest.
řádu, který odkazuje na zvláštní zákon, kte-
rým je zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu tres-
tu odnětí svobody, v platném znění, který sta-
noví způsob výkonu trestu odnětí svobody
v jednotlivých typech věznic.

Příbuzná hesla: amnestie; milost; mladistvý; nebez-
pečí trestního stíhání – ústavní základ; obviněný – ob-
žalovaný; trest smrti – ústavní pojetí; trestný čin; trest-
ní řízení

Vybraná rozhodnutí soudu:
Z judikatury Ústavního soudu: Nález ÚS publikova-
ný pod č. 45/2005 Sb. (PL. ÚS 15/04); II. ÚS 372/03,
Judikatura Ústavního soudu, 2005, č. 2, Eurolex Bo-
hemia; II. ÚS 491/04, Judikatura Ústavního soudu,
2005, č. 2, Eurolex Bohemia; II. ÚS 413/04 Judikatu-
ra Ústavního soudu, 2005, č. 3, Eurolex Bohemia.

Vybraná literatura: Císařová, D. Trestní právo pro-
cesní. Praha: Linde, 2002; Musil, J., Kratochvíl, V., Šá-
mal, P. Kurs trestního práva. Trestní právo procesní.
Praha: C. H. Beck; Novotný, O. Trestní právo hmotné
I. Obecná část. Praha: ASPI, 2003; Novotný, O. Trest-
ní právo hmotné I. Zvláštní část. Praha: ASPI, 2003;
Solnař, V. Základy trestní odpovědnosti. Praha: Acade-
mia, 1972; Solnař, V., Fenyk, J., Císařová, D. Základy
trestní odpovědnosti. Praha: Orac, 2003; Šámal, P.
a kol. Trestní zákon. Komentář. 6. vyd. Praha: C. H.
Beck, 2004; Šámal, P. a kol. Základní zásady trestního
řízení v demokratickém systému. Praha: Codex Bohe-
mia, 1999; Jelínek, J. Trestní právo procesní. Praha:
Eurolex Bohemia, 2002; Fastner, J. Kdy trest úhrnný,
kdy trest souhrnný a kdy společný? Trestněprávní re-
vue, č. 5, Praha: C. H. Beck, 2006.

Hana Klímová

Trest smrti – ústavní pojetí

Trest smrti je v ústavněprávní rovině výslov-
ně zakázán, a to čl. 6 odst. 3 Listiny, který
konstatuje, že trest smrti se nepřipouští. Je tak
stanovena nepřípustnost a nepřijatelnost
absolutní sankce. Tato zásada je stanovena
kategoricky, bez jakékoli možnosti odchýlení
se úpravou předpisy nižší právní síly.

Zákaz trestu smrti vyplývá i z některých
mezinárodních úmluv, kterými je Česká re-
publika vázána a jež mají přednost před vnit-
rostátní právní úpravou. Jedná se zejména
o druhý opční protokol k Mezinárodnímu pak-
tu o občanských a politických právech, Proto-
kol č. 6 k Evropské úmluvě o lidských prá-
vech, který v článku I stanoví, že trest smrti se
zrušuje a že nikdo nemůže být k takovému
trestu odsouzen ani popraven, a Protokol č. 13
k EÚLP, jenž zakazuje trest smrti za jakých-
koli okolností. Od ustanovení tohoto protoko-
lu nelze odstoupit podle čl. 15 Úmluvy ani 
činit výhradu podle čl. 57 Úmluvy, což zna-
mená, že žádný smluvní stát nemůže v přípa-
dě války nebo jakéhokoli jiného veřejného
ohrožení státu přijmout opatření k odstoupení
od závazků stanovených v tomto protokolu.

Vzhledem k těmto mezinárodním závaz-
kům není možné se od zákazu trestu smrti sta-
noveným Listinou odchýlit dokonce ani změ-
nou provedenou ústavním zákonem (viz čl. 1
odst. 2 Ústavy ČR), a trest smrti proto v České
republice nelze obnovit. Zrušení trestu smrti je
rovněž v souladu s řadou rezolucí OSN přijatých
k této problematice a odpovídá rovněž vývoji
práva ve většině evropských zemích, v nichž
jsou akceptovány demokratické principy.

Trest smrti byl v českém trestním právu
zrušen ještě před přijetím dodatkových Proto-
kolů č. 6 a 13 k EÚLP, druhého opčního proto-
kolu k MPOPP, a dokonce před přijetím Listiny
základních práv a svobod, a to novelou trestní-
ho zákona č. 175/1990 Sb. s účinností od 1. čer-
vence 1990. Touto novelou byl vypuštěn trest
smrti z výčtu sankcí v trestním zákoně a upra-
vena některá související ustanovení. Zrušením
trestu smrti náš stát jednoznačně vyjádřil nedot-
knutelnost jednoho ze základních lidských práv,
práva na život, a prohloubil uplatnění humanis-
tických myšlenek v trestním právu.
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Dopad ustanovení čl. 6 odst. 3 Listiny ne-
ní pouze v přímé ochraně života, která je dána
tím, že zákon trest smrti nemůže zakotvit
a soudce jej nemůže vynést, ale i v ochraně
nepřímé, jež se projevuje např. tím, že nelze
někoho vydat do státu, kde by na něm byl vy-
konán trest smrti, a stejně tak jej nelze do ta-
kového státu vyhostit, ledaže tento stát po-
skytne záruku, že trest smrti uložen ani
vykonán nebude.

Příbuzná hesla: Evropská úmluva o ochraně lidských
práv a základních svobod; Listina základních práv 
a svobod; právo na život; trest

Vybraná rozhodnutí soudu:
Z judikatury Nejvyššího soudu ČR: Sp. zn. 11 Tcu
26/2001: Především je třeba zdůraznit, že v posuzova-
né věci se před soudy České republiky koná řízení o vy-
dání do ciziny (§ 379 an. trest. řádu) na podkladě Evropské
úmluvy o vydávání (uveřejněna pod č. 549/1992 Sb., dále
jen „Úmluva“), která zavazuje jak Českou republiku,
tak Ukrajinu. Při rozhodování o vydání do ciziny soud
posuzuje otázku přípustnosti vydání (§ 380 odst. 1 trest.
řádu) z hlediska splnění právních podmínek. To zna-
mená, že soud je povinen zjišťovat, zda neexistuje
právní překážka vylučující vydání. V případě, že žád-
ná taková překážka není dána, rozhodne soud o pří-
pustnosti vydání. Na základě toho pak vlastní rozhod-
nutí o povolení vydání do ciziny je svěřeno ministru
spravedlnosti (§ 382 odst. 1 trest. řádu), který i přes
pravomocné rozhodnutí soudu o přípustnosti vydání
není povinen povolit vydání do ciziny (srov. rozh. 
č. 24/1996 Sb. rozh. tr.). Plně se lze ztotožnit s argu-
mentací ministra spravedlnosti v tom, že Městský soud
v Praze nesprávně rozhodl o přípustnosti vydání jme-
novaného s výhradou, že v případě uznání za vinu
trestnými činy, pro které je vydáván, mu nesmí být ulo-
žen trest smrti. Úmluva v čl. 11 stanoví, že pokud je
možno podle právního řádu dožadující strany za trest-
ný čin, pro který se o vydání žádá, uložit trest smrti,
a pokud právní řád dožádané strany pro takový trestný
čin trest smrti, nestanoví nebo obvykle není vykoná-
ván, vydání může být odmítnuto, pokud dožadující
strana neposkytne takové ujištění, které dožádaná stra-
na bude považovat za dostačující, že trest smrti nebu-
de vykonán.

Vybraná literatura: Bestová, C. C. Trest smrti v čes-
ko-německém porovnání. Brno: Doplněk, 1996; Flégl, V.
Listina práv a svobod v aplikační praxi ČR. Praha: 
C. H. Beck, 1997; Flégl, V. Ústavní a mezinárodní
ochrana lidských práv. Praha: C. H. Beck, 1997; Ger-
loch, A., Hřebejk, J., Zoubek, V. Ústavní systém České
republiky. Základy českého ústavního práva. 4. vyd.

Praha: Prospektrum, 2002; Hood, R., Badinter, R. The
death penalty beyond abolition. Strasbourg: Council of
Europe Publishing, 2004; Hubálková, E. Evropská
úmluva o lidských právech a Česká republika. Praha:
Linde, 2003; Jelínek, J., Sovák, Z. Trestní zákon a trest-
ní řád. Praha: Linde, 2002; Liška, O. Tresty smrti vy-
konané v Československu v letech 1918–1989. Praha,
2006; Novotný, O. a kol. Trestní právo hmotné 
I. Obecná část. Praha: Codex Bohemia, 1997; Repík, B.
Evropská úmluva o lidských právech a trestní právo.
Praha: Orac, 2002; Repík, B. Ke stavu diskusí o trestu
smrti. Právník, 1990, č. 6; Šámal, P., Púry, F., Rizman, S.
Trestní zákon. Komentář. Praha: C. H. Beck, 2003;
Šturma, P. Nedotknutelnost osoby podle Evropské
úmluvy o lidských právech. Právník, 1992, č. 7; Zimek, J.
Právo na život. Brno: Masarykova univerzita, 1995.

Jana Kantoříková

Trestní řízení

Trestní řízení probíhá v několika stadiích.
Trestní řád stanoví jejich pořadí a jejich účel
a charakter. Podle současného trestního řádu
je třeba rozeznávat tato stadia:
1. přípravné řízení,
2. předběžné projednání obžaloby:

– hlavní líčení,
– opravné řízení,
– vykonávací řízení.

Účelem a cílem přípravného řízení je
zjistit, zda podezření ze spáchání trestného či-
nu proti určité osobě je odůvodněno, tak aby
byla podána obžaloba, nebo která podezření je
vyvracejí. Přípravné řízení zásadně probíhá
neveřejně. Během tohoto řízení jsou vyslech-
nuti obviněný, svědci, znalci, a shromážděny
listinné důkazy, tak aby bylo na konci pří-
pravného řízení možno spolehlivě učinit závěr
o tom, zda obviněný skutečně spáchal skutek,
pro který je stíhán, a zda jej skutečně spáchal
tento obviněný, či ke spáchání vůbec nedošlo.
Již v této fázi řízení má poškozený právo
uplatnit v rámci trestního řízení právo na ná-
hradu škody. Na základě toho teprve je možno
učinit závěr, zda bude podána u soudu obža-
loba, resp. návrh na potrestání.

Pokud přípravné řízení skončí jiným způ-
sobem, tedy zastavením trestního stíhání nebo
postoupením věci, podmíněným zastavením
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trestního stíhání, schválením narovnání, má
to za následek skončení trestního řízení.

V předběžném projednání obžaloby se
soud zabývá obžalobou do té míry, zda obža-
loba je dostatečně odůvodněna tak, aby ob-
viněného chránil ještě před nařízením hlavní-
ho líčení před nedůvodným projednáním věci
ve veřejném hlavním líčení. Při tomto před-
běžném projednání obžaloby soud také zjiš-
ťuje, zda přípravné řízení bylo provedeno
podle zákona, zda nebyly v něm závažným
způsobem porušeny procesní předpisy, zej-
ména ustanovení zajišťující právo obhajoby,
a zda takové porušení bude možno napravit
v řízení před soudem a zda vůbec jsou v po-
třebném rozsahu objasněny základní skutko-
vé okolnosti, bez kterých není možno ve věci
rozhodnout.

V hlavním líčení, na které trestní řád kla-
de největší důraz, se uplatňují základní zásady
trestního řízení, zejména zásada veřejnosti,
ústnosti a bezprostřednosti. Soud přezkoumá-
vá v hlavním líčení obvinění obsažené v ob-
žalobě (návrhu na potrestání). Důkazy prová-
dí za účasti procesních stran. Hlavní líčení
končí zpravidla rozsudkem, kterým se bud’
obžalovaný uznává vinným žalovaným trest-
ným činem nebo se obžaloby zprošťuje. Hlav-
ní líčení může skončit i jiným způsobem 
(zastavením trestního stíhání, přerušením
trestního stíhání nebo postoupením věci, pod-
míněným zastavením trestního stíhání, schvá-
lením narovnání apod.).

Cílem opravného řízení je na základě
opravných prostředků přezkoumat předcháze-
jící řízení i rozhodnutí soudu prvního stupně.
Opravné řízení je řízením o řádných oprav-
ných prostředcích, tedy o odvolaní a stížnos-
ti, a o mimořádných opravných prostřed-
cích, kterými jsou dovolání, stížnost pro
porušení zákona a obnova řízení. Kritériem
dělení na řádné a mimořádné opravné pro-
středky je právní moc napadeného rozhodnu-
tí. Řádné opravné prostředky směřují proti
rozhodnutím, která ještě nenabyla právní mo-
ci, mimořádné proti těm, která již právní mo-
ci nabyla. Odvolání musí byt odůvodněno
tak, aby bylo patrno, v kterých výrocích je
rozsudek napadán a jaké vady jsou vytýkány
rozsudku nebo řízení, které rozsudku předchá-

zelo. K vadám, které nejsou odvoláním vytý-
kány, přihlíží odvolací soud dosud jen potud,
mají-li vliv na správnost výroku, proti němuž
bylo podáno odvolání. Jinak přezkoumá zá-
konnost a odůvodněnost jen těch oddělitel-
ných výroků rozsudku, proti nimž bylo podá-
no odvolání, i správnost postupu řízení, které
jim předcházelo, a to z hlediska vytýkaných
vad. V odvolacím řízení odvolací soud, tedy
soud druhého stupně, rozhoduje několika způ-
soby. Buď odvolání zamítne jako nedůvod-
né a rozsudek soudu prvního stupně potvrdí.
Odvolací soud také může odvolání zcela ne-
bo zčásti vyhovět. Odvolací soud za podmí-
nek stanovených trestním řádem může rozsu-
dek zrušit a vrátit soudu prvního stupně,
je-li po zrušení napadeného rozsudku nebo
některé jeho části nutno učinit ve věci rozhod-
nutí nové, jen jestliže nelze vadu odstranit ve
veřejném zasedání, zejména jsou-li skutková
zjištění tak nedostatečná, že je nutno hlavní lí-
čení opakovat nebo provádět rozsáhlé a obtíž-
ně proveditelné doplnění dokazování.

Rozhodnout sám rozsudkem ve věci mů-
že odvolací soud, jen je-li možno nové roz-
hodnutí učinit na podkladě skutkového stavu,
který byl v napadeném rozsudku správně zjiš-
těn, a popřípadě na základě důkazů provede-
ných před odvolacím soudem doplněn nebo
změněn. Odvolací soud se může odchýlit od
skutkového zjištění soudu prvního stupně jen
tehdy, jestliže v odvolacím řízení provedl zno-
vu některé pro skutkové zjištění podstatné 
důkazy provedené již v hlavním líčení nebo
provedl důkazy, které nebyly provedeny
v hlavním líčení.

V neprospěch obžalovaného může odvo-
lací soud změnit napadený rozsudek jen na
podkladě odvolání státního zástupce, jež by-
lo podáno v neprospěch obžalovaného (zá-
sada zákazu reformatio in peius); ve výroku
o náhradě škody tak může učinit též na pod-
kladě odvolání poškozeného, který uplatnil
nárok na náhradu škody.

Odvolací soud nemůže uznat obžalova-
ného vinným skutkem, pro nějž byl napade-
ným rozsudkem zproštěn, ani uznat obžalova-
ného vinným těžším trestným činem, než
jakým ho mohl v napadeném rozsudku uznat
vinným soud prvního stupně.
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O odvolání rozhoduje odvolací soud ve
veřejném zasedání. Pouze výjimečně může
rozhodovat i v neveřejném zasedání. Účast
státního zástupce při veřejném zasedání je po-
vinná. Při veřejném zasedání konaném o od-
volání musí obžalovaný mít obhájce ve všech
případech, kdy ho musí mít při hlavním líčení.
V nepřítomnosti obžalovaného, který je ve
vazbě nebo ve výkonu trestu odnětí svobody,
lze veřejné zasedání odvolacího soudu konat
jen tehdy, jestliže obžalovaný výslovně prohlá-
sí, že se účasti při veřejném zasedání vzdává.

Pravomocné rozhodnutí soudu, pokud ob-
sahuje vykonatelný výrok, je třeba vykonat.
Vykonávací řízení je opět svěřeno soudu. 
Vzhledem k specifickému obsahu tohoto říze-
ní se výkon rozhodnutí výrazně liší od jiných
stadií trestního řízení.

Příbuzná hesla: Česká republika – Ústava České re-
publiky – státní zastupitelství; kontradiktornost; mi-
mořádné opravné prostředky; obviněný – obžalovaný;
res iudicata; vina jako ústavněprávní pojem; zadržení;
zásada projednací; zatčení

Vybraná rozhodnutí soudu:
Z judikatury Nejvyššího soudu: R 8/06 Sb. rozh. tr.;
R 16/06 Sb. rozh. tr.; R 17/06 Sb. rozh. tr.; R 21/06 Sb.
rozh. tr.; R 25/06 Sb. rozh. tr; R 38/06 Sb. rozh. tr.;
R 47/06 Sb. rozh. tr.; R 1/07 Sb. rozh. tr.

Vybraná literatura: Císařová, D. Trestní právo pro-
cesní. Praha: Linde, 2002; Jelínek, J. Trestní právo pro-
cesní. Praha: Eurolex Bohemia, 2002; Klíma, K. Ústav-
ní právo. 3. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2006; Klíma, K. 
a kol. Komentář k Ústavě a Listině. Plzeň: Aleš Čeněk,
2006.

Hana Klímová

Trestný čin

Článek 39 LZPS stanoví, že jen zákon stano-
ví, které jednání je trestným činem a jaký
trest, jakož i jaké jiné újmy na právech nebo
majetku, lze za jeho spáchání uložit.

Ochranu práva zakotveného v čl. 39 LZPS
tedy poskytuje a zajišťuje § 1 trest. zák., podle
kterého účelem trestního zákona (a tedy trestního
práva jako takového vůbec) je chránit zájmy
společnosti, ústavní zřízení ČR, práva a opráv-
něné zájmy fyzických a právnických osob.

Tuto ochranu uskutečňuje trestní zákon
tím, že stanoví závažná porušení základních
práv a svobod a definuje je jako trestné činy,
určuje za jejich spáchání druhy a výměry tres-
tů, případně jiných opatření. Typologii trest-
ných činů stanoví bez ohledu na to, zda se jich
pachatel dopustil jako soukromá osoba či zda
jednal jako představitel orgánu veřejné moci,
jako představitel nebo majitel soukromé ob-
chodní společnosti, nebo který je nadán jinou
subjektivní pravomocí.

Třeba připomenout, že trestní právo zná
pouze trestní odpovědnost fyzických osob,
nikoli právnických.

O vině, resp. nevině, a tedy o trestu, může
rozhodnout pouze v příslušném řízení soud,
který jediný má výhradní oprávnění rozhodo-
vat v trestním řízení.

Další část trestněprávní ochrany zajišťuje
trestní právo procesní, které upravuje trestní
řízení, tj. postup orgánů činných v trestním ří-
zení, při vyhledávání trestných činů a spraved-
livém potrestání jejich pachatelů. To je odraz
zásady vyjádřené v čl. 2 odst. 2 LZPS, který
ukládá orgánům činným v trestním řízení, že
při zjišťování trestných činů a jejich pachatelů
mohou postupovat jen v mezích zákona a ta-
kovým způsobem, který stanoví trestní řád.

Orgány činné v trestním řízení nesmějí při
této činnosti jiným subjektům včetně fyzic-
kých a právnických osob ukládat takové po-
vinnosti a podrobovat je omezením, které
trestní řád neumožňuje. Ustanovení upravu-
jící zásahy do základních práv a svobod mají
taxativní povahu, a nelze je tedy rozšiřovat ani
analogicky užívat na obdobné případy. Trestní
řád stanoví, do jaké míry a jakým způsobem
lze do základních práv a svobod zasahovat.
Musí ovšem být přitom respektována zásada
vyjádřená v čl. 4 odst. 4 LZPS, která stanoví,
že „při používání ustanovení o mezích základ-
ních práv a svobod musí být šetřeno jejich pod-
staty a smyslu“ a „taková omezení nesmějí být
zneužívána k jiným účelům, než pro které byla
stanovena“. Tento princip je proveden v ust. 
§ 2 odst. 4 za středníkem trest. řádu. Jinak ře-
čeno, znamená to, že orgány činné v trestním
řízení se při zásazích do základních práv
a svobod musí řídit účelem trestního řízení
a postupovat ultima ratio.
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