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Úvod 

Ochrana lidských práv je dnes již tradičním hodnotovým účelem 
a normativním imperativem ústav všech moderních států, které 

respektují principy ústavní demokracie. Ústavní systémy euroatlantic-
ké civilizace shodně vycházejí z ideje svobody a právního státu a in-
korporují tak lidská práva do svého rámce jako jeden z  kulturních 
a právních pilířů moderní doby, který byl formulován osvícenským 
diskursem v průběhu osmnáctého století a jehož zásadní význam zů-
stává zachován dodnes. Ochrana osobní svobody představuje tradiční 
a klíčový směr na této cestě ochrany lidských práv. 

Osobní svoboda však představuje nejenom předmět chráněný re-
levantními lidskoprávními ustanoveními, ale je především společen-
skou hodnotou. Její důležitost zpravidla vnímáme tváří v tvář zásahu 
do této sféry, tj. v momentě její negace, s nímž je spojen zcela zásadní 
negativní dopad na kvalitu soukromého i veřejného života jednotliv-
ce. Člověk je omezen ve své schopnosti uspořádat si svůj vlastní život 
v podstatě po všech jeho stránkách: po stránce psychické, osobní, so-
ciální i  ekonomické. Obdobně je ztížen i  veřejný život jednotlivce, 
neboť velká část politických práv se stává jen obtížně realizovatelných. 

Jsou to též důsledky omezení osobní svobody jednotlivce na jeho 
život, které zcela jistě legitimizují vysoké hodnotové postavení osobní 
svobody a vyžadují přísné hodnocení ústavnosti zásahů do této sféry. 
Ochrana osobní svobody tak vždy byla a zůstává centrální problema-
tikou ochrany lidských práv – tradiční konstitucionalistické domény. 
Kniha v  tomto kontextu zpracovává ústavněprávní rozměr ochrany 
osobní svobody, byť jsou si autoři vědomi, že se jedná o téma svou 
podstatou komplexní s výraznými mezioborovými přesahy. Jde tedy 
spíše o část širší mozaiky zkoumající takto složitý fenomén. 

Lze si stěží představit oblast, která by byla více spojena nejenom se 
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