
II. ÚS 1022/21

NÁLEZ
Ústavního soudu 

Jménem republiky

Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z
Mgr. P. B.,

zastoupeného Pavlem Uhlem, 
-32 a proti 

-
kého soudu v

I.
-
-

19 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, jeho právo na ochranu 
Listiny základních 

práv a svobod
základních práv a svobod.

II. Tato rozhodnutí se proto ruší. 

1.
v

práv a svobod (dále jen „Listina“), a v

2.
Praze sp. zn. 11 A 17/2019 a Nejvyššího správního soudu sp. zn. 

1 As
Litvínova za ú

(dále jen „policie“) vyzván, aby prokázal svou totožnost (konkrétní formulace výzvy není 
z materiál

2

(dá
k -li to nezbytné k
osob a
z
„je to k
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nezákonný, a proto se s prokázání totožnosti a 
n

3.
terstvo konkretizovalo 

protiprávnímu jednání ze 
–

Nadto organizátor akce, zapsaný spolek Limity jsme my, v rámci pozvánky na akci 

v

tím, že 

akce toliko s cílem navštívit v
prokázání totožnosti 

nebyla nezák

v

4.
Ve svém rozhodnutí v
akce Klimakemp 2018 s

5. rozhodnutími bylo porušeno jeho právo na 

ústavní stížnosti v
tvrdí, že rozhodnutí Nejvyššího správníh

prokázání 

o policii, citovaný v

6.
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komplikací zadrženi. V tomto kontextu se preventivní kontrola totožnosti blíže 

pod kontrolou, a svým zásahem je stigmatizoval.

7. K

aniž se k
zre

,
e

k

ování 

jí
vystupovat. 

soud dodal, že 

8. právní orgán; to se 
však k
stížnosti.

III. Hodnocení Ústavního soudu

9.
nichž 

byla vydána rozhodnutí napadená ústavní stížností, a Ústavní soud je k jejímu projednání 
182/1993 Sb., o Ústavním 

a contrario], 
va. 

10.
souladu s § 63 odst. 2 písm. l) zákona o policii, bylo porušeno jeho 

právo 
Vzhledem k prokázání totožnosti vyzván v souvislosti s

ohledem na právo 
po
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sp. zn. III. ÚS 2645/11 ze dne 
12. 9. 2013 (N 163/70 SbNU 517), bod 8; všechna rozhodnutí Ústavního soudu citovaná 
v tomto nálezu jsou dostupná též z http://nalus.usoud.cz].

11. Po posouzení ústavní stížnosti z

A. Obecné principy

a)

12.

poskytuje lidem 

takto využít svého práva na svobodu projevu [nález sp. zn. II. ÚS 164/15 ze dne 5. 5. 
2015 (N 88/77 SbNU 285), bod 22].

13. Je to 

vykonávat jiná, individuální a s konkrétní osobou tedy spojitelná politická práva

metodice a praxi je toto ustanovení (které 
je v 7 –

Beck, 2016, s. 112.) vykládáno nikoliv tak, že 

v
s Kluwer, 2019, citováno 

dle: ASPI Ú tedy 

-li k tomu z

14.
k
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demokracie [nález sp. zn. Pl. ÚS 21/16 ze dne 27. 6. 2017 (N 110/85 SbNU 793; 282/2017 
Sb.), bod 57].

15. Ú
souladu s

(viz zejména § 5 zák
neoznámených

k
v
bylo-

–
šek, T., Pospíšil, I. Listina základních práv a 

ASPI
–

M., Kopa, M. a kol. Listina základních práv a svobod. Praha: C. H. Beck, 2021, s. 600.]. 

v

16. Ustanovení pak stanoví, že lze omezit na
á í, je-li to v

.

17. Z výše uvedeného 
vuje porušení tohoto práva), je- souladu se zákonem. 

Pl. ÚS 27/16 ze dne 18. 12. 2018 (N 200/91 SbNU 485; 51/2019 Sb.), bod 93]. Další 

zásah sledoval jeden z

nezbytný, tj. aby byl ve vztahu k

judikatury je zásah do základního práva proporcionální sledovanému legitimnímu cíli, 

sledovaného cíle není možno 
ve stejné nebo podobné 

základního práva je v dané konkrétní situaci vyvážena významem sledovaného cíle, 

SbNU 443), bod 27 a další judikaturu tam citovanou].  
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18. Z judikatury Ústavního soudu pak –
–

práva (zde práva 

tomu pak 

ráv a svobod; 

[srov. nález sp. zn. I. ÚS 512/02 ze dne 20. 11. 2002 (N 143/28 SbNU 271)]. Navíc v 

základních práv jednotlivce [srov. nález sp. zn. IV. ÚS 29/05 ze dne 1. 6. 2005 (N 113/37 
minulosti dovodil, že v 

ezení 
[nález sp. zn. I. ÚS 1835/07 ze dne 18. 11. 2008 (N 196/51 SbNU 375), bod 32]. Jinými 
slovy

takového omezení, a nikoliv proveden pouze proto, že orgán státu je takovou pravomocí 

soud ve stanovisku pléna sp. zn. Pl.ÚS-st. 33/11 ze dne 8. 11. 2011 (ST 33/63 SbNU 567; 

(porušení) tohoto práva.

19. -li 
postupováno v souladu se zákonem, v
vztahu k -li do 

20.
práv a základních svobod (dále jen „Úmluva“). Evropský soud pro lidská práva (dále jen 
„ESLP“) , že 
ochrany
úmysly.

-li jeho 
ze dne 5. 1. 2016 

Úmluvy ESLP v
technikou za podmínky, kdy tato není užita k

extremisté s
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74768/10, § 8 a 231).

21.

konáním, v
, § 100 a judikatura tam citovaná). D

konkrétní situaci 
(chilling effect

vztahu k reálným, tak i ve vztahu k . Toto 

§ 67 až 69

22. K
právu na svobodu projevu, výsl

sp. zn. I. ÚS 2617/15 ze dne 5. 9. 2016 (N 162/82 SbNU 539), bod 116]. Porušení práva 

souvislosti s tím, že 
v známeného
reproduktory, v rušení vlastnického práva 

body 26 a 27].

23. Na druhou stranu Ústavní soud v nálezu sp. zn. II. ÚS 3647/10 ze dne 2. 6. 2011 
(N

– v
–

ým 
zásahem do jiných základních práv.   

24. Lze shrnout, že k

z

é
rozporu 

s
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25. V
nekonformním postupem 

b)
omezení 

26. Právo na nerušený soukromý život požívá v liberálních demokratických státech 

zárukou individuální nezávislosti a lidské svobody [nález sp. zn. 
II. ÚS 2048/09 ze dne 2. 11. 2009 (N 232/55 SbNU 181), bod 19]. Právo na respekt k 

dimenzi (ochrana obydlí v širším slova smyslu) a v souvislosti s autonomní existencí a 

samém [srov. nález sp. zn. Pl. ÚS 24/10 ze dne 22. 3. 2011 (N 52/60 SbNU 625; 94/2011 
Sb.), bod 29]. Soukromý život tak obsáhne nejen internum, nýbrž i externum, které se 
vztahuje k obchodním, pracovním nebo i sociálním aktivitám [nález sp. zn. I. ÚS 1586/09 
ze dne 6. 3. 2012 (N 43/64 SbNU 491), bod 27]. Funkcí práva na respekt k soukromému 
životu je zajistit prostor pro rozvoj a realizaci individuální autonomní osobnosti, tj. zajistit 
prostor svobody jednotlivce (srov. výše již citovaný nález sp. zn. Pl. ÚS 24/10, bod 29). 

27. Právo na ner

svobody ve smyslu „být nechán na pokoji“, tedy existence soukromé zóny, do které by 
ÚS 1587/15 ze dne 15. 12. 2015 

(N 214/79 SbNU 443), bod 26].

28.
Úmluvy]. 

jednotlivých základních práv garantovaných Listinou, která jsou zachycením práva na 
s
dynamicky se vyvíjejícího práva na soukromí jako takového [srov. výše citovaný nález 
sp. zn. Pl. ÚS 24/10, bod 31].

29. ého a rodinného 

ol. Listina základních 
porušení základního 

30. rozhodnout podle vlastního 
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(srov. výše citovaný nález sp. zn. 
Pl. ÚS )

31. K zásahu do základníh

bydlet, s

odst. 2 a 3 Listiny v

v
v
(N 55/76 SbNU 761), bod 26].

32.

srov. bod 16 tohoto nálezu), nelze ani toto právo považovat za neomezitelné. Právo na 
soukromí

práva na -

k zásahu do jejich soukromí [srov. nález sp. zn. II. ÚS 502/2000 ze dne 22. 1. 2001 
(N 11/21 SbNU 83)
jiných základních práv

práva, a nikoliv provedený
nadán (srov. bod 18 tohoto nálezu).

33. P
sionální. 

Zatímco v

. ÚS 23/05 

prakticky bez omezení; k

dané situaci jeho nositelem a do jaké 
sféry tohoto nositele 
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c)
s prokázání totožnosti podle 
§ 63 odst. 2 písm. l) zákona o policii

34. majetku a

aprobovaným

SbNU 247; 355/2008 Sb.), bod 23; nebo výše citovaný nález sp. zn. Pl. ÚS 24/10, bod 20 
a judikatura tam uvedená].

35. Jedním z
prokázání jeho totožnosti. To je však možné pouze za 

k) zákona o policii, 
- -

- -li 
se v

36.
k
úkolu, je-

prokázání totožnosti vzhledem ke 

v souladu se zákonem, tedy v
k

37. Výzvou k
týkající se jeho 

-

prokázání totožnosti tak 

skrytu a nepozorován.

38. V prokázání jeho 

- souvislosti s
pok y 15 a 20 tohoto nálezu), 

39. V o k
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do jejich soukromí (srov. bod 17 tohoto 

policistovi vyzvat kohokoliv k -li to 
k

l) zákona o policii]. Jakkoliv jsou úkoly policie vymezeny ne 
majetku a 

tom 
nichž 

bude mít policie povinnost své
požadavek nezbytnosti prokazování totožnosti vzhledem k
p ci; je totiž tudíž nutné, aby v každém 

jaké 

prokázání totožnosti, respektive aby 
bylo jasné, k

a výzva k prokázání totožnosti 

40. Lze doplnit, že obdobné požadavky na zákonný podklad omezení základního práva 
na soukromý život vyplývají také z

zásahu 
tním právu musí 

ko

rana 

§ 51).

41. ESLP se k policejními kontrolami v minulosti 
Gillan a Quinton proti Spojenému království (rozsudek ze dne 

12. 4158/05) a (citováno výše). V

užity v souvislosti s terorismem. Policie

Gillan a Quinton proti Spojenému království). V druhém 
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v rámci jedné z požadavkem 

).

42. Na rozdíl od právních úprav v
zákona o policii výslovný požadavek nezbytnosti zásahu, a i v tomto ohledu tedy 

konkrétním 

d) prá práva na 

43. Jak již tohoto nálezu a judikatura tam citovaná), 
z

m je do základního práva zasahováno

2 odst. 2 ve spojení s
se promítá i do zákona o policii, který 

o -li
a okolnosti úkonu, nemusí jej policista 

poskytnout; v

44. ohledem na nutnost 

je-

policii k
do takové míry, aby byla schopna seznat 

45.

prokázání 
totož

- prokázání totožnosti, 

svá 

legitimitu postupu policie. Povinnost 
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ýzvy k
Není-

rozpor se zákonnými a ústavními požadavky. 

46.

prokázání 
totožnosti, kdyby zamýšlel policii oprávnit k

k prokázání totožnosti nevyzývá, protože se
z

B.

47.

19

tedy zda výzva k
sám 

bude posuzováno, zda 
prokázání své totožnosti vyzván v souladu s § 63 odst. 2 písm. l) zákona 

o policii, respektive zda tato výzva sledovala legitimní cíl a byla vzhledem k
užším smyslu) a zda policie 

souladu 
s

em, zejména s

48. prokázání své totožnosti vyzván poté, co vystoupil z vlaku 
v

úmyslu navštívit v rámci akce organizované 

vystupovalo v
rámci akce dojde k protiprávnímu 

v

zásahu do základních práv jeho

k rámci 
0 tohoto 

nálezu).

soukromý p
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49. Nadto nelze odhlédnout od toho, že k roce 2017 
nedošlo a v

nimi souvisejících. Blokáda 

dokonce každému garantovaný jako právo, jehož esenciálním jádrem je závazek státu k 
-li zásah takové míry, že 

Pl. ÚS
oto pojmu v Smart, B. Defining Civil 

Disobedience. In: Hugo, A. B. (ed.). Civil Disobedience in Focus. London: Routledge, 
1991, s. 189-211; citovanou v perspektivy práva a 

-376, po

50. uvedeno
k

k

é

51.
jejich rámci docházelo 

k
zájmu (tedy k 

edování legitimního cíle a 
je-li to k

52. Z

výzva k prokázání totož

pak postup státního orgánu

53.

zpracová
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zákonem vyjmenovaných evidencích (srov. § 66 zákona o policii). Nelze proto bez 

poli
jakkoliv používána.

54.
nikoliv v
napomoci k

že se v

k
2018, tak lze 

55.
Úst
svolavatele v

souvislosti 
s
nádraží) v souvislosti s

výzvou k
z

56.

pokladem omezení základního práva (viz body 
39 až 42
v
nezbytná.

57. prokázání totožnosti vyzvala, dle slov zasahujícího 

protiprávního jednání, kterého

tom, že vnikli na soukromý pozemek 

Výzva k

v okolí dolu Bílina).



II. ÚS 1022/21

16

58. K
avit, že ti z

s policií a s ním související ztrátou anonymity od tohoto úmyslu odrazeni.

59. Výzva k prokázání totožnosti s

a základního 
práva n

Zamýšlela-

k

hrozících sankcí). Nejvyšší správní soud ve svém vyjád ústavní stížnosti krom toho 

k
prostorách vlakového nádraží, odkud nadto 

postup zákon o policii –
– konkrétním 

k osob a

60. Výzva k
jeho dosažení 

byla vhodná, ni

jejím 

této akci odrazován.

61.

dotazu poli
a že „je to k

,
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bylo patrno, že jedná v materiálním smyslu, a

v

že vzhledem k
prokázání totožnosti (bez ohledu na to, že takový postup 

62. Z imoto vyplývá, že v minulosti 

ustanovení zákona o policii. V prokázání 
totožnosti zprvu s rámci dané akce provádí kontrolu všech osob, a až 

- Klimakemp 2017 
prokázání totožnosti 

vyzvala s
se zdržují 

Praze ze dne 30. 1. 
- Praze ze dne 30. 1. 2020 

j. 10 A 151/2017- e v

dy i 

že policie výzvu 
k prokázání totožnosti nadužívá, respektive k jiných, než zákonem 
taxativ

bez ohledu na zákonem vymezené podmínky a užívala jej k

63. Zbývá dodat, že výzva k
právu na s

v rozporu s

64.
prokázání tot

rany policie nijak nenapravily ani správní 
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zn. 
III. ÚS 1167/17 ze dne 31. 7. 2017 (N 134/86 SbNU 273), body 27 a 29 a judikatura tam 
citovaná]. Nejvyšší správní soud se totiž v

ústavní stížnosti (tam uvedl, že bylo na 

65.

v
te

s lze 
dále zpracovávat. Ze samotného ovšem nevyplývá, že by 
k

žádost o
výmaz

[srov. § 79a odst. 2 písm. e) ve spojení s § 88b odst. 1 zákona o policii].

C.

66.

dem oznámených v 

67.

ení tohoto 
práva.

68. práva na soukromí je i právo jednotlivce rozhodnout podle vlastního 

ným 
.

K

pokud je
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rodinného života

69. cího 

mimo jiné i § 63 odst. 2 písm. l) zákona o policii.
vyzvat jednotlivce k prokázání totožnosti, je- i

Aby 
výzvou k nedošlo 
k
citované ustanovení z

sledovanému legitimnímu cíli. Výzvu k prokázání totožnosti podle citovaného 

k být možné 

zásah do daných základních práv. 

70. Z

odvozený 
zejména z
povinnosti policisty podle § 13 zákona o policii. 

nikoli 

svévolný, s nutností takového postupu se ztotožnila a tomuto postupu se s
v jeho legitimitu podrobila.

71.

k
i odrazován. 

souladu s

v

ých základních práv

dané akce), a proto zá
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rozporu s § 13 zákona o policii, interpretovaným zejména 
s Listiny,

72.
k

apravil. Navíc pak porušil 

73. S ohledem na shora uvedené Ústavní soud podle § 82 odst. 1, odst. 2 písm. a) a 

19 odst. 1 Listiny, práva na soukromí a 

tavního soudu se nelze odvolat.

Ludvík David
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Odlišné stanovisko soudce Ludvíka Davida k II. ÚS 
1022/21

Souhlasím s výrokem nálezu i s -

a dílem o  nesouhlas s
naví

stilus curiae Ústavního soudu.

z – res ipsa loquitur. Policista 

vyžadovali- –
v –

akci Klimakemp, které se 

majetku“. 
úpln

letos. K
dovodil americký Nejvyšší soud, že k omezení 

respektovaného kritéria a postulátu je pro mne demokracii došlo 
k
v

navíc s
– zcela 

v
body 57-59 nálezu), a 

bodech 49, 50 nálezu.

(Molek, P. Politická práva. Praha: Wolters Kluwer, 2014, s. 573), k
od

-
-

až 

-
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proce de lege ferenda 

zejména Müllerová, H. 
socioekonomických práv a test racionality. -554, a poté již tém

textu k
1.

vydání. Praha: C. H. Beck, 2021, s. 974-1031). 
Stává-li se legitimním cílem projevu 

odrazovat, 
-

boji proti pandemii nebyla jen 
rity (incident 

Techtle-mechtle). Byla v
s

a sepisovat?

Pacifiku. Nejde však už „jen“ o 
politiku, ale o v budoucnosti lidstva.  
Malé post scriptum

-li to 

v poukazem na nález Ústavního 

verzi amerického Mirandy.

Ludvík David
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nálezu senátu ze dne 30.9.2021 sp.zn. II. ÚS 1022/21.

Nesouhlasím ani s výrokem, ani s od

Úvaha soudu o nezákonnosti a neústavnosti postup

itimován. Druhým argumentem je, že se 

s tím, že tato povinnost je dána, zejména 

podat, se však vymyká jednoduchému a použitelnému návodu. 

í

vypl

st
svoji totožnost?

prokázání 

prokázání totožnosti je z tohoto pohledu zásahem do práva na ochranu soukromí s velmi 

a proveditelná podrobnost takového pou
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verbis.

my: 
https://limityjsmemy.cz/klimakemp2018/program/, 

ube:
https://youtu.be/AZupVCunexU

Klimakemp 2018 oznámen nebo ne, pokud byl oznámen, tak kým. Ústavní soud se 

kol. Listina základních práv a svobo
oznámená, (b) spontánní a (c) 

-li charakterizovat 
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akce

že názory na význam toho kterého základního práva se mohou lišit, pro mnohé je 

iny) 

neposlušnosti, musí tyto mantinely platit pro všechny obdobné akce bez ohledu na to, 

 


