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DATOVOU SCHRÁNKOU 
 
Ústavní soud 
Joštova 8 
660 83 Brno 
 
 

         V Praze dne 23.8.2021 
 
 
Sp.zn. policejního orgánu: KRPA-400127/PŘ-2019-001312 
Sp.zn. Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 8: 1 ZN 321/2019 
Sp.zn. Městského státního zastupitelství v Praze: 3 KZN 954/2021 
 
 
 
Stěžovatel:  Michal Bonk 
   narozen 29.1.1990 
   trvale bytem Družstevní 592, 793 26 Vrbno pod Pradědem 
   doručovací adresa Praha 1, Česká pošta, P.O.BOX 236 
 
Zastoupen:  Mgr. Františkem Tikalem, advokátem 
   IČO: 741 66 450 
   se sídlem Rohanské nábřeží 678/23, 186 00 Praha 8 – Karlín 
 
 
 
Účastník řízení:  Městské státní zastupitelství v Praze 

se sídlem nám. 14. října 2188/9, 150 00 Praha - Smíchov 
 
 
Vedlejší účastník: Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 8 

se sídlem 28. pluku 1533/29b, 100 00 Praha 10-Vršovice   
 
 
 

 
 
 

Ústavní stížnost podle § 72 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu 
 
 
 
 

 
 
 
Přílohy: - uvedeny na konci textu  
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I. 

Předcházející řízení, skutkový stav 

1 Dne 21.11.2019 došlo k incidentu při příjezdu sanitního vozu RZS hl.m. Prahy do ulice 

Na Poříčí, Praha 8 v blízkosti restaurace McDonald´s a následném ošetřování pana Erika 

Bogeholta, nar. 6.5.1987, státního občana Nizozemska, jemuž byl přítomen i jeho partner, 

kterým je stěžovatel. Ošetřujícím lékařem byl MUDr. Petr Kolouch a řidičem záchranné 

služby pan Tomáš Procházka.  

2 Ke konfliktu došlo tak, že p. Bogeholt, umístěný tehdy na lůžku uvnitř sanitního vozu, žádal o 

tlumočení jeho komunikace s MUDr. Kolouchem z češtiny do angličtiny svým partnerem, tj. 

stěžovatelem. Stěžovatel proto vstoupil do sanitního vozu za tímto účelem, s čímž však 

MUDr. Kolouch nesouhlasil, a proto pokynul hlavou směrem k p. Procházkovi, který 

následně stěžovatele vytáhl z vozu, shodil jej na zem, zaklekl kolenem mezi lopatky 

ležícího stěžovatele a několikrát ho udeřil, čímž mu způsobil tříštivou zlomeninu 

levého ramene. To vše přesto, že matka stěžovatele, Jana Bonková, záchranáře několikrát 

upozornila na to, že její syn je vážně nemocný a že trpí myalgickou encefalomyelitidou. 

V návaznosti na útok p. Procházky pak ze sanitního vozu vystoupil p. Bogeholt a odtrhl p. 

Procházku od stěžovatele, aby jej zachránil. 

3 Dne 30.11.2019 podala matka stěžovatele, paní Jana Bonková, nar. 24.11.1969, na oba 

záchranáře trestní oznámení. Policie České republiky, OŘP Praha III, MO Karlín, Vítkova 16, 

Praha 8 této věci přiřadila č.j. KRPA-412224/ČJ-2019-001312. 

4 Dne 2.12.2019 byli na úřední záznam o podání vysvětlení vyslechnuti zdravotníci 

MUDr. Kolouch a p. Procházka. 

5 Na základě přijatého trestního oznámení však policejní orgán nezahájil úkony v trestním 

řízení, nýbrž věc postoupil k projednání přestupku na Úřad městské části Praha 8, 

občanskoprávní-odbor („ÚMČP8“), a to za účelem spojení této věci s již probíhajícím řízením 

vedeným proti osobě stěžovatele jako obviněnému z přestupku, č.j. KRPA-400127/PŘ-2019-

001312. Vyrozumění o postoupení věci a sloučení věcí bylo vydáno dne 19.1.2020, č.j. KRPA-

412224-17/ČJ-2019-001312. 

6 Dne 7.4.2020 vydal ÚMČP8 usnesení č.j. MCP8 115176/2020, SZ MCP8 399170/2019/7, 

kterým rozhodl o opětovném předání věci policejnímu orgánu, neboť dle jeho názoru 

zjištěné skutečnosti nasvědčují tomu, že byl spáchán trestný čin. 

7 Policejní orgán však následně věc znovu vrátil přestupkovému orgánu, neboť podle jeho 

názoru se nejednalo o trestný čin. 

8 Dne 2.9.2020 proběhlo ústní projednání přestupku na ÚMČP8 a dne 27.1.2021 vydala 

přestupková komise při ÚMČP8 rozhodnutí č.j. MCP8 037699/2021, SZ MCP8 

399170/2019/16, kterým uznala stěžovatele vinným z přestupku, uložila mu správní 

pokutu a náhradu nákladů řízení. 
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9 Dne 26.2.2021 podal stěžovatel, tehdy v procesním postavení obviněného, prostřednictvím 

svého obhájce odvolání proti rozhodnutí ÚMČP8 ze dne 27.1.2021. 

10 Dne 28.4.2021 vydal Magistrát hlavního města Prahy, Odbor živnostenský a občansko-

správní, Oddělení správních činností a správního trestání, rozhodnutí č.j. MHMP 

582855/2021, sp.zn. S-MHMP 290731/2021, kterým rozhodl o zastavení přestupkového 

řízení proti stěžovateli z důvodu, že projednávaný skutek není přestupkem. 

11 Dne 7.5.2021 podal stěžovatel prostřednictvím svého právního zástupce žádost o 

přezkoumání postupu policejního orgánu k Obvodnímu státnímu zastupitelství pro Prahu 8 

dle § 157a zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád) („TŘ“). Jelikož 

však stěžovatel prostřednictvím své matky již dříve podal žádost o přezkoumání postupu 

policejního orgánu dle § 157a TŘ, jež byla Obvodním státním zastupitelstvím pro Prahu 8 

shledána nedůvodnou, bylo podání stěžovatele ze dne 7.5.2021 posouzeno podle svého 

obsahu jako podnět k výkonu instančního dohledu ve smyslu § 12d zákona č. 283/1993 

Sb., o státním zastupitelství („ZSZ“) a postoupeno Městskému státnímu zastupitelství v Praze. 

12 Městské státní zastupitelství v Praze vydalo dne 7.7.2021 vyrozumění o výkonu dohledu 

dle § 12d ZSZ, č.j. 3 KZN 954/2021-10 („Vyrozumění“), v němž konstatovalo, že žádný 

trestný čin vůči stěžovateli spáchán nebyl, a tudíž nebylo na místě vyřídit trestní oznámení 

stěžovatele jinak než jeho odložením. Tímto Vyrozuměním bylo zasaženo do ústavně 

zaručeného práva stěžovatele na spravedlivý proces dle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv 

a svobod ve smyslu § 72 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu („ZÚS“).  

Důkaz: 

- Trestní oznámení Jany Bonkové ze dne 30.11.2019 (již ve spise) 

- Spis PČR, OŘP Praha III, MO Karlín, KRPA-412224/ČJ-2019-001312  

- Spis PČR, OŘP Praha III, MO Karlín, KRPA-400127/PŘ-2019-001312 

- Spis Úřadu městské části Praha 8, občanskoprávní-odbor, sp.zn. SZ MCP8 399170/2019 – 

zejména záznam z videokamery na č.l. 6  

- odvolání Michala Bonka proti rozhodnutí ÚMČP8 ze dne 27.1.2021, č.j. MCP8 037699/2021, 

SZ MCP8 399170/2019/16, učiněné dne 26.2.2021 (již ve spise) 

- rozhodnutí Magistrátu hlavního města Prahy, Odbor živnostenský a občansko-správní, 

Oddělení správních činností a správního trestání, ze dne 28.4.2021, č.j. MHMP 582855/2021, 

sp.zn. S-MHMP 290731/2021 (již ve spise) 

- podnět stěžovatele k výkonu dohledu ze dne 7.5.2021 (ve spise) 

- vyrozumění Městského státního zastupitelství v Praze ze dne 7.7.2021 o výkonu dohledu dle 

§ 12d ZSZ, č.j. 3 KZN 954/2021-10  

  



 
 

 
Mgr. František Tikal  
advokát Rohanské nábřeží 678/23 

+420 774 308 453 186 00 Praha 8 – Karlín 

tikal@tikallegal.cz www.tikallegal.cz 

 
4 

   

II. 

Zastoupení stěžovatele 

13 Stěžovatel je v řízení před Ústavním soudem zastoupen advokátem dle § 29, § 30 (1), § 31 (2) 

ZÚS, což dokládá písemnou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem. 

Důkaz: 

- Plná moc udělená Mgr. Františku Tikalovi (úředně ověřený podpis) 

 

III. 

Přípustnost, vyčerpání opravných prostředků 

14 Stran přípustnosti ústavní stížnosti dle § 75 (1) ZÚS stěžovatel konstatuje, že vyčerpal 

všechny procesní prostředky, které mu zákon k ochraně jeho práva umožňuje. 

15 V této souvislosti odkazuje stěžovatel na nález Ústavního soudu ze dne 2.3.2015, sp.zn. I. ÚS 

1565/14, který konstatuje, že „žádost o výkon dohledu nejbližšího vyššího státního 

zastupitelství podle § 12d odst. 1 zákona o státním zastupitelství je obecně účinným 

opravným prostředkem pro osobu, která namítá závadný postup v šetření k odhalení skutečností 

nasvědčujících tomu, že byla obětí spáchaného trestného činu a jako takovou je ji nutno 

vyčerpat před podáním ústavní stížnosti v souladu s § 75 odst. 1 zákona o Ústavním soudu.“ 

Důkaz: 

- podnět stěžovatele k výkonu dohledu ze dne 7.5.2021 (nazván nesprávně jako žádost o 

přezkoumání postupu policejního orgánu dle § 157a TŘ; ve spise) 

 

IV. 

Porušení práva na spravedlivý proces a práva na účinné vyšetřování 

 

a) Judikatura ÚS a ESLP 

16 Stěžovatel má za to, že napadené Vyrozumění zasahuje do ústavně zaručeného práva 

stěžovatele na spravedlivý proces dle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod (dále jen 

„LZPS“) ve spojení s čl. 3 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv („EÚLP“) a dále do jeho 

práva na ochranu života a zdraví a práva na účinné vyšetřování dle čl. 6 odst. 1 LZPS ve 

spojení s čl. 2 EÚLP. 

17 Článek 36 odst. 1 LZPS zaručuje každému bez výjimky právo na soudní ochranu, které tvoří 

jeden z pilířů demokratického právního státu, kterého hodnoty Česká republika s odkazem na 

svojí historii ctí a každý občan se v zastoupení právním zástupcem podle § 29 ZÚS může 

s ústavní stížností obrátit k projednání na Ústavní soud. 
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18 Čl. 6 odst. 1 LZPS podle judikatury Ústavního soudu a Evropského soudu pro lidská práva 

(„ESLP“) zakotvuje právo poškozeného v trestním řízení na účinné vyšetřování, a to 

zejména u trestných činů proti životu a zdraví. Na místě je citovat následující judikaturu: 

(i) Právo na účinné vyšetřování odvozené od čl. 3 Úmluvy bylo nejprve formováno 

zejména na případech zásahu do fyzické integrity způsobeného jednotlivci 

veřejnou mocí, viz rozsudek ESLP ze dne 28. 10. 1998 ve věci Assenov a další 

proti Bulharsku, stížnost č. 24760/94. 

(ii) Postupně však ESLP připustil přiznání tohoto práva i v případech, kdy došlo 

k zásahu do fyzické integrity jednotlivce ze strany jiného jednotlivce 

s výkonem veřejné moci nijak nespojeného, viz rozsudek ESLP ze dne 

25. 3. 1993 ve věci Osman proti Spojenému království, stížnost č. 13134/87. 

(iii) Rozsudek ESLP ze dne 16. 2. 2012 ve věci Eremiášová a Pechová proti České 

republice, stížnost č. 23944/04, se pak zabýval případem, kde se skutkově jednalo 

o úmrtí zadrženého po pádu z okna na policejní služebně. ESLP v uvedeném 

rozsudku nejprve připomněl význam účinného a včasného vyšetřování případné 

odpovědnosti státu (jeho reprezentanta) za smrt jednotlivce, podmiňujícího 

důvěru veřejnosti i příbuzných oběti ve vládu práva a v netoleranci nezákonných 

činů. 

(iv) Ústavní soud nejprve dovodil samotnou existenci práva jednotlivců na účinné 

vyšetřování v nálezu sp. zn. Pl. ÚS 17/10 ze dne 28. 6. 2011. 

(v) Dále Ústavní soud rozhodl o přiznání tohoto práva v případech, kde bylo podle čl. 2 

EÚLP dotčeno právo na život, viz rozhodnutí sp. zn. I. ÚS 2886/13 ze dne 

29. 10. 2013. 

(vi) S odkazem na judikaturu ESLP pak i Ústavní soud v nálezu ze dne 12. 8. 2014, 

sp. zn. I. ÚS 3196/12, dospěl k závěru, že ten, komu bylo trestným činem 

ublíženo na zdraví, způsobena majetková škoda nebo nemajetková újma, nebo 

ten, na jehož úkor se pachatel trestným činem obohatil (poškozený), má ústavně 

zaručené právo na efektivní trestní řízení na obranu svých práv a svobod. 

(vii) Následně Ústavní soud rozhodl o rozšíření tohoto práva i na další články Úmluvy, 

zakazující mučení a nelidské či ponižující zacházení, otroctví a nucené práce, 

zaručující právo na osobní svobodu a osobní bezpečnost a právo každého na to, 

aby byla zachována jeho lidská důstojnost, osobní čest, dobrá pověst a chráněno 

jeho jméno, viz nález Ústavního soudu ze dne 16. 12. 2015, sp. zn. II. ÚS 3626/13. 

(viii) V nálezu Ústavního soudu ze dne 3. 9. 2019, sp. zn. III. ÚS 2012/18 Ústavní soud 

rozhodoval o stížnosti stěžovatelky, která spatřovala zásah do svých ústavních 

práv rozhodnutím okresního a následně i krajského soudu. Stěžovatelka byla 

při chůzi po ulici napadena psem (fenou tibetské dogy), kterého jeho majitelé, 

později obvinění, dostatečně nezajistili. Stěžovatelka utrpěla zranění v obličejové 

a temenní části hlavy, jež si vyžádala třítýdenní léčení a riziko trvalých následků, 

https://advokatnidenik.cz/2021/04/04/pravo-poskozeneho-na-ucinne-vysetrovani-ve-svetle-nejnovejsi-judikatury-ustavniho-soudu/#_ftn12
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kdy jizvy v obličeji musely být řešeny zákrokem plastické chirurgie a laserovou 

terapií. 

Ústavní soud také zde odkázal na judikaturu ESLP, když konstatoval, že právo 

na účinné vyšetřování náleží jen těm poškozeným, kteří byli dotčeni 

na svých právech uvedených v čl. 2, resp. 3 Úmluvy, kam spadá i stěžovatel. 

 

b) Aplikace judikatury na daný skutkový stav 

19 Policejní orgán se nezabýval dostatečně trestním oznámením matky stěžovatele, jenž podala 

na oba zdravotníky. Pochybení nastalo tedy již v tom, že policejní orgán jako orgán oprávněný 

konat v trestním řízení nesprávně vyhodnotil věc, když se od začátku nezabýval trestním 

oznámením, podaným matkou stěžovatele, a to ani poté, co bylo proti stěžovateli zastaveno 

přestupkové řízení. 

20 Pochybení policejního orgánu posvěcené obvodním i městským státním zastupitelstvím 

spočívalo v tom, že orgány činné v trestním řízení z provedených důkazů dovodil nesprávné 

skutkové zjištění, že p. Kolouch a p. Procházka nezpůsobili stěžovateli zranění. 

V důsledku toho se orgány činné v trestním řízení dopustily i nesprávného právního 

hodnocení, že jednání pana Procházky nenaplňovalo skutkovou podstatu trestného činu 

ublížení na zdraví podle § 146 odst. 1 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník („TZ“). Orgány 

činné v trestním řízení tak učinily přesto, že stěžovatel následkem útoku ze strany pana 

Procházky utrpěl tříštivou zlomeninu ramenní kosti, musel nosit ortézu a trpěl 

několikaměsíčními bolestmi ve smyslu § 122 odst. 1 TZ, příp. § 122 odst. 2 písm. i) TZ. 

21 Orgány činné v trestním řízení nepřihlédly k rozhodnutí Magistrátu hlavního města Prahy, 

Odbor živnostenský a občansko-správní, Oddělení správních činností a správního trestání, ze 

dne 28.4.2021, č.j. MHMP 582855/2021, sp.zn. S-MHMP 290731/2021, který na základě 

odvolání podaného stěžovatelem zastavil přestupkové řízení vedené proti němu 

s odůvodněním, že stěžovatel nejednal protiprávně, neboť se pouze snažil pomoct svému 

příteli, který trpěl akutním zdravotním problémem a který potřeboval tlumočit komunikaci se 

záchranáři do angličtiny. 

22 Na základě judikatury ESLP (Engel v. Nizozemí č. 5100/71; Oztürk v. Německo č. 8544/79; a 

nebo Lauko v. Slovensko č. 26138/95) i Ústavního soudu (II. ÚS 788/02) se navíc orgány činné 

v trestním řízení měly vypořádat během dokazování s rozpory ve svědeckých 

výpovědích, což neučinily. Při aplikaci §125 TŘ v přiměřené míře musí rozhodnutí správního 

orgánu mimo jiné obsahovat odůvodnění, jakými úvahami se řídil při hodnocení provedených 

důkazů. Jelikož tak správní orgán neučinil, je toto rozhodnutí v části odůvodnění 

nepřezkoumatelné a zasahuje do ústavně zaručeného práva stěžovatele dle čl. 6 (1), čl. 36 (1) 

LZPS. 

23 Orgány činné v trestním řízení dospěly k nesprávným skutkovým zjištěním, když 

konstatovaly, že záchranáři se nedopustili útoku vůči stěžovateli, který mu způsobil újmu na 

zdraví, a Vyrozumění toto rozhodnutí aprobuje, přestože jde o skutková zjištění jsoucí 



 
 

 
Mgr. František Tikal  
advokát Rohanské nábřeží 678/23 

+420 774 308 453 186 00 Praha 8 – Karlín 

tikal@tikallegal.cz www.tikallegal.cz 

 
7 

   

v extrémním rozporu s provedeným dokazováním, čímž zasahuje do ústavně zaručeného 

práva stěžovatele na účinné vyšetřování dle čl. 6 LZPS a práva na spravedlivý proces dle čl. 36 

(1) LZPS. V čase 13:12:43 kamerového záznamu je totiž naprosto zřetelné, jak jeden ze 

záchranářů skáče na stěžovatele a zaklekává ho k zemi, a následně tomuto záchranáři skočí na 

záda Erik Bogeholt, aby jej odtrhl od stěžovatele. Z toho vyplývá, že zranění stěžovatele 

nemohlo vzniknout prostým pádem; naopak, toto zranění vzniklo v důsledku úmyslného a 

intenzivního útoku záchranáře na stěžovatele. 

24 Stejně tak zasahuje Vyrozumění do výše uvedených ústavně zaručených práv stěžovatele tím, 

že aprobuje postup orgánů činných v trestním řízení předchozích stupňů, když neukládá 

státnímu zástupci podřízeného státního zastupitelství ani policejnímu orgánu provedení 

znaleckého posudku na zdravotní stav stěžovatele, přestože stěžovatel zakládal do spisu 

lékařskou zprávu prokazující zranění jeho ramene a přestože o zpracovaná znaleckého 

posudku několikrát žádal. 

 

V. 

Návrh 

25 S ohledem na výše uvedené stěžovatel navrhuje, aby Ústavní soud vydal toto rozhodnutí: 

 

I. Vyrozumění Městského státního zastupitelství v Praze ze dne 7.7.2021, č.j., 3 KZN 

954/2021-10 se zrušuje a věc se vrací policejnímu orgánu k novému projednání a 

rozhodnutí.  

II. Postupem Městského státního zastupitelství v Praze a Policie České republiky ve věci 

vedené Policií České republiky, Krajské ředitelství policie hl.m. Prahy, Obvodní 

ředitelství policie Praha III, Místní oddělení Karlín, č.j. KRPA-400127/PŘ-2019-

001312 a KRPA-412224/ČJ-2019-001312 bylo porušeno základní právo stěžovatele 

na účinné vyšetřování vyplývající z práva na život podle čl. 6 Listiny základních práv a 

svobod. 

III. Policii České republiky se zakazuje pokračovat v porušování práva stěžovatele podle 

čl. 6 Listiny základních práv a svobod spočívajícímu v neprovedení účinného 

vyšetřování ve věci vedené Policií České republiky, Krajské ředitelství policie hl.m. 

Prahy, Obvodní ředitelství policie Praha III, Místní oddělení Karlín, č.j. KRPA-

400127/PŘ-2019-001312 a KRPA-412224/ČJ-2019-001312. 

 

Za Michala Bonka 

 

Mgr. František Tikal, advokát 

na základě plné moci 



 
 

 
Mgr. František Tikal  
advokát Rohanské nábřeží 678/23 

+420 774 308 453 186 00 Praha 8 – Karlín 

tikal@tikallegal.cz www.tikallegal.cz 
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Přílohy: 

1) Plná moc udělená Mgr. Františku Tikalovi (úředně ověřený podpis) 

2) vyrozumění Městského státního zastupitelství v Praze ze dne 7.7.2021 o výkonu dohledu dle 

§ 12d ZSZ, č.j. 3 KZN 954/2021-10  

 

 


