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1. Úvod 

Zajišťovací opatření, která pomáhají dosahovat účelu trestního řízení, vždy byla 

a také vždy budou jednou z nejcitlivějších otázek trestního procesu. Směřují totiž proti 

člověku, jehož vina má být teprve v budoucnu prokázána, když nezřídka z výsledků 

trestního řízení vyplyne opak. Vazba zaujímá mezi těmito prostředky naprosto 

výjimečné postavení, neboť se dotýká, a to velmi podstatným způsobem, jednoho 

z nejcennějších lidských práv, práva na osobní svobodu. Přitom dojde-li již k zásahu do 

sféry osobní svobody jedince, jsou následky v mnoha případech nenapravitelné. 

Všechny tyto aspekty vedou k neustálým diskuzím mezi odborníky i laiky, k neustálým 

změnám právní úpravy, jejichž cílem je jediné, najít vyvážené a přiměřené řešení, které 

zajistí dosažení účelu trestního řízení při nejvyšším možném respektu základních práv 

člověka. Odpovědnost pak leží nejen na zákonodárci, ale především na subjektech, které 

právní úpravu aplikují v praxi. Rozbor právní úpravy, včetně pohledu na její postupný 

vývoj až k možnostem de lege ferenda, její konfrontace s judikaturou a řešeními 

zvolenými za hranicemi České republiky, jsou předmětem této práce. 

Přes skutečnost, že na toto téma bylo již mnoho napsáno, nelze očekávat, že by 

snad bylo možné jej vyčerpat. Otázka omezení osobní svobody v rámci trestního řízení 

je problematikou, která se neustále vyvíjí a reaguje na odlišné jevy a tendence ve 

společnosti. Jednou je to zdůrazňování a prohlubování aspektu ochrany práv jedince, 

podruhé zase potřeba adekvátní reakce státu na závažnou trestnou činnost. Proto i cílem 

předkládané práce je zachytit směřování právní úpravy vazby, upozornit na některá 

problematická místa, zhodnotit celkový přístup ze strany zákonodárce a orgánů činných 

v trestním řízení a v neposlední řadě vystihnout pojetí této citlivé materie trestního 

procesu orgánem ochrany ústavnosti, Ústavním soudem České republiky. 

Práce je členěna do devíti kapitol. Po stručném historickém přehledu právní 

úpravy v této oblasti, následuje pohled na právo na osobní svobodu v kontextu 

ústavního a mezinárodního práva a obecné pojednání o vazbě jako zajišťovacím 

opatření. Hlavní a nejobsáhlejší část práce tvoří kapitoly pojednávající o samotném 

vazebním právu, které vychází z dělení na část materiální a formální. Problematika 

vazby v řízení proti mladistvým, zákonná úprava výkonu vazby a nastínění řešení této 
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problematiky v německém právním řádu pak práci uzavírají. Úplným závěrem se 

pozornost zaměřuje na možný budoucí vývoj v oblasti vazebního práva. 

Práce byla dokončena podle stavu právních předpisů ke dni 1. 6. 2010. 
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2. Vývoj institutu vazby na českém území od roku 1918 do současnosti 

2.1 Období od roku 1918 do roku 1950 

Na území nově vzniklého československého státu zůstalo po roce 1918 

v platnosti dosavadní právo. To znamenalo pro obnovený stát dvojí právní režim 

v podobě platnosti rakouského práva pro území českých zemí a uherského práva pro 

území Slovenska a Podkarpatské Rusi. Tento právní stav byl v oblasti trestního práva 

překonán až přijetím nových trestních předpisů v roce 1950. 

Úprava trestního řízení platná na území českých zemí až do 1. 8. 1950 byla 

obsažena v zákoně č. 119/1873 ř. z., jímž se uvádí trestní řád.1 Tento zákon označoval 

vazbu v rámci trestního stíhání jako vazbu vyšetřovací a upravoval ji v ustanovení 

§ 180. Do vazby bylo možné vzít obviněného, který již byl vyslechnut vyšetřujícím 

soudcem a u kterého se podezření ze zločinu nebo přečinu ani po takovém výslechu 

nerozptýlilo, byl-li u něj dán některý z důvodů podle § 175 č. 2 až 4 zákona 

č. 119/1873 ř. z. Důvody vazby podle tohoto ustanovení (obava z útěku obviněného, 

nebezpečí koluze nebo hrozící další trestná činnost obviněného) korespondovaly třem 

základním vazebním důvodům, jak jsou známy ze současné právní úpravy. Vyšetřovací 

vazba byla obligatorní v případě, že šlo o zločin, za který bylo možno podle zákona 

uložit trest smrti nebo nejméně deset let vězení (§ 180 odst. 2). O vazbě rozhodoval 

vyšetřující soudce usnesením, jež muselo být i s odůvodněním poznamenáno do 

protokolu a obviněnému toliko ústně oznámeno (pokud nepožádal o písemné sdělení) 

[§ 180 odst. 3]. Proti rozhodnutí o uvalení vazby se obviněný mohl obrátit se stížností 

k poradní komoře, jejíž rozhodnutí pak mohlo být napadeno ještě odvoláním ke 

sborovému soudu druhé instance (§ 113, § 114). Z hlediska nejvyšší přípustné délky 

byla omezena pouze vazba koluzní podle § 175 bodu 3., která neměla být vůbec 

prodlužována nad dva měsíce a jedinou výjimku mohl povolit sborový soud druhé 

instance, avšak nejvýše na dobu tří měsíců od zatčení (§ 190 odst. 2, 3). Vazba musela 

být okamžitě zrušena, jakmile pominuly její důvody, přičemž orgány činné v trestním 

řízení byly povinny se přičinit, aby vazba byla co nejvíce zkrácena (§ 190 odst. 1). 

                                                 
1 Pro oblast vojenského soudnictví platilo vojenské trestní právo (rakouský vojenský trestní 

řád č. 131/1912 ř. z.). 
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Trestní řád z roku 1873 znal také náhradu za vazbu v podobě slibu obviněného nebo 

kauce ve výši určené poradní komorou (§ 191 až § 197). 

2.2 Období od roku 1950 do roku 1989 

Na základě politických změn z roku 1948 byly přijaty zcela nové kodifikace jak 

v oboru trestního práva hmotného, tak v oboru trestního práva procesního. Obě díla 

však byla poznamenána okolnostmi svého přijetí (v době tzv. politických procesů na 

konci čtyřicátých a první polovině padesátých let) a tvoří smutnou etapu ve vývoji 

československého trestního práva.2 Ve sféře trestního procesu došlo k  podřízení celého 

řízení prioritním zájmům totalitního režimu a k absolutnímu nerespektování základních 

zásad tohoto řízení ve všech jeho stádiích.3 

Zákon č. 87/1950 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), nabyl účinnosti 

dnem 1. 8. 1950 a obsahově navazoval na zákon č. 319/1948 Sb., o zlidovění 

soudnictví, který mimo jiné provedl závažné změny i v úpravě příslušnosti a řízení ve 

věcech trestních (viz § 64 až § 115 tohoto zákona). Vazba byla podle trestního řádu 

z roku 1950 buď obligatorní, nebo fakultativní. V prvním případě § 96 odst. 1 stanovil, 

že obviněný musí být vzat do vazby, je-li podezřelý z trestného činu, na který zákon 

stanoví trest smrti, trest odnětí svobody na doživotí nebo trest dočasného odnětí 

svobody s dolní hranicí nejméně deset let. Zároveň mohla být na obviněného vazba 

uvalena fakultativně tehdy, byl-li dán některý z důvodů stanovených v § 96 odst. 2 

písm. a) až c) [vazba útěková, koluzní a předstižná]. Tyto tři vazební důvody, které 

zachovaly i pozdější kodifikace z let 1956 a 1961, však byly vymezeny značně široce a 

často docházelo k jejich mechanické aplikaci, aniž byly důsledně prověřeny konkrétní 

okolnosti případu.4 V přípravném řízení, do kterého se podle trestního řádu z roku 1950 

přesunulo těžiště trestního řízení, bylo rozhodování o vazbě zcela v rukou prokurátora. 

Tento rozhodoval nejen o vzetí obviněného do vazby, ale rovněž o opravném prostředku 

                                                 
2 Solnař, V., Fenyk, J., Císařová, D., Vanduchová, M. Systém českého trestního práva. 

Praha: Novatrix, s. r. o., 2009, s. 51. 
3 Nečada, V. Přehled novel trestních kodexů v období od listopadu 1989 do konce roku 

1999. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2000, s. 4. 
4 V případě vazby útěkové například stačila již hrozba uložení vysokého trestu podle horní 

hranice trestní sazby uvedené v zákoně, u vazby předstižné se zase vycházelo z obecného 
poukazu na kriminální minulost obviněného. Viz Gřivna, T., Gřivnová, P. Trestní právo 
procesní. In Komunistické právo v Československu – Kapitoly z dějin bezpráví. Brno: 
Masarykova univerzita v Brně. Mezinárodní politologický ústav, 2009, s. 594. 
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proti takovému rozhodnutí (stížnost podle § 105), byť ve vyšší instanci (viz § 36 

odst. 1). Délku trvání vazby (ani v případě vazby koluzní) trestní řád z roku 1950 

nereguloval vůbec. Obsažena zde byla pouze obecná formulace povinnosti prokurátora 

propustit obviněného na svobodu v případě, že pominou důvody vazby (§ 104), týkající 

se však toliko vazby fakultativní (obligatorní trvala vždy až do pravomocného skončení 

trestního řízení). Mimoto byly orgány činné v trestním řízení povinny usilovat o co 

největší urychlení řízení ve vazebních věcech (§ 107). Obviněnému, který byl i přes 

existenci některého z vazebních důvodů stíhán na svobodě, mohl prokurátor uložit 

omezení stran místa pobytu nebo povinnost neprodleně oznámit změnu pobytu (§ 102). 

Trestní řád však nestanovil žádné bližší podmínky pro tento postup a tak šlo v podstatě 

o volné uvážení prokurátora.5 

Úpravu trestního řízení z roku 1950 nahradil již o šest let později nový trestní 

řád, zákon č. 64/1956 Sb. Podnětem k jeho vypracování se stala kritika stalinské éry 

vznesená na XX. sjezdu KSSS v roce 1956, která u nás vyústila v reformní snahy o 

odstranění nejkřiklavějších deformací trestního procesu charakteristických pro toto 

období.6 Trestní řád z roku 1956 především již neznal institut obligatorní vazby, ale 

vazba mohla být uvalena pouze v odůvodněných případech na základě posouzení 

konkrétních okolností případu.7 Rozhodování o vazbě zůstalo v přípravném řízení 

v rukou prokurátora (§ 80 odst. 2), stížnost proti tomuto rozhodnutí řešil nadřízený 

prokurátor [§ 152 odst. 3 písm. b)]. Nově bylo třeba o vzetí obviněného do vazby 

neprodleně vyrozumět jeho rodinné příslušníky a zaměstnavatele (§ 80 odst. 3 věta 

druhá). Zásadní posun znamenalo rovněž zavedení zákonných lhůt pro trvání vazby, 

ačkoli se týkaly toliko přípravného řízení. Podle § 81 odst. 1 totiž musel být obviněný 

propuštěn na svobodu, trvala-li vazba v přípravném řízení již dva měsíce. Vazbu 

z důvodů uvedených v § 79 písm. a) nebo c) mohl prodloužit nadřízený prokurátor o 

jeden další měsíc a nad tuto dobu (z hlediska délky již neomezeně) generální prokurátor 

(§ 81 odst. 1). Prodloužení však bylo zcela vyloučeno u vazby koluzní podle § 79 

                                                 
5 Růžička, M., Zezulová, J. Zadržení a vazba v českém trestním procesu. Praha: C. H. Beck, 

2004, s. 494, text v poznámce pod čarou č. 81. 
6 Musil, J., Kratochvíl, V., Šámal, P. a kol. Trestní právo procesní, 3. přepracované a 

doplněné vydání. Praha: C. H. Beck, 2007, s. 29, 30. Dále také Gřivna, T., Gřivnová, P. 
Trestní právo procesní. In Komunistické právo v Československu – Kapitoly z dějin 
bezpráví. Brno: Masarykova univerzita v Brně. Mezinárodní politologický ústav, 2009, 
s. 587. 

7 Publikace citovaná v poznámce pod čarou č. 5, s. 161. 
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písm. b). Prokurátor a soud byli v každém období trestního stíhání povinni z úřední 

povinnosti přezkoumávat důvodnost vazby a obviněný měl rovněž právo kdykoli žádat 

o propuštění na svobodu (§ 82 odst. 1, 2). Ohledně vazby útěkové přicházelo v úvahu 

její nahrazení institutem písemného prohlášení obviněného, který byl obdobný slibu 

podle úpravy dnes platné (§ 83). 

Od 1. 1. 1962 je v platnosti zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním 

(trestní řád), který, i když mnohokrát novelizován, upravuje trestní řízení dodnes. Ve 

svém původním znění se tento zákon v podstatných rysech shodoval s úpravou 

obsaženou v trestním řádu z roku 1956. Vazba byla nadále pouze fakultativním 

opatřením, o jehož uplatnění vůči obviněnému rozhodoval soud a v přípravném řízení 

prokurátor (§ 68 v původním znění). Proti rozhodnutí o vazbě byla přípustná stížnost, o 

které až do novely trestního řádu zákonem č. 149/1969 Sb. rozhodoval nadřízený 

prokurátor. Až tato novela přenesla od 1. 1. 1970 rozhodování o stížnosti proti 

rozhodnutí prokurátora o vazbě (rozhodnutí o vzetí do vazby a o zamítnutí žádosti o 

propuštění z vazby) na soud, v jehož obvodu byl činný prokurátor, který napadené 

rozhodnutí vydal [§ 146a písm. a)]. Délka trvání vazby v přípravném řízení mohla podle 

původní úpravy činit nejvýše dva měsíce, o další měsíc ji mohl prodloužit nadřízený 

prokurátor a nad tuto lhůtu generální prokurátor. Již zmiňovaná novela č. 169/1969 Sb. 

však úpravu pravomoci generálního prokurátora vypustila a oprávnění k rozhodování o 

prodloužení vazby bez jakéhokoli omezení délky svěřila nadřízenému prokurátorovi 

(§ 71 odst. 1 ve znění účinném k 1. 1. 1970). Až do 1. 7. 1990 znal trestní řád dva 

prostředky nahrazení vazby u obviněného, a sice u důvodů podle § 67 písm. a) nebo c) 

to byla záruka společenské organizace za další chování obviněného a toliko u důvodu 

podle § 67 písm. a) písemný slib obviněného, že se na vyzvání dostaví k orgánům 

činným v trestním řízení a předem oznámí každou změnu svého pobytu (§ 73 odst. 1, 2 

v původním znění). Tyto instituty se však v praxi dočkaly téměř nulového využití.8 

2.3 Období od roku 1989 do přijetí zákona č. 265/2001 Sb.  

Výsledkem změn mocensko-politických poměrů v československé společnosti 

po listopadu 1989 bylo zcela nové uspořádání státu založené na principech svobodného 

                                                 
8 Srov. Gřivna, T., Gřivnová, P. Trestní právo procesní. In Komunistické právo 

v Československu – Kapitoly z dějin bezpráví. Brno: Masarykova univerzita v Brně. 
Mezinárodní politologický ústav, 2009, s. 595. 
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a demokratického právního státu, které nutně znamenalo celkovou reformu právního 

řádu, zdeformovaného dlouhodobým podřizováním zájmům totalitního režimu. První 

místo zaujaly práce na uvedení právních předpisů do souladu s mezinárodněprávními 

garancemi základních lidských práv a svobod, obsaženými ve smlouvách a dohodách 

československým státem rovněž ratifikovaných, v praxi ale hrubě porušovaných. 

Trestněprávní předpisy se téměř okamžitě staly předmětem rozsáhlých 

novelizací. Právě problematika úpravy institutu vazby v trestním řádu byla vzhledem ke 

svému mimořádnému významu pro právní postavení obviněného v centru pozornosti 

zákonodárce. Hned první zákon, který novelizoval trestního řád po roce 1989 (zákon 

č. 159/1989 Sb.), se z hlediska ochrany základních práv a svobod zaměřil na ustanovení 

§ 71 o trvání vazby. Vazba v přípravném řízení mohla trvat vždy jen nezbytně nutnou 

dobu, přičemž nesměla překročit maximální hranici dvou let (nebyla-li v této lhůtě 

podána obžaloba, musel být obviněný propuštěn na svobodu). Formulovány byly i 

důvody opodstatňující možné prodloužení vazby v přípravném řízení (až do 

zmiňovaného limitu) a stanoveno, že celková doba vazby v trestním řízení nesmí 

přesáhnout horní hranici trestní sazby odnětí svobody pro stíhaný trestný čin. Novela 

č. 178/1990 Sb. úpravu trvání vazby dále zpřísnila zkrácením některých lhůt a 

zavedením limitu trvání vazby i pro řízení před soudem. Principiální změnu přinesla 

novela č. 558/1991 Sb., když oprávnění k rozhodování o některých závažných zásazích 

do základních práv a svobod v rámci trestního řízení, a mezi nimi i rozhodování o vazbě 

(vzetí do vazby, prodloužení trvání vazby, změna důvodů vazby, rozhodování o žádosti 

o propuštění z vazby), přenesla z prokurátora na soudce. Prokurátor nadále ingeroval 

pouze podáním návrhu soudu na takové rozhodnutí (bylo-li jej z povahy věci třeba). 

Prodloužení vazby nad jeden rok (jak pro přípravné řízení, tak pro řízení před soudem) 

bylo možné na základě rozhodnutí Nejvyššího soudu a za splnění velice přísných 

podmínek (viz § 71 odst. 4 ve znění účinném k 1. 1. 1992). Tuto agendu následně 

z Nejvyššího soudu na vrchní soudy přenesla novela č. 152/1995 Sb. Pevné vymezení 

nejvyšší přípustné doby trvání vazby přinesla nejobsáhlejší novela trestního řádu 

v průběhu devadesátých let, a sice zákon č. 292/1993 Sb. Vazba nesměla být za žádných 

okolností prodloužena nad tři roky a u zvlášť závažných trestných činů (§ 41 odst. 2 

tehdy platného trestního zákona č. 140/1961 Sb.) nad čtyři roky.  



8 

 

Z hlediska podmínek vzetí obviněného do vazby postupně docházelo ke 

zpřesňování skutkových podstat jednotlivých vazebních důvodů a postupně se také 

rozšiřoval okruh skutečností, které musely brát příslušné orgány při rozhodování o 

vazbě v úvahu. Dílčí změny provedly již novely č. 178/1990 Sb. a č. 152/1995 Sb. (do 

návětí v § 67 bylo před slovo „skutečnosti“ doplněno slovo „konkrétní“ a zúžen byl 

okruh svědků a spoluobviněných, stran kterých mohl obviněný působit koluzně, na ty 

dosud nevyslechnuté soudem). Zásadně pak do úpravy vazebních důvodů zasáhla 

novela č. 166/1998 Sb., která nejenže ještě dále zúžila koluzní důvod vazby na obavu 

z působení obviněného na svědky a spoluobviněné dosud nevyslechnuté žádným 

orgánem činným v trestním řízení (nikoli pouze soudem), ale zároveň k ustanovení § 67 

připojila zcela nový odstavec 2. Podle něj mohl soud v přípravném řízení rozhodnout o 

vzetí obviněného do vazby jen tehdy, jestliže byl dán některý z důvodů vazby a dosud 

zjištěné skutečnosti nasvědčovaly tomu, že skutek, pro který bylo sděleno obvinění, byl 

spáchán, má všechny znaky trestného činu a byly dány zřejmé důvody k podezření, že 

tento skutek spáchal obviněný (§ 67 odst. 2 ve znění účinném k 1. 1. 1999). 

Institut majetkového ručení za chování obviněného (tzv. kauci) jako možnost 

nahrazení vazby do trestního řádu vrátila novela č. 178/1990 Sb., a to původně 

v rozmezí od 10 000 do 1 000 000 Kčs. Pozdější novely upravily název tohoto institutu 

na současnou „peněžitou záruku“ a zrušily její horní hranici, aby umožňovala při 

stanovení výše brát v úvahu konkrétní hlediska.9  

V tomto období do právní úpravy vazby zasáhl také od roku 1993 nově zřízený 

Ústavní soud České republiky, když svým nálezem zrušil v § 74 odst. 1 trestního řádu 

úpravu, která neumožňovala podat stížnost proti rozhodnutí o prodloužení vazby.10 

2.4 Období od přijetí zákona č. 265/2001 Sb. do současnosti 

Ačkoli byla po roce 1989 jako forma přizpůsobení právního řádu nové 

společenské situaci zvolena cesta novelizací stávajících trestněprávních předpisů, 

pracovalo se již od první poloviny devadesátých let na přípravě nové kodifikace.11 Tyto 

snahy dosud vyústily v přijetí nového kodexu pouze v oboru trestního práva hmotného, 

                                                 
9 Růžička, M., Zezulová, J. Zadržení a vazba v českém trestním procesu. Praha: C. H. Beck, 

2004, s. 152, text v poznámce pod čarou č. 208. 
10 Nález Ústavního soudu ze dne 12. 10. 1994, sp. zn. Pl. ÚS 4/94, Sb. n. u., sv. 2, s. 57. Ve 

Sbírce zákonů vyhlášen pod č. 214/1994. 
11 Kratochvíl, V. České trestní právo stále v pohybu, Trestní právo, 1996, č. 3, s. 3. 
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kde současná úprava nabyla účinnosti k 1. 1. 2010.12 Platné trestní právo procesní je 

obsaženo stále v zákoně z roku 1961, jehož původní strukturu a vnitřní vazbu mezi 

jednotlivými instituty značně narušilo velké množství provedených novelizací. 

Aplikační potíže tím způsobené a celková potřeba zásadních koncepčních změn 

v právní úpravě trestního řízení13 si koncem devadesátých let vyžádaly podstatné 

přepracování platného trestního řádu. Stalo se tak toliko v rámci další novelizace, svým 

obsahem a dopadem na trestní řízení však natolik rozsáhlé, že se o ní právem hovoří 

jako o faktické rekodifikaci trestního řádu.14 Zákon č. 265/2001 Sb. nabyl účinnosti dne 

1. 1. 2002 a do koncepce trestního řízení přinesl celou řadu zásadních změn, které se 

v nemalém rozsahu dotkly i úpravy institutu vazby. Hlavním cílem novely 

č. 265/2001 Sb. (označované též jako „velká novela“) v oblasti vazebního řízení bylo 

výrazné snížení počtu osob ve vazbě a neúměrné délky řízení ve vazebních věcech.15 

Ve shodě se zásadou přiměřenosti a zdrženlivosti (v trestním řádu zároveň 

poprvé výslovně formulovanou – viz § 2 odst. 4) novela modifikovala důvody vazby v 

§ 67. Odstavec 2 byl vypuštěn a jeho obsah se stal součástí dovětku § 67, který se již 

nadále nečlení na odstavce. Povinnost soudu zkoumat při rozhodování o vzetí do vazby 

rovněž důvodnost zahájeného trestního stíhání byla rozšířena z přípravného řízení na 

celé trestní stíhání a navíc doplněna povinností soudu respektovat zásadu subsidiarity 

vazby jako zajišťovacího opatření a aplikovat jej pouze v případě, že účelu vazby nelze 

dosáhnout jinak. Tak tomu bude zejména, přichází-li namísto vazby v úvahu aplikace 

některého mírnějšího nahrazujícího opatření. I do úpravy těchto institutů novela v duchu 

výše uvedených zásad zasáhla, když jednak pravomoc k propuštění obviněného z vazby 

na základě přijetí některého z nahrazujících opatření svěřila v rámci přípravného řízení 

státnímu zástupci, jednak rozšířila okruh těchto mírnějších opatření o dohled probačního 

úředníka. 

V zájmu dosažení prvotního cíle novelizace na poli vazebního řízení, a sice 

markantního snížení počtu vazebně stíhaných osob, došlo ještě k dalšímu omezení vzetí 

                                                 
12 Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „trestní 

zákoník“). 
13 Srov. Kučera, P, Rizman, S., Teryngel, J. K rekodifikaci trestního řádu. Trestní právo, 

1996, č. 1, s. 4. 
14 Zeman, P. a kol. Vliv vybraných ustanovení velké novely trestního řádu na průběh 

trestního řízení. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2008, s. 7. 
15 Král, V. K nové právní úpravě vazebního řízení. Bulletin advokacie, 2001, č. 11 – 12, 

s. 69. 
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do vazby. V § 68 odst. 2 byly vymezeny negativní podmínky vazby a tato byla zásadně 

vyloučena v případech tzv. bagatelní kriminality. Prolomení zákazu vzetí do vazby však 

zákon předpokládá v případě, že obviněný jedná některým ze způsobů popsaných v § 68 

odst. 3 písm. a) až e) [tzv. zpřísněné důvody vazby].  

Zcela přepracována byla konstrukce rozhodování o trvání vazby v § 71. 

Dosavadní rozhodování o prodloužení vazby nahradilo pravidelné obligatorní 

rozhodování o dalším trvání vazby, lišící se jednak výrazně kratšími lhůtami, jednak 

subjektem příslušným k tomuto rozhodování. V přípravném řízení totiž o dalším trvání 

vazby namísto soudu rozhoduje státní zástupce. Zkrácení se v nejvyšší míře dotklo 

vazby koluzní, která může trvat maximálně tři měsíce (§ 71 odst. 2 věta druhá). Odlišná 

je i koncepce vymezení nejvyšších přípustných dob trvání vazby, nově vázaných na 

typovou závažnost stíhaného trestného činu, a nepřekročitelné rozdělení této celkové 

doby vazby na fázi přípravného řízení a fázi řízení před soudem. Novela mimoto 

zavedla lhůtu (i když pouze pořádkového charakteru) pro rozhodnutí soudu o žádosti 

obviněného o propuštění z vazby, stejně jako pro předložení žádosti státním zástupcem 

soudu (§ 72 odst. 3, § 73b odst. 3). 

Od doby přijetí velké novely trestního řádu již uběhlo téměř desetiletí. V tomto 

období byl sledován vliv novely na trestní řízení a analyzována účinnost a 

opodstatněnost změn, které přinesla. Na poli vazebního řízení byly zaznamenány 

konkrétní úspěchy co do zamýšleného poklesu počtu osob ve vazbě i zkrácení 

vazebního řízení.16 Na druhé straně je však kritizována nepřehlednost a komplikovanost 

nové právní úpravy, především složitost postupu rozhodování o dalším trvání vazby.17 

Tyto a další podněty vycházející z vyhodnocení změn provedených novelou 

č. 265/2001 Sb. se promítají do přípravy rekodifikace celého odvětví, která paralelně po 

celou dobu probíhá. Práce na novém kodexu však dosud nepostoupily dále než do fáze 

schválení věcného záměru trestního řádu, zatím poslední v pořadí byl schválen v roce 

2008. 

                                                 
16 Viz výsledky statistického šetření Institutu pro kriminologii a sociální prevenci 

prezentované v publikaci Vliv vybraných ustanovení velké novely trestního řádu na 
průběh trestního řízení. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2008, s. 117 
až 123. 

17 Zpráva o analýze a vyhodnocení účinnosti novely trestního řádu č. 265/2001 Sb. ve 
vztahu k soudnímu řízení. Trestní kolegium Nejvyššího soudu ČR, sp. zn. Ts 42/2003, 
Brno, 29. 9. 2004. 
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Novelizace, které následovaly od doby přijetí velké novely trestního řádu až do 

současnosti, se institutu vazby již výrazněji nedotkly.18 Zákon č. 283/2004 Sb. reagoval 

na některé aktuální požadavky praxe vycházející právě z analýzy účinnosti novely 

č. 265/2001 Sb. Tak bylo v § 71 odst. 2 výslovně stanoveno, že rozhodnutí o 

prodloužení koluzní vazby nad tři měsíce náleží i v přípravném řízení výhradně soudci a 

státní zástupce podává toliko návrh k takovému rozhodnutí. Nově přidané ustanovení 

§ 71a trestního řádu pak vyloučilo použití nejvyšších přípustných dob trvání vazby 

v případě vyhlášení odsuzujícího rozsudku za zvlášť závažný zločin, a to až do doby 

nařízení nepodmíněného trestu odnětí svobody. Úprava vyrozumění podle § 70a 

reagovala na zavedení práva poškozeného nebo svědka požádat o informace týkající se 

propuštění, případně uprchnutí obviněného z vazby, a stanovila povinnost orgánů 

činných v trestním řízení poškozeného nebo svědka o této skutečnosti vyrozumět. 

Některé změny přinesl také zákon č. 41/2009 Sb. přijatý jako doprovodný změnový 

zákon k novému trestnímu zákoníku. Ustanovení týkající se vazby byla upřesněna tak, 

aby odpovídala nové terminologii trestního zákoníku, především novému rozdělení 

trestných činů na přečiny a zločiny (§ 14 trestního zákoníku).19 V § 73a odst. 1 pak byly 

nově vymezeny trestné činy, u kterých v případě důvodu vazby podle § 67 písm. c) 

nelze přijmout peněžitou záruku. Jejich rozsah byl rozšířen o další velmi závažné trestné 

činy, jejichž povaha zvlášť odůvodňuje obavu z útěku.20 

Na závěr této kapitoly je třeba uvést, že nálezem Ústavního soudu sp. zn. 

Pl. ÚS 6/10, byla ke dni 26. 5. 2010 zrušena v ustanovení § 74 odst. 2 trestního řádu 

věta druhá část za středníkem, která přiznávala odkladný účinek stížnosti státního 

zástupce proti propuštění obviněného z vazby po vydání zprošťujícího rozsudku.21 

Obviněný tak musí být nadále v případě vydání zprošťujícího rozsudku vždy neprodleně 

propuštěn na svobodu. 

                                                 
18 Jednalo se o zákony č. 200/2002 Sb., č. 283/2004 Sb., č. 253/2006 Sb., č. 274/2008 Sb. a 

č. 41/2009 Sb. 
19 V § 71 odst. 8 písm. c) byla slova „zvlášť závažný trestný čin“ nahrazena slovy „zvlášť 

závažný zločin“ a v písm. d) téhož ustanovení „trestný čin“ nahrazen pojmem „zločin“. 
20 Důvodová zpráva k návrhu zákona o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím 

trestního zákoníku. Poslanecká sněmovna (volební období 2006 až 2010). Tisk č. 411, 
bod č. 6. Dostupná z www.psp.cz. 

21 Nález Ústavního soudu ze dne 20. 4. 2010, sp. zn. Pl. ÚS 6/10. Ve Sbírce zákonů 
vyhlášen pod č. 163/2010. 
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3. Záruky práva na osobní svobodu v právním řádu České republiky 

Osobní svoboda je tradičně řazena mezi základní lidská práva a svobody a jako 

taková bývá zakotvena v ústavních normách demokratických států hned po právu na 

život a právu na nedotknutelnost osoby. V právním řádu České republiky jsou záruky 

práva na osobní svobodu obsaženy na prvním místě rovněž v normách ústavních, 

konkrétně Listině základních práv a svobod (vyhlášena usnesením předsednictva ČNR 

č. 2/1993 Sb. jako součást ústavního pořádku České republiky, dále jen „Listina“), a 

normách mezinárodních, které jsou v souladu s čl. 10 Ústavy České republiky (ústavní 

zákon č. 1/1993 Sb., dále jen „Ústava“) součástí právního řádu České republiky a mají 

přednost před zákonem. Základním pramenem pro trestní řízení je tak především 

mezinárodní právo lidských práv obsažené v evropské Úmluvě o ochraně lidských práv 

a základních svobod (dále jen „Úmluva“)22 a Mezinárodním paktu o občanských a 

politických právech (dále jen „Pakt“).23 Česká republika je stranou těchto smluv jako 

jeden z nástupnických států bývalé ČSFR, která je ratifikovala. Obě smlouvy se také 

staly materiálním pramenem právní úpravy ochrany lidských práv v Listině.24 

Listina vymezuje základní rámec práva na osobní svobodu ve svém článku 8 

systematicky zařazeném v hlavě druhé oddílu prvním nazvaném „Lidská práva a 

základní svobody“. Toto zařazení svědčí o tom, že ochrana osobní svobody představuje 

jedno z nejvýznamnějších základních lidských práv.25 Článek 8 však chrání osobní 

svobodu jedince jako jednu z dílčích svobod ve vztahu k obecné svobodě člověka 

vyjádřené v článku 1 a 2 odst. 3 Listiny. Jedná se o tradiční užší pojetí práva na osobní 

svobodu spojené především se zárukami obsaženými v trestním právu procesním. Na 

úrovni jednoduchého práva je zajištění osob trestněprocesními prostředky upraveno v 

hlavě čtvrté oddílu prvním a druhém zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, 

ve znění pozdějších předpisů (trestní řád). 

                                                 
22 Sjednána v Římě 4. 11. 1950, jménem ČSFR podepsána v Madridu 21. 2. 1991, 18. 3. 

1992 ratifikována, vyhlášena ve Sbírce zákonů pod č. 209/1992 Sb. 
23 Pakt byl vyhlášen 19. 12. 1966 Generálním shromážděním OSN v New Yorku, 23. 3. 1976 

byl ratifikován prezidentem tehdejší ČSSR a vyhlášen ve Sbírce zákonů pod č. 120/1976 
Sb. Česká republika je sukcesorem Paktu od 1. 1. 1993 

24 Císařová, D. a kol. Trestní právo procesní. 4. aktualizované vydání. Praha: Linde, 2006, 
s. 252.  

25 Nález Ústavního soudu ze dne 21. 6. 2000, sp. zn. I. ÚS 645/99, Sb. n. u., sv. 18, s. 321. 
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Článek 8 kromě obecné proklamace zaručení práva na osobní svobodu 

v odstavci 1 vymezuje v následujících odstavcích podmínky ústavně přípustných zásahů 

do osobní svobody, tj. především její fyzické omezení nebo odnětí. Tak odstavec 2 

vyjadřuje zákaz stíhání nebo zbavení osobní svobody jinak než z důvodů a způsobem, 

které stanoví zákon. Jedná se o jednu ze stěžejních zásad trestního řízení, avšak míněn 

je nejen zásah v důsledku trestního řízení, ale i zásah z jiného důvodu a jiným 

způsobem.26 Vždy však musí být splněna podmínka stanovení důvodů a způsobů 

zbavení osobní svobody na úrovni zákona. Listina vylučuje zbavit jedince osobní 

svobody jen pro neschopnost dostát smluvnímu závazku. 

Odstavce 3 až 5 upravují situace dočasného zbavení osobní svobody v 

souvislosti s trestním řízením, které bývá označováno jako omezení osobní svobody. 

Zadržet je možné osobu obviněnou nebo podezřelou z trestného činu jen v případech 

stanovených v zákoně. Zadržená osoba musí být ihned seznámena s důvody zadržení, 

vyslechnuta a nejpozději do 48 hodin propuštěna na svobodu nebo odevzdána soudu. 

Soudce musí zadrženou osobu do 24 hodin od převzetí vyslechnout a rozhodnout o 

vazbě, nebo ji propustit na svobodu (článek 8 odst. 3). Zatčení obviněného je podle 

odstavce 4 možné pouze na písemný odůvodněný příkaz soudce.  Zatčená osoba musí 

být do 24 hodin odevzdána soudu, přičemž i zde je soudce povinen dodržet postup 

popsaný v souvislosti se zadržením v odstavci 3 Listiny. Listina vymezuje podmínky 

zadržení a zatčení tedy velmi konkrétně a ponechává minimální (v případě vymezení 

lhůt pro jednotlivé úkony dokonce žádný) prostor zákonné úpravě. 

Naproti tomu podmínky pro vzetí do vazby, výslovně upravené odstavcem 5, 

jsou stanoveny jen velmi obecně. Listina umožňuje vzetí do vazby z důvodů a na dobu 

stanovenou zákonem a na základě rozhodnutí soudu. Konkrétní důvody vazby a 

maximální doba jejího trvání jsou plně přenechány zákonné úpravě, tedy úpravě 

v trestním řádu.  

Jak již bylo výše uvedeno, tradiční záruky práva na osobní svobodu v českém 

ústavním právu vycházejí z mezinárodních lidskoprávních dokumentů. Evropská 

Úmluva upravuje ochranu osobní svobody jednotlivce poměrně podrobně v článku 5, 

Pakt tak činí v článku 9, přičemž oba dokumenty shodně deklarují právo každého na 

                                                 
26 Pavlíček, V. a kol., Ústava a ústavní řád České republiky. Komentář. 2. vydání, Linde: 

Praha, 2002, s. 87. 
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svobodu a osobní bezpečnost. Nikdo nesmí být zbaven svobody kromě případů, kdy se 

tak stane na základě zákona a ve shodě s řízením, jež je stanoveno zákonem. Základním 

požadavkem je tedy požadavek zákonnosti zásahu do osobní svobody, provedený navíc 

v souladu s postupem, který stanoví zákon. Podmínky takových zásahů jsou ve 

vnitrostátních právních řádech upraveny rozdílně, vždy se tak ale musí stát v souladu 

s podmínkami a cíli stanovenými těmito smlouvami. Tak v případě Úmluvy bylo 

Evropským soudem pro lidská práva27 judikováno, že článek 5 odst. 1 Úmluvy vyžaduje 

posouzení zatčení nejen ve světle požadavků vnitrostátního práva, ale též ve světle textu 

Úmluvy, obecných principů, které jsou v ní zakotveny, jakož i cílů a omezení tímto 

ustanovením povolených. Článek 5 má sloužit především ochraně jednotlivce před 

libovůlí státní moci.28
 

Pokud jde o podmínky zadržení a vazby, Úmluva na rozdíl od Paktu již 

konkrétně vymezuje v článku 5 odst. 1 písm. a) až f) dovolené případy zbavení 

svobody, když stanoví šest taxativně vyjmenovaných situací. Souvislost s trestním 

řízením má především písmeno c) tohoto ustanovení. Hovoří se zde o zákonném zatčení 

nebo jiném zbavení svobody osoby za účelem předvedení před příslušný soudní orgán 

pro důvodné podezření ze spáchání trestného činu nebo jsou-li oprávněné důvody k 

domněnce, že je nutné zabránit jí ve spáchání trestného činu nebo v útěku po jeho 

spáchání. Podmínkám ustanovení článku 5 odst. 1 písm. c) by měly vyhovovat všechny 

instituty, jejichž účelem je zajistit osobu podezřelou nebo obviněnou pro trestní řízení, 

tj. nejen instituty zatčení a vazby, ale též zadržení a tzv. omezení osobní svobody osoby 

přistižené in flagranti soukromou osobou.29 

Oba prameny upravují rovněž procesní záruky poskytované osobám zbaveným 

osobní svobody jako účinné prostředky k bránění jejich práv (článek 5 odst. 2 až 5 

Úmluvy, článek 9 odst. 2 až 5 Paktu). Jedná se konkrétně o právo na seznámení 

s důvody zatčení a obvinění, právo být ihned předveden před soudce a být souzen 

                                                 
27 Ustaven roku 1959 k ochraně práv a svobod zaručených Úmluvou. Má pravomoc 

rozhodovat o stížnostech jednotlivců na porušení práv vyplývajících z Úmluvy a vynášet 
rozhodnutí, která jsou pro státy právně závazná. Jeho sídlem je Štrasburk. 

28 Rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ze dne 29. 11. 1988, Brogan a ostatní 
versus Velká Británie (stížnost č. 11209/84, § 53). Dostupný z 
http://www.echr.coe.int/ECHR/EN/Header/Case-Law/HUDOC/HUDOC+database/. 

29 Repík, B. Evropská úmluva o lidských právech a trestní právo, Praha: ORAC, 2002, 
s. 218. 
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v přiměřené lhůtě nebo propuštěn na svobodu, právo obrátit se na soud, aby urychleně 

rozhodl o zákonnosti vazby a právo na odškodnění za nezákonné zatčení nebo vazbu. 

Významnou úlohu při zajištění dodržování práv proklamovaných ústavními i 

mezinárodními dokumenty a jejich správné aplikaci hraje judikatura, tedy výklad 

pojmů, často formulovaných dosti abstraktně, a soudní záruky prosazení těchto práv. Na 

vnitrostátní úrovni působí v roli ochránce ústavně zaručených práv a svobod Ústavní 

soud České republiky (článek 83 Ústavy, dále jen „Ústavní soud“), a to jak v rámci 

abstraktní kontroly ústavnosti, tak v rámci kontroly konkrétní, na základě podání 

ústavní stížnosti. Pro zajištění dodržování práv proklamovaných Úmluvou byl vytvořen 

Evropský soud pro lidská práva se sídlem ve Štrasburku, jenž má pravomoc závazně 

rozhodovat o stížnostech jednotlivců na porušení práv vyplývajících z Úmluvy a z jehož 

judikatury nezřídka čerpá i Ústavní soud. Rozhodování těchto soudních orgánů tvoří 

dnes již neodmyslitelnou součást systému ochrany základních lidských práv a svobod. 

Jejich bohatá judikatura pomáhá dotvářet a konkretizovat obsah těchto práv, právo na 

osobní svobodu nevyjímaje. Konkrétním rozhodnutím je věnována pozornost a 

doplňován výklad jednotlivých institutů vazebního práva v dalších částech této práce. 
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4. Obecné pojednání o vazbě jako zajišťovacím opatření 

Vazba je institut trestního řízení, s jehož použitím je obviněný na základě 

rozhodnutí oprávněného orgánu dočasně zbaven osobní svobody, aby mu bylo 

zabráněno vyhýbat se trestnímu stíhání nebo trestu tím, že by uprchl nebo se skrýval, 

mařit nebo ztěžovat objasnění věci nepřípustným působením na prameny důkazů, nebo 

konečně pokračovat v trestné činnosti.30 Je jedním z prostředků zajištění osob pro účely 

trestního řízení. Podle § 1 trestního řádu, je účelem trestního řízení především zjištění, 

zda byl spáchán trestný čin, je-li tomu tak, nalezeni pachatele tohoto činu a jeho 

spravedlivé potrestání. Aby bylo možno úspěšně provést trestní řízení, je nutno zajistit 

přítomnost potřebných osob a věcí na úkonech tohoto řízení. Vazba spadá mezi 

prostředky, kterými se zajišťuje osoba obviněného,31 a to vedle institutů předvolání a 

předvedení (§ 90), zadržení (§ 75 a n.) a vydání příkazu k zatčení (§ 69). Splnění 

příkazu nebo výzvy podle trestního řádu lze zajistit také prostřednictvím uložení 

pořádkové pokuty (§ 66).  

Pro zajišťovací opatření vůči obviněnému platí, že vždy ve větší či menší míře 

vyžadují použití státního donucení [vyjma předvolání, které však v sobě zahrnuje 

hrozbu tímto donucením v podobě předvedení, za určitých okolností i v podobě vazby – 

viz § 68 odst. 3 písm. b) trestního řádu], a tak zasahují do ústavně zaručených práv a 

svobod jedince. Tyto zásahy však nejsou svou podstatou sankcemi, jedná se o nezbytné 

prostředky k dosažení účelu trestního řízení.32  Vazba představuje zásah nejcitelnější, 

když obviněného dočasně úplně zbavuje jeho osobní svobody, a to aniž by bylo 

pravomocně rozhodnuto o jeho vině. V této souvislosti je vazba chápána jako „ultima 

ratio“ mezi zajišťovacími instituty. Jde o opatření, jež by mělo být užíváno 

v odůvodněných případech, za zákonem přesně stanovených podmínek a zcela 

výjimečně.33 Aspektem dočasného zbavení osobní svobody se vazba velmi podobá 

nejpřísnějšímu trestu v českém právním řádu, a sice trestu odnětí svobody. Jejím účelem 

                                                 
30 Mandák, V. Zajištění osoby obviněného v československém trestním řízení. Praha: Orbis, 

1975, s. 65. 
31 Míněna je zde osoba, proti níž se řízení vede, v úvahu přichází i obžalovaný a odsouzený, 

viz § 12 odst. 7 trestního řádu. 
32 Mandák, V. Zajištění osoby obviněného v československém trestním řízení. Praha: Orbis, 

1975, s. 10. 
33 Růžička, M., Zezulová, J. Zadržení a vazba v českém trestním procesu. Praha: C. H. Beck, 

2004, s. 239. 
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však, na rozdíl od trestu, není sankční nebo výchovné působení na obviněného, nýbrž 

plní funkce výlučně zajišťovací, neboť nelze trestat a výchovně působit na někoho, 

jehož vina není s jistotou a pravomocně zjištěna. Slovy Ústavního soudu, „omezení 

osobní svobody vazbou v trestním řízení má vždy povahu předběžného opatření k 

umožnění provedení řádného a spravedlivého trestního řízení, a nikoliv převážně 

povahu preventivní a vůbec povahu satisfakční či represivní“.34  

Důsledky uvalení vazby jsou pro obviněného přes výše uvedené ve většině 

případů velmi závažné, vzhledem k nejistotě o budoucím vývoji a konečném výsledku 

věci často ještě závažnější než důsledky plynoucí z trestu samotného.35 Proto je ve 

vazebním řízení třeba zvlášť intenzivně dbát zásady presumpce neviny (§ 2 odst. 2 

trestního řádu), neboť skutečnost, že bylo v konkrétním případě použito institutu vazby, 

nelze chápat jako předběžný výrok o vině a vyvozovat z toho pro obviněného jakékoli 

další negativní konsekvence.36 Důsledné respektování zásady presumpce neviny se 

v trestním řízení musí projevit mimo jiné tím, že osobě, proti níž se vede řízení, jsou 

ukládána výlučně ta omezení, která jsou zcela nezbytná pro dosažení účelu trestního 

řízení.37 

Rovněž další principy vazebního řízení vyjadřují pojetí vazby jako výjimečného 

a nejzazšího možného prostředku k dosažení účelu trestního řízení. Tak princip 

subsidiarity vazby říká (v trestním řádu výslovně vyjádřený v dovětku § 67), že použití 

vazby je namístě teprve tehdy, pokud obavě, pro kterou může být nařízena, nelze čelit 

jinak, pomocí opatření mírnějšího. Trestní řád umožňuje nahradit vazbu zárukou 

zájmového sdružení nebo důvěryhodné osoby, slibem obviněného, dohledem 

probačního úředníka nebo peněžitou zárukou (§ 73 a § 73a). Pojetí vazby jako „ultima 

ratio“ odpovídá dále zásada, podle níž vazby nemá být použito tehdy, jestliže by byla 

v disproporci k opatření z oblasti hmotného práva, které obviněného podle očekávání 

                                                 
34 Nález Ústavního soudu ze dne 20. 5. 2004, sp. zn. II. 198/04, Sb. n. u., sv. 33, s. 225. 
35 V. Mandák ve své publikaci Zajištění osoby obviněného v československém trestním 

řízení. Praha: Orbis, 1975, s. 70, v této souvislosti uvádí časté negativní důsledky spojené 
s uvalením vazby, například velice tíživý moment náhlosti, „šok“ zadržení a vleklé 
nejistoty o konečném výsledku věci, psychickou izolaci spolu s nejistotou dalšího osudu, 
nepříznivé zdravotní důsledky v podobě psychických poruch a s tím spojenou relativně 
častější sebevražednost ve výkonu vazby než ve výkonu trestu. 

36 Srov. publikace uvedená v  poznámce pod čarou č. 35, s. 69 a v poznámce pod čarou 
č. 33, s. 372. 

37 Srov. Císařová, D. a kol. Trestní právo procesní. 4. aktualizované vydání. Praha: Linde, 
2006, s. 79. 



18 

 

postihne.38 Musí tedy existovat vztah proporcionality mezi zásahem do základních práv 

obviněného v podobě vazby a závažností stíhaného trestného činu (včetně zákonem 

předpokládané sankce). Tak k vzetí do vazby nesmí dojít u typově méně závažných 

trestných činů stanovených v § 68 odst. 2, není-li zároveň dána některá z okolností 

uvedených v odstavci 3 téhož ustanovení. Projevem principu proporcionality v trestním 

řádu je rovněž ustanovení § 72 odst. 2 písm. b), které stanoví, že obviněný musí být 

ihned propuštěn na svobodu, jestliže je zřejmé, že vzhledem k osobě obviněného a 

k okolnostem případu trestní stíhání nepovede k uložení nepodmíněného trestu odnětí 

svobody. Dosah tohoto ustanovení však nezahrnuje pouze obviněného, který už se ve 

vazbě nachází (v rámci přezkoumávání důvodnosti vazby), ale rovněž obviněného, o 

jehož vzetí do vazby se teprve rozhoduje. Proto „obviněný nemůže být vzat do vazby ve 

věci, ve které je takový závěr nutno učinit s přihlédnutím k získaným informacím již v 

tomto stadiu rozhodování o vazbě“.39  

Z  hlediska zajišťovacích institutů se u vazby v nejvýraznější míře uplatňuje 

zásada zdrženlivosti a přiměřenosti, výslovně uvedená mezi základními zásadami 

trestního řízení (viz § 2 odst. 4 trestního řádu). Orgány činné v trestním řízení by na 

jejím základě měly vždy pečlivě zvažovat, zda je vazba právě tím opatřením, které 

v daném případě nejefektivněji zajistí dosažení účelu trestního řízení, a zda zároveň 

nezasahuje do základních práv a svobod obviněného v nepřiměřeném rozsahu. Vazba je 

ve stadiu trestního stíhání v českém právním řádu také vždy pouze fakultativní (viz 

slova „smí být vzat do vazby“ v návětí § 67). Může jí být použito, pokud se 

v konkrétním případě jeví jako nezbytná k zajištění osoby obviněného, vždy je ale třeba 

zkoumat zvláštnosti každého případu. Proto nenajdeme v trestním řádu ustanovení, 

které by nařizovalo vzetí do vazby obligatorně (např. při spáchání trestného činu se 

zvláště vysokou trestní sazbou).40 

Vazba se započítává do trestu podle zásad uvedených v § 92 trestního zákoníku. 

Tak jestliže trestní řízení proti vazebně stíhanému pachateli skončilo jeho odsouzením, 

započítá se mu doba strávená ve vazbě do uloženého trestu, popřípadě do trestu 

                                                 
38 Mandák, V. Zajištění osoby obviněného v československém trestním řízení. Praha: Orbis, 

1975, s. 68. 
39 Rozsudek Krajského soudu v Českých Budějovicích, sp. zn. 3 To 190/2002, Sb. rozh. tr., 

č. 1/2003. 
40 Míněna je zde vazba v rámci trestního stíhání. Jedinou obligatorní vazbou v trestním řádu 

je vazba vydávací, viz § 397 odst. 3. 
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úhrnného nebo souhrnného. Započítání nebude činit problém u trestu odnětí svobody, 

z hlediska dalších trestů však nemusí být vždy proveditelné. V těchto případech je soud 

povinen přihlédnout k této skutečnosti při stanovení druhu trestu a jeho výměry (§ 92 

odst. 3 trestního zákoníku). Procesní postup při započítání vazby a trestu upravuje 

ustanovení § 334 trestního řádu. 

Vedle vazby, která se uplatňuje v rámci trestního stíhání, tedy v období od jeho 

zahájení až do právní moci rozhodnutí ve věci samé, zná český právní řád ještě vazbu 

v řízení vykonávacím, kterou je vazba vyhošťovací podle § 350c a ve výjimečných 

případech též vazba z důvodu podle § 67 písm. a) [k tomu viz výklad k institutu vazby 

útěkové]. Vzetí obviněného do vazby přichází v úvahu rovněž v řízení o mimořádných 

opravných prostředcích (vazba v řízení o návrhu na povolení obnovy, § 282 odst. 2; 

vazba v řízení o dovolání, § 265o odst. 2; vazba v řízení o stížnosti pro porušení zákona, 

§ 275 odst. 3) a v rámci právního styku s cizinou (vazba vydávací, § 396 a § 397; vazba 

předávací, § 410 a § 411; vazba při průvozu osoby pro účely předání, resp. pro účely 

řízení v cizině, § 422 odst. 3 a § 423 odst. 3; vazba při dočasném převzetí z ciziny za 

účelem provedení procesních úkonů, § 440 odst. 2; vazba v řízení o uznání 

cizozemského rozhodnutí, § 454). 
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5. Materiální vazební právo 

Tato práce vychází ze systematického rozdělení vazebního práva na právo 

materiální a formální. Obě části pochopitelně náleží do oboru trestního práva 

procesního a jsou upraveny v trestním řádu. Vzájemný vztah mezi trestním právem 

procesním a trestním právem hmotným však není tak striktně vymezen jako např. 

v oblasti práva občanského, a v důsledku toho není vyloučena ani vzájemná prostupnost 

norem obou povah, ať už v rámci kodexu práva hmotného či procesního.41 

Předmětem zkoumání v této kapitole je kategorie první, materiální, pod kterou 

spadá obsahové vymezení podmínek, za kterých může být vazba uložena, tedy 

především zákonné důvody vazby.42  

5.1 Zákonné podmínky pro vzetí do vazby 

Vzhledem k tomu, s jak závažnými důsledky je vazba jako zásah do práva na 

osobní svobodu obviněného spojena, připouští zákon její použití jen za splnění přesně 

stanovených podmínek. Tyto podmínky trestní řád vymezuje v § 67 a § 68, a to jednak 

pozitivně, jako skutečnosti, které musí být v konkrétním případě dány, a od 1. 1. 2002 

na základě změny provedené zákonem č. 265/2001 Sb. také negativně, jako skutečnosti, 

které naopak k platnému vzetí do vazby v konkrétním případě existovat nesmí.  

K tomu, aby mohla být osoba vzata do vazby, je především třeba, aby byly 

kumulativně naplněny obecné podmínky pro vzetí do vazby, tak jak jsou postupně 

vyjmenovány v ustanovení § 67, a aby byl zároveň dán některý ze zákonných důvodů 

vazby, uvedených pod písm. a) až c) tohoto ustanovení. Tak ačkoli těžiště rozhodování 

o vazbě bude zpravidla vždy spočívat ve zkoumání jednotlivých vazebních důvodů a 

jimi odůvodněných konkrétních obav z dalšího jednání obviněného, nelze k němu 

přistoupit, pokud nejsou kumulativně splněny obecné materiální předpoklady vazby.  

V první řadě zákon stanoví, že do vazby lze vzít výlučně obviněného, tedy 

osobu, proti níž bylo zahájeno trestní stíhání (§ 67, § 68 odst. 1). Postup zahájení 

trestního stíhání je upraven v § 160 trestního řádu. Trestní stíhání se zahajuje vydáním 

                                                 
41 Růžička, M., Zezulová, J. Zadržení a vazba v českém trestním procesu. Praha: C. H. Beck, 

2004, s. 382. 
42 Mandák, V. Zajištění osoby obviněného v československém trestním řízení. Praha: Orbis, 

1975, s. 72, 73.  
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usnesení o zahájení trestního stíhání a jeho oznámením (doručením nebo vyhlášením) 

obviněnému. Usnesení vydá policejní orgán v případě, že prověřováním zjištěné a 

odůvodněné skutečnosti nasvědčují tomu, že byl spáchán trestný čin, a je-li dostatečně 

odůvodněn závěr, že jej spáchala určitá osoba. Proti usnesení policejního orgánu je 

přípustná stížnost, o níž rozhoduje státní zástupce (§ 146 odst. 2). Vazba je však 

vyloučena v tzv. zkráceném přípravném řízení, kdy se osoba podezřelá stává obviněnou 

až v okamžiku doručení návrhu státního zástupce na potrestání soudu.  

Přistoupit musí dále alternativně naplnění některého z vazebních důvodů 

předvídaných v § 67 písm. a), b), c) trestního řádu. To znamená, že musí existovat 

důvodná obava z některého z jednání popsaných pod písm. a) až c), která vyplývá 

z jednání obviněného nebo dalších konkrétních skutečností (návětí § 67). Tyto 

skutečnosti nelze nikdy presumovat, ale vždy je třeba dovozovat je ze zvláštních 

okolností každého případu.43 Ve svých rozhodnutích44 Ústavní soud konstatoval, že 

„konkrétní skutečnosti“, o kterých mluví § 67, musí tvořit dostatečný a rozumný 

podklad pro odůvodnění alespoň některé z  obav uvedených pod písm. a) až c) tohoto 

ustanovení. Přitom je však nelze interpretovat v tom smyslu, že nebude-li obviněný vzat 

do vazby, zcela jistě uprchne nebo se bude skrývat, popř. působit na dosud 

nevyslechnuté svědky. Rozhodování o vazbě je vedeno vždy v rovině pravděpodobnosti 

(nikoli jistoty) ohledně důsledků, které mohou nastat, nebude-li obviněný vzat do 

vazby. Na druhé straně však nemůže jít jen o jakési mlhavé a konkrétními skutečnostmi 

nepodložené podezření, neboť to by vedlo k neodůvodněným zásahům do osobní 

svobody obviněného. Po novele č. 265/2001 Sb. zákon výslovně připouští, že na 

důvodnou obavu lze usuzovat i z dalších konkrétních skutečností, které nevyplývají 

bezprostředně z jednání samotného obviněného, zpravidla s ním ale v konečném 

důsledku souvisejí (např. bylo zjištěno, že někdo jiný ovlivňuje ve prospěch obviněného 

svědky, někdo jiný se pokouší zorganizovat jeho útěk do zahraničí apod.).45 

Na základě tzv. velké novely trestního řádu bylo ustanovení § 67 o důvodech 

vazby doplněno také další větou v dovětku, která se vztahuje ke všem třem důvodům 

                                                 
43 Mandák, V. Zajištění osoby obviněného v československém trestním řízení. Praha: Orbis, 

1975, s. 68. 
44 Nálezy Ústavního soudu sp. zn. II. 185/02, Sb. n. u., sv. 26, s. 351; sp. zn. III. ÚS 605/04, 

Sb. n. u., sv. 35, s. 633; sp. zn. I. ÚS 470/05, Sb. n. u., sv. 41, s. 315.  
45 Šámal, P. a kolektiv. Trestní řád. Komentář. Díl I. 6. vydání. Praha: C. H. Beck, 2008, 

s. 453. 
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vazby. Tak soud (v přípravném řízení soudce) musí při rozhodování o vzetí do vazby 

zhodnotit, zda dosud zjištěné skutečnosti nasvědčují tomu, že skutek, pro který bylo 

trestní stíhání zahájeno, byl spáchán, má všechny znaky trestného činu, jsou zřejmé 

důvody k podezření, že tento trestný čin spáchal obviněný, a s ohledem na osobu 

obviněného, povahu a závažnost trestného činu, pro který je stíhán, nelze v době 

rozhodování účelu vazby dosáhnout jiným opatřením. Tím byla výslovně zdůrazněna 

povinnost soudu zkoumat v rámci rozhodování o vazbě vedle naplnění samotných 

vazebních důvodů rovněž důvodnost zahájeného trestního stíhání a adekvátnost vazby 

jako zajišťovacího opatření, a to jak v přípravném řízení, tak v řízení před soudem.46  

Povinnost soudu zkoumat i opodstatněnost obvinění z trestného činu do jisté 

míry koliduje s dělbou pravomoci a působnosti mezi orgány činnými v trestním řízení 

v rámci jeho jednotlivých fází. V přípravném řízení totiž svým postavením jednoznačně 

dominuje státní zástupce, který povinně přezkoumává zákonnost a odůvodněnost 

zahájení trestního stíhání v rámci výkonu dozoru nad přípravným řízením (viz § 174). 

Jako jediný také může v tomto stadiu přímo rozhodnout o osudu zahájeného trestního 

stíhání. Důsledky plynoucí z toho, že soud shledá při rozhodování o vazbě v přípravném 

řízení obvinění nedůvodným, se tedy mohou bezprostředně projevit toliko tím, že 

obviněný nebude vzat do vazby.47 Rozhodnutí soudu pak může (a mělo by) vést orgány 

činné v přípravném řízení k úvahám o možném budoucím vývoji trestního řízení, a 

nepřímo tak ovlivnit jejich další postup ve věci. 

V souladu s požadavkem adekvátnosti vazby je vazba připuštěna pouze 

v případě, kdy jejího účelu nelze v době rozhodování dosáhnout jiným, mírnějším 

opatřením, a to s ohledem na osobu obviněného a povahu a závažnost trestného činu, 

pro který je stíhán. Soud se tedy při rozhodování o vazbě musí z úřední povinnosti 

zabývat možností využití jiných opatření, jimiž lze vazbu nahradit. Jedná se zejména o 

                                                 
46 Podmínka důvodnosti trestního stíhání byla mezi materiální předpoklady vazby výslovně 

vložena novelou č. 166/1998 Sb., která ji však vztahovala toliko na přípravné řízení 
(blíže viz výklad v kapitole druhé). Již v době předcházející byl ovšem zastáván názor, že 
tato skutečnost musí být soudem vzata v úvahu (srov. například Mandák, V. Zajištění 
osoby obviněného v československém trestním řízení. Praha: Orbis, 1975, s. 163, 164. 
Vantuch, P. K rozhodování o vazbě v přípravném řízení a k přezkoumávání důvodnosti 
obvinění v tomto stadiu trestního řízení. Trestní právo, 1996, č. 6, s. 10; Baxa, J. 
K některým problémům při rozhodování o vazbě očima soudce. Trestní právo, 1996, 
č. 12, s. 7 až 9). 

47 Srov. nález Ústavního soudu ze dne 19. 12. 1997, sp. zn. II. ÚS 347/96, Sb. n. u., sv. 9, 
s. 349. 
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opatření nespojená se zbavením osobní svobody obviněného, upravená v § 73 a § 73a 

trestního řádu. „Bude-li možnost nahrazení vazby u určitého obviněného přicházet 

v úvahu, musí mu soud dát přednost před rozhodnutím o vzetí do vazby“.48 Trestní řád 

zde na základě zásad přiměřenosti, fakultativnosti a subsidiarity vazby, ve snaze 

výražně snížit počet vazebně stíhaných osob dále zpřísňuje aplikaci vazby jen na 

případy skutečně nezbytné.49  

V duchu zásady zdrženlivosti byly novelou č. 265/2001 Sb. také výrazně 

zpřísněny podmínky vzetí do vazby u typově méně závažných trestných činů, a tyto v 

trestním řádu vymezeny nově také negativně, jako případy, u nichž vazbu jako 

zajišťovací prostředek nelze použít. Dle § 68 odst. 2 nemůže být vzat do vazby 

obviněný, který je stíhán pro úmyslný trestný čin, na který zákon stanoví trest odnětí 

svobody, jehož horní hranice nepřevyšuje dvě léta, nebo pro trestný čin spáchaný z 

nedbalosti, na který zákon stanoví trest odnětí svobody, jehož horní hranice nepřevyšuje 

tři léta. Vycházet je zde třeba ze zákonné trestní sazby konkrétní skutkové podstaty, tak 

jak je uvedena ve zvláštní části trestního zákona, a nikoli ze sazby trestu, která přichází 

v úvahu v konkrétním posuzovaném případě. Výjimky označované jako zpřísněné 

důvody vazby, za nichž se toto ustanovení neužije, stanoví odstavec 3 (viz dále). 

5.2 Jednotlivé důvody vazby dle § 67 

Důvody, na základě kterých zákon umožňuje vzít obviněného do vazby, jsou 

stanoveny v § 67 písm. a) až c) trestního řádu. Tyto důvody tvoří uzavřený, taxativní 

výčet možných příčin vazebního omezení osobní svobody, nelze je rozšiřovat ani jinak 

přizpůsobovat konkrétním situacím. Použití vazby z jiných než zde výslovně uvedených 

důvodů je vyloučeno. Vyplývá to ze zvláštní povahy vazby jako opatření výjimečné 

povahy, které vždy představuje citelný zásah do práva na osobní svobodu. „Důvody, pro 

něž může být kdokoliv postupem orgánů státu omezen na osobní svobodě, je nutné vždy 

vykládat restriktivně. Pouze zákonem, a nikoliv jeho výkladem, lze rozšířit důvody pro 

omezení osobní svobody“.50  

                                                 
48 Vantuch, P. Důvody vazby. Právní rádce, 2003, č. 2, s. 59. 
49 Před nabytím účinnosti zákona č. 265/2001 Sb. byla povinnost zkoumat adekvátnost 

vazby výslovně stanovena pouze pro trestní řízení ve věcech mladistvých. 
50 Nález Ústavního soudu ze dne 20. 5. 2004, sp. zn. II. 198/04, Sb. n. u., sv. 33, s. 225. 
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Trestní řád zná tedy tři vazební důvody, z nichž každý reaguje na odlišnou 

obavu z jednání obviněného, které by mohlo ohrozit naplnění účelu trestního řízení. 

Obviněný smí být vzat do vazby jen tehdy, jestliže z jeho jednání nebo dalších 

konkrétních skutečností vyplývá důvodná obava, 

a) že uprchne nebo se bude skrývat, aby se tak trestnímu stíhání nebo trestu 

vyhnul, zejména nelze-li jeho totožnost hned zjistit, nemá-li stálé bydliště anebo hrozí-li 

mu vysoký trest (tzv. vazba útěková),  

b) že bude působit na dosud nevyslechnuté svědky nebo spoluobviněné nebo 

jinak mařit objasňování skutečností závažných pro trestní stíhání (tzv. vazba koluzní), 

nebo  

c) že bude opakovat trestnou činnost, pro niž je stíhán, dokoná trestný čin, o 

který se pokusil, nebo vykoná trestný čin, který připravoval nebo kterým hrozil 

(tzv. vazba předstižná). 

Při posuzování důvodů vazby je třeba především vycházet z návětí § 67, které 

vyžaduje zjištění konkrétních skutečností, odůvodňujících některou z obav, pro něž 

může být obviněný vzat do vazby.51 O povinnosti podložit rozhodnutí o vazbě existencí 

konkrétních skutečností bylo pojednáno podrobněji výše, v rámci výkladu o zákonných 

podmínkách vzetí do vazby. 

5.2.1 Vazba útěková 

Důvod vazby útěkové je dle ustanovení § 67 písm. a) dán tehdy, pokud z jednání 

obviněného nebo dalších konkrétních skutečností vyplývá důvodná obava, že obviněný 

uprchne nebo se bude skrývat, aby se tak trestnímu stíhání nebo trestu vyhnul, zejména 

nelze-li jeho totožnost hned zjistit, nemá-li stálé bydliště anebo hrozí-li mu vysoký trest. 

Jedná se o důvod, který nejvýrazněji směřuje k účelu zabezpečit přítomnost obviněného 

na úkonech trestního řízení a k realizaci trestní sankce.52 

Útěková vazba je tedy motivována obavou, že obviněný uprchne nebo se bude 

skrývat, aby se vyhnul trestnímu stíhání nebo trestu. Pod pojmem „uprchne“ se zde 

rozumí útěk obviněného do ciziny, pod pojmem „bude se skrývat“ soudní praxe rozumí 

                                                 
51 Císařová, D. a kol. Trestní právo procesní. 4. aktualizované vydání. Praha: Linde, 2006, 

s. 252. 
52 Růžička, M., Zezulová, J. Zadržení a vazba v českém trestním procesu. Praha: C. H. Beck, 

2004, s. 404. 
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ukrývání obviněného v tuzemsku.53 Vyhnout se trestu znamená vyhnout se jak uložení 

trestu, tak i výkonu trestu již pravomocně uloženému. Při zajištění realizace výkonu již 

uloženého trestu je však třeba v první řadě postupovat podle specifických ustanovení 

trestního řádu vztahujících se na tuto situaci, viz § 321 odst. 3 trestního řádu o příkazu k 

dodání do výkonu trestu odnětí svobody.54 

Existenci obavy z útěku nebo skrývání obviněného, která zakládá důvod vazby 

útěkové, musí odůvodňovat konkrétně zjištěné skutečnosti daného případu. Trestní řád 

vychází z pojmu „pozitivního“ podezření z útěku, naproti kterému je rozlišováno 

„povšechné“, tj. presumované podezření, při kterém k uvalení vazby postačuje sama o 

sobě existence některé skutečnosti objektivní povahy (např. vysoká trestní sazba za 

spáchaný trestný čin, nedostatek stálého bydliště obviněného, nemožnost obviněného 

prokázat svou totožnost), aniž by bylo nutno zkoumat, zda tato okolnost v konkrétním 

případě skutečně opodstatňuje obavu z útěku.55 

Okolnosti, které trestní řád v § 67 písm. a) příkladmo vypočítává, vycházejí 

z obecné zkušenosti a zahrnují případy, kdy je obava z útěku nejobvyklejší.56 K uvalení 

útěkové vazby postačí existence kterékoli z nich za předpokladu, že je opřena o 

konkrétní skutečnosti a vyvolává reálnou obavu z útěku.  

Vedle těch zde výslovně uvedených přicházejí v praxi v úvahu další skutečnosti, 

které zpravidla nasvědčují obavě z útěku obviněného, např. příprava obviněného na 

odcestování, jeho snaha zajistit si falešné doklady na cestu do cizího státu, delší 

opuštění místa bydliště a zaměstnání, zadržení obviněného na útěku přes hranice apod. 

Je třeba vážit jak skutečnosti objektivní povahy, tak reálné možnosti útěku i okolnosti 

týkající se osoby obviněného (osobní a rodinné poměry, postavení v zaměstnání či ve 

                                                 
53 Šámal, P. a kolektiv. Trestní řád. Komentář. Díl I. 6. vydání. Praha: C. H. Beck, 2008, 

s. 454. Růžička, M., Zezulová, J. Zadržení a vazba v českém trestním procesu. Praha: 
C. H. Beck, 2004, s. 406. 

54 Do vazby lze vzít obviněného též v řízení konaném podle § 330 odst. 1 o tom, že se nařídí 
výkon podmíněně odloženého trestu (viz rozhodnutí č. 7/1996 Sb. rozh. tr.) nebo v řízení 
podle § 332 odst. 1 o tom, že podmíněně propuštěný vykoná zbytek trestu odnětí svobody 
(viz rozhodnutí č. 746/2010 Sb. rozh. tr.). 

55 Mandák, V. Zajištění osoby obviněného v československém trestním řízení. Praha: Orbis, 
1975, s. 75. 

56 Mandák, V. Důvody vazby v československém trestním řízení. Acta Universitatis 
Carolinae-Iuridica. Praha: Univerzita Karlova, 1971, č. 3, s. 157. 
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společnosti, těhotenství obviněné, vysoký věk obviněného apod.).57 Naproti tomu lze 

však rozlišovat i skutečnosti svědčící opačnému závěru, které obvykle obavu z útěku 

zeslabují nebo téměř vylučují. Může se jednat například o skutečnost, že se obviněný 

dobrovolně navrátil do České republiky, získal stálé zaměstnání, plní uložený probační 

program v jiné věci nebo se jej orgány činné v trestním řízení snažily kontaktovat na 

místě, kde se nezdržuje, ačkoli jeho pobyt byl zjistitelný ze spisu.58 Ze skutečnosti, že se 

obžalovaný nedostavil k hlavnímu líčení, ač byl k němu řádně předvolán, nelze 

mechanicky vyvozovat obavu, že se trestnímu stíhání vyhýbá. Přítomnost obžalovaného 

na hlavním líčení (jakož i na úkonech v jiných fázích trestního řízení) je třeba 

především zabezpečit prostředky předpokládanými v ustanovení § 90 trestního řádu.59  

Totožnost osoby nelze hned zjistit, nemá-li u sebe nebo na dosažitelném místě 

žádné osobní doklady a ani jí nemůže potvrdit její totožnost věrohodná osoba. Zjištění 

totožnosti je zpravidla reálné v krátkých časových lhůtách, přičemž se zjištěním 

totožnosti tento důvod pomíjí a obviněný musí být na základě § 72 odst. 2 písm. a) 

ihned propuštěn na svobodu (není-li dán jiný důvod vazby). Z hlediska možných 

způsobů prokázání totožnosti postačí jakýkoli způsob, je-li věrohodný a může-li být na 

jeho základě obviněný bezpečně identifikován. Nejčastěji se obviněný prokáže osobním 

dokladem v podobě občanského průkazu, popřípadě pasu u cizích státních příslušníků 

(nesmí existovat důvodné pochybnosti o jeho pravosti), v konkrétním případě se lze 

však spokojit i s osvědčením totožnosti věrohodnou osobou, nevzbuzuje-li 

pochybnosti.60 

Obviněný nemá stálé bydliště, pokud vůbec nemá kde bydlet nebo sice má kde 

bydlet, ale v takovém bydlišti se nezdržuje anebo často mění místo svého pobytu, aniž 

by změny ohlásil orgánům činným v trestním řízení. Dle Ústavního soudu není 

rozhodující přihláška k trvalému pobytu nebo vyznačení trvalého pobytu v průkazu 

totožnosti, jestliže se tam obviněný nezdržuje.61 Za okolnost, která by sama o sobě 

                                                 
57 Šámal, P. a kolektiv. Trestní řád. Komentář. Díl I. 6. vydání. Praha: C. H. Beck, 2008, 

s. 455. 
58 Bouda, Z. Recentní judikatura Ústavního soudu k vazebním důvodům. Trestní právo, 

2009, č. 12, s. 18. 
59 Rozhodnutí Nejvyššího soudu SR ze dne 22. 2. 1988, sp. zn. 4 To 12/88, Sb. rozh. tr. 

č. 8/1989. 
60 Mandák, V. Zajištění osoby obviněného v československém trestním řízení. Praha: Orbis, 

1975, s. 85. 
61 Nález Ústavního soudu ze dne 7. 1. 1998, sp. zn. I. ÚS 19/97, Sb. n. u., sv. 10, s. 15. 
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odůvodňovala vzetí do vazby, nelze považovat přechodné pobývání na jiném místě, 

např. v důsledku povahy zaměstnání obviněného (např. řidič, průvodčí ve vlaku, 

stavební dělník) nebo pobyty za účelem rekreace, léčení, vzdělávání obviněného apod. 

Rozhodující je v tomto případě dosažitelnost obviněného pro orgány činné v trestním 

řízení, tedy jejich vědomí o jeho aktuálním pobytu a možnostech jej kontaktovat, které 

ve většině případů záleží na přístupu samotného obviněného k trestnímu stíhání a jeho 

ochotě spolupracovat s orgány činnými v trestním řízení. 

Ohledně zákonné podmínky „hrozby vysokým trestem“ nelze vycházet jen z 

příslušné trestní sazby stanovené trestním zákonem na trestný čin, pro který bylo 

zahájeno trestní stíhání. „Při posuzování vazebního důvodu podle § 67 písm. a) 

trestního řádu je třeba výši hrozícího trestu posuzovat se zřetelem k okolnostem 

konkrétního případu a uvažovat jen o takové výši trestu, která reálně hrozí. Vazbu podle 

§ 67 písm. a) nelze mechanicky odůvodnit jen odkazem na horní hranici sazby, jak je 

stanovena ve zvláštní části trestního zákona“.62 Tzv. konkretizaci a individualizaci 

trestněprávní kvalifikace skutku ve vztahu k obviněnému judikoval ve svém rozhodnutí 

Ústavní soud. Výší trestu tak lze uložení tzv. útěkové vazby odůvodnit „toliko v těch 

případech, kdy na základě zjištěných skutečností opodstatňujících důvodnost podezření 

ze spáchání zvlášť závažného trestného činu lze předpokládat uložení trestu odnětí 

svobody ve výši nejméně kolem osmi let“.63 64 Na prvním místě bude opět třeba brát 

v úvahu osobu samotného obviněného a jeho individuální postoj k hrozící trestní sankci, 

neboť s ohledem například na trestní minulost, rodinné a pracovní vazby bude táž 

sankce vnímána různými obviněnými rozdílně. Proto je třeba uvážit nejen 

předpokládanou výši trestu, ale i to, zda takto stanovená výše trestu odůvodňuje obavu, 

že konkrétní obviněný uprchne nebo se bude skrývat.65  

Z ustálené judikatury Ústavního soudu k vazebnímu důvodu podle § 67 písm. a) 

dále vyplývá, že „za skutečnost odůvodňující vzetí do vazby nemůže být jako 

                                                 
62 Rozhodnutí Vrchního soudu v Praze ze dne 28. 12. 1993, sp. zn. 7 To 251/93, Právní 

rozhledy, 1993, č. 10. s. 358. 
63 Nález Ústavního soudu ze dne 1. 4. 2004, sp. zn. III. ÚS 566/03, Sb. n. u., sv. 33, s. 3. 
64 Podle § 14 nového trestního zákoníku se nyní rozlišují trestné činy na přečiny a zločiny, 

přičemž subkategorie „zvlášť závažných zločinů“ je obdobou dříve používané kategorie 
„zvlášť závažného trestného činu“ ve smyslu § 41 odst. 2 zákona č. 140/1961 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů, avšak s vyšší horní hranicí trestní sazby (deset let). 

65 Šámal, P. a kolektiv. Trestní řád. Komentář. Díl I. 6. vydání. Praha: C. H. Beck, 2008, 
s. 456. Viz také nález Ústavního soudu ze dne 17. 1. 2002, sp. zn. I. ÚS 432/01, Sb. n. u., 
sv. 25, s. 55. 
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dostačující akceptováno to, že obviněný je cizím státním občanem, což vytváří pouze 

abstraktní možné nebezpečí, nikoli konkrétní skutkově podloženou hrozbu, jež má být 

vazbou odstraněna“.66 Důvod útěkové vazby také nelze spatřovat pouze v možnosti 

stěžovatele kdykoliv opustit území České republiky, neboť svoboda pohybu je ústavně 

zaručena (čl. 14 Listiny) a z důvodu realizace tohoto základního práva není možno 

dovozovat existenci uváděného vazebního důvodu.67  

5.2.2 Vazba koluzní 

Z důvodu uvedeného v § 67 písm. b) smí být obviněný vzat do vazby jen tehdy, 

jestliže z jeho jednání nebo dalších konkrétních skutečností vyplývá důvodná obava, že 

bude působit na dosud nevyslechnuté svědky nebo spoluobviněné nebo jinak mařit 

objasňování skutečností závažných pro trestní stíhání. Způsoby koluzního jednání jsou 

v tomto ustanovení uvedeny příkladmo (arg.: „nebo jinak mařit“). 

Tento důvod nebyl nikdy přijímán zcela jednoznačně. Jeho kritici68 většinou 

poukazovali na skutečnost, že je věcí státu a jeho orgánů činných v trestním řízení, aby 

co nejrychleji učinily potřebné důkazní a zajišťovací úkony a předešly tak koluznímu 

jednání obviněného. Z ničeho však nelze v této spojitosti dovodit právo omezit osobní 

svobodu obviněného. Stát má pro účely zamezení nebezpečí koluze k dispozici 

prostředky práva hmotného, a to v podobě pohrůžky trestního stíhání v případech křivé 

výpovědi nebo nepravdivého znaleckého posudku. Přitom koluzním jednáním 

neohrožuje trestní stíhání pouze obviněný, ale stejnou možnost má kterákoli jiná osoba 

(např. příbuzní, přátelé obviněného). Proto, aby měla koluzní vazba význam, musela by 

být ukládána i osobám mimo obviněného, stran kterých by hrozilo nebezpečí maření 

skutečností závažných pro trestní stíhání.  

Argumenty čelící výše uvedené kritice však shodně hovoří pro opodstatněnost a 

nezbytnost koluzního důvodu vazby i v dnešní době. V první řadě nelze předpokládat, 

že orgány činné v trestním řízení budou moci vždy včas a v potřebné kvalitě provést 

všechny zajišťovací a důkazní úkony, aby tak odejmuly obviněnému možnost mařit 
                                                 

66 Viz nález Ústavního soudu ze dne 10. 12. 1997, sp. zn. II. ÚS 347/96, Sb. n. u., sv. 9, s. 349; 
dále rovněž nálezy sp. zn. I. ÚS 645/99, sp. zn. I. ÚS 303/01. 

67 Nález Ústavního soudu ze dne 21. 6. 2000, sp. zn. I. ÚS 645/99, Sb. n. u., sv. 18, s. 321. 
68 Zde je vycházeno ze shrnutí názorů jednotlivých autorů (W. Hetzel, J. Fojnickij, 

A. Zucker) v období do první světové války provedeného v publikaci Růžička, M., 
Zezulová, J. Zadržení a vazba v českém trestním procesu. Praha: C. H. Beck, 2004, 
s. 412. 
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objasňování věci působením na ně, a to již proto, že řada důkazů a potřeba jejich 

provedení vychází najevo až později v průběhu trestního řízení. Nereálná je také 

představa, že pouze prostředky hmotného práva v podobě pohrůžky trestního stíhání lze 

zabránit svědkům, resp. spoluobviněným, vypovídat v rozporu se skutečností nebo 

znalcům zkreslovat údaje ve znaleckém posudku. Tato hrozba se, i vzhledem k možným 

variantám působení na zmíněné osoby (nabízení vysokých finančních částek, brutální 

výhružky na životě), jednoznačně jeví jako nedostatečná. Tak namísto úplného 

odmítnutí tohoto institutu se přistupuje spíše k výrazné restrikci jeho použití jen na 

přesně vymezené nezbytné případy a na dobu nezbytně nutnou. V tomto duchu je 

koluzní vazba upravena také v českém trestním řádu, k čemuž výrazně přispělo zúžení a 

zpřesnění tohoto vazebního důvodu na základě novely provedené zákonem 

č. 265/2001 Sb. 

Ústavní soud shledává ve svých rozhodnutích koluzní důvod vazby zcela 

v souladu s ústavním pořádkem České republiky. Přitom poukazuje na to, že koluzní 

vazba, stejně jako další druhy vazby podle § 67 trestního řádu, „dostatečným způsobem 

chrání základní právo na svobodu obviněného, protože jejím důvodem je nejenom 

důvodné podezření ze spáchání trestného činu, ale také důvodné podezření z jiné 

činnosti, která maří trestní stíhání (tzv. koluzní jednání), tak jako je tomu u skrývání 

nebo vyhýbání se trestnímu řízení. (…) Není totiž výkonem práva na osobní svobodu, 

když někdo ovlivňuje svědky či spoluobviněné, resp. když koluzně jedná“.69 Ústavní 

soud neshledal v citovaném nálezu rozpor mezi úpravou v § 67 písm. b) trestního řádu s 

článkem 5 odst. 1 písm. c) Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod.  

Je však třeba, aby obava z koluzního jednání obviněného byla podložena 

konkrétními skutečnostmi, a to nejen skutečnostmi objektivní povahy, ale především 

těmi, které spočívají v předpokládané aktivní činnosti obviněného směřující k maření 

skutečností závažných pro trestní stíhání.70 „Koluzním důvodem vazby proto nemůže 

být jen určitá důkazní či procesní situace (např. počátek vyšetřování, složitost 

dokazování, rozpory ve výpovědích apod.). Musí být přítomny konkrétní skutečnosti 

nasvědčující obavě z koluzních záměrů obviněného zjištěné postupem podle trestního 

                                                 
69 Nález Ústavního soudu ze dne 26. 4. 1994, sp. zn. Pl. ÚS 1/94, Sb. n. u., sv. 1, s. 137. 
70 Nález Ústavního soudu ze dne 18. 2. 2003, sp. zn. II. ÚS 599/01, Sb. n. u., sv. 29, s. 159. 
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řádu“.71 Ústavní soud také upozornil, že v rámci rozhodování o uvalení vazby podle 

ustanovení § 67 písm. b) trestního řádu musí soudy přezkoumatelným způsobem 

odůvodnit, z jakých důvodů převyšuje zájem na objasňování trestného činu zájem na 

svobodě jednotlivce.72 

Objasňováním skutečností závažných pro trestní stíhání se v § 67 písm. b) 

rozumí dokazování podle trestního řádu (viz § 89 trestního řádu), přičemž z hlediska 

konkrétní posuzované věci musí jít o skutečnosti, které jsou svou povahou pro trestní 

stíhání skutečně důležité, nikoli jen podružné.73  

Důvodná obava z koluzního jednání se může týkat jak působení na osoby, tak i 

na věci.74 Ustanovení § 67 písm. b) uvádí příkladmo svědky a spoluobviněné. Působení 

na osoby zde výslovně neuvedené (např. na znalce), je možno zařadit pod jiné maření 

skutečností závažných pro trestní stíhání. Může jít o působení přímé i zprostředkované, 

tj. realizované z podnětu obviněného jinými osobami.75 Z hlediska svědků a 

spoluobviněných, stran nichž hrozí nepřípustné působení obviněného, se musí jednat o 

osoby dosud nevyslechnuté žádným orgánem činným v trestním řízení (viz slova 

„dosud nevyslechnutých“), což zpravidla proběhne již v přípravném řízení. Nelze tak 

presumovat trvání tohoto vazebního důvodu až do skončení vyšetřování provedením 

veškerých potřebných úkonů trestního řízení nebo dokonce až do výslechu svědků při 

hlavním líčení.76 

Ohledně způsobu nepřípustného působení obviněného na osoby svědků, resp. 

spoluobviněných, s cílem mařit objasňování skutečností závažných pro trestní stíhání 

pak půjde většinou o přesvědčování těchto osob (podplácením, výhružkami apod.), aby 

nevypovídali pravdu, popřípadě o dohodu s nimi vypovídat v rozporu se skutečností. 

Koluzní důvod vazby však není možno spatřovat v okolnosti, že obviněný učinil trestní 

oznámení na spoluobviněného nebo svědka, a to bez ohledu na to, zda jde o trestní 

                                                 
71 Rozhodnutí Krajského soudu v Plzni ze dne 4. 10. 1996, sp. zn. 7 To 579/96, Soudní 

rozhledy, 1997, č. 1, s. 15. 
72 Nález Ústavního soudu ze dne 11. 8. 1998, sp. zn. IV. ÚS 264/98, Sb. n. u., sv. 11, s. 261. 
73 Růžička, M., Zezulová, J. Zadržení a vazba v českém trestním procesu. Praha: C. H. Beck, 

2004, s. 415. 
74 Mandák, V. Zajištění osoby obviněného v československém trestním řízení. Praha: Orbis, 

1975, s. 107. 
75 Tamtéž. 
76 Bouda, Z. Recentní judikatura Ústavního soudu k vazebním důvodům. Trestní právo, 

2009, č. 12, s. 18. 
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oznámení pravdivé či nepravdivé.77 Nepatří sem ani připomenutí svědkovi jeho 

povinnosti mlčenlivosti ve smyslu § 99 odst. 2 nebo práva odepřít výpověď podle § 100 

odst. 1, 2 trestního řádu.78 

Jiné maření skutečností závažných pro trestní stíhání zahrnuje všechny další 

možné způsoby působení obviněného na skutečnosti závažné pro trestní stíhání, jejichž 

účelem je mařit objasnění věci, přičemž nebezpečí koluze přichází v úvahu ohledně 

všech důkazních prostředků i zdrojů důkazů. Jak již bylo výše řečeno, spadá sem jednak 

působení na znalce, ale rovněž na osobu, která přichází v úvahu jako budoucí svědek.79 

Působením na věci bude například padělání, pozměňování, ničení nebo ukrývání 

listinných a věcných důkazů.  

Za maření objasňování skutečností závažných pro trestní stíhání však nelze 

nikdy považovat jednání, jež je součástí práva obviněného na obhajobu (např. odmítnutí 

výpovědi, popírání viny, uvádění nepravdivých okolností).80 Obviněný zde totiž 

nepůsobí na konkrétní osoby či věci, což je podmínkou koluzní vazby.81 Rovněž obavě, 

že obviněný zmaří účel trestního řízení působením na poškozeného, aby vzal zpět svůj 

souhlas s trestním stíháním (§ 163 odst. 1, 2), nelze čelit pomocí použití institutu vazby 

koluzní. Tomuto účelu totiž primárně slouží ustanovení § 163a odst. 1 písm. d), které 

stanoví, že souhlasu poškozeného není třeba, pokud je z okolností zřejmé, že souhlas 

nebyl dán nebo byl vzat zpět v tísni vyvolané mimo jiné výhružkami nebo nátlakem.82 

Za maření se ze strany obviněného nepovažuje ani neposkytnutí součinnosti orgánům 

činným v trestním řízení při dokazování své vlastní trestné činnosti, které lze 

sankcionovat jiným způsobem (např. sankce pořádkovou pokutou ve smyslu § 66 za 

                                                 
77 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 25. 7. 2000, sp. zn. 8 Tz 163/2000, Sb. rozh. tr., 

č. 44/2001. 
78 Šámal, P. a kolektiv. Trestní řád. Komentář. Díl I. 6. vydání. Praha: C. H. Beck, 2008, 

s. 457. 
79 Osoba, která sice dosud nebyla předvolána k výslechu orgány činnými v trestním řízení, 

avšak svými smysly vnímala skutkové okolnosti důležité z hlediska posouzení 
konkrétního případu, u níž je z tohoto důvodu odůvodněný předpoklad, že bude 
vyslýchána orgánem činným v trestním řízení. 

80 Např. již rozhodnutí Městského soudu v Praze ze dne 15. 2. 1968, sp. zn. 5 To 11/68, Sb. 
rozh. tr., č. 39/1968. Dále nálezy Ústavního soudu, např. nález sp. zn. III. ÚS 148/97, 
sp. zn. III. ÚS 188/99. 

81 Růžička, M., Zezulová, J. Zadržení a vazba v českém trestním procesu. Praha: C. H. Beck, 
2004, s. 419. 

82 Rozhodnutí Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 8. 6. 2006, sp. zn. 10 To 201/2006, 
Bulletin advokacie, 2008, č. 5, s. 36. 
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nesplnění povinnosti vydat věc podle § 78 odst. 1, podrobit se prohlídce těla podle 

§ 114 odst. 1, strpět odběr krve či jiný potřebný úkon podle § 114 odst. 2 apod.).83 

Koluzní důvod vazby se výrazně odlišuje od ostatních vazebních důvodů v délce 

možného trvání vazby z tohoto důvodu. Toto omezení přinesla tzv. velká novela 

trestního řádu, která v § 71 odst. 2 radikálně zkrátila hranici trvání koluzní vazby, a to 

na nejvyšší přípustnou dobu tří měsíců. To však pouze za předpokladu, že se obviněný 

nedopustil jednání popsaného v § 71 odst. 2 jako zpřísněný důvod vazby, které má za 

následek, že se časový limit trvání koluzní vazby neuplatní. 

5.2.3 Vazba předstižná 

Konečně z důvodu popsaného v § 67 pod písm. c) může být obviněný vzat do 

vazby tehdy, jestliže z jeho jednání nebo dalších konkrétních skutečností vyplývá 

důvodná obava, že bude opakovat trestnou činnost, pro niž je stíhán, dokoná trestný čin, 

o který se pokusil, nebo vykoná trestný čin, který připravoval nebo kterým hrozil. Na 

rozdíl od vazby útěkové a koluzní, vypočítává zákon důvody vazby předstižné 

taxativně. K jejímu nařízení však postačí, aby byla odůvodněna kterákoli z uvedených 

obav, jedná se tedy zároveň o alternativní výčet.  

Účelem předstižné vazby je v zájmu ochrany společnosti zabránit obviněnému 

v páchání další trestné činnosti. Svou povahou se tedy odlišuje od dvou předchozích 

vazebních důvodů v tom smyslu, že její účel vybočuje z rámce trestního procesu 

(v podstatě nesouvisí se zajištěním základního cíle probíhajícího řízení – zjištění viny a 

uložení trestu) a řadí ji spíše k opatřením preventivně-bezpečnostním. Z hlediska 

účelnosti se však řešení této obavy v rámci trestního řízení, tedy detencí obviněného 

formou předstižné vazby v rámci trestního stíhání, jeví patrně jako nejvhodnější.84 

Předstižná vazba přichází v úvahu jen u trestných činů úmyslných, jak plyne 

z povahy jednotlivých alternativ uvedených v § 67 písm. c). Nebezpečí další trestné 

činnosti, která ze strany obviněného hrozí, musí být akutní, a to nejen z hlediska 

věcného opodstatnění, ale i pokud jde o naléhavost časovou. V žádném případě proto 

                                                 
83 Šámal, P., Novotný, F., Růžička, M., Vondruška, F., Novotná, J. Přípravné řízení trestní. 

2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2003, s. 330. 
84 Blíže viz Mandák, V. Zajištění osoby obviněného v československém trestním řízení. 

Praha: Orbis, 1975, s. 122 - 124. 
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nelze předstižnou vazbou čelit obavě z jednání, které přichází v úvahu ve vzdálenější 

budoucnosti, zejména po skončení trestního stíhání.85 

Novela trestního řádu č. 265/2001 Sb. zpřesnila úpravu tohoto důvodu v tom 

smyslu, že nahradila pojem „pokračování“ v trestné činnosti užším pojmem 

„opakování“. Pokračování ve stíhaném trestném činu bylo totiž již od změny trestního 

řádu v roce 199486 fakticky vyloučeno, neboť nové znění odstavce 11 ve výkladovém 

§ 12 trestního řádu stanovilo, že „pokračuje-li obviněný v jednání, pro které je stíhán, i 

po sdělení obvinění, posuzuje se takové jednání od tohoto úkonu jako nový skutek“. 

Jako důvod předstižné vazby tak již nadále nepřicházelo v úvahu pokračování 

v trestném činu ve smyslu hmotněprávním (§ 116 trestního zákoníku), ani další akty či 

útoky u téhož hromadného trestného činu nebo udržování protiprávního stavu u 

trvajícího trestného činu.87 Výkladové problémy však nadále panovaly ohledně povahy 

trestné činnosti, jejíž opakování ze strany obviněného hrozí. Tomu se snažila čelit další 

změna trestního řádu provedená na základě novely č. 152/1995 Sb., která ustanovení § 

67 písm. c) doplnila za slovy „opakoval trestnou činnost“ (resp. v tehdy účinném znění 

„pokračoval“) upřesňujícím dodatkem „pro niž je (obviněný) stíhán“. Zcela vyloučeno 

tím bylo odůvodnění vazby „obecně pojatým nebezpečím z blíže neurčené trestní 

činnosti, jež by se např. dovozovalo z faktu, že obviněný je osobou, která se dlouhodobě 

a opakovaně dopouští trestné činnosti“.88 Určité rozpory však přetrvaly nad vymezením, 

zda se musí jednat o trestnou činnost stejné právní kvalifikace, či zda postačí hrozba 

trestné činnosti stejného druhu (např. v rámci trestné činnosti proti životu a zdraví, 

majetkové trestné činnosti apod.). Judikatura se přiklonila ke druhé variantě, když 

Vrchní soud v Praze v jednom ze svých rozhodnutí judikoval, že obavou z pokračování 

ve stejné trestné činnosti, pro kterou je obviněný stíhán, se rozumí nebezpečí, že 

opakuje týž trestný čin nebo spáchá trestný čin téže povahy“.89 Tento závěr je možné 

dovodit také z dikce zákona, který v souvislosti s opakováním hovoří o trestné činnosti, 

                                                 
85 Tamtéž, s. 131. 
86 Na základě zákona č. 292/1993 Sb., s účinností od 1. 1. 1994. 
87 Šámal, P. a kolektiv. Trestní řád. Komentář. Díl I. 6. vydání. Praha: C. H. Beck, 2008, 

s. 161, 459. 
88 Šámal, P. a kolektiv. Trestní řád. Komentář. Díl I. 6. vydání. Praha: C. H. Beck, 2008, 

s. 59. 
89 Viz např. rozhodnutí Vrchního soudu v Praze ze dne 26. 1. 1995, sp. zn. 7 To 2/95, 

Sb. rozh. tr., č. 39/1995. 
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pro niž je obviněný stíhán, zatímco u dalších tří alternativ se vždy jedná o spojení 

s trestným činem, o který se obviněný pokusil, který připravoval nebo kterým hrozil.  

Pokud jde o obavu, že obviněný dokoná trestný čin, o který se pokusil, nedává 

zákon prostor pochybnostem o tom, že musí jít o pokus činu stejné právní kvalifikace. 

Nejinak je tomu i u vykonání trestného činu, který obviněný připravoval nebo kterým 

hrozil. Z hlediska hmotněprávního upravuje pokus trestného činu § 21 a přípravu 

k trestnému činu § 20 trestního zákoníku. Pokus je obecnou formou trestného činu, 

zatímco příprava je trestná pouze u zvlášť závažných zločinů (viz § 14 odst. 3 trestního 

zákoníku), pokud tak trestní zákoník u příslušného trestného činu výslovně stanoví a 

nedošlo k pokusu ani k dokonání závažného zločinu.  

Vyhrožování jinému určitou újmou zahrnuje ty případy, kdy je již samotné 

vyhrožování určitým trestným činem natolik závažným jednáním, že je podstatným 

zákonným znakem jiného trestného činu, typově méně společensky nebezpečného. 

Mluví se o tzv. nebezpečném vyhrožování.90 Jedná se např. o trestné činy vyhrožování 

s cílem působit na orgán veřejné moci nebo úřední osobu (§ 324 a § 326 trestního 

zákoníku) nebo násilí proti skupině obyvatel a proti jednotlivci (§ 352 a 353 trestního 

zákoníku). 

5.3 Zpřísněné důvody vazby dle § 68 odst. 3 

S účinností od 1. 1. 2002 je vazba zásadně vyloučena u obviněných, kteří jsou 

stíháni pro úmyslné trestné činy, na které zákon stanoví trest odnětí svobody, jehož 

horní hranice nepřevyšuje dvě léta, stejně jako u osob stíhaných pro trestné činy 

spáchané z nedbalosti, na něž zákon stanoví trest odnětí svobody, jehož horní hranice 

nepřevyšuje tři léta. Stalo se tak na základě novely trestního řádu č. 265/2001 Sb., která 

tím reagovala na nepříznivý fakt spočívající ve skutečnosti, že většinu osob ve vazbě 

nepředstavovali v minulosti obvinění z těch nejzávažnějších trestných činů, nýbrž osoby 

stíhané pro trestné činy, za něž bylo možno uložit tresty odnětí svobody do dvou let.91  

Při podřazování stíhaných trestných činů do této privilegované kategorie je třeba 

vycházet ze zákonné trestní sazby konkrétní skutkové podstaty, tak jak je uvedena ve 

                                                 
90 Mandák, V. Zajištění osoby obviněného v československém trestním řízení. Praha: Orbis, 

1975, s. 129. 
91 Důvodová zpráva k návrhu zákona, kterým se mění zákon o trestním řízení soudním 

(trestní řád) a některé další zákony. Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR (volební období 
1998 až 2002). Tisk č. 785. Dostupná z www.psp.cz. 
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zvláštní části trestního zákona, a nikoli ze sazby trestu, která přichází v úvahu 

v konkrétním posuzovaném případě. Přihlížet nelze ani ke snížení trestní sazby u 

mladistvých (§ 31 odst. 1 zákona č. 218/2003 Sb.) či jejímu zvýšení u pachatele 

trestného činu spáchaného ve prospěch organizované zločinecké skupiny (§ 108 

trestního zákoníku). 

Použití ustanovení § 68 odst. 2 je vyloučeno v případě, že je obviněný stíhán 

vedle některého z trestných činů zde uvedených pro další úmyslný trestný čin, jehož 

horní hranice převyšuje dvě léta, nebo trestný čin spáchaný z nedbalosti, jehož horní 

hranice převyšuje tři léta. Situace, kdy je obviněný zpočátku stíhán pro přísněji trestný 

čin, avšak v průběhu trestního stíhání dojde k překvalifikování jeho jednání na některý 

z trestných činů uvedených ve druhém odstavci § 68, není zákonem výslovně řešena. 

V takovém případě je třeba analogicky použít ustanovení § 71 odst. 9 věty čtvrté a 

obviněný musí být z vazby propuštěn na svobodu nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy 

došlo k upozornění na změnu právní kvalifikace.92 

Při rozhodování o vazbě a úvaze nad tím, zda lze čin podřadit pod ustanovení 

§ 68 odst. 2, vychází soud z právní kvalifikace skutku, jak je uvedena v usnesení o 

zahájení trestního stíhání (§ 160 odst. 1 trestního řádu). Ve smyslu dovětku § 67 je však 

soudce oprávněn a povinen přezkoumat, zda dosud zjištěné skutečnosti nasvědčují všem 

znakům trestného činu, pro který bylo zahájeno trestní stíhání, a zda s přihlédnutím 

k těmto zjištěným skutečnostem skutek nemá být posouzen jako trestný čin mírnější, na 

který by se pak vztahovalo omezení podle § 68 odstavce 2.93 

Podle § 68 odst. 3 se omezení uvedená v odstavci 2 neužijí, jestliže obviněný 

a) uprchl nebo se skrýval, 

b) opakovaně se nedostavil na předvolání a nepodařilo se jej předvést ani jinak zajistit 

jeho účast při úkonu trestního řízení, 

c) je neznámé totožnosti a dostupnými prostředky se ji nepodařilo zjistit, 

d) již působil na svědky nebo spoluobviněné nebo jinak mařil objasňování skutečností 

závažných pro trestní stíhání, nebo 

e) pokračoval v trestné činnosti, pro niž je stíhán. 

                                                 
92 Šámal, P. a kolektiv. Trestní řád. Komentář. Díl I. 6. vydání. Praha: C. H. Beck, 2008, 

s. 494. 
93 Tamtéž. 
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Zákon tedy pamatuje na situace, kdy je třeba v zájmu náležitého provedení 

trestního řízení vzít do vazby osoby, jejichž vazba by jinak vzhledem k omezení § 68 

odst. 2 byla vyloučena. Tyto výjimky ze zákazu vzetí do vazby jsou označovány jako 

zpřísněné důvody vazby a jejich formulace je do značné míry obdobná formulaci 

obecných důvodů vazby v § 67, byť v některých případech podstatně zpřísněná. To 

koresponduje s faktem, že ač u obviněného existoval některý z důvodů podle § 67 písm. 

a) až c), do vazby pro omezení v § 68 odst. 2 vzat nebyl. Porovnáním obou úprav je 

možno dospět k závěru, že okolnosti uvedené v § 68 odst. 3 představují „kvalifikovanou 

hmotněprávní skutkovou podstatu vazby“.94 

Uplatnění zpřísněných důvodů vazby je širší než pouze ve vztahu k obecným 

důvodům vazby podle § 67. Již výše, v rámci pojednání o koluzní vazbě, bylo zmíněno, 

že její zákonem striktně omezená doba trvání se neuplatní v případě, že se obviněný 

dopustí jednání popsaného v § 71 odst. 2 trestního řádu. Formulace tohoto jednání je 

v podstatě totožná s formulací pod písmenem e) v  § 68 odst. 3. Rovněž § 72 odst. 2 

písm. b) odkazuje v souvislosti s přezkoumáváním důvodnosti vazby na zpřísněné 

důvody vazby podle § 68 odst. 3. Tak obviněný musí být propuštěn na svobodu, je-li 

zřejmé, že trestní stíhání nepovede k uložení nepodmíněného trestu odnětí svobody, 

avšak pouze za předpokladu, že se nedopustil jednání v § 68 odst. 3.  

Z hlediska doby, kdy muselo dojít k jednání obviněného některým ze způsobů 

popsaných v § 68 odst. 3, aby bylo relevantní pro jeho vzetí do vazby, se může jednat o 

jednání provedené před prvním rozhodováním o vzetí do vazby nebo o jednání po 

takovém rozhodnutí, kdy obviněný do vazby s ohledem na omezení podle § 68 odst. 2 

vzat nebyl. Konečně se může jednat i o jednání obviněného, ke kterému došlo po vzetí 

do vazby, má-li být obviněný v důsledku překvalifikace stíhaného trestného činu 

z vazby propuštěn, anebo při novém rozhodování o vazbě, byl-li dokonce již z vazby 

propuštěn.95 

Jednotlivé důvody jsou v § 68 odst. 3 stanoveny taxativně. Jak bylo uvedeno již 

výše, korespondují svou formulací obecným důvodům vazby podle § 67, přičemž při 

posuzování, zda jsou naplněny a zda je vazba přes omezení v odstavci 2 přípustná, 

                                                 
94 Růžička, M., Zezulová, J. Zadržení a vazba v českém trestním procesu. Praha: C. H. Beck, 

2004, s. 431. 
95 Šámal, P. a kolektiv. Trestní řád. Komentář. Díl I. 6. vydání. Praha: C. H. Beck, 2008, 

s. 494. 
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vychází rozhodující orgán, namísto důvodné obavy, ze skutečného, již provedeného 

jednání obviněného způsobem v zákoně předvídaným. Důvod uvedený pod písmenem 

a) spočívá alternativně v tom, že obviněný uprchl nebo se skrýval. O výkladu těchto 

pojmů bylo pojednáno výše v souvislosti s vazbou útěkovou. Důvod popsaný pod 

písmenem b) vyžaduje splnění dvou kumulativních podmínek, a sice že se obviněný 

opakovaně nedostavil na předvolání a zároveň se jej nepodařilo předvést ani jinak 

zajistit jeho účast při úkonu trestního řízení. Postačuje opakované (tedy nejméně 

dvakrát) nedostavení se i při sdělení omluvy (např. že mu nejel vlak, nejelo auto apod.), 

ovšem za splnění kumulativní podmínky, že se jej nepodařilo předvést ani jinak zajistit 

jeho účast při úkonu trestního řízení.96 Pokud by se jednalo o omluvu z důvodu 

objektivně bránícího se dostavit (např. ze závažných zdravotních důvodů), která je 

doložena příslušnými doklady, nebylo by možné tento důvod využít. U předvolání se 

předpokládá, že bylo obviněnému řádně a včas doručeno, náhradní doručení 

nepostačuje.97 

Aby bylo možno uplatnit důvod popsaný pod písmenem c) je opět třeba 

kumulativní splnění podmínek zde uvedených. Tak obviněný je neznámé totožnosti 

(nemá u sebe věrohodné doklady prokazující totožnost) a dostupnými prostředky se ji 

nepodařilo zjistit. Dostupnými prostředky jsou například prostředky podle zákona 

č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Tento důvod 

se vztahuje i na případy, kdy obviněný od počátku řízení uváděl nepravdivou totožnost 

nebo používal falešné doklady, což se v praxi děje zejména u cizinců.98 

Písmeno d) navazuje na koluzní vazbu v § 67 písm. b) trestního řádu s tím 

rozdílem, že namísto pouhé obavy obviněný již musel uskutečnit své koluzní záměry. 

To znamená, že již působil na svědky nebo spoluobviněné nebo jinak mařil objasňování 

skutečností závažných pro trestní stíhání, což musí být prokázáno jeho konkrétním 

jednáním spočívajícím např. v zatajování, ničení či ukrývání důkazů. 

                                                 
96 Šámal, P. a kolektiv. Trestní řád. Komentář. Díl I. 6. vydání. Praha: C. H. Beck, 2008, 

s. 495. 
97 Viz rozhodnutí Vrchního soudu v Praze ze dne 26. 2. 1993, sp. zn. 11 To 22/93, 

Sb. rozh. tr., č. 52/1993, na jehož přiměřené použití odkazuje Beckův komentář 
k trestnímu řádu. 

98 Šámal, P. a kolektiv. Trestní řád. Komentář. Díl I. 6. vydání. Praha: C. H. Beck, 2008, 
s. 495. 
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Nejproblematičtěji se v praxi ukazuje výklad zpřísněného důvodu vazby, který 

uvádí písmeno e), a sice že „obviněný pokračoval v trestné činnosti, pro niž je stíhán“. 

Formulace je sice opět obdobná formulaci obecného důvodu vazby (v tomto případě 

vazby předstižné), avšak namísto pojmu „opakoval“ trestnou činnost je zde použit 

pojem „pokračoval“ v trestné činnosti. Ustanovení § 68 odst. 3 bylo do trestního řádu 

doplněno zákonem č. 265/2001 Sb., který zároveň upřesnil formulaci důvodu podle § 67 

písm. c) tak, že slovo „pokračovat“ nahradil slovem „opakovat“. Tím bylo výslovně 

vyloučeno jeho použití na pokračování v trestném činu, další akty či útoky u téhož 

hromadného trestného činu a udržování protiprávního stavu u trvajícího trestného činu. 

Vzhledem k tomuto faktu by se dal připustit výklad zpřísněného důvodu vazby 

v písm. e) v poněkud širším smyslu, a sice že úmyslem zákonodárce bylo postihnout 

nejen situaci, kdy obviněný „pokračuje“ v páchání trestné činnosti po zahájení trestního 

stíhání (tedy vzhledem k § 12 odst. 11 fakticky opakuje trestnou činnost), ale i situaci, 

kdy obviněný v trestné činnosti pokračoval dalším jednáním (útoky pokračování 

v trestném činu nebo hromadného trestného činu anebo částmi trvajícího trestného činu) 

v době předcházející zahájení trestního stíhání. 

K tomuto názoru se zpočátku klonila jak judikatura obecných soudů, která 

věnovala výkladu důvodu pod písmenem e) nemalou pozornost, tak i odborná literatura. 

Komentář k trestnímu řádu99 k tomu uváděl, že pojem „pokračování“ použitý v § 68 

odst. 3 písm. e) „je třeba a contrario pojmu opakování trestné činnosti vykládat 

v souladu s dosavadní judikaturou šířeji, neboť zahrnuje jak opakování trestné činnosti, 

tak i pokračování v ní dalšími útoky, tedy včetně pokračování v trestném činu, 

hromadného nebo trvajícího trestného činu“. Pavel Šámal ve svém článku reflektujícím 

změny při rozhodování o vazbě provedené novelou trestního řádu č. 265/2001 Sb.100 

poukazoval na judikaturu obecných soudů, která pojem „pokračování v trestné činnosti“ 

použitý v § 68 odst. 3 písm. e) trestního řádu vykládala jednoznačně ve výše uvedeném 

širším smyslu.101 

                                                 
99 Šámal, P., Král, V., Baxa, J., Púry, F. Trestní řád. Komentář. I. díl. 4. vydání. Praha: 

C. H. Beck, 2002, s. 381. 
100 Šámal, P. K rozhodování o vazbě po novele trestního řádu provedené zákonem 

č. 265/2001 Sb. Soudní rozhledy, 2003, č. 4, s. 112. 
101 Např. rozhodnutí Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 27. 2. 2002, sp. zn. 

3 To 149/2002, Sb. rozh. tr., č. 52/2002, Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 
28. 5. 2002, sp. zn. 4 Tz 21/2002.  
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Ústavní soud však následně ve svých rozhodnutích tento výklad jako ústavně 

nekonformní odmítl a připomenul, že zejména v trestním právu je třeba vycházet z 

výkladu zužujícího, případně doslovného, a jedinou možnost připuštění rozšiřujícího 

výkladu představuje situace, kdy se tento nezmění v analogii k tíži pachatele.  V duchu 

nastíněných principů pak konstatoval, že „pojem ‚pokračoval‘ užitý zákonodárcem v 

ustanovení § 68 odst. 3 písm. e) trestního řádu je nutno interpretovat restriktivně. To 

znamená, že dopadá pouze na situace, kdy obviněný pokračoval v trestné činnosti po 

zahájení trestního stíhání a nikoliv před ním“.102 Užití předstižné vazby podle § 68 odst. 

3 písm. e) vůči obviněnému, který po zahájení trestního stíhání v trestné činnosti znovu 

nepokračoval, by mělo charakter spíše postižný, jenž je mimo účel a smysl vazby, a 

tento výklad by také obecně mohl vést k nadužívání vazby u některých (zejména 

pokračujících) trestných činů.103 

Ačkoli by se zdálo, že výše uvedenými nálezy Ústavní soud jednoznačně určil 

meze pojmu „pokračování v trestné činnosti“ v kontextu ustanovení § 68 odst. 3 

písm. e) tak, že soud nemůže při rozhodování o vazbě brát v úvahu jiné jednání 

obviněného než to, co následuje v době po zahájení trestního stíhání, v pozdějších 

rozhodnutích Ústavní soud tyto své teze rozvinul a dále doplnil. V novějším a do určité 

míry přelomovém rozhodnutí104 Ústavní soud přisvědčil argumentaci obecných soudů, 

které odůvodnily vzetí obviněného do vazby podle § 68 odst. 3 písm. e) nezbytností brát 

při výkladu trestněprávních norem v úvahu nejen práva obviněného, ale též potřebu 

ochrany osob ohrožených a postižených trestnou činností. Připomenul ale požadavek 

proporcionality, prolínající se judikaturou Ústavního soudu, z něhož vyplývá povinnost 

orgánů činných v trestním řízení využít prostředek přiměřeně šetrný, který omezuje 

základní práva a svobody v míře co nejmenší a přitom jím lze s úspěchem dosáhnout 

stejného cíle (jako vazbou obviněného), je-li takový prostředek orgánům činným 

v trestním řízení v daném případě k dispozici.  

Ústavní soud na závěr shrnul, že jeho judikatura je při interpretaci a aplikaci 

ustanovení § 68 odst. 3 písm. e) ve vazbě na ustanovení § 68 odst. 2 trestního řádu 

                                                 
102 Viz nález Ústavního soudu ze dne 15. 12. 2005, sp. zn. I. ÚS 98/2005, Sb. n. u., sv. 39, 

s. 437; dále také nálezy sp. zn. I. ÚS 783/2004, sp. zn. I. ÚS 695/06. 
103 Nález Ústavního soudu ze dne 11. 4. 2007, sp. zn. I. ÚS 695/06, Sb. n. u., sv. 45, s. 69. 
104 Nález Ústavního soudu ze dne 1. 11. 2007, sp. zn. IV. ÚS 1770/07, Sb. n. u., sv. 47, 

s. 391. 
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vedena „prioritou teleologického výkladu jednoduchého práva, zásadou restriktivního 

výkladu trestněprocesních norem omezujících základní práva a svobody a dále 

principem proporcionality“. Pokračování v trestné činnosti je tak pro rozhodování o 

vazbě podstatné pouze za situace, „kdy obviněný pokračoval v trestné činnosti po 

zahájení trestního stíhání a nikoliv před zahájením, ledaže vazba uvalená dle uvedeného 

zákonného ustanovení na obviněného za skutek bezprostředně navazující na předchozí, 

zvláště pak poněkolikáté opakovanou trestnou činnost, obstojí v testu proporcionality, 

neboť sleduje legitimní cíl, a není dán jiný přiměřeně šetrný prostředek, kterým by bylo 

možno tohoto cíle dosáhnout“. A priori tak nelze tvrdit, že se obviněný musel 

pokračování v trestné činnosti dopustit právě až po zahájení trestního stíhání, ovšem 

opačné stanovisko lze připustit pouze ve zcela výjimečných případech, při respektování 

maxim interpretace ustanovení § 68 odst. 3 písm. e).105 

Z hlediska interpretace zpřísněného důvodu vazby podle § 68 odst. 3 písm. e) 

trestního řádu byla diskutována rovněž otázka recidivy pachatele ve vztahu 

k předchozím odsouzením. Převažuje spíše výklad, podle něhož tento důvod je možno 

uplatnit jen v probíhajícím trestním řízení a nelze jej vztahovat k případům recidivy 

obviněného, který byl v minulosti odsouzen pro podobnou trestnou činnost, avšak 

v rámci nového trestního řízení se nedopustil znovu jednání předpokládaného v tomto 

ustanovení.106 Rovněž dle názoru Ústavního soudu „důvod vazby podle § 68 odst. 3 

písm. e) nelze vztahovat na případy zahájení trestního stíhání proti obviněnému, který 

byl v minulosti odsouzen pro stejnou trestnou činnost“.107 108 

                                                 
105 Bouda, Z. Recentní judikatura Ústavního soudu k vazebním důvodům. Trestní právo, 

2009, č. 12, s. 20. 
106 Šámal, P. a kolektiv. Trestní řád. Komentář. Díl I. 6. vydání. Praha: C. H. Beck, 2008, 

s. 496. 
107 Nález Ústavního soudu ze dne 31. 8. 2004, sp. zn. II. ÚS 317/04, Sb. n. u., sv. 34, s. 275. 
108 Není bez zajímavosti, že věcný záměr nového trestního řádu, který byl dne 20. 8. 2008 

schválen vládou, počítá s rozšířením zpřísněného důvodu podle písmene e) jak o 
pokračování v trestné činnosti dalším jednáním, tak o opakování trestné činnosti, za niž 
již byl obviněný v minulosti odsouzen (recidiva). 
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6. Formální vazební právo 

Tato část vazebního práva zahrnuje úpravu procesních otázek, tedy ustanovení 

trestního řádu týkající se řízení o vazbě. Konkrétně sem lze zařadit problematiku 

rozhodování o vazbě, opravné prostředky a další formy přezkoumávání důvodnosti 

vazby a značný prostor zaujímá také úprava délky trvání vazby, včetně procesního 

postupu při jejím prodloužení. Prostřednictvím formálního vazebního práva se realizuje 

vazební právo materiální, jemuž byla věnována pozornost v předchozí kapitole.109 

6.1 Rozhodnutí o vazbě 

Po novele trestního řádu provedené zákonem č. 265/2001 Sb. je rozhodnutí o 

vazbě pojímáno v souladu s dosavadní aplikační praxí šířeji nežli jen jako rozhodnutí o 

vzetí do vazby (§ 68 odst. 1).110 Trestní řád v § 74 odst. 1 vypočítává rozhodnutí o 

vazbě, proti kterým je připuštěna stížnost, a na základě tohoto výčtu jsou rozhodnutími 

o vazbě, vedle usnesení o vzetí do vazby (§ 68, § 69), výslovně i usnesení učiněná podle 

§ 71 odst. 2 až 5 (trvání vazby), usnesení podle § 72 (změna důvodů vazby, propuštění 

obviněného z vazby za podmínek v odstavci 2, rozhodnutí o žádosti obviněného o 

propuštění na svobodu) a usnesení týkající se nahrazení vazby mírnějším opatřením 

(§ 73 a § 73a). Uvedený výčet však není uzavřený, spadá sem proto rovněž rozhodnutí o 

vyhošťovací vazbě (§ 350c) a rozhodnutí o vazbě obviněného, jehož cizí stát vydal na 

základě zatýkacího rozkazu (§ 387 odst. 2), nebo obviněného, jehož předal členský stát 

Evropské unie na základě evropského zatýkacího rozkazu (§ 405 odst. 6). Vyplývá to 

z odkazů v ustanoveních § 350c odst. 2 a § 387 odst. 2. Naproti tomu nejde o vazební 

rozhodnutí v extradičním řízení, kde platí speciální úprava. 

V souladu se zásadním posílením role státního zástupce v přípravném řízení 

svěřila novela č. 265/2001 Sb. působnost k rozhodování o dalším trvání vazby (kterým 

byl nahrazen model rozhodování o prodloužení vazby) v přípravném řízení státnímu 

zástupci (§ 71 odst. 3, 4). Ten je v rámci přípravného řízení dále oprávněn rozhodnout o 

propuštění obviněného z vazby, a to i bez žádosti, a o jeho propuštění za současného 

nahrazení vazby zárukou, slibem, dohledem probačního úředníka nebo peněžitou 

                                                 
109 Růžička, M., Zezulová, J. Zadržení a vazba v českém trestním procesu. Praha: C. H. 

Beck, 2004, s. 382. 
110 Novela vypustila v § 68 nadpis „Rozhodnutí o vazbě“. 
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zárukou (§ 73b odst. 3). O vzetí do vazby nadále v souladu s ústavními zárukami a 

mezinárodními závazky České republiky (čl. 8 odst. 5 Listiny, čl. 5 odst. 2, 3 Úmluvy) 

rozhoduje výlučně soud a v přípravném řízení na návrh státního zástupce soudce. 

Rozhodnutí o vazbě má výhradně formu usnesení (§ 119), jehož obecné 

náležitosti stanoví § 134 trestní řádu. Ústavní soud ve svých nálezech zdůrazňuje 

povinnost orgánů rozhodujících o vazbě svá rozhodnutí řádně odůvodnit, přičemž 

poukazuje na skutečnost, že se usnesení o vazbě svým významem a účinky pro 

obviněného blíží nebo prakticky rovná rozsudku. Rozhodnutí omezující osobní svobodu 

není v souladu s ústavním pořádkem republiky, pokud obsahuje jen povšechné a obecné 

odůvodnění v podstatě jen citující text příslušných zákonných důvodů vazby bez 

jakéhokoliv odkazu na konkrétní okolnosti.111 „Z odůvodnění usnesení o vazbě musí 

vyplývat vztah mezi skutkovými zjištěními a úvahami při hodnocení důkazů na straně 

jedné a právními závěry soudu na straně druhé. V případě, kdy odůvodnění např. 

neobsahuje konkrétní důkazy, nýbrž pouhé odvolání na obsah spisu, jakož i v případě, 

kdy je posuzované rozhodnutí soudu pro nedostatek důkazů a pro nesrozumitelnost 

nepřezkoumatelné, jsou právní závěry soudu porušením ústavního principu zákazu 

libovůle“.112 

Ačkoli je rozhodnutí o vazbě v širším smyslu představováno celou řadou 

rozhodnutí, pozornost je zaměřena především na to, které primárně zbavuje obviněného 

jeho osobní svobody, tedy rozhodnutí o vzetí do vazby. Jeho význam je zdůrazněn i 

stanovením subjektu, který je jako jediný oprávněn tento závažný zásah do základního 

práva obviněného v konkrétním odůvodněném případě učinit, a sice soudu. Z hlediska 

fáze trestního řízení, ve které se o vzetí obviněného do vazby rozhoduje, jsou dány 

některé odlišnosti. V rámci další podkapitoly proto bude o rozhodnutí o vzetí do vazby 

(po obecném výkladu) pojednáno odděleně podle toho, zda je činěno v předsoudní fázi 

řízení (v přípravném řízení) nebo již ve fázi projednávání věci před soudem. 

                                                 
111 Nález Ústavního soudu ze dne 3. 2. 2000, sp. zn. III. ÚS 103/99, Sb. n. u., sv. 17, s. 121. 

Shodně řada dalších nálezů, např. sp. zn. IV. ÚS 137/2000, sp. zn. I. ÚS 470/05, sp. zn. 
I. ÚS 305/06. 

112 Nález Ústavního soudu ze dne 13. 12. 2005, sp. zn. I. ÚS 781/04, Sb. n. u., sv. 39, s. 423. 
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6.2 Rozhodnutí o vzetí do vazby 

Do vazby lze vzít výlučně osobu, vůči níž bylo zahájeno trestní stíhání (§ 68 

odst. 1). Tato základní podmínka každého rozhodování o uvalení vazby je v praxi 

splněna vydáním usnesení o zahájení trestního stíhání a jeho oznámením obviněnému 

(viz § 160). Může jít o osobu, která byla zadržena jako obviněný (§ 75) nebo jako osoba 

podezřelá (§ 76 odst. 1), o osobu, která byla převzata policejním orgánem po omezení 

osobní svobody ze strany kohokoli (§ 76 odst. 2), případně o obviněného, který byl 

zatčen policejním orgánem a dodán soudu na základě ustanovení § 69. V těchto 

případech půjde o vzetí obviněného do vazby na základě § 68 odst. 1 ve spojení 

s příslušným ustanovením zvláštním (§ 77 odst. 2, § 69 odst. 5). Může se ovšem jednat 

také o osobu, jejíž osobní svoboda byla předtím omezena toliko předvedením podle 

§ 90 odst. 1 nebo 2 nebo zatím nebyla omezena vůbec, popř. nikoli trestněprávně 

relevantním způsobem (umístěním v psychiatrické léčebně, protialkoholní záchytné 

stanici apod.).113  

Rozhodování o vzetí obviněného do vazby přísluší v současném českém trestním 

procesu výlučně soudu, resp. soudci. Tato úprava je plně v souladu s mezinárodními 

smlouvami o lidských právech, jimiž je Česká republika vázána, tedy především 

s Úmluvou, která ve svém čl. 5 odst. 1 písm. c) a odst. 3 požaduje předvedení před 

soudce nebo jinou úřední osobu zmocněnou zákonem k výkonu soudní pravomoci. 

Zároveň je tato „záruka objektivního rozhodování“114 zakotvena i v ústavních normách 

České republiky, a sice v Listině v článku 8 odst. 5.  

Usnesení, jímž se obviněný bere do vazby, musí obsahovat kromě výroku o vzetí 

do vazby s poukazem na některý z důvodů podle § 67, odůvodnění a poučení o 

opravném prostředku. V § 68 odst. 1 trestní řád výslovně zdůrazňuje, že každé 

rozhodnutí o vazbě musí být odůvodněno též skutkovými okolnostmi. Toto ustanovení 

navazuje na návětí § 67, které vyžaduje pro rozhodnutí o vzetí do vazby zjištění 

konkrétních skutečností, z nichž vyplývá důvodná obava z jednání obviněného 

způsobem předvídaným jednotlivými vazebními důvody. V odůvodnění rozhodnutí je 

třeba rovněž zhodnotit, zda je podezření z trestného činu důvodné a zda je vazba 

                                                 
113 Růžička, M., Zezulová, J. Zadržení a vazba v českém trestním procesu. Praha: C. H. 

Beck, 2004, s. 446. 
114 Mandák, V. Zajištění osoby obviněného v československém trestním řízení. Praha: Orbis, 

1975, s. 154. 
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v konkrétním případě adekvátním zajišťovacím prostředkem (viz dovětek § 67). 

Obsahem odůvodnění usnesení o vazbě obviněného stíhaného za některý z trestných 

činů uvedených v § 68 odst. 2 musí být zdůvodnění zpřísněného důvodu vazby [§ 68 

odst. 3 písm. a) až e)], který v konkrétním případě prolamuje zákaz vzetí do vazby. 

O vzetí obviněného do vazby je třeba vyrozumět některého z jeho rodinných 

příslušníků, jakož i zaměstnavatele (§ 70). Toto vyrozumění zajišťuje v přípravném 

řízení soudce a v řízení před soudem předseda senátu, popř. samosoudce. Pokud však 

obviněný výslovně prohlásí, že s takovým vyrozuměním nesouhlasí, je nutné jeho 

stanovisko respektovat (s výjimkou vyrozumění rodinného příslušníka mladistvého – 

viz § 70 věta první část za středníkem). U příslušníka ozbrojených sil nebo ozbrojeného 

sboru je třeba vyrozumět též jeho velitele nebo náčelníka. Je-li obviněným cizinec, 

postupuje se podle vyhlášené mezinárodní smlouvy, a v případě, že taková smlouva 

není k dispozici, vyrozumí soud o vzetí cizince do vazby konzulární úřad státu, jehož je 

cizinec občanem (§ 70 poslední věta). 

Ustanovení § 70a doplněné novelou č. 265/2001 Sb. upravuje oznamovací 

povinnost orgánů činných v trestním řízení vůči věznici. Okruh informací, o nichž musí 

být věznice bez průtahů vyrozuměna je upraven v § 70a odst. 1 písm. a) až j) a zahrnuje 

mimo jiné informace o vzetí obviněného do vazby, o změně důvodů vazby, rozhodnutí 

o jejím dalším trvání či propuštění obviněného z vazby na svobodu. 

6.2.1 Rozhodnutí o vzetí do vazby v přípravném řízení 

V přípravném řízení rozhoduje o vzetí do vazby soudce příslušný podle § 26 

trestního řádu, přičemž je oprávněn tak činit pouze na základě návrhu státního zástupce. 

Toto ustanovení je promítnutím obžalovací zásady do stadia přípravného řízení.115  

Návrh podává státní zástupce zejména ohledně osoby, která byla zadržena jako 

obviněný nebo jako osoba podezřelá, případně byla převzata policejním orgánem po 

omezení osobní svobody ze strany kohokoli, avšak ve shodě se shora uvedeným se 

návrh může týkat i osoby, jejíž svoboda byla předtím omezena pouze předvedením, 

anebo nebyla omezena vůbec.  

                                                 
115 Šámal, P. a kolektiv. Trestní řád. Komentář. Díl I. 6. vydání. Praha: C. H. Beck, 2008, 

s. 488. 
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Lhůta, v níž je soudce o návrhu státního zástupce povinen rozhodnout, souvisí 

s tím, zda se rozhodování týká osoby zadržené, popř. zatčené, kde se uplatní striktní 

lhůty, stanovené primárně na úrovni ústavních norem (viz článek 8 odst. 3, 4 Listiny). 

Jde-li o jiné rozhodování o vazbě, konkrétní lhůta stanovena není, avšak vzhledem 

k ustanovení § 2 odst. 4 trestního řádu, které vyjadřuje požadavek rychlosti řízení, a 

zejména pak ve spojení s ustanovením § 71 odst. 1, který jej ve vazebních věcech ještě 

zvláště zdůrazňuje, je o vazbě nutno rozhodnout urychleně.  

Zadrženou osobu je státní zástupce, nepropustí-li ji na svobodu, povinen 

odevzdat do 48 hodin od zadržení spolu s návrhem na vzetí do vazby soudu (§ 77 

odst. 1). Stejně tak osoba zatčená na základě příkazu soudce vydaného na návrh státního 

zástupce musí být neodkladně dodána soudu, nejpozději však do 24 hodin od zatčení 

policejním orgánem (§ 69 odst. 4). Soudce po povinném výslechu zajištěných osob 

rozhodne o jejich vzetí do vazby či propuštění na svobodu ve lhůtě 24 hodin od 

doručení návrhu státního zástupce, popř. od doby, kdy mu byl obviněný dodán (§ 77 

odst. 2, § 69 odst. 5). Následkem nedodržení lhůt stanovených v § 69 a § 77 je vždy 

povinnost orgánů činných v trestním řízení propustit obviněného na svobodu. 

Za rozhodnutí o vazbě není pokládáno usnesení soudce o propuštění zatčené 

nebo zadržené osoby na svobodu (o nevyhovění návrhu státního zástupce na její vzetí 

do vazby) podle § 69 odst. 5 a § 77 odst. 2, a proto stížnost proti němu není přípustná. 

V odborné literatuře ani judikatuře však nebyla tato otázka řešena vždy zcela jednotně. 

Z hlediska judikatury bylo publikováno rozhodnutí Krajského soudu v Brně116, jehož 

argumentaci následně převzalo i stanovisko trestního kolegia Nejvyššího soudu117 

(vydané mimo jiné v zájmu sjednocení do té doby značně nejednotné judikatury nižších 

soudů),118 která shodně hovoří pro výše uvedený, dnes již převládající názor. Opačné 

mínění vychází z existence rozhodnutí o vazbě i v negativní formě (považuje tedy 

rozhodnutí o propuštění zadržené osoby na svobodu za rozhodnutí o vazbě) a 

argumentuje zásadou rovnosti stran v řízení, kde by nepřipuštění řádného opravného 

                                                 
116 Rozhodnutí Krajského soudu v Brně ze dne 22. 3. 1994, sp. zn. 9 To 168/94, Sb. rozh. tr., 

č. 29/1994. 
117 Stanovisko Nejvyššího soudu ČR ze dne 11. 6. 1998, sp. zn. Stn 4/97, Sb. rozh. tr., 

č. 39/1998. 
118 Stanovisko (viz předchozí poznámka) poukazuje na rozhodovací praxi soudů v obvodu 

Krajského soudu v Plzni, které stížnost proti rozhodnutí o propuštění zadržené osoby na 
svobodu podle § 77 odst. 2 standardně připouštěly. 
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prostředku proti rozhodnutí, jímž byl návrh státního zástupce na vzetí obviněného do 

vazby fakticky zamítnut, znamenalo závažný zásah do práv této procesní strany.119 

 Z hlediska přípustnosti opravného prostředku proti tomuto rozhodnutí soudu 

byla otázka definitivně vyřešena novelou trestního řádu č. 265/2001 Sb., která 

v ustanovení § 74 odst. 1 výslovně vypočetla rozhodnutí o vazbě, proti nimž je 

přípustná stížnost, a do toho výčtu rozhodnutí o propuštění zadržené osoby na svobodu 

podle § 77 odst. 2 nezahrnula.120  

6.2.2 Rozhodnutí o vzetí do vazby v řízení před soudem 

Podáním obžaloby se počíná nová významná fáze trestního řízení, a sice řízení 

před soudem. Od tohoto okamžiku soud, nevyčkávaje dalších návrhů, postupuje tak, aby 

řízení bez průtahů směřovalo k rozhodnutí věci (§ 181 odst. 2). Rozhodnutí o vazbě 

v této fází řízení soud činí z úřední povinnosti, návrh státního zástupce se zde 

nevyžaduje (i když není vyloučen jeho podnět k takovému rozhodnutí).  

V řízení před soudem rozhoduje o vazbě zásadně senát. Výjimkou je ustanovení 

§ 69 odst. 6, dle kterého v řízení před soudem rozhodne o vazbě zatčeného obviněného 

soudce. O propuštění z vazby může rozhodnout předseda senátu, jestliže s tím souhlasí 

státní zástupce (§ 72 odst. 4). V trestních věcech, ve kterých je příslušný konat řízení 

v prvním stupni samosoudce (řízení o trestných činech s horní hranicí trestní sazby do 5 

let podle § 314a, zjednodušené řízení podle § 314b), rozhoduje o vazbě on. 

Rozhodování o vazbě v řízení před soudem zpravidla nepředchází zadržení nebo 

zatčení obviněného (obžalovaného), což má za následek některé obsahové odchylky 

v usnesení o vzetí do vazby (např. není třeba se v odůvodnění vyjadřovat k dodržení 

lhůt stanovených § 69 a § 77). 

Určitými specifiky se vyznačuje rozhodování o vazbě ve zjednodušeném řízení 

před samosoudcem podle § 314b, které je konáno po zkráceném přípravném řízení 

(§ 179a a n.). Jak již bylo zmíněno v jiné části této práce, ve zkráceném přípravném 

řízení nepřichází vazba v úvahu, neboť trestní stíhání se zde zahajuje až doručením 

návrhu na potrestání soudu (§ 314b odst. 1). Byl-li státnímu zástupci v rámci 

                                                 
119 Růžička, M., Zezulová, J. Zadržení a vazba v českém trestním procesu. Praha: C. H. 

Beck, 2004, s. 317. 
120 Podobný výčet § 74 odst. 1 už obsahoval na základě novely zákonem č. 292/1993 Sb., 

ovšem tato úprava byla zrušena nálezem Ústavního soudu č. 214/1994 Sb., když 
nepřipouštěla stížnost proti rozhodnutí o prodloužení vazby. 
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zkráceného přípravného řízení předán zadržený podezřelý, musí jej, v případě 

nepropuštění na svobodu, předat soudu spolu s návrhem na potrestání do 48 hodin od 

zadržení, návrh na vzetí do vazby přitom nepodává. Nejsou-li však splněny podmínky 

pro podání návrhu na potrestání v této lhůtě, a zároveň je dán některý z důvodů vazby, 

rozhodne státní zástupce o zahájení trestního stíhání a podá soudu návrh na vzetí 

obviněného do vazby.  

Soudce, kterému byl ve zjednodušeném řízení spolu s návrhem na potrestání 

předán zadržený podezřelý, jej do 24 hodin vyslechne a na základě toho bude jednat 

některým ze způsobů uvedených v § 314b odst. 2 (vydá rozhodnutí, jež může vydat 

mimo hlavní líčení, typicky trestní příkaz podle § 314c a n., popř. doručí obviněnému 

předvolání k hlavnímu líčení, které se může konat ihned po výslechu obviněného), 

přičemž současně rozhodne o vazbě. Vzhledem ke skutečnosti, že zjednodušené řízení 

se zpravidla koná o trestných činech uvedených v § 68 odst. 2,121 bude při rozhodování 

o vazbě v těchto případech třeba brát v úvahu i existenci zpřísněných důvodů vazby 

podle odstavce 3.  

6.3 Přezkoumávání důvodnosti vazby 

Trestní řád rozeznává tři skupiny prostředků, které mají zaručit pravidelné 

přezkoumávání důvodnosti vazby v průběhu celého trestního řízení, a tak zajistit, aby 

zbavení osobní svobody obviněného bylo po celou dobu v souladu se zákonem. Tyto 

prostředky umožňují orgánům činným v trestním řízení náležitou reflexi jakékoli změny 

nebo zániku okolností, na kterých bylo založeno původní rozhodnutí o vazbě. 

Tak v první řadě se lze přezkoumání důvodnosti vazby domáhat pomocí řádného 

opravného prostředku, který zákon proti rozhodnutí o vazbě připouští, a sice stížnosti 

(§ 141 až § 150). Obviněný může také kdykoliv žádat o propuštění na svobodu (§ 72 

odst. 3), přičemž o jeho žádosti musí příslušné orgány rozhodnout neodkladně. Důvody 

vazby (zda ještě trvají či se změnily) je však třeba přezkoumávat i bez ohledu na vlastní 

iniciativu obviněného, neboť trestní řád stanovuje orgánům činným v trestním řízení 

tuto povinnost průběžně v rámci celého trestního řízení (§ 72 odst. 1). 

                                                 
121 Podle § 314b odst. 1 ve spojení s § 179a odst. 1 trestního řádu jej lze konat o trestných 

činech, na které zákon stanoví trest odnětí svobody, jehož horní hranice nepřevyšuje tři 
léta. 
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Evropská Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod obsahuje záruku 

pravidelné soudní kontroly vazby v článku 5 odst. 4, podle kterého má každý, kdo byl 

zbaven svobody zatčením nebo jinak, právo podat návrh na řízení, ve kterém by soud 

urychleně rozhodl o zákonnosti jeho zbavení svobody a nařídil propuštění, je-li zbavení 

svobody nezákonné. Podoba konkrétních nástrojů, kterými jsou naplňovány požadavky 

článku 5 odst. 4 Úmluvy v jednotlivých státech, je odlišná, soudní přezkum probíhá buď 

na návrh osoby zbavené osobní svobody, nebo také automaticky v určitých časových 

intervalech z úřední povinnosti, popř. oběma těmito způsoby. 

V této souvislosti je velmi aktuální a diskutovaná otázka práva obviněného na 

slyšení před soudem v souvislosti s rozhodováním o vazbě. I když trestní řád upravuje 

osobní výslech obviněného výslovně pouze v souvislosti s rozhodováním o vazbě 

zadržené či zatčené osoby (§ 77 odst. 2, § 69 odst. 5), tvoří právo obviněného na osobní 

slyšení při rozhodování o vazbě dnes již nespornou součást procesních záruk 

obviněného v případech zbavení svobody. Toto právo vyplývá z článku 5 odst. 1 písm. 

c), odst. 3, 4 a článku 6 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod a je 

v tomto smyslu jednoznačně dovozováno i ustálenou judikaturou Evropského soudu pro 

lidská práva.122 Ačkoli řízení, v němž je přezkoumávána zákonnost zbavení svobody 

vazbou podle článku 5 odst. 4 Úmluvy, nemusí vždy dostát zárukám předepsaným 

článkem 6 odst. 1 (záruky práva na spravedlivý proces) pro občanskoprávní a trestní 

řízení, je nutné, aby toto řízení mělo soudní charakter a nabízelo garance adekvátní 

druhu příslušného zbavení svobody.123 Vztahují se na něj stejné požadavky, které jsou 

kladené na prvotní rozhodování o zbavení osobní svobody.124 Článek 5 odst. 4 Úmluvy 

nevyžaduje rozhodování o vazbě ve dvou a více stupních, avšak tam, kde již domácí 

právo umožňuje podat odvolání, musí i proces před odvolacím orgánem dostát 

požadavkům vyplývajícím z tohoto ustanovení.125 

                                                 
122 Např. rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ve věci Assenov a ost. versus 

Bulharsko, Nikolova versus Bulharsko, Lietzow versus Německo, Grauzinis versus Litva, 
Wloch versus Polsko. Dostupné z http://www.echr.coe.int/ECHR/EN/Header/Case-
Law/HUDOC/HUDOC+database/. 

123 Rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ze dne 28. 10. 1998, Assenov a ost. 
versus Bulharsko (stížnost č. 24760/94, § 162). Dostupnost viz poznámka č. 122. 

124 Rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ze dne 29. 11. 1988, Brogan a ost. versus 
Velká Británie (stížnost č. 11209/84, § 65). Dostupnost viz poznámka č. 122. 

125 Herczeg, J. K právu být slyšen v řízení o přezkoumávání trvání vazby. Bulletin 
advokacie. 2005, č. 10, s. 16. Autor zde odkazuje na rozhodnutí Evropského soudu pro 
lidská práva ze dne 10. 10. 2000, Grauzinis versus Litva (stížnost č. 37975/97, § 32). 
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Rovněž Ústavní soud se již v mnoha svých nálezech ztotožnil s názorem 

Evropského soudu pro lidská práva na nutnost umožnit obviněnému osobní slyšení při 

rozhodování o vazbě. Významné je rozhodnutí, kterým bylo zrušeno ustanovení § 242 

odst. 2 trestního řádu, když neumožňovalo přítomnost jiných než výslovně uvedených 

osob na neveřejném zasedání soudu (v němž se právě rozhoduje v rámci přezkumného 

řízení).126 Nedostatek osobního slyšení vazebně stíhaných osob před nezávislým a 

nestranným soudem považuje Ústavní soud za porušení práva na soudní ochranu osobní 

svobody a práva na spravedlivý proces ve smyslu článků 8 odst. 1, 2 a 5, 36 odst. 1 a 38 

odst. 2 Listiny a článku 5 odst. 4 Úmluvy.127 V souvislosti s posuzováním opravných 

prostředků proti rozhodnutí o vazbě Ústavní soud konstatoval, že soudní orgán 

posuzující takový opravný prostředek (resp. rozhodující o vazbě) „musí poskytovat 

záruky, jež jsou vlastní instanci soudní povahy. Řízení musí být kontradiktorní a v 

každém případě musí zaručit ‚rovnost zbraní‘ mezi stranami. Těmto zárukám soudního 

řízení není učiněno zadost, pokud stěžovateli není umožněno se ve své věci vyjádřit“.128 
129 

Článek 5 odst. 4 Úmluvy se vztahuje na každé rozhodování o dalším trvání 

vazby, kromě prvostupňového rozhodování o vzetí do vazby a to bez ohledu na to, zda 

se rozhoduje na návrh obviněného nebo z moci úřední. Procesní záruky vyplývající 

z článku 5 odst. 4 bude tedy dle úpravy v trestním řádu třeba aplikovat při rozhodování 

soudu o stížnosti obviněného proti usnesení o vzetí do vazby, o žádosti obviněného o 

propuštění z vazby, o stížnosti proti usnesení státního zástupce o dalším trvání vazby a 

konečně také při rozhodování soudu o dalším trvání vazby z moci úřední.130 

                                                 
126  Nález Ústavního soudu ze dne 22. 3. 2005, sp. zn. Pl. ÚS 45/04, Sb. n. u., sv. 36, s. 647. 
127 Nález Ústavního soudu ze dne 22. 10. 2009, sp. zn. III. ÚS 2198/09. Dosud 

nepublikován, dostupný z www.concourt.cz. 
128   Nález Ústavního soudu ze dne 2. 10. 2003, sp. zn. II. ÚS 142/03, Sb. n. u., sv. 31, s. 45. 
129 Věcný záměr nového trestního řádu, který byl dne 20. 8. 2008 schválen vládou, již 

výslovně zakotvuje zvláštní druh řízení ve vazebních věcech, které bude probíhat formou 
neveřejného zasedání, avšak umožní přítomnost obviněného a jeho obhájce. Obviněný 
bude mít také právo požádat o výslech, v určitých případech bude třeba provést výslech 
povinně. 

130 Herczeg, J. K právu být slyšen v řízení o přezkoumávání trvání vazby. Bulletin 
advokacie. 2005, č. 10, s. 16. 



50 

 

6.3.1 Přezkoumávání důvodnosti vazby na základě stížnosti 

Stížnost je jako řádný opravný prostředek proti usnesení upravena v trestním 

řádu v ustanoveních § 141 až § 150. Zákon umožňuje stížností napadnout poměrně úzce 

vymezený okruh usnesení, což odůvodňuje povaha tohoto rozhodnutí, kterým jsou 

v trestním řízení zpravidla rozhodovány otázky menší důležitosti, jejichž nedostatky 

bude možné ve většině případů napravit v dalším řízení. Usnesení o vazbě je typicky 

rozhodnutím, jehož případná pochybení je třeba napravit bezodkladně, neboť je jím 

zasahováno do základních práv obviněného, proto je plně na místě uplatnění principu 

dvojinstančnosti rozhodování o vazbě.  

Stížnost proti rozhodnutí o vazbě upravuje § 74, který v odstavci 1 taxativně 

odkazem na § 68, § 69, § 71 odst. 2 až 5, § 72, § 73, § 73a uvádí rozhodnutí, proti 

kterým je stížnost přípustná. Jedná-li se o usnesení soudu nebo státního zástupce, 

mohou být podle § 141 odst. 2 stížností napadena jen, jestliže tyto orgány rozhodují ve 

věci v prvním stupni, což vylučuje z přezkumu usnesení Nejvyššího soudu. Proti 

usnesení nejvyššího státního zástupce je pak stížnost přípustná jen v případech, kdy o ní 

přísluší rozhodovat soudu podle § 146a (viz § 141 odst. 3). Ústavní soud připustil 

stížnost i v případech, kdy soud sice rozhoduje v rámci řízení o meritu věci jako soud 

druhého stupně, avšak o dané otázce (např. o vazbě obviněného) rozhoduje usnesením 

poprvé, tedy jako soud prvního stupně. „Neboť rozhodující je zde skutečnost, že samo 

rozhodnutí o vazbě bylo učiněno v prvním stupni a nelze odejmout obviněnému v těchto 

případech právo stížnosti“.131 Byl-li obviněný vzat do vazby až usnesením odvolacího 

soudu, nebo rozhodl-li tento soud, že se obviněný ve vazbě ponechává podle § 71 odst. 

7, může se obviněný proti tomuto rozhodnutí bránit stížností. Stížnost však není 

přípustná proti druhostupňovému rozhodnutí o stížnosti, tedy v případech, kdy 

stížnostní orgán rozhodl o stížnosti proti rozhodnutí o vazbě ve druhém stupni.132 

Výjimku představuje rozhodnutí soudu o stížnosti proti rozhodnutí státního zástupce o 

dalším trvání vazby [§ 146a odst. 1 písm. a)]. Státní zástupce totiž není orgánem, jenž 

by splňoval nezbytné institucionální předpoklady vyžadované u subjektu 

přezkoumávajícího oprávněnost zbavení svobody (v řízení podle článku 5 odst. 4 

                                                 
131 Nález Ústavního soudu ze dne 22. 10. 1998, sp. zn. III. ÚS 162/98, Sb. n. u., č. 129, 

s. 235. 
132 Šámal, P. a kolektiv. Trestní řád. Komentář. Díl I. 6. vydání. Praha: C. H. Beck, 2008, 

s. 584. 



51 

 

Úmluvy), a to nestrannost a nezávislost.133 V praxi je tak fakticky připuštěno 

trojinstanční rozhodování o stížnosti, což v žádném případě nepřispívá ke zrychlení a 

hospodárnosti trestního řízení (k tomu srovnej kapitolu 10). 

Stížnost má odkladný účinek, jen kde to zákon výslovně stanoví (§ 141 odst. 4). 

V rámci rozhodování o vazbě trestní řád přiznává stížnosti odkladný účinek pouze ve 

dvou případech, neboť odložením výkonu vazebních rozhodnutí by namnoze hrozilo 

zmaření samotného účelu vazby.134  Odkladný účinek tak má pouze stížnost státního 

zástupce proti rozhodnutí o propuštění obviněného z vazby a stížnost stran proti 

rozhodnutí o připadnutí peněžité záruky státu, přičemž byl-li státní zástupce při 

vyhlášení rozhodnutí o propuštění obviněného z vazby přítomen, má jeho stížnost 

odkladný účinek jen tehdy, byla-li podána ihned po vyhlášení rozhodnutí. Jde-li však o 

propuštění obviněného z vazby po vyhlášení zprošťujícího rozsudku, byť učiněného 

toliko v prvním stupni, je odkladný účinek stížnosti státního zástupce proti tomuto 

rozhodnutí vyloučen a obviněný musí být neprodleně propuštěn na svobodu. Ustanovení 

§ 74 odst. 2 věty druhé části za středníkem, které přiznávalo takové stížnosti státního 

zástupce odkladný účinek za podmínky, že byla podána spolu s odvoláním státního 

zástupce proti rozsudku, bylo ke dni 26. 5. 2010 zrušeno nálezem Ústavního soudu 

sp. zn. Pl. ÚS 6/10. Stalo se tak zejména z důvodu rozporu této úpravy s požadavky 

kladenými na zásah do práva na osobní svobodu Úmluvou o ochraně lidských práv a 

základních svobod [článek 5 odst. 1 písm. c) ve spojení s odst. 3 téhož ustanovení] 

a dále konkretizovanými v judikatuře Evropského soudu pro lidská práva.135 Další 

vazební stíhání osoby, která byla zproštěna viny, především neodpovídá požadavku na 

vztah proporcionality mezi pokračujícím omezením osobní svobody vazbou a veřejným 

zájmem na dosažení účelu trestního řízení. Zproštění obžaloby totiž představuje 

okamžik v rámci trestního řízení, kdy důvody pro ponechání ve vazbě vymizely nebo 

jsou zeslabeny na minimum, neboť obvinění se na základě výroku soudu ukázalo 

                                                 
133 Nález Ústavního soudu ze dne 23. 3. 2004, sp. zn. I ÚS 573/02, Sb. n. u., sv. 32, s 397. 
134 Mandák, V. Zajištění osoby obviněného v československém trestním řízení. Praha: Orbis, 

1975, s. 170. 
135 Ústavní soud v nálezu sp. zn. Pl. ÚS 6/10 odkazuje na rozhodnutí Evropského soudu pro 

lidská práva ve věci Wemhoff proti Německu ze dne 27. 6. 1968, Labita versus Itálie ze 
dne 6. 4. 2000. Dostupné z http://www.echr.coe.int/ECHR/EN/Header/Case-
Law/HUDOC/HUDOC+database. 
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neoprávněným, a proto není dán veřejný zájem na trvání vazby, který by mohl převážit 

nad požadavkem respektování osobní svobody.136 

Osoby oprávněné k podání stížnosti stanoví § 142. Ke stížnosti proti usnesení o 

vazbě je jako osoba, které se usnesení přímo dotýká, oprávněn vždy obviněný, resp. 

jeho jménem obhájce. Proti usnesení soudu může podat stížnost státní zástupce, a to i ve 

prospěch obviněného. Podle odstavce 2 mohou proti usnesení o vazbě podat stížnost ve 

prospěch obviněného rovněž osoby, které by mohly v jeho prospěch podat odvolání 

(§ 142 odst. 2 ve spojení s § 247 odst. 2). K podání stížnosti proti rozhodnutím 

týkajícím se peněžité záruky, která byla se souhlasem obviněného složena jinou osobou, 

bude na základě § 142 odst. 1 oprávněna tato osoba.  

Stížnostními důvody jsou podle obecného ustanovení § 145 odst. 1 buď 

nesprávnost některého výroku usnesení, nebo porušení ustanovení o řízení, které 

předcházelo vydání usnesení. Napadení toliko odůvodnění usnesení, aniž by se 

obviněný domáhal přezkoumání jeho výroku nebo namítal procesní pochybení 

v předcházejícím řízení, není přípustné a taková stížnost bude podle § 148 odst. 1 

písm. a) zamítnuta.137 Meritornímu projednání však nebrání, neobsahuje-li stížnost 

odůvodnění, neboť zákon neklade na její obsahovou náplň v tomto směru žádné striktní 

formální požadavky. Stížnost lze opřít o nové skutečnosti nebo důkazy (§ 145 odst. 2). 

Stížnost se podává u orgánu, proti jehož usnesení směřuje, do tří dnů od 

oznámení usnesení a rozhoduje o ní ve smyslu § 146 odst. 2 nadřízený (stížnostní) 

orgán. Tak o stížnosti proti rozhodnutí soudu rozhoduje vždy nadřízený soud [§ 146 

odst. 2 písm. c)], jen za podmínek § 146 odst. 1 by jí mohl vyhovět soud, proti jehož 

rozhodnutí směřuje (autoremedura). Tento postup je ale vzhledem k povaze vazebních 

rozhodnutí prakticky nevyužitelný, neboť změna usnesení o vazbě by se vždy dotkla 

práv jiné strany trestního řízení.138 Zvláštní úprava platí při rozhodování o stížnosti proti 

usnesení státního zástupce o dalším trvání vazby (§ 73b odst. 2), o které je podle § 146a 

odst. 1 písm. a) oprávněn rozhodovat jedině soud (a nikoli nadřízený státní zástupce), 

v jehož obvodu je činný státní zástupce, který napadené rozhodnutí vydal. Analogicky 

                                                 
136 Nález Ústavního soudu ze dne 20. 4. 2010, sp. zn. Pl. ÚS 6/10, bod 22. Ve Sbírce zákonů 

vyhlášen pod č. 163/2010.   
137 Usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 24. 1. 2003, sp. zn. 1 To 7/2003, Soudní 

rozhledy, 2003, č. 4, s. 135. 
138 Růžička, M., Zezulová, J. Zadržení a vazba v českém trestním procesu. Praha: C. H. 

Beck, 2004, s. 470. 
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podle tohoto ustanovení soud rozhoduje o stížnosti také v případech, kdy státní zástupce 

rozhodl o propuštění obviněného z vazby za současného přijetí některého opatření 

nahrazujícího vazbu (§ 73, § 73a), nebo v případech rozhodnutí státního zástupce o tom, 

že některý vazební důvod odpadl, ale jiný nadále trvá podle § 72 odst. 1. 

Nebude-li stížnost z důvodů uvedených v § 148 odst. 1 (formální či věcné 

nedostatky) zamítnuta, zruší stížnostní orgán napadené usnesení, a je-li podle povahy 

věci třeba nového rozhodnutí, rozhodne ve věci sám (§ 149 odst. 1 písm. a). „V případě 

stížnosti proti rozhodnutí, jímž byl obviněný vzat do vazby, nelze podle § 149 odst. 1 

písm. b) napadené usnesení zrušit a soudu I. stupně uložit, aby o věci znovu jednal a 

rozhodl“.139 

6.3.2 Přezkoumávání důvodnosti vazby z úřední povinnosti 

Přezkoumávání vazebních důvodů trestní řád neponechává pouze na iniciativě 

obviněného. Bez ohledu na to, zda obviněný podá stížnost proti rozhodnutí o vazbě, či 

zda požádá o propuštění z vazby na svobodu, jsou všechny orgány činné v trestním 

řízení povinny průběžně zkoumat v každém období trestního stíhání, zda důvody vazby 

ještě trvají nebo zda se nezměnily. „Rozhodnutí o vazbě vytváří tak vzhledem ke 

zvláštní povaze tohoto institutu právní stav, který podléhá neustálému přezkoumávání a 

může být podle okolností případu kdykoli změněn tak, že obviněný bude z vazby 

propuštěn, nebo naopak bude vzat do vazby (popřípadě i opětovně), nebo bude 

ponechán ve vazbě z jiných než původně uvažovaných důvodů“.140 

Obecnou povinnost průběžně přezkoumávat důvody vazby stanoví § 72 odst. 1 

všem orgánům činným v trestním řízení, tedy nejen státnímu zástupci a soudu, kteří jsou 

oprávněni o vazbě také přímo rozhodovat, nýbrž rovněž policejnímu orgánu. Tak zjistí-

li policejní orgán v rámci přípravného řízení, že důvody vazby již pominuly nebo se 

změnily, je povinen podle toho podat příslušný návrh dozorujícímu státnímu zástupci. 

Soud může ve stadiu přípravného řízení přezkoumávat odůvodněnost vazby pouze 

v řízení o stížnosti proti rozhodnutí státního zástupce o dalším trvání vazby (§ 146a 

odst. 1 písm. a), jak výslovně stanoví druhá věta § 72 odst. 1. Činí tak však nepochybně 

                                                 
139 Stanovisko Nejvyššího soudu ČSSR ze dne 22. 4. 1987, sp. zn. St 1/87, Sb. r. tr., 

č. 36/87. 
140 Mandák, V. Zajištění osoby obviněného v československém trestním řízení. Praha: Orbis, 

1975, s. 187. 
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i v případě, kdy rozhoduje o žádosti obviněného o propuštění z vazby na svobodu podle 

§ 72 odst. 3 a § 73b odst. 3, přestože tato úprava zde výslovně v důsledku legislativní 

chyby uvedena není.141 

Ve smyslu § 72 odst. 1 se nyní rozhoduje usnesením jen o změně vazebních 

důvodů, neboť o propuštění z vazby se rozhoduje z úřední povinnosti na základě 

odstavce 2 a na žádost obviněného podle odstavce 3. Povinnost přezkoumávat 

důvodnost vazby podle obecného ustanovení v odstavci 1 zahrnuje zkoumání trvání 

důvodů vazby, zkoumání, zda jsou v případě překvalifikování skutku na trestný čin 

uvedený v § 68 odst. 2 dány zpřísněné důvody vazby podle § 68 odst. 3, nebo zda není 

vzhledem k osobě obviněného a k okolnostem případu zřejmé, že trestní stíhání 

nepovede k uložení nepodmíněného trestu odnětí svobody, přičemž obviněný se 

nedopustil jednání uvedeného v § 68 odst. 3. Konečně je třeba zkoumat i možnost 

nahrazení vazby některým z opatření uvedených v § 73 a § 73a. 

Státní zástupce v přípravném řízení rozhoduje sám o tzv. zúžení důvodů vazby, 

tedy o tom, že některý důvod vazby ve smyslu § 67 pominul, ale některý nadále trvá. 

Zjistí-li však, že některý důvod vazby podle § 67 nově vznikl vedle důvodů, pro které 

obviněný již je ve vazbě, navrhne rozhodnutí o změně důvodů vazby v tomto smyslu 

soudu. Dopustí-li se obviněný, který je ve vazbě z důvodu uvedeného v § 67 písm. b), 

koluzního jednání, navrhne státní zástupce soudu rozhodnutí o tom, že se obviněný 

nadále ponechává z důvodu podle § 67 písm. b) ve vazbě, neboť se dopustil jednání 

uvedeného v § 71 odst. 2 části druhé věty za středníkem.  

Obviněný musí být ihned propuštěn z vazby na svobodu, jestliže pomine důvod 

vazby, nebo jestliže je zřejmé, že trestní stíhání vzhledem k osobě obviněného a k 

okolnostem případu nepovede k uložení nepodmíněného trestu odnětí svobody, a 

obviněný se nedopustil jednání uvedeného v § 68 odst. 3. Zde se ovšem jedná pouze o 

závěr předběžný, který nevylučuje uložení nepodmíněného trestu v pozdějším řízení na 

základě zjištění nových skutečností.142 

O propuštění obviněného z vazby může i bez žádosti v přípravném řízení 

rozhodnout státní zástupce, stejně jako o přijetí některého opatření nahrazujícího vazbu 

                                                 
141 Růžička, M., Zezulová, J. Zadržení a vazba v českém trestním procesu. Praha: C. H. 

Beck, 2004, s. 474. 
142 Císařová, D. a kol. Trestní právo procesní. 4. aktualizované vydání. Praha: Linde, 2006, 

s. 266. 
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(§ 73, § 73a). V řízení před soudem se již povinnosti uvedené v § 72 odst. 1 týkají 

výlučně soudu (senátu nebo samosoudce), který danou věc projednává, státní zástupce a 

obviněný zde vystupují v postavení stran, které mohou předkládat soudu návrhy na 

učinění vazebních rozhodnutí.  

K pravidelnému přezkoumávání důvodnosti vazby z úřední povinnosti dochází i 

v rámci postupu při rozhodování o dalším trvání vazby podle § 71 odst. 3 až 6, jak je o 

tom pojednáno v následující podkapitole věnující se problematice trvání vazby. 

6.3.3 Přezkoumávání důvodnosti vazby na žádost obviněného 

Obviněný má právo kdykoliv žádat o propuštění z vazby na svobodu. O takové 

žádosti musí neodkladně, nejpozději do 5 pracovních dnů, rozhodnout soud (§ 72 

odst. 3). Podá-li obviněný žádost o propuštění na svobodu v přípravném řízení, může jí 

státní zástupce vyhovět a obviněného z vazby propustit. V opačném případě je však 

povinen ji do pěti pracovních dnů od doručení předložit k rozhodnutí soudu, neboť 

pouze on je oprávněn rozhodnout o zamítnutí žádosti obviněného o propuštění z vazby 

(§ 73b odst. 3). 

Lhůta, ve které je soud povinen o žádosti obviněného rozhodnout, je pouze 

pořádková, což znamená, že její nedodržení nemá za následek povinnost okamžitě 

propustit obviněného z vazby. I tak má ale tato lhůta pro obviněného zásadní význam, 

neboť soudy jsou povinny ji respektovat a v praxi zpravidla také respektují, takže 

výrazně méně dochází k neodůvodněným průtahům při vyřizování žádosti obviněného o 

propuštění na svobodu než při dříve platné úpravě,143 která znala pouze povinnost soudu 

rozhodnout „neodkladně“.144 Pouze o pořádkovou lhůtu jde rovněž v případě lhůty 

stanovené státnímu zástupci pro předložení kladně nevyřízené žádosti soudu (§ 73b 

odst. 3). 

Byla-li žádost zamítnuta, může ji obviněný, neuvede-li v ní jiné důvody, 

opakovat až po uplynutí čtrnácti dnů od právní moci rozhodnutí (§ 72 odst. 3 poslední 

věta). Tato úprava dopadá na případy, kdy obviněný podal již nejméně jednu žádost o 

propuštění z vazby a ta byla pravomocně zamítnuta, nespadá sem tedy situace, kdy bylo 

                                                 
143 Dovětek „nejpozději do pěti pracovních dnů“ byl do § 72 odst. 3 doplněn novelou 

provedenou zákonem č. 265/2001 Sb. 
144 Vantuch, P. Obhajoba obviněného. 2. doplněné a přepracované vydání. Praha: C. H. 

Beck, 2002, s. 242. 
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rozhodnuto o vzetí do vazby a následně byla zamítnuta stížnost obviněného do tohoto 

rozhodnutí.145 Lhůta se počítá ode dne právní moci zamítavého rozhodnutí o předchozí 

žádosti (k počítání lhůt viz § 60 trestního řádu) a není-li obviněným dodržena (obviněný 

podá novou žádost před uplynutím lhůty 14 dnů, aniž by uvedl jiné důvody), 

nerozhoduje soud o takové žádosti, nýbrž podle soudní praxe se obviněnému pouze 

přípisem sdělí, že žádost byla podána v rozporu s poslední větou § 72 odst. 3.146 

Právo žádat o propuštění z vazby přiznává zákon výlučně obviněnému, resp. 

jeho jménem obhájci. Jestliže dojde k situaci, kdy žádost podá ve stejné době jednak 

obviněný, jednak v jeho zastoupení obhájce, je třeba obě žádosti považovat za jediný 

návrh směřující k propuštění obviněného z vazby na svobodu.147 O žádosti podané jinou 

osobou než obviněným (např. jeho manželem či dětmi) není soud povinen rozhodovat, 

neboť příbuzní obviněného zde nejsou osobami oprávněnými k podání žádosti (mohou 

v jeho prospěch podat stížnost proti rozhodnutí o vazbě, nikoli ale žádat o propuštění 

obviněného na svobodu). Takovou žádost je možno považovat jen za podnět 

k přezkoumání odůvodněnosti vazby dle § 72 odst. 1.148 

Rozhodnutí o žádosti činí soud vždy ve formě usnesení, proti němuž je přípustná 

stížnost, která má odkladný účinek pouze za podmínek uvedených v § 74 odst. 2 a 

rozhoduje o ní nadřízený soud (viz výše). 

6.4 Trvání vazby 

Do úpravy trvání vazby velmi výrazně zasáhla novela trestního řádu 

č. 265/2001 Sb., která s cílem celkově zrychlit trestní řízení usilovala především o 

zrychlení postupu orgánů činných v trestním řízení ve vazebních věcech.149 Tak doznal 

zásadních změn § 71 trestního řádu upravující trvání vazby a navazující na článek 8 

odst. 5 Listiny, podle kterého nikdo nesmí být vzat do vazby leč z důvodů a na dobu 

                                                 
145 Růžička, M., Zezulová, J. Zadržení a vazba v českém trestním procesu. Praha: C. H. 

Beck, 2004, s. 485. 
146 Šámal, P. a kolektiv. Trestní řád. Komentář. Díl I. 6. vydání. Praha: C. H. Beck, 2008, 

s. 555. 
147 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČSR ze dne 3. 2. 1989, sp. zn. 11 To 8/89, Sb. r. tr., 

č. 17/90. 
148 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČSR ze dne 25. 6. 1980, sp. zn. 1 To 47/80, Sb. r. tr., 

č. 57/80. 
149 Důvodová zpráva k návrhu zákona, kterým se mění zákon o trestním řízení soudním 

(trestní řád) a některé další zákony. Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR (volební období 
1998 až 2002). Tisk č. 785. Dostupná z www.psp.cz. 
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stanovenou zákonem. Shodně s předešlou úpravou se tu sice deklaruje, že vazba může 

trvat jen nezbytně nutnou dobu, přičemž orgány činné v trestním řízení jsou povinny 

vyřizovat vazební věci přednostně a s největším urychlením (zdůraznění a rozvedení 

zásady co nejrychlejšího projednávání trestních věcí podle § 2 odst. 4 trestního řádu), 

avšak systém rozhodování o délce vazby, včetně definování maximálních lhůt jejího 

trvání, upravené v dalších odstavcích tohoto ustanovení, byly kompletně přepracovány. 

Novela tak v první řadě nahradila dosavadní systém rozhodování o prodloužení 

vazby obligatorním pravidelným rozhodováním o dalším trvání vazby. Působnost 

k němu zároveň přenesla ze soudů (v případě vazby do 2 let), vrchního a Nejvyššího 

soudu (v případě vazby nad 2 roky) na soud, resp. v přípravném řízení na státního 

zástupce. Maximální přípustné délky trvání vazby byly nově diferencovány podle 

závažnosti stíhaných trestných činů a do stadií trestního řízení rozděleny tak, že na 

přípravné řízení připadá jedna třetina a na řízení před soudem zbývající dvě třetiny 

celkové nejvýše přípustné délky trvání vazby. 

Konečně v úpravě vazby koluzní [§ 67 písm. b)] došlo, v zájmu zabránění jejímu 

účelovému prodlužování, k výraznému omezení co do délky jejího trvání, takže bez 

ohledu na stadium trestního řízení nemůže překročit tři měsíce. Podmínkou pro 

uplatnění tohoto limitu je ovšem skutečnost, že se obviněný nedopustil jednání 

uvedeného v § 71 odst. 2 větě druhé za středníkem. Neboť bude-li zjištěno, že obviněný 

prokazatelně působil na svědky nebo spoluobviněné nebo jinak mařil objasňování 

skutečností závažných pro trestní stíhání v době před vzetím do vazby nebo v průběhu 

vazebního řízení, může doba trvání koluzní vazby překročit lhůtu uvedenou v § 71 

odst. 2. 

Rozhodnutí o tom, že obviněný jednal koluzně a na základě toho se ponechává 

ve vazbě, činí podle § 71 odst. 2 výhradně soud, resp. v přípravném řízení na návrh 

státního zástupce soudce. Není-li takto ve lhůtě tří měsíců od počátku vazby (§ 71 

odst. 10) rozhodnuto, musí být obviněný usnesením propuštěn na svobodu nejpozději 

v den následující po uplynutí této lhůty (§ 71 odst. 2 poslední věta). Jedná se ovšem o 

hraniční limit, neboť obviněný musí být propuštěn z vazby ihned, jakmile pomine její 

důvod [§ 72 odst. 2 písm. b)]. 

V případě, že se obviněný nachází ve vazbě vedle koluzního důvodu vazby i 

z dalších důvodů podle § 67 písm. a) nebo b), má uplynutí tříměsíční lhůty pouze ten 
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následek, že se již proti obviněnému nadále neuplatňuje důvod koluzní vazby ve smyslu 

§ 67 písm. b). Z toho vyplývají pro obviněného významné praktické důsledky, neboť 

pro něj odpadají omezení vyplývající z režimu vazby koluzní a navíc se mu otvírá 

možnost nahrazení vazby některým mírnějším opatřením podle § 73 a § 73a. 

Prekluzivní charakter lhůt uvedených v § 71 lze jednoznačně dovodit pouze 

ohledně lhůty trvání vazby koluzní (odst. 2) a ohledně nejvyšších přípustných délek 

celkového trvání vazby (odst. 8 ve spojení s odst. 9), kde zákon výslovně stanoví, že po 

uplynutí těchto lhůt je třeba obviněného ihned propustit na svobodu. Avšak rovněž 

v případě lhůt stanovených v odstavcích 3 až 7 z povahy věci vyplývá, že nejde pouze o 

lhůty pořádkové, jejichž zmeškání by v praxi nemělo žádný vliv na další omezení 

osobní svobody obviněného. Zakotvení výslovné povinnosti rozhodnout o dalším trvání 

vazby obviněného totiž přímo navazuje na článek 8 odst. 5 Listiny, podle nějž je vazba 

přípustná jen z důvodů a na dobu stanovenou zákonem a na základě rozhodnutí soudu. 

Pokud by byl připuštěn pořádkový charakter těchto lhůt, pak by jakékoli prodlení bylo 

vždy možno nahradit dodatečným rozhodnutím, což je nejen v rozporu s principem 

právní jistoty, ale navíc nemá takový postup žádnou oporu v zákoně. Tento závěr byl 

formulován rozhodnutím publikovaným pod číslem 58/2002 ve Sbírce rozhodnutí ve 

věcech trestních a vycházejí z něj rovněž nálezy Ústavního soudu, ve kterých byla 

jednoznačně konstatována propadná povaha lhůt v § 71 odst. 3 až 7.150 151 

Následující výklad, věnující se problematice rozhodování o dalším trvání vazby 

s ohledem na specifika v jednotlivých fázích trestního řízení a podrobnému rozboru 

maximálních lhůt trvání vazby, je v zájmu lepší orientace v právní úpravě trvání vazby 

členěn do podkapitol, kopírujících jednotlivé části této úpravy.  

6.4.1 Rozhodování o dalším trvání vazby v přípravném řízení 

Ustanovení § 72 odst. 1 stanoví obecnou povinnost orgánů činných v trestním 

průběžně kontrolovat trvání důvodů vazby (viz výše). Rozvedením této povinnosti, 

v zájmu účinnější a transparentnější kontroly, je ze zákona povinné pravidelné 

                                                 
150 Nálezy Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 371/02, Sb. n. u., sv. 28, s. 118; IV. ÚS 692/02, 

Sb. n. u., sv. 29, s. 131; IV. ÚS 157/03, Sb. n. u., sv. 31, s. 13. 
151 Ve věcném záměru nového trestního řádu, který schválila vláda dne 20. 8. 2008, jsou 

lhůty, v nichž musí být rozhodnuto o dalším trvání vazby, výslovně vymezeny jako 
propadné. 
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přezkoumávání trvání vazebních důvodů v rámci rozhodování o dalším trvání vazby dle 

§ 71 trestního řádu. 

V přípravném řízení je působnost k tomuto rozhodování svěřena, vyjma 

rozhodování o dalším trvání koluzní vazby, státnímu zástupci. Jeho postavení 

v přípravném řízení novela provedená zákonem č. 265/2001 Sb. celkově významně 

posílila, když mu bylo zároveň umožněno rozhodovat o vazbě i v dalších případech (viz 

kapitola Rozhodnutí o vazbě). Soud v přípravném řízení přezkoumává trvání důvodů 

vazby pouze při rozhodování o stížnosti proti rozhodnutí státního zástupce o ponechání 

obviněného ve vazbě (§ 72 odst. 1). 

Zákon v § 71 rozlišuje v souvislosti s rozhodováním o dalším trvání vazby 

v přípravném řízení dvě situace, a sice situaci, kdy vazba dosáhne od svého počátku již 

tří měsíců trvání a je třeba poprvé rozhodnout o tom, zda se obviněný ponechává ve 

vazbě či se propouští na svobodu, a situaci každého dalšího takového rozhodování. Oba 

případy se liší co do podmínek, které zákon předepisuje pro ponechání obviněného ve 

vazbě.  

V odstavci 3 je upraven režim prvního případného rozhodování o dalším trvání 

vazby. Tak dosáhne-li doba trvání vazby v přípravném řízení tří měsíců, je státní 

zástupce povinen do pěti pracovních dnů po uplynutí této doby rozhodnout, zda se 

obviněný ponechává i nadále ve vazbě, nebo zda se z vazby propouští na svobodu. Při 

tomto prvním rozhodování státní zástupce zkoumá pouze trvání vazebních důvodů 

podle § 67 písm. a) až c) [samozřejmě včetně ostatních zákonných podmínek pro vzetí 

do vazby], neboť zákon v § 71 odst. 3 žádné další podmínky pro možnost ponechat 

obviněného ve vazbě nestanoví. 

Lhůta, jež je v § 71 odst. 3 státnímu zástupci stanovena, je svou povahou lhůta 

složená, což znamená, že ji nelze rozdělovat na dvě další lhůty, popř. od sebe její dvě 

části jakkoli oddělovat.152 Znění § 71 odst. 3 hovoří o povinnosti státního zástupce 

rozhodnout „do pěti pracovních dnů po uplynutí této doby (tzn. tří měsíců)“, z čehož je 

dovozováno, že s rozhodnutím o dalším trvání vazby není třeba čekat až na skončení 

uvedené doby tří měsíců.153 Tento názor vyslovil rovněž Ústavní soud v jednom ze 

                                                 
152 Růžička, M., Zezulová, J. Zadržení a vazba v českém trestním procesu. Praha: C. H. 

Beck, 2004, s. 494, text v poznámce pod čarou č. 294. 
153 Šámal, P. a kolektiv. Trestní řád. Komentář. Díl I. 6. vydání. Praha: C. H. Beck, 2008, 

s. 522. Shodně Vantuch, P. Trvání vazby. Právní rádce, 2003, č. 7, s. 57. 
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svých nálezů, když konstatoval, že z dikce ustanovení § 71 odst. 3 vyplývá toliko 

maximální doba určená státnímu zástupci k rozhodování o dalším trvání vazby, kterou 

nelze překročit, nelze z ní však dovozovat, že by předmětné rozhodnutí nebylo možno 

učinit v přiměřené době ještě před jejím vypršením.154 S těmito závěry však nesouhlasí 

L. Hanuš, který ve svém článku zabývajícím se peripetiemi rozhodování o ponechání 

obviněného ve vazbě dle § 71 argumentuje zněním § 71 odst. 3 („jestliže doba trvání 

vazby v přípravném řízení dosáhne tří měsíců, je státní zástupce povinen do pěti 

pracovních dnů po uplynutí této doby rozhodnout …“). Podle zásad jazykového a 

logického výkladu norem dovoluje toto ustanovení státnímu zástupci rozhodnout o 

dalším trvání vazby obviněného vždy tehdy a jen tehdy, jestliže doba trvání vazby 

v přípravném řízení dosáhne tří měsíců. Interpretace ve smyslu výkladu podaného 

Ústavním soudem je autorem článku považována za interpretaci contra legem, jež má 

především účelové opodstatnění.155  

Na tento výklad je třeba reagovat především s ohledem na smysl a účel celé 

právní úpravy rozhodování o dalším trvání vazby. Budou-li totiž vzaty v úvahu faktické 

důsledky plynoucí z možnosti učinit rozhodnutí o ponechání obviněného ve vazbě ještě 

před uplynutím zákonem stanovené lhůty, nelze než dojít k závěru, že toto rozhodnutí 

není s to zhoršit právní postavení obviněného, a tak oslabit ochranu jeho práv zaručenou 

mu ústavními normami. Požadavek, aby s ním bylo vyčkáváno až na první den 

následující po uplynutí lhůty tří měsíců, se pak jeví příliš formalistickým. Přezkumu 

důvodnosti vazby se obviněný totiž dočká vždy nejpozději v zákonem stanovených 

lhůtách (další rozhodnutí o trvání vazby je státní zástupce povinen učinit nejpozději do 

tří měsíců od právní moci usnesení podle § 71 odst. 3), přičemž odpadne-li dřív důvod, 

pro nějž je ve vazbě držen, je povinností orgánů činných v trestním řízení jej okamžitě 

propustit na svobodu [§ 72 odst. 2 písm. b)]. To platí v průběhu prvních tří měsíců po 

vzetí do vazby, stejně jako kdykoli potom. Účelem propadných lhůt, stanovených 

zákonem v § 71 pro rozhodnutí o dalším trvání vazby, je zabezpečit, aby vždy nejdéle 

v tomto určeném časovém ohraničení bylo zkoumáno, zda jsou i nadále splněny 

předpoklady ponechání obviněného ve vazbě, a tento účel nemůže být zmařen 
                                                 

154 Nález Ústavního soudu ze dne 16. 10. 2002, sp. zn. I. ÚS 371/02, Sb. n. u., sv. 28, s. 117. 
Ústavní soud zde odkazuje na názor vyjádřený v komentáři k trestnímu řádu (viz 
předchozí poznámka). 

155 Hanuš, L. K rozhodování o ponechání obviněného ve vazbě dle § 71 TrŘ. Trestněprávní 
revue, 2003, č. 11, s. 327 – 328. 
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rozhodnutím učiněným, dle slov Ústavního soudu, v přiměřeném časovém předstihu 

před vypršením lhůty tří měsíců. 

Nejpozději ve lhůtě pěti pracovních dnů po uplynutí doby tří měsíců trvání 

vazby je státní zástupce povinen rozhodnout, nikoli toto rozhodnutí také doručit či 

oznámit oprávněným osobám, neboť tento požadavek by nemusel být vždy 

splnitelný.156 O rozhodnutí o dalším trvání vazby je však třeba neprodleně vyrozumět 

příslušnou věznici [§ 70a odst. 1 písm. c)]. 

Státní zástupce zde rozhoduje usnesením, ať už o ponechání obviněného ve 

vazbě nebo o jeho propuštění z vazby, proti němuž je přípustná stížnost (§ 74 odst. 1), o 

které rozhoduje soud příslušný podle § 146a odst. 1 písm. a).157 Soud při přezkumu 

opětovného rozhodnutí státního zástupce o ponechání obviněného ve vazbě podle § 71 

odstavce 4 musí brát v úvahu rovněž naplnění dodatečných okolností předvídaných 

v tomto ustanovení.  

Problematická se v souvislosti s rozhodováním soudu o stížnosti podané proti 

usnesení státního zástupce o dalším trvání vazby podle § 71 odst. 3 ukázala situace, kdy 

soud rozhodne o stížnosti tak, že podle § 149 odst. 1 písm. b) napadené usnesení zruší a 

uloží státnímu zástupci, aby ve věci znovu jednal a rozhodl. Je zřejmé, že v takovém 

případě již nemůže být dodržena propadná lhůta 5 dnů, ve které je státní zástupce 

povinen rozhodnout, a obviněný musí být propuštěn na svobodu. Ohledně tohoto závěru 

však nepanovala jednoznačná shoda. Rozhodnutí Nejvyššího soudu vycházelo 

z předpokladu, že lhůta 5 dnů v ustanovení § 71 odst. 3 je lhůtou pořádkovou a nikoli 

propadnou, rozhodnutí soudu o stížnosti způsobem výše uvedeným by pak 

odůvodňovalo její nedodržení.158 S přihlédnutím k jednoznačnému závěru o povaze lhůt 

uvedených v § 71 (viz výše) však tato argumentace ztrácí relevanci. V praxi je zastáván 

názor, že v případě rozhodování soudu o stížnosti proti rozhodnutí státního zástupce o 

dalším trvání vazby by postup podle § 149 odst. 1 písm. b) vůbec neměl přicházet 

                                                 
156 Šámal, P. a kolektiv. Trestní řád. Komentář. Díl I. 6. vydání. Praha: C. H. Beck, 2008, 

s. 522. 
157 Tamtéž, s. 522. Rozhodnutím o trvání vazby ve smyslu písm. a) § 146a odst. 1 jsou podle 

Komentáře oba typy rozhodnutí (jak o ponechání obviněného ve vazbě, tak o jeho 
propuštění na svobodu). Někdy zastávaná praxe, dle níž je proti usnesení o propuštění 
obviněného z vazby na svobodu oprávněn rozhodovat státní zástupce nejblíže vyššího 
státního zastupitelství, není správná. 

158 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 9. 7. 2003, sp. zn. 4 Tz 95/2003. Právní 
zpravodaj, 2003, č. 10, s. 15 až 17. 
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v úvahu a soud by měl, pokud shledá stížnost důvodnou, ve věci rozhodnout sám, jak 

stanoví písmeno a) téhož ustanovení.159 Odůvodňuje to především povaha věci, neboť 

zruší-li soud usnesení státního zástupce vydané podle § 71 odst. 3 a uplynula-li již lhůta 

stanovená zákonem pro toto rozhodnutí, nemá státní zástupce jinou možnost než 

propustit obviněného neprodleně na svobodu (§ 71 odst. 2 per analogiam).160 Je 

povinností soudu na základě § 72 odst. 1 zabývat se v rámci řízení o stížnosti otázkou 

trvání vazebních důvodů v konkrétní věci a rozhodnout, zda jsou tyto vazební důvody v 

době jeho rozhodování dány či nikoli, popř. či se změnily. Z výsledků takového 

zkoumání by pak měl vycházet způsob, jakým soud ve věci rozhodne, tedy zda stížnost 

zamítne jako nedůvodnou či zda propustí obviněného na svobodu. V každém případě 

lze uzavřít, že zruší-li soud po uplynutí lhůty v § 71 odst. 3 napadené usnesení, aniž by 

sám ve věci rozhodl, pozbývá další držení obviněného ve vazbě zákonného podkladu a 

je nutné jej ihned propustit na svobodu.161 

Úprava v § 71 odst. 4 se vztahuje na druhé a eventuální další (opakované) 

rozhodnutí státního zástupce o dalším trvání vazby v přípravném řízení (možnosti 

opakovaného rozhodnutí jsou však limitovány úpravou nejvyšší přípustné délky vazby v 

§ 71 odst. 8 a 9). Podle ní musí státní zástupce po uplynutí tří měsíců poté, co již jednou 

rozhodl o ponechání obviněného ve vazbě podle § 71 odst. 3, znovu rozhodnout o tom, 

zda se obviněný ponechává i nadále ve vazbě či se propouští na svobodu. Zatímco 

k rozhodnutí podle § 71 odst. 3 postačí trvání některého z vazebních důvodů, k dalšímu 

ponechání obviněného ve vazbě musí v případě rozhodování podle § 71 odst. 4 

přistoupit kumulativní splnění dvou podmínek zde uvedených, a sice že nebylo možné 

pro obtížnost věci nebo z jiných závažných důvodů trestní stíhání ve lhůtě tří měsíců 

skončit a zároveň hrozí, že propuštěním obviněného na svobodu bude zmařeno nebo 

podstatně ztíženo dosažení účelu trestního stíhání.  

                                                 
159 Výkladové stanovisko Nejvyššího státního zastupitelství ze dne 27. 11. 2003, Sb. v. s. 

NSZ, č. 16/2003. Shodně Růžička, M., Zezulová, J. Zadržení a vazba v českém trestním 
procesu. Praha: C. H. Beck, 2004, s. 497.  

160 Podobný závěr, i když ohledně stížnosti proti usnesení o vzetí do vazby, byl vysloven i 
ve stanovisku Nejvyššího soudu ČSSR ze dne 22. 4. 1987, sp. zn. 1/87, Sb. rozh. tr., 
č. 36/1987.  

161 Nutno dodat, že ve věcném záměru nového trestního řádu, který byl dne 20. 8. 2008 
schválen vládou, je upraven zvláštní režim rozhodování o stížnosti proti rozhodnutím o 
vazbě. Rozhodující orgán, pokud by výjimečně v případě zcela zásadních vad zrušil 
napadené usnesení a vrátil jej orgánu prvního stupně k novému rozhodnutí, by současně 
musel vydat příkaz k propuštění obviněného z vazby. 
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Výkladem uvedených dvou podmínek se judikatura již hojně zabývala, když i 

v rámci dříve platné úpravy bylo nutno okolnosti shodné povahy posuzovat v rámci 

rozhodování o prodloužení vazby nad dvě léta (viz § 71 odst. 3 trestního řádu ve znění 

účinném do 31. 12. 2001). V zásadě platí, že není možné přihlížet k průtahům 

zaviněným organizačními potížemi na straně orgánů činných v trestním řízení nebo 

jejich nesoustředěným liknavým přístupem k věci.162 Podle ustálené judikatury není 

závažným důvodem pro ponechání obviněného ve vazbě skutečnost, že trestní stíhání 

nebylo možné v příslušné lhůtě skončit, protože státní zástupce zanedbal dozor nad 

dodržováním zákonnosti v přípravném řízení,163 nebo skutečnost, že z důvodu 

nesprávného poučení svědků je třeba opakovat důkazy.164 Nedostatek podmínek 

k ponechání obviněného ve vazbě také nelze nahradit úvahami o závažnosti trestného 

činu, pro který je obviněný stíhán. 165 

Rozhodnutí státního zástupce o dalším trvání vazby podle § 71 odst. 3 a 4 ve 

lhůtách zde uvedených je obligatorní a nemůže být nahrazeno rozhodnutím soudu. 

V úvahu zde totiž připadá situace, kdy jsou současně přezkoumávány důvody pro trvání 

vazby na základě různých právních skutečností jak soudem (např. na základě žádosti 

obviněného o propuštění na svobodu), tak státním zástupcem (v rámci jeho 

periodického rozhodování o dalším trvání vazby). Tato otázka byla jednoznačně 

vyřešena nálezem Ústavního soudu, který konstatoval, že jakýkoli jiný závěr by se 

stavěl proti smyslu právní úpravy rozdělení povinností státního zástupce a soudu v 

přípravném řízení podle ustanovení § 71 a § 73b odst. 2, neboť by pak, při připuštění 

možnosti rozhodnout o prodloužení vazby i před uplynutím lhůty tří měsíců a pěti 

pracovních dnů (k tomu viz výše), mohla v praxi nastat situace, ve které by se státní 

zástupce k rozhodování svěřenému mu zákonem vůbec nedostal.166 

                                                 
162 Šámal, P. a kolektiv. Trestní řád. Komentář. Díl I. 6. vydání. Praha: C. H. Beck, 2008, 

s. 523. 
163 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 15. 7. 1997, sp. zn. 2 Tvno 24/97, Sb. rozh. tr., 

č. 31/1998. 
164 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 14. 3. 1996, sp. zn. 2 Tvno 9/96, Sb. rozh. tr., 

č. 38/1996. 
165 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 22. 8. 1997, sp. zn. 1 Tvno 233/97, Sb. rozh. tr., 

č. 26/1998. 
166 Nález Ústavního soudu ze dne 4. 2. 2003, sp. zn. IV. ÚS 692/02, Sb. n. u., sv. 29, s. 131. 



64 

 

6.4.2 Rozhodování o dalším trvání vazby v řízení před soudem 

Po podání obžaloby se již rozhodování o dalším trvání vazby týká výlučně 

soudu. I zde je rozlišováno první a eventuální další rozhodování o trvání vazby. Tak 

nejpozději do třiceti dnů od podání obžaloby je soud povinen rozhodnout, zda se 

obviněný, jež byl vzat do vazby již v přípravném řízení, ve vazbě ponechává či se 

propouští na svobodu. Stejnou povinnost má soud i po doručení spisu na základě 

rozhodnutí o postoupení nebo přikázání věci vazebně stíhaného obviněného (§ 71 odst. 

5). Uplyne-li lhůta třiceti dnů, aniž by soud vydal předmětné rozhodnutí, musí být 

obviněný okamžitě propuštěn na svobodu. 

První rozhodování soudu o dalším trvání vazby podle § 71 odst. 5 je vždy 

spojeno s rozhodnutím soudu v rámci předběžného projednání obžaloby na základě 

§ 192, popř. s rozhodnutím, které vydává podle § 314c odst. 3 samosoudce, neboť 

obsahově jde vlastně o jedno rozhodnutí.167 Po obsahové stránce je třeba posuzovat jen 

existenci důvodů vazby podle § 67, zákon zde totiž nestanoví žádné dodatečné 

podmínky. 

Na situaci, kdy soud rozhodl o ponechání obviněného ve vazbě podle § 71 odst. 

5, ale rovněž na situaci, kdy soud rozhodl o vzetí obviněného do vazby až po podání 

obžaloby, se vztahuje § 71 odst. 6. Toto ustanovení odkazuje na obdobné použití úpravy 

v odstavci 4, což znamená, že soud bude o dalším trvání vazby rozhodovat ve lhůtě tří 

měsíců od právní moci předchozího rozhodnutí (o ponechání obviněného ve vazbě nebo 

o vzetí obviněného do vazby) a je povinen přitom zkoumat naplnění dodatečných 

podmínek stanovených ve druhé větě odstavce 4.  

Výkladu těchto přísnějších podmínek, které mohou odůvodňovat ponechání 

obviněného ve vazbě ve fázi projednání věci před soudem, opět věnovala značnou 

pozornost publikovaná judikatura, přičemž i zde především z toho hlediska, které 

skutečnosti ve smyslu § 71 odst. 4 ve spojení s odstavcem 6 pro další omezení osobní 

svobody obviněného neobstojí. Je-li důvodem prodloužení vazby podle § 71 odst. 6 

složitost věci, musí se daná věc vyznačovat určitým stupněm mimořádnosti, neboť 

prodloužení doby trvání vazby je zákonem stanoveno jen jako výjimka ze zásady, že 

                                                 
167 Šámal, P. a kolektiv. Trestní řád. Komentář. Díl I. 6. vydání. Praha: C. H. Beck, 2008, 

s. 525. 
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vazba v řízení před soudem může trvat jen omezenou dobu.168 Pod kategorii „závažných 

důvodů“ nelze podřadit skutečnost, že procesní soud nemohl věc projednat z důvodu 

dlouhodobého zapůjčení trestního spisu jinému soudu k řízení v jiné věci,169 ani 

skutečnost, že soud vyčkává s rozhodnutím o uložení souhrnného trestu na právní moc 

dřívějšího odsuzujícího rozsudku o jiném trestném činu téhož pachatele.170 Rovněž 

nelze akceptovat další trvání vazby z důvodu, že soud prvního stupně nerespektoval 

právní názor a pokyny odvolacího soudu, a proto musel být odvolací rozsudek znovu 

zrušen a věc opět vrácena soudu prvního stupně.171 

Naproti tomu byly v publikované judikatuře označeny i okolnosti, které je 

možné v konkrétním případě za „závažné důvody“ považovat. Tak další ponechání 

obviněného ve vazbě odůvodňuje např. onemocnění soudce. Jde-li však o onemocnění 

dlouhodobé, mělo by být uváženo přidělení věci k vyřízení zastupujícímu soudci, aby 

ve věci nedocházelo k nepřiměřeným průtahům.172 

V řízení o opravném prostředku rozhoduje o dalším trvání vazby příslušný 

nadřízený soud (§ 71 odst. 7). V úvahu přichází vzhledem k úpravě v § 71 odst. 11 

v zásadě pouze řízení o řádném opravném prostředku, neboť vazba v rámci projednání 

mimořádných opravných prostředků se posuzuje samostatně a nezávisle na vazbě 

v původním řízení (nejprve by tedy musely znovu začít běžet lhůty podle § 71 odst. 5 

nebo 6). Ustanovení § 71 odst. 7 se vztahuje na případy, kdy třicetidenní nebo 

tříměsíční lhůta skončí v průběhu řízení před soudem druhého stupně, který v závislosti 

na tom postupuje buď podle odstavce 5, nebo 6 tohoto ustanovení. 

Již výše byla pozornost věnována otázce možnosti nahrazení povinného 

periodicky činěného rozhodnutí o ponechání obviněného ve vazbě typově odlišným 

vazebním rozhodnutím, které přichází v dané situaci současně v úvahu. Nepochybně je 

vyloučeno nahrazení rozhodnutí státního zástupce o ponechání obviněného ve vazbě 

                                                 
168 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 13. 8. 1997, sp. zn. 1 Tvno 215/97, Právní 

rozhledy, 1999, č. 9, s. 487. 
169 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 16. 1. 1997, sp. zn. Tvno 20/97, Sb. rozh. tr., 

č. 41/1997. 
170 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 3. 2. 1999, sp. zn. 7 Tvo 13/99. Soudní 

rozhledy, 1999, č. 5, s. 167. 
171 Šámal, P. a kolektiv. Trestní řád. Komentář. Díl I. 6. vydání. Praha: C. H. Beck, 2008, 

s. 526. 
172 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 6. 1. 1999, sp. zn. 3 Tvo 250/98, Soudní 

rozhledy, 1999, č. 4, s. 132. 
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v přípravném řízení rozhodnutím soudu (viz výše). Rozhoduje-li však v obou případech 

o vazbě stejný orgán, jako je tomu ve fázi řízení před soudem, nejeví se myšlenka, aby 

tato rozhodnutí byla usnesena současně, nikterak nelogická. Otázkou však je, v jaké 

podobě je třeba toto rozhodnutí učinit a jaké požadavky je přitom třeba dodržet, aby 

takové rozhodnutí splňovalo podmínky stanovené zákonem pro ten který typ vazebního 

rozhodnutí. S ohledem na princip právní jistoty totiž musí být zřejmé, kterým 

rozhodnutím bylo skutečně rozhodnuto o ponechání obviněného ve vazbě.  

Z judikatury Ústavního soudu173 vyplývá, že soud může k žádosti o propuštění z 

vazby na svobodu současně rozhodnout, a to především z důvodů procesní ekonomie, o 

ponechání obviněného ve vazbě podle § 71 odst. 5 a § 71 odst. 6 ve spojení s odst. 4. 

Výsledkem takového postupu však musí být rozhodnutí, z jehož odůvodnění, ale 

především samotného výroku, bude zřejmé, jakým procesním postupem k němu soud 

dospěl, neboť pouze výroková část rozhodnutí má způsobilost nabývat právní moci a 

zakládat právní následky. Lze shrnout, že i při připuštění možnosti kumulovat odlišná 

vazební rozhodnutí do jednoho společného rozhodování, je vždy nutno, aby ve výroku 

bylo zvlášť rozhodnuto jak o žádosti o propuštění z vazby, tak i o dalším trvání vazby, 

včetně odvolání se na příslušná zákonná ustanovení, a tato skutečnost byla 

odpovídajícím způsobem reflektována rovněž v odůvodnění rozhodnutí.174 

6.4.3 Nejvyšší přípustná doba trvání vazby 

Zákon limituje celkovou dobu trvání vazby stanovením maximálních vazebních 

lhůt a jejich rozdělením na přípravné řízení a řízení před soudem (§ 71 odst. 8, odst. 9). 

Horní hranice trvání vazby, včetně její části připadající na příslušnou fázi trestního 

řízení, jsou zásadně (s jedinou výjimkou – viz dále) nepřekročitelné a po jejich dosažení 

již nelze pokračovat ve vazbě obviněného, byť by nadále existoval některý z důvodů 

vazby. Na rozdíl od předchozí úpravy se nejvyšší přípustná délka vazby odvíjí od 

typové závažnosti činu, pro který je obviněný stíhán, a na ni navazující příslušnosti 

soudu konat řízení o takovém trestném činu. Odůvodňuje to jednak předpoklad, že 

typové závažnosti činu zpravidla koresponduje skutková složitost určité věci a čas nutný 

                                                 
173 Nález Ústavního soudu ze dne 24. 9. 2003, sp. zn. IV. ÚS 157/03, Sb. n. u., sv. 31, s. 13. 

Dále rovněž nálezy sp. zn. IV. ÚS 253/03, IV. ÚS 385/03, IV. ÚS 482/03. 
174 Růžička, M., Zezulová, J. Zadržení a vazba v českém trestním procesu. Praha: C. H. 

Beck, 2004, s. 501 až 503. Srov. rovněž Hanuš, L. K rozhodování o ponechání 
obviněného ve vazbě dle § 71 TrŘ. Trestněprávní revue, 2003, č. 11, s. 323 až 325, 327. 
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k jejímu objasnění, jednak logický požadavek, aby újma, které je obviněný v podobě 

vazby podroben, nepřevyšovala výměru trestu odnětí svobody, kterým je v případě 

prokázání viny ohrožen.175 Nejvyšší přípustné doby trvání vazby v rozmezí od jednoho 

do čtyř let stanoví § 71 odst. 8 pod písmeny a) až d). 

Podle písmene a) činí maximální doba trvání vazby v případě trestných činů, o 

kterých je v prvním stupni příslušný konat řízení samosoudce, jeden rok. Dle ustanovení 

§ 314a odst. 1 se jedná o trestné činy, na které zákon stanoví trest odnětí svobody, jehož 

horní hranice nepřevyšuje pět let. Vzhledem k omezení vzetí do vazby v § 68 odst. 2 by 

měl být počet obviněných ve vazbě, stíhaných pro tyto trestné činy, v podstatě 

minimální. Písmeno b) se vztahuje na trestné činy, o nichž je v prvním stupni příslušný 

konat řízení senát okresního nebo krajského soudu, nejedná-li se o trestný čin spadající 

pod písmeno c) nebo d). Délka trvání vazby v trestním stíhání vedeném pro tyto trestné 

činy nesmí přesáhnout dva roky. Je-li obviněný stíhán pro zvlášť závažný zločin, jenž 

zároveň nelze zařadit do kategorie činů uvedených pod písmenem d), činí nejdelší 

přípustná doba trvání vazby tři roky [§ 71 odst. 8 písm. c)]. Ustanovení § 14 odst. 3 

trestního zákoníku za zvlášť závažné zločiny označuje ty úmyslné trestné činy, na něž 

trestní zákon stanoví trest odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby nejméně deset let. 

Konečně v případě, že je možné za stíhaný trestný čin (zločin) uložit výjimečný trest, 

může vazba celkově dosáhnout až délky čtyř let [§ 71 odst. 8 písm. d)]. 

Na úpravu v § 71 odst. 8 navazuje odstavec 9 téhož ustanovení, který rozděluje 

celkovou dobu trvání vazby na část připadající na přípravné řízení a část připadající na 

řízení před soudem v poměru jedna ku dvěma třetinám. Tato úprava má základ v nové 

koncepci přípravného řízení ve vztahu k řízení před soudem, neboť novela 

č. 265/2001 Sb. přesunula těžiště dokazování právě do fáze řízení před soudem. Tyto 

dvě části nejsou mezi sebou nikterak započitatelné, nelze realizovat přesuny nevyužité 

doby vazby z přípravného řízení do řízení před soudem, nebo přípravné řízení 

prodlužovat na úkor řízení před soudem.176 Po uplynutí doby uvedené v odstavci 8 v 

rozsahu připadajícím na danou fázi trestního řízení musí být obviněný ihned propuštěn 

z vazby na svobodu. 

                                                 
175 Šámal, P. K aktuálním otázkám rozhodování o trvání vazby. Trestněprávní revue, 2002, 

č. 7, s. 193. 
176 K tomu srov. rozhodnutí Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 4. 1. 2002, 

sp. zn. 4 To 3/2003, Sb. rozh. tr., č. 5/2003. 



68 

 

V této souvislosti je třeba poukázat na výjimku, jež byla do trestního řádu 

zakotvena později, a sice na základě zákona č. 283/2004 Sb. Tento zákon doplnil 

ustanovení § 71a, které vylučuje platnost maximálních vazebních lhůt v případě 

vyhlášení odsuzujícího rozsudku k nepodmíněnému trestu odnětí svobody za zvlášť 

závažný zločin. Z toho vyplývá, že nejvyšší přípustné doby trvání vazby podle § 71 

odst. 8 a 9 jsou v době mezi vyhlášením odsuzujícího rozsudku za zvlášť závažný zločin 

a nařízením výkonu trestu odnětí svobody neúčinné a délka vazby se v tomto období 

prodlužuje automaticky ze zákona až do nařízení výkonu trestu. 

Je-li v případě souběhu trestných činů o nich vedeno společné řízení, je pro 

určení nejvyšší přípustné doby vazby rozhodující čin nejpřísněji trestný (§ 71 odst. 9 

věta třetí). Pokud dojde v rámci probíhajícího řízení najevo, že skutek, pro který bylo 

trestní stíhání původně zahájeno, je jiným, mírněji trestným činem a dosud vykonaná 

vazba již dosáhla hranice stanovené pro takový trestný čin v § 71 odst. 8, odst. 9, musí 

být obviněný z vazby propuštěn nejpozději do patnácti dnů ode dne, kdy došlo 

k upozornění na změnu právní kvalifikace skutku (§ 71 odst. 9 poslední věta). Musí 

však jít o změnu právní kvalifikace odůvodněnou výsledky řízení, neboť vyplyne-li 

změna právní kvalifikace ze změny trestního zákona, pak musí být obviněný z vazby 

propuštěn ihned (§ 71 odst. 2 věta druhá per analogiam).177 

Pro počítání lhůt trvání vazby podle § 71 odst. 8 a 9 je významné vyřešení 

otázky počátku běhu této lhůty. Podle ustanovení § 71 odst. 10 je rozhodující den, kdy 

došlo k zatčení nebo zadržení obviněného, a v případě, kdy nepředcházelo zatčení ani 

zadržení, den, kdy došlo na základě rozhodnutí o vazbě k omezení osobní svobody 

obviněného. Do těchto lhůt je však třeba započítat kromě doby zadržení, po němž ihned 

následovalo vzetí do vazby, i dobu zadržení, po němž byl obviněný (např. v důsledku 

přijetí písemného slibu) propuštěn na svobodu, a do vazby vzat až v průběhu pozdějšího 

řízení.178 Byla-li věc vrácena státnímu zástupci k došetření, vrací se věc do stadia 

přípravného řízení a běh lhůt podle § 71 pokračuje ode dne, kdy byl spis státnímu 

zástupci doručen (§ 71 odst. 10 poslední věta). Byla-li však nejvyšší přípustná doba 

trvání vazby připadající na přípravné řízení v době před podáním obžaloby již 

                                                 
177 Vantuch, P. Obhajoba obviněného. 2. doplněné a přepracované vydání. Praha: C. H. 

Beck, 2002, s. 223. 
178 Císařová, D. a kol. Trestní právo procesní. 4. aktualizované vydání. Praha: Linde, 2006, 

s. 260 až 261. 
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vyčerpána, nelze znovu rozhodnout o ponechání obviněného ve vazbě, nýbrž je nutné 

jej propustit z vazby na svobodu.179 

6.5 Nahrazení vazby mírnějším opatřením 

Již výše bylo o charakteru vazby pojednáno s ohledem na zásah do osobní 

svobody obviněného jako o nejzazším opatření, které se uplatní fakultativně a pouze v 

případě, kdy nelze účelu vazby dosáhnout jinak, pomocí použití mírnějšího prostředku. 

Těmito mírnějšími prostředky jsou mimo jiné zákonem upravené instituty nahrazující 

vazbu, které i přes existenci důvodů vazby brání v odůvodněných případech uvalení 

nebo dalšímu pokračování vazby obviněného. V podstatě všechny moderní soudobé 

procesní systémy znají podobná mírnější opatření aplikovaná namísto výkonu vazby, 

která působí na obviněného spíše v rovině psychické bez závažného omezení jeho 

osobní svobody.180 

Možnosti nahrazení vazby významně rozšířila tzv. velká novela trestního řádu, a 

to jednak v rovině kvantitativní, když do trestního řádu zavedla další možný prostředek 

nahrazení vazby spočívající v dohledu probačního úředníka, ale rovněž v rovině 

kvalitativní, neboť umožnila rozhodovat o nahrazení vazby v určitých případech 

státnímu zástupci. Výslovné zakotvení zásady subsidiarity vazby v závěrečné části 

dovětku § 67, které má podobu povinnosti orgánu rozhodujícího o vazbě zkoumat, zda 

je vazba v konkrétním případě adekvátním zajišťovacím opatřením, pak odstranilo 

jakékoli pochybnosti o nutnosti aplikace této zásady v praxi. 

V souladu se současnou úpravou je při rozhodování o vazbě třeba mít vždy na 

zřeteli fakultativní charakter vazebního stíhání a v každém případě zvažovat možnosti 

nahrazení vazby mírnějším opatřením. Jsou-li podmínky pro takové nahrazení splněny, 

musí mu orgán rozhodující o vazbě dát přednost, to znamená obviněného ponechat na 

svobodě, popř. jej z vazby propustit. V opačném případě se musí úvahy soudu v tomto 

směru projevit v odůvodnění rozhodnutí o vazbě obviněného, kde je třeba výslovně 

uvést, proč je vazba v daném případě opatřením nezbytným k dosažení účelu trestního 

                                                 
179 Růžička, M., Zezulová, J. Zadržení a vazba v českém trestním procesu. Praha: C. H. 

Beck, 2004, s. 517, 518. 
180 Císařová, D. a kol. Trestní právo procesní. 4. aktualizované vydání. Praha: Linde, 2006, 

s. 266. K tomu srov. například německou úpravu (kniha první oddíl devátý, § 116 
Strafprozessordnung, dostupný z www.gesetze-im-internet.de), nebo úpravu v USA (hlava 
18 kapitola 207, § 3142 United States Code, dostupný z http://uscode.house.gov). 
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řízení a proč nelze (ani při vynaložení veškerého úsilí a prostředků ze strany orgánů 

činných v trestním řízení) tohoto účelu dosáhnout jinak. Ústavním soudem je 

konstantně zdůrazňován výjimečný charakter vazby, jíž má být použito pouze za 

předpokladu, že neexistuje jiná eventualita, jak omezit konkrétní obavu, pro kterou 

může být vazba nařízena. Požadavek pečlivého a náležitého odůvodnění vazebních 

rozhodnutí zahrnuje i zhodnocení těchto předpokladů, neboť v úvahu je třeba brát 

všechny okolnosti svědčící pro i proti omezení osobní svobody jednotlivce .181 

Vazbu však nelze nahradit v případě, že je dán důvod vazby koluzní podle § 67 

písm. b), stejně jako nepřichází v úvahu přijetí peněžité záruky v případech uvedených v 

§ 73a odst. 1.182 Z hlediska časového se instituty nahrazující vazbu aplikují ve dvou 

situacích, a sice před vydáním samotného rozhodnutí o vzetí do vazby a následně 

kdykoli po vydání tohoto rozhodnutí, kdy je možné obviněného na základě přijetí 

některého mírnějšího opatření z vazby propustit. V řízení před soudem rozhoduje o 

nahrazení vazby vždy soud, a to z úřední povinnosti nebo na základě návrhu obhajoby 

(v úvahu přichází i návrh státního zástupce). V přípravném řízení může o propuštění 

obviněného z vazby a jejím nahrazení rozhodnout státní zástupce (§ 73b odst. 3 věta 

druhá). Nebyl-li však obviněný dosud vzat do vazby, přísluší rozhodnutí o jeho 

ponechaní na svobodě za současného přijetí některého z opatření v § 73 a § 73a i zde 

výhradně soudu, neboť takovým rozhodnutím je zároveň shledávána existence důvodů 

vazby. Státní zástupce se v tomto případě k možnosti nahradit vazbu obviněného 

mírnějším zajišťovacím prostředkem může vyjádřit v návrhu soudu na vzetí do 

vazby.183 Rovněž k žádosti obviněného o propuštění z vazby při využití některého 

opatření nahrazujícího vazbu, které státní zástupce v přípravném řízení nevyhověl, 

může o přijetí tohoto opatření a propuštění obviněného z vazby rozhodnout soud (§ 73b 

odst. 3 věta třetí). 

Trestní řád v současnosti upravuje čtyři druhy opatření, která umožňují při 

existenci důvodů vazby podle § 67 písm. a) nebo c) ponechat obviněného na svobodě 

                                                 
181 Nálezy Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 40/04, Sb. n. u., sv. 32, s. 261; sp. zn. IV. ÚS 

689/05, Sb. n. u., sv. 39, s. 379; sp. zn. I. ÚS 263/05, Sb. n. u., sv. 40, s. 293. 
182 Nutno podotknout, že ve věcném záměru nového trestního řádu, který byl dne 20. 8. 2008 

schválen vládou, se již u vazby koluzní a vazby předstižné, jde-li o stíhání pro některé 
trestné činy, nepočítá s omezeními přijetí opatření nahrazujících vazbu. 

183 Růžička, M., Zezulová, J. Zadržení a vazba v českém trestním procesu. Praha: C. H. 
Beck, 2004, s. 524. 
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nebo ho na svobodu propustit, jsou-li splněny zákonem stanovené podmínky. 

Ustanovení § 73 obsahuje úpravu záruky zájmového sdružení občanů nebo 

důvěryhodné osoby, slibu obviněného a dohledu probačního úředníka, ustanovení § 73a 

pak doplňuje institut peněžité záruky. Všechna uvedená opatření lze aplikovat 

jednotlivě nebo v kombinaci vedle sebe, přičemž nejčastější je kombinace písemného 

slibu obviněného s některou ze záruk podle § 73 odst. 1 písm. a).184 

6.5.1 Nahrazení vazby zárukou, slibem nebo dohledem 

Úpravu těchto tří institutů, způsobilých v odůvodněných případech nahradit 

vazební stíhání obviněného, obsahuje ustanovení § 73 odst. 1 písm. a) až c). Pokud jsou 

splněny podmínky, které zákon pro aplikaci příslušného opatření předepisuje, a orgán 

rozhodující o vazbě jej považuje vzhledem k osobě obviněného a k povaze 

projednávané trestné činnosti za dostatečné, může být obviněný namísto výkonu vazby 

stíhán na svobodě. Ačkoli z dikce zákona v ustanovení § 73 odst. 1 vyplývá 

fakultativnost postupu nahrazení vazby (viz slovo „může“), je nutno ho s ohledem na 

zásady vazebního řízení (subsidiarita vazby, přiměřenost a zdrženlivost jednání orgánů 

činných v trestním řízení) aplikovat vždy v případě, kdy jsou splněny zákonem 

stanovené podmínky pro takový postup. 

Záruka za další chování obviněného může být poskytnuta buď ze strany 

zájmového sdružení občanů, nebo důvěryhodnou osobou [§ 73 odst. 1 písm. a)]. 

Zájmovým sdružením občanů jsou subjekty uvedené v § 3 odst. 1 trestního řádu. Jejich 

úloha v souvislosti s řízením o vazbě je jedním z projevů základní zásady trestního 

řízení uvedené v § 2 odst. 7, a sice zásady spolupráce orgánů činných v trestním řízení 

se zájmovými sdruženími občanů. Důvěryhodnou osobou, způsobilou k převzetí záruky 

za další chování obviněného, musí být osoba schopná příznivě ovlivňovat chování 

obviněného, což si musí soud před rozhodnutím podle § 73 odst. 1 písm. a) náležitě 

ověřit.185 V úvahu připadají osoby, které ve vztahu k obviněnému zpravidla disponují 

určitou autoritou, např. vedoucí zaměstnanec nadřízený obviněnému, učitel žáka, 

vychovatel učně, rodiče nebo jiní příbuzní mladistvého apod. Mezi důvěryhodnou 

                                                 
184 Císařová, D. a kol. Trestní právo procesní. 4. aktualizované vydání. Praha: Linde, 2006, 

s. 267. 
185 Šámal, P. a kolektiv. Trestní řád. Komentář. Díl I. 6. vydání. Praha: C. H. Beck, 2008, 

s. 561. 
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osobou a obviněným by měl existovat vztah, který umožní kontrolu nad chováním 

obviněného a jeho pozitivní ovlivnění, k čemuž by tato osoba také měla mít potřebné 

prostředky a vliv. Záruku podle § 73 odst. 1 písm. a) tak vzhledem ke svému 

procesnímu postavení nemůže poskytnout obhájce obviněného, jehož příznivému vlivu 

na chování obviněného by mohl bránit právě výkon povinností vyplývajících ze 

specifického vztahu mezi ním a obviněným daný poskytováním právní pomoci 

(vázanost příkazy klienta).186 Není-li však advokát v postavení obhájce obviněného, 

není přijetí záruky podle § 73 odst. 1 písm. a) z jeho strany vyloučeno.187  

Obsah záruky musí podle § 73 odst. 1 písm. a) tvořit nabídka převzetí dohledu 

nad dalším chováním obviněného, čímž se má čelit obavě z opakování trestné činnosti, 

dokonání trestného činu nebo z vykonání trestného činu, který obviněný připravoval 

nebo kterým hrozil (§ 67 písm. c). Stejně tak je třeba uvést nabídku provedení opatření, 

které zajistí, že se obviněný dostaví na vyzvání k soudu, státnímu zástupci nebo 

policejnímu orgánu a vždy předem oznámí vzdálení se z místa pobytu, čímž se má čelit 

obavě z útěku nebo skrývání se (§ 67 písm. a). Tento obsah musí být dodržen ve všech 

případech bez ohledu na to, zda je obviněný ve vazbě pouze z jednoho z důvodů 

uvedených v § 67 písm. a) nebo c) nebo současně z obou těchto důvodů.188 Opatření, 

které zájmové sdružení nebo důvěryhodná osoba hodlají vůči obviněnému uplatnit, 

musí být v nabízené záruce konkrétně označeny. 

Slib obviněného, že povede řádný život, musí dát písemně přímo obviněný (§ 73 

odst. 1 písm. b). Tento slib může být napsán vlastnoručně nebo pomocí počítače, vždy 

ale musí obsahovat vlastnoruční podpis obviněného. Z hlediska formy se může jednat o 

samostatné podání, nebo o součást podání jiného, např. žádosti o propuštění z vazby 

nebo stížnosti proti rozhodnutí o vazbě. V praxi je právě tento institut využíván jak ze 

strany obhajoby, tak ze strany orgánů činných v trestním řízení nejčastěji.189 

Nezbytné obsahové náležitosti slibu tvoří podle § 73 odst. 1 písm. b) vyjádření 

obviněného, že povede řádný život, zejména že se nedopustí trestné činnosti, na vyzvání 

                                                 
186 Rozhodnutí Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 30. 6. 2003, sp. zn. 4 To 

558/2003, Sb. rozh. tr., č. 34/2004. Nález Ústavního soudu ze dne 9. 2. 2006, sp. zn. 
I. ÚS 263/05, Sb. n. u., sv. 40, s. 293. 

187 Nález Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 263/05, viz předchozí poznámka. 
188 Šámal, P. a kolektiv. Trestní řád. Komentář. Díl I. 6. vydání. Praha: C. H. Beck, 2008, 

s. 562. 
189 Vantuch, P. Nahrazení vazby zárukou a písemným slibem. Právní rádce, 2003, č. 8, s. 60. 
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se dostaví k soudu, státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu, vždy předem oznámí 

vzdálení se z místa pobytu a že dodrží omezení a povinnosti, které se mu uloží. Tato 

omezení a povinnosti fakultativně ukládá orgán rozhodující o nahrazení vazby 

písemným slibem, přičemž se musí jednat o opatření přiměřená, směřující k tomu, aby 

byl naplněn účel, který jinak plní vazba.190 Za nepřiměřené by v tomto smyslu bylo 

možno považovat takové omezení, které by nemělo nic společného s trestným činem, 

v souvislosti s nímž se ukládá, nebo by bylo svou závažností neúměrné stupni 

nebezpečnosti trestného činu.191 Omezení mají formu zákazů určitého nežádoucího 

konání, zatímco povinnosti formu příkazů k pozitivnímu konání. 

Zcela nový institut dohledu probačního úředníka nad obviněným byl do trestního 

řádu vložen novelou provedenou zákonem č. 265/2001 Sb., a to v návaznosti na úpravu 

v zákoně č. 257/2000 Sb., o probační a mediační službě. Jedná se o specifický případ 

dohledu probačního úředníka ve vztahu k dohledu vykonávaném nad již odsouzeným 

pachatelem podle § 49 trestního zákoníku. V praxi je dohled vykonáván úředníky a 

asistenty probační a mediační služby (viz úprava v § 6 až § 9 zákona č. 257/2000 Sb.). 

Soud nebo státní zástupce musí při rozhodování o nahrazení vazby dohledem 

probačního úředníka brát v úvahu jednak osobu obviněného, jednak povahu 

projednávané věci. Až po zvážení, zda s ohledem na ně může být účelu vazby dosaženo 

pomocí stanovení dohledu nad obviněným, vysloví nahrazení vazby tímto institutem. 

Působení probačního úředníka na obviněného by mělo vycházet především z využití 

prvků probace, tedy konstruktivní péče a pomoci obviněnému, a nemělo by být chápáno 

omezeně, jen jako dohled nad chováním obviněného.192 

Obviněný, kterému byl uložen dohled probačního úředníka, musí dodržet 

povinnosti stanovené v § 73 odst. 3 trestního řádu, tedy povinnost dostavit se ve 

stanovených lhůtách k probačnímu úředníkovi, změnit místo pobytu jen s jeho 

souhlasem a podrobit se dalším omezením stanoveným ve výroku rozhodnutí, která 

směřují k tomu, aby se nedopustil trestné činnosti a nemařil průběh trestního řízení. Jde 

                                                 
190 Růžička, M., Zezulová, J. Zadržení a vazba v českém trestním procesu. Praha: C. H. 

Beck, 2004, s. 529. 
191 Vantuch, P. Nahrazení vazby dohledem probačního úředníka. Právní rádce, 2003, č. 11, 

s. 54. 
192 Tamtéž, s. 54. 
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o opatření stejné povahy jako u předchozího institutu, tj. slibu obviněného, podmínkou 

je, že jsou tato omezení uvedena přímo ve výroku příslušného usnesení. 

Všechna rozhodnutí o přijetí některého z opatření upravených v § 73 mají 

povahu rozhodnutí o vazbě, jsou činěna formou usnesení a je proti nim přípustná 

stížnost (§ 74 odst. 1). Na situaci, kdy obviněný neplní povinnosti vyplývající mu 

z uložené záruky, slibu nebo dohledu, pamatuje nový odstavec 4 v ustanovení § 73 (do 

trestního řádu vložen zákonem č. 265/2001 Sb.), který zakotvuje postup, do té doby i 

bez výslovné úpravy v trestním řádu fakticky uplatňovaný v praxi.193 Tak nerespektuje-

li obviněný povinnosti uložené v souvislosti s nahrazením vazby některým opatřením 

uvedeným v § 73 odst. 1 a trvají-li u něj stále důvody vazby, rozhodne soud nebo v 

přípravném řízení na návrh státního zástupce soudce o vazbě. Při tomto rozhodování je 

nutno dodržet postup stanovený v § 77 odst. 2, tedy především provést výslech 

obviněného před rozhodnutím. 

6.5.2 Nahrazení vazby peněžitou zárukou 

Institut majetkového ručení za chování obviněného jako náhrada vazebního 

stíhání byl do českého trestního řízení znovu zaveden novelou č. 178/1990 Sb., když 

v období předcházejícím byl odmítán s odůvodněním, že poskytuje neodůvodněné 

privilegium majetnějším vrstvám společnosti, a je tak v rozporu se zásadou rovnosti.194 

Peněžitá záruka (tzv. kauce) představuje poslední zákonem upravený prostředek 

nahrazení vazby, který je s ohledem na svůj charakter (potenciálně hrozící značná 

majetková újma) schopen zřejmě mnohem intenzivněji působit na vůli obviněného, než 

je tomu v případě ostatních nahrazujících opatření.195 

Institut peněžité záruky je zákonem upraven v § 73a trestního řádu. Uplatní se, 

stejně jako předchozí instituty, pouze v případě vazebních důvodů podle § 67 písm. a) 

nebo c), ovšem navíc s tím rozdílem, že je-li dán důvod vazby předstižné, nesmí být 

obviněný stíhán pro některý z taxativně vyjmenovaných trestných činů v § 73a odst. 1. 

O peněžité záruce rozhoduje příslušný orgán vždy na návrh osoby, která nabízí 

složení peněžité záruky (§ 73a odst. 2). Tou může být obviněný, ale s jeho souhlasem 

                                                 
193 Šámal, P. a kolektiv. Trestní řád. Komentář. Díl I. 6. vydání. Praha: C. H. Beck, 2008, 

s. 565. 
194 Růžička, M., Zezulová, J. Zadržení a vazba v českém trestním procesu. Praha: C. H. 

Beck, 2004, s. 531. 
195 Tamtéž, s. 531. 
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rovněž jiná osoba, která byla před přijetím peněžité záruky seznámena s podstatou 

obvinění a se skutečnostmi, v nichž je shledáván důvod vazby (§ 73a odst. 1). 

Rozhodování o přijetí peněžité záruky je dvoufázové, neboť vždy až po schválení 

přípustnosti peněžité záruky a určení její výše včetně způsobu složení, je možno 

rozhodnout o ponechání obviněného na svobodě nebo jeho propuštění z vazby (§ 73a 

odst. 2). Na rozdíl od rozhodování o ostatních institutech nahrazujících vazbu jsou zde 

tedy v případě kladného rozhodnutí o záruce vydávána rozhodnutí dvě, která mohou při 

náležitém jednání obviněného a případně i jeho obhájce (obstarání určené částky a její 

složení stanoveným způsobem) následovat velmi rychle za sebou, jen výjimečně však 

bude docházet ke spojení těchto dvou rozhodnutí do jednoho usnesení.196 V negativní 

formě rozhodne příslušný orgán podle § 73a odst. 2 písm. b) tak, že vzhledem 

k okolnostem případu nebo závažnosti skutečností odůvodňujících vazbu nabídku 

peněžité záruky nepřijímá. 

Při rozhodování o vzetí obviněného do vazby činí rozhodnutí týkající se 

nahrazení vazby peněžitou zárukou vždy soud, resp. soudce, v přípravném řízení ale o 

propuštění obviněného z vazby za současného přijetí peněžité záruky může rozhodnout 

státní zástupce (§ 73b odst. 3). Rozhodne-li soud nebo státní zástupce, že přijetí 

peněžité záruky je přípustné, určí zároveň s přihlédnutím k osobě a majetkovým 

poměrům obviněného nebo toho, kdo za něho složení peněžité záruky nabízí, k povaze a 

závažnosti trestného činu, pro který je obviněný stíhán, a závažnosti důvodů vazby výši 

peněžité záruky a způsob jejího složení [§ 73a odst. 2 písm. a)]. Dolní limit peněžité 

záruky stanoví zákon na 10 000 Kč, z druhé strany její výše omezena není. Způsob 

složení peněžité záruky je určen zpravidla uvedením čísla bankovního účtu, na který má 

být peněžitá částka složena, není však vyloučeno ani stanovení způsobu složení 

v hotovosti v pokladně soudu nebo jiného orgánu činného v trestním řízení. Teprve 

poté, co byla peněžitá záruka složena ve výši a způsobem stanoveným v usnesení o 

přípustnosti přijetí peněžité záruky, může být obviněný ponechán na svobodě nebo na 

svobodu propuštěn (viz § 73a odst. 1 věta první). 

Peněžitá záruka může připadnout státu, dojde-li ze strany obviněného k naplnění 

skutkové podstaty některého z jednání stanovených v § 73a odst. 3 písm. a) až d). Tak 
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jestliže obviněný uprchne, skrývá se nebo neoznámí změnu svého pobytu, a znemožní 

tak doručení předvolání nebo jiné písemnosti orgánů činných v trestním řízení, zaviněně 

se nedostaví na předvolání k úkonu trestního řízení, jehož provedení je bez jeho 

přítomnosti vyloučeno, opakuje trestnou činnost nebo se pokusí dokonat trestný čin, 

který dříve nedokonal nebo který připravoval nebo kterým hrozil, nebo konečně jestliže 

se vyhýbá výkonu uloženého trestu odnětí svobody nebo peněžitého trestu nebo výkonu 

náhradního trestu odnětí svobody za peněžitý trest, rozhodne soud, resp. v přípravném 

řízení na návrh státního zástupce soudce, že peněžitá záruka připadá státu. K tomuto 

rozhodnutí zásadně postačí jen jedno takové jednání. Zřejmě nejčastěji se v praxi o 

připadnutí peněžité záruky státu rozhoduje v případě, že obviněný uprchne do ciziny, 

popřípadě se skrývá na území ČR.197 Na důvody, pro které může peněžitá záruka 

připadnout státu, musí být obviněný nebo osoba, která peněžitou záruku složila, předem 

upozorněni (§ 73a odst. 6).  

Na případ, kdy pominuly důvody, které původně vedly k přijetí záruky, nebo se 

změnily okolnosti rozhodné pro určení její výše, pamatuje odstavec 4 v § 73a.  

Nastanou-li tyto skutečnosti, rozhodne soud nebo státní zástupce, který v té době vede 

řízení, o zrušení peněžité záruky, resp. o změně její výše, a to i bez návrhu. Důvody, 

které vedly k přijetí záruky, pominou například tehdy, pokud nově vyvstane důvod 

koluzní vazby podle § 67 písm. b). Změna okolností rozhodných pro určení výše záruky 

pak znamená například zahájení trestního stíhání obviněného pro další trestný čin, které 

má za následek zvýšení částky peněžité záruky. Věta druhá § 73a odst. 4 zároveň 

stanoví postup, jež navazuje na zrušení peněžité záruky nebo její připadnutí státu. 

V takovém případě je totiž logicky třeba přezkoumat, zda nejsou dány důvody k vzetí 

do vazby, a pokud ano, provést potřebné úkony k zajištění osoby obviněného. 

Peněžitá záruka trvá u obviněného, který byl pravomocně odsouzen k 

nepodmíněnému trestu odnětí svobody nebo peněžitému trestu, až do dne nástupu 

výkonu trestu odnětí svobody, zaplacení peněžitého trestu a nákladů trestního řízení. 

Nezaplatí-li obviněný peněžitý trest nebo náklady trestního řízení ve stanovené lhůtě, na 

jejich zaplacení se použijí prostředky z peněžité záruky (§ 73a odst. 5). 

                                                 
197 Vantuch, P. Nahrazení vazby peněžitou zárukou. Právní rádce, 2003, č. 9, s. 54. 
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7. Výkon vazby 

S procesní úpravou vazby v trestním řádu úzce souvisí problematika výkonu 

vazby. Ta je upravena v samostatném zákoně č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby (dále jen 

„zákon o výkonu vazby“), a ve vyhlášce Ministerstva spravedlnosti č. 109/1994 Sb., 

kterou se vydává řád výkonu vazby (dále jen „řád výkonu vazby“). Tyto předpisy se 

použijí nejen pro výkon vazby v rámci trestního stíhání podle § 67 až § 74 trestního 

řádu, ale rovněž pro výkon vazby v některých případech podle hlavy dvacáté páté 

trestního řádu, upravující právní styk s cizinou. Zákon obsahuje úpravu základních 

podmínek výkonu vazby, zejména stanovuje práva a povinnosti osob ve vazbě, 

postavení zaměstnanců Vězeňské služby při zajišťování výkonu vazby a dozor nad 

tímto výkonem (§ 1). Řád výkonu vazby pak podrobně rozpracovává postupy při 

realizaci jednotlivých úkonů ve vazbě (např. přijímání obviněných a jejich umísťování 

do cel, předvádění k orgánům činným v trestním řízení, propouštění obviněných, 

vyřizování kázeňských přestupků) a zvláštnosti výkonu vazby u některých skupin 

obviněných (mladiství, ženy, cizinci). 

Během výkonu vazby je třeba důsledně dodržovat zásadu presumpce neviny. 

Obviněný smí být podroben pouze omezením nutným ke splnění účelu vazby a 

k zachování stanoveného vnitřního pořádku a bezpečnosti (§ 2 zákona o výkonu vazby). 

Vazba je vykonávána ve vazební věznici nebo ve zvláštním oddělení věznice (§ 4). 

Umísťování obviněných do cel probíhá podle pravidel obsažených v § 6 až § 9 zákona, 

která zahrnují i taxativní výčet hledisek rozhodných pro oddělené umístění. 

Obviněnému je mimo jiné poskytnuto právo žádat o umístění do samostatné cely (§ 6 

odst. 2) nebo podstoupit výkon vazby v oddělení se zmírněným režimem (§ 8). 

Obvinění mohou přijímat návštěvy v trvání devadesáti minut a počtu nejvýše 

čtyř osob jednou za dva týdny za dodržení podmínek a omezení stanovených v § 14. 

Návštěvy obhájce a popř. advokáta zastupujícího obviněného v jiné trestní věci je však 

obviněný oprávněn přijímat neomezeně (§ 14 odst. 8, 9). Korespondence podléhá 

kontrole orgánu Vězeňské služby, vyjma korespondence mezi obviněným a jeho 

obhájcem a dalšími subjekty uvedenými v § 13 odst. 3 zákona.  Obviněný má možnost 

podávat státním orgánům žádosti a stížnosti, a pokud o to požádá, musí mu být 

umožněna rozmluva s ředitelem věznice nebo s jeho zástupcem (§ 20). Obviněnému se 
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zajišťuje právo na poskytování duchovních a sociálních služeb, na uspokojování 

kulturních potřeb, může přijímat balíčky a peníze a realizovat vlastní nákupy potravin či 

věcí osobní potřeby. Pokud to dovolují pracovní možnosti věznice, může být obviněný 

na vlastní žádost po dobu trvání vazby zaměstnán. Tato a další práva ale i povinnosti 

obviněných stanoví § 11 až § 21 zákona o výkonu vazby. Porušení povinností 

stanovených zákonem o výkonu vazby je sankcionováno uložením kázeňského trestu 

(viz § 22 až § 24). 

Správu a ostrahu míst, kde se vykonává vazba, zajišťuje Vězeňská služba České 

republiky [viz § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční 

stráži České republiky, § 3 odst. 1 zákona o výkonu vazby]. Dozor nad dodržováním 

právních předpisů při výkonu vazby pak provádí pověření státní zástupci krajského 

státního zastupitelství, v jehož obvodu je vazba vykonávána (§ 29 zákona o výkonu 

vazby). Tato působnost byla státnímu zastupitelství svěřena primárně na základě 

ustanovení § 4 odst. 1 písm. b) zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, podle 

kterého státní zastupitelství v rozsahu, za podmínek a způsobem stanoveným zákonem 

vykonává dozor nad dodržováním právních předpisů mimo jiné v místech, kde se 

vykonává vazba. Při výkonu dozoru je státní zástupce oprávněn zejména navštěvovat 

místa výkonu vazby v kteroukoli denní dobu, nahlížet do dokladů, podle nichž jsou 

obvinění drženi ve vazbě, hovořit s obviněnými bez přítomnosti třetích osob nebo 

prověřovat příkazy a rozhodnutí Vězeňské služby z hlediska jejich souladu s právními 

předpisy [úplný výčet pravomocí státního zástupce viz § 29 odst. 2 písm. a) až f) zákona 

o výkonu vazby]. 

Zvláštní režim výkonu vazby platí pro obviněné, u nichž je důvodem vazby 

obava, že budou mařit objasňování skutečností závažných pro trestní stíhání [§ 67 písm. 

b) trestního řádu]. Tito obvinění jsou umisťováni odděleně od ostatních obviněných, 

jejich korespondence podléhá ve lhůtě 14 dnů od přijetí kontrole orgánu, který vede 

řízení (v ostatních případech provádí kontrolu Vězeňská služba), nemohou využít 

telefon ke kontaktu s osobou blízkou a jejich návštěvy co do termínu, okruhu osob a 

přítomnosti orgánů činných v trestním řízení, určuje v závislosti na fázi trestního řízení 

státní zástupce nebo soudce (viz § 7, § 13, § 13a a § 14 zákona o výkonu vazby). Ze 

strany orgánů činných v trestním řízení může být omezeno rovněž právo obviněného na 

návštěvu advokáta, který jej zastupuje v jiné věci (§ 14 odst. 9). 
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8. Právní úprava vazby v řízení proti mladistvým 

Od 1. 1. 2004 platí nová zákonná úprava trestní odpovědnosti mladistvých a 

řízení vedeného proti nim, provedená zvláštním zákonem č. 218/2003 Sb., 

o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o 

změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže). Jedná se o zákon 

obsahující jak úpravu hmotněprávní, tak procesní, který je speciálním právním 

předpisem vůči obecné úpravě v trestním zákoníku a trestním řádu. Odchylky zde 

obsažené tak bude třeba aplikovat vždy přednostně, neobsahuje-li však zákon 

č. 218/2003 Sb. vlastní úpravu, postupuje se podle obecných právních předpisů (viz § 1 

odst. 3 zákona o soudnictví ve věcech mládeže). Mladistvým se podle zákona 

č. 218/2003 Sb. rozumí ten, kdo v době spáchání činu dovršil patnáctý rok, avšak dosud 

nepřekročil osmnáctý rok svého věku [§ 2 odst. 1 písm. c)]. 

Oddělená úprava trestání mladistvých navazuje na tradici, jejíž základy byly na 

našem území položeny již zákonem č. 48/1931 Sb., o trestním soudnictví nad mládeží, 

platným až do roku 1950. V dalším období se zvláštní ustanovení o trestání mládeže, 

vyjadřující specifický přístup a zvýšenou péči o tuto kategorii delikventů, stala součástí 

obecných trestních předpisů. V době předcházejí účinnosti zákona č. 218/2003 Sb. tak 

procesní úpravu (řízení ve věcech mladistvých) obsahovala ustanovení § 291 až § 301 

trestního řádu. Základním smyslem nového samostatného zákona o soudnictví ve 

věcech mládeže je především komplexnější a účinnější hmotněprávní i procesní úprava, 

která lépe vystihne všechny zvláštnosti spojené s trestnou činností mladistvých 

delikventů.198  

Významné odchylky od obecné procesní úpravy obsahuje zákon o soudnictví ve 

věcech mládeže mimo jiné v otázce zajištění osoby mladistvého. Vazba mladistvého je 

opatřením zcela mimořádným, které zákon striktně omezuje řadou ustanovení, ať už jde 

o podmínky vzetí mladistvého do vazby, přípustnou délku vazby a příslušnost 

k rozhodování o ní, nebo o možnosti nahrazení vazby mírnějším opatřením. I když jsou 

u mladistvého obviněného dány důvody vazby podle § 67 trestního řádu, může být do 

vazby vzat jedině tehdy, nelze-li jejího účelu dosáhnout jinak, jak výslovně stanoví § 46 

                                                 
198 Důvodová zpráva k návrhu zákona o soudnictví ve věcech mládeže. Obecná část. 

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR (volební období 2002 až 2006). Tisk č. 210. 
Dostupná z www.psp.cz. 
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odst. 1 zákona o soudnictví ve věcech mládeže. Tato úprava, která byla v podstatě 

převzata z dříve platného ustanovení § 293 trestního řádu, předpokládá využívání 

prostředků nahrazení vazby u mladistvého v nejširší možné míře. Orgány činné 

v trestním řízení jsou povinny v každém stadiu řízení ve věcech mladistvých z úřední 

povinnosti zkoumat možnost náhrady vazby, a bude-li takové náhradní opatření 

zajištěno, musí být mladistvý bez zbytečného odkladu propuštěn z vazby (§ 48 zákona 

č. 218/2003 Sb.). Každé rozhodnutí o vazbě mladistvého (tedy nejen prvotní rozhodnutí 

o vzetí do vazby podle § 68 trestního řádu) je tak nutno zvažovat především se zřetelem 

k okolnosti, zda nepřichází v úvahu jiná forma zajištění mladistvého, přičemž výsledek 

této úvahy musí být vždy uveden v odůvodnění rozhodnutí o vazbě.199 

Výrazné omezení vazby mladistvého je patrné především co do její přípustné 

délky. S přihlédnutím k hrozícím negativním dopadům na další vývoj osobnosti 

mladistvého zákon dobu omezení jeho osobní svobody co možná nejvíce zkracuje.200 

Podle ustanovení § 47 odst. 1 zákona č. 218/2003 Sb. nesmí vazba v řízení ve věcech 

mladistvých trvat déle než dva měsíce, a jde-li o zvlášť závažné provinění (§ 14 odst. 3 

trestního zákoníku), déle než šest měsíců. Tyto lhůty se vztahují jak na přípravné řízení, 

tak na řízení před soudem, a prodlouženy mohou být za splnění přísných podmínek 

toliko jednou v přípravném řízení a jednou v řízení před soudem (§ 47 odst. 1 věta 

druhá a třetí). Po uplynutí příslušné doby může být vazba výjimečně prodloužena až o 

další dva měsíce a v řízení o zvlášť závažném provinění až o dalších šest měsíců, 

nebylo-li možné pro obtížnost věci nebo z jiných závažných důvodů trestní stíhání 

v této lhůtě skončit a propuštěním mladistvého na svobodu hrozí, že bude zmařeno nebo 

podstatně ztíženo dosažení účelu trestního stíhání. Zákon o soudnictví ve věcech 

mládeže tedy používá z hlediska úpravy trvání vazby terminologii trestního řádu ve 

znění před novelou č. 265/2001 Sb., když hovoří o prodloužení vazby mladistvého.  

Na rozdíl od obecné úpravy trestního řízení rozhoduje o prodloužení vazby 

v přípravném řízení ve věcech mladistvých výlučně soudce okresního soudu pro 

mládež, který tak činí na návrh státního zástupce (§ 47 odst. 2 zákona č. 218/2003 Sb.). 

Důvodem tu je závažnost takového rozhodování u mladistvých obviněných, kde vazba 

                                                 
199 Šámal, P. K rozhodování o vazbě a k trvání vazby mladistvého podle zákona o soudnictví 

ve věcech mládeže. Trestněprávní revue, 2004, č. 2, s. 34. 
200 Důvodová zpráva k návrhu zákona o soudnictví ve věcech mládeže. Zvláštní část, k § 47 

až § 52. Viz poznámka pod čarou č. 198. 
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představuje zcela mimořádný zajišťovací prostředek. V tomto směru je specifická i 

úprava rozhodování o prodloužení vazby v řízení před soudem, neboť zde zákon svěřuje 

pravomoc k takovému rozhodnutí namísto soudu pro mládež projednávajícímu danou 

věc soudci nadřízeného soudu pro mládež (§ 47 odst. 3). Návrh na prodloužení lhůty 

vazby zde podává předseda senátu procesního soudu. V obou případech je návrhy třeba 

doručit příslušnému orgánu nejpozději 15 dnů před skončením lhůty (státní zástupce je 

povinen postupovat stejně v případě, že v době kratší než 15 dnů před skončením 

vazební lhůty podá obžalobu). Jedná se o nepřekročitelné časové vymezení, nejsou-li 

návrhy na prodloužení lhůty vazby tímto způsobem doručeny, musí předseda senátu a 

v přípravném řízení státní zástupce propustit mladistvého na svobodu nejpozději den po 

uplynutí lhůty, na niž bylo trvání vazby omezeno (§ 47 odst. 4). I bez výslovného 

ustanovení zákona je nutno stejně postupovat v případě, že příslušný soud pro mládež, 

kterému byl návrh na prodloužení lhůty vazby včas doručen, do skončení této lhůty 

nerozhodl.201 

Nově byla upravena možnost nařízení dohledu probačního úředníka nad 

mladistvým v situaci, kdy došlo v souvislosti s rozhodováním o trvání vazby podle § 47 

z jakéhokoli důvodu k jeho propuštění na svobodu (§ 47 odst. 7). Toto ustanovení 

umožňuje určitý druh kontroly nad dalším chováním mladistvého, která může být 

vykonávána až do skončení jeho trestního stíhání. Důvodem pro tuto úpravu jsou na 

jedné straně velmi krátké lhůty trvání vazby mladistvého, na straně druhé potřeba 

zajistit jeho účast na nezbytných úkonech řízení ve věcech mladistvých, a tím provedení 

tohoto řízení.202 

Již v úvodu kapitoly byla zmíněna významná role náhradních zajišťovacích 

opatření za vazbu v řízení ve věcech mladistvých. Kromě základních čtyř mírnějších 

opatření upravených trestním řádem v § 73 a § 73a (záruka, slib, dohled a peněžitá 

záruka), zavádí zákon o soudnictví ve věcech mládeže pro nahrazení vazby mladistvého 

páté opatření, jímž je umístnění mladistvého v péči důvěryhodné osoby (§ 49 odst. 1, 

§ 50). Na rozdíl od způsobů nahrazení vazby upravených trestním řádem, lze toto 

opatření uplatnit i v případě, že je u mladistvého dán důvod vazby koluzní podle § 67 

písm. b) trestního řádu.  

                                                 
201 Šámal, P. K rozhodování o vazbě a k trvání vazby mladistvého podle zákona o soudnictví 

ve věcech mládeže. Trestněprávní revue, 2004, č. 2, s. 38. 
202 Tamtéž, s. 39. 
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Z hlediska podmínek, které musí být na straně důvěryhodné osoby pro umístění 

mladistvého do její péče splněny, je na prvním místě především ochota a vůbec 

schopnost ujmout se péče a dohledu nad mladistvým. Navíc je třeba poskytnout 

písemný závazek, že bude o mladistvého pečovat a převezme odpovědnost za to, že se 

mladistvý na předvolání dostaví k orgánu činnému v řízení podle zákona 

č. 218/2003 Sb. a že splní i další podmínky, které určí soud pro mládež [§ 50 odst. 1 

písm. a)]. Mladistvý následně musí projevit souhlas se svěřením do péče této osoby a 

taktéž se písemně zavázat k respektování dohodnutých i soudem stanovených podmínek 

[§ 50 odst. 1 písm. b)]. V případě, že mladistvý nebo důvěryhodná osoba neplní své 

závazky, rozhodne orgán rozhodující o vazbě i bez návrhu tak, že důvěryhodnou osobu 

zprostí závazků, které přijala, a současně za podmínek pro umístění mladistvého v péči 

důvěryhodné osoby určí jinou takovou osobu. Není-li to možné, rozhodne o vazbě nebo 

vydá příkaz k zatčení mladistvého [§ 50 odst. 2 písm. a) a b)]. 
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9. Stručný exkurz do právní úpravy vazby v Německu 

Institut procesní vazby je v německém trestním řádu upraven v ustanoveních 

§ 112 až § 126.203 Tzv. vyšetřovací vazba může být nařízena, jsou-li splněny tři 

materiální předpoklady uvedené v § 112 odst. 1. Především se vyžaduje, aby podezření 

ze spáchání trestného činu bylo odůvodněné, doslova naléhavé („dringender 

Tatverdacht“) a aby byl naplněn některý z vazebních důvodů. Zároveň však vazba 

nesmí být nepřiměřená významu věci a očekávané trestní sankci.204 

Všechny vazební důvody je třeba podložit zjištěním konkrétních skutečností, jak 

vyžaduje návětí § 112 odst. 2 a § 112a německého trestního řádu. Důvod vazby útěkové 

(„Flucht oder Fluchtgefahr“) je dán tehdy, jestliže bylo zjištěno, že obviněný je na útěku 

nebo se skrývá (§ 112 odst. 2 bod 1), nebo nebezpečí útěku (resp. vyhýbání se trestnímu 

řízení) po zhodnocení okolností konkrétního případu teprve hrozí (§ 112 odst. 2 bod 2). 

Zahrnuta je sem tedy jak obava z budoucího jednání obviněného, tak jednání již 

uskutečněné.205 Nebezpečí koluze ze strany obviněného čelí vazební důvod podle § 112 

odst. 2 bod 3 („Verdunkelungsgefahr“). Ten se uplatní tehdy, jestliže jednání 

obviněného odůvodňuje podezření, že bude ničit, pozměňovat, odstraňovat, zatajovat 

nebo falšovat důkazy, že bude nedovoleným způsobem ovlivňovat spoluobviněné, 

svědky, popř. znalce, nebo konečně dá pokyn k takovému jednání jiným osobám. 

Současně však na základě tohoto jednání musí hrozit nebezpečí, že bude ztíženo zjištění 

pravdy. Německá právní úprava zná i obdobu vazby předstižné, spočívající v obavě, že 

obviněný do svého pravomocného odsouzení spáchá další trestný čin stejného druhu 

nebo bude v již spáchaném trestném činu pokračovat („Wiederholungsgefahr“). Jako 

vazební důvod se však tato obava může uplatnit výlučně, je-li obviněný důvodně 

                                                 
203 Strafprozessordnung (StPO) ze dne 1. 2. 1877, ve znění vyhlášeném v roce 1987. 

Dostupný z www.gesetze-im-internet.de. 
204 Konkrétně je v § 113 stanoveno, že v případech, kdy je obviněný ohrožen nanejvýš 

šestiměsíčním trestem odnětím svobody nebo stoosmdesáti denními sazbami peněžitého 
trestu, nesmí být vůbec nařízena vazba koluzní a vazba útěková jen za splnění podmínek 
v § 113 odst. 2 

205 Vazba odůvodněná útěkem nebo nebezpečím útěku obviněného je v praxi nařizována 
nejčastěji (více jak 90% případů). Srov. Beulke, W. Strafprozessrecht. 7. přepracované 
vydání. Heidelberg: C. F. Müller Verlag, 2004, s. 118. 
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podezřelý ze spáchání úzce vymezeného okruhu trestných činů, a navíc pouze 

subsidiárně ve vztahu k vazebním důvodům podle § 112 (§ 112a odst. 1, 2).206 

Závažnost spáchaného deliktu („Schwere des Delikts“) je posledním a zároveň 

poněkud problematickým důvodem vazby podle německého trestního řádu. Podle 

doslovného znění zákona zde totiž k nařízení vazby postačí podezření ze spáchání 

některého z taxativně uvedených trestných činů (§ 112 odst. 3), aniž by bylo 

vyžadováno ohrožení účelu trestního řízení jednáním obviněného ve smyslu výše 

uvedených vazebních důvodů. Chybí zde tedy základní podmínka všech 

trestněprocesních donucovacích opatření, a sice potřeba zajištění efektivního provedení 

trestního řízení. Spolkový ústavní soud doplnil cestou ústavně-konformního výkladu 

uvedené ustanovení v tom smyslu, že nařízení vyšetřovací vazby na základě § 112 odst. 

3 je možné pouze tehdy, pokud je důvodné podezření spojeno s existencí některého 

důvodu vazby podle § 112, byť se v daném případě může jednat o nižší intenzitu 

naplnění těchto důvodů.207 

Obviněný se bere do vazby na základě zatýkacího rozkazu („Haftbefehl“), který 

je oprávněn vydat jedině soudce (§ 114). Zadržený obviněný musí být neprodleně 

(nejpozději den následující po zadržení - § 115 odst. 2) předveden před příslušného 

soudce, který jej vyslechne a rozhodne o dalším osudu zatýkacího rozkazu. Pokud bude 

i po tomto výslechu zatýkací rozkaz potvrzen, musí být obviněný poučen o 

prostředcích, kterými se může domáhat přezkumu nařízení vazby. Těmito prostředky 

jsou vazební stížnost podle § 304 odst. 1 („Haftbeschwerde“) a návrh na přezkoumání 

trvání vazby podle § 117 odst. 1 („Haftprüfung“). 

Dokud nebyl proti obviněnému vynesen rozsudek odsuzující k trestu odnětí 

svobody, nesmí délka trvání vyšetřovací vazby zásadně překročit šest měsíců (§ 121 

odst. 1). O výjimkách z této zásady rozhoduje vrchní zemský soud, a to v případě, že 

zvláštní složitost nebo rozsah vyšetřování, popřípadě jiný důležitý důvod, dosud 

neumožňují vydání rozsudku a zároveň dostatečně odůvodňují (ospravedlňují) delší 

                                                 
206 Odůvodněno je to povahou tohoto vazebního důvodu, který spíše než zajišťovací 

prostředek představuje opatření kriminálně-preventivní. Srov. Kühne, H. 
Strafprozessrecht. 5. přepracované a rozšířené vydání. Heidelberg: C. H. Müller Verlag, 
1999, s. 179. 

207 Rozhodnutí Spolkového ústavního soudu ze dne 15. 12. 1965, sp. zn. 1 BvR 513/65, 
Sbírka rozhodnutí Spolkového ústavního soudu, sv. 19, s. 342 (BVerfGE 19, 342 - 
Wencker]. Dostupné z http://www.fallrecht.de. 
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trvání vazby v konkrétním případě (§ 121 odst. 1, 2). Celková nejvyšší možná délka 

vazby v německém trestním procesu tak není nikterak ohraničena, neboť může být při 

splnění výše uvedených podmínek vrchním zemským soudem fakticky neomezeně 

prodlužována. Jedině, jde-li o vazbu předstižnou podle § 112a, nesmí její délka 

přesáhnout jeden rok (viz § 122a). 

V ustanovení § 118a německý trestní řád výslovně upravuje zvláštní a v určitých 

případech nezbytnou formu projednání vazebních věcí, a sice formu ústního jednání. 

Toto jednání musí být nařízeno, požádá-li o to obviněný spolu s návrhem na 

přezkoumání vazby (§ 118 odst. 1), nebo určí-li tak v rámci přezkumu podle svého 

uvážení příslušný soud. Totéž je možné v řízení o stížnosti proti nařízení vazby (§ 118 

odst. 2) nebo v řízení o prodloužení vazby před vrchním zemským soudem podle § 122. 

Ústní jednání je třeba provést neprodleně a zajistit účast obviněného, popř. ve 

výjimečných případech toliko obhájce obviněného na tomto jednání (§ 118 odst. 5, 

§ 118a odst. 2). Soud je v rámci ústního jednání povinen vyslechnout všechny 

zúčastněné. Byla-li vazba obviněného po provedení ústního jednání shledána 

oprávněnou, má obviněný nárok na nařízení dalšího ústního jednání až po uplynutí tří 

měsíců celkové doby vazby a minimálně dvou měsíců od konání posledního ústního 

jednání (§ 118 odst. 3). Nárok obviněného se rovněž neuplatní v hlavním líčení a po 

vynesení rozsudku odsuzujícího k trestu odnětí svobody (§ 118 odst. 4). 

Německá právní úprava zná i prostředky mírnější povahy, které lze vůči 

obviněnému namísto vazby uplatnit. Nehovoří se však o nahrazení vazby, nýbrž o 

pozastavení výkonu zatýkacího rozkazu, který plní v německém trestním procesu úlohu 

rozhodnutí o vzetí do vazby. Tak podle § 116 lze pozastavit výkon vazby, jsou-li 

k dispozici méně závažná opatření umožňující dosažení účelu vazby. Jde-li o vazbu 

odůvodněnou nebezpečím útěku obviněného, zná zákon opatření v podobě nařízení 

konkrétních povinností obviněnému (např. povinnost hlásit se u příslušných procesních 

orgánů, povinnost neopouštět trvalé bydliště) a opatření v podobě poskytnutí přiměřené 

jistoty (kauce), ať už obviněným nebo jinou osobou (§ 116 odst. 1 bod 1 až 4). Na rozdíl 

od české právní úpravy lze v německém trestním procesu nahradit i výkon vazby 

koluzní. V úvahu zde však přichází pouze nařízení obviněnému zdržet se kontaktu s 

osobami spoluobviněných, svědků nebo znalců (§ 116 odst. 2). Vazba předstižná může 

být pozastavena, lze-li očekávat, že obviněný bude dodržovat konkrétní příkazy soudce 
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(jejich podoba zde není specifikována), a že se tak podaří dosáhnout účelu této vazby 

(§ 116 odst. 3). 
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10. Právní úprava vazby de lege ferenda  

Již na několika místech této práce bylo zmíněno, že v rámci rekodifikačních 

prací v oboru trestního práva procesního byl vypracován a dne 20. 8. 2008 vládou 

schválen věcný záměr nového trestního řádu.208 Jedná se již o opakovaný pokus, když 

předchozí návrh z roku 2005 posléze nevedl k vypracování paragrafovaného znění 

zákona. Rovněž v případě věcného záměru ze dne 20. 8. 2008 skončily legislativní 

práce na mrtvém bodě. Svou roli v tomto vývoji sehrál především nečekaný obrat na 

politické scéně na jaře roku 2009, když vláda, z jejíž činnosti věcný záměr vzešel, 

musela několik měsíců po jeho schválení na základě vyslovení nedůvěry Poslaneckou 

sněmovnou náhle ukončit své působení. Otázkou je, nakolik je tedy možné ze 

stávajícího věcného záměru vycházet. Podle oficiálních informací Ministerstva 

spravedlnosti ČR zůstává návrh prozatím aktuální ve svém původním znění, a to 

přinejmenším do okamžiku, kdy k němu zaujme stanovisko nově vzniklá vláda.209 

Z tohoto důvodu, a především také proto, že dokument obsahuje podle názoru autorky 

této práce kvalitní a na základě zkušeností z aplikace novely č. 265/2001 Sb. 

propracovanou úpravu trestního řízení, bude při pojednání o možném budoucím vývoji 

institutu vazby vycházeno z podoby změn, tak jak jsou součástí věcného záměru 

trestního řádu ze dne 20. 8. 2008. 

Jako hlavní cíl nové právní úpravy vazby proklamuje věcný záměr zjednodušení 

vazebního řízení. V mezích ústavního pořádku by měla být zjednodušena a zefektivněna 

především komplikovaná, nepřehledná a v určitém ohledu rovněž přehnaně formální 

úprava rozhodování o dalším trvání vazby. Otázka nejednoznačného výkladu některých 

pojmů je řešena jejich upřesněním, zúžením, avšak v určitých případech také rozšířením 

věcného rozsahu těchto pojmů. Navrhovaná varianta neopomíjí ani procesní záruky 

práv obviněného vyplývající z mezinárodních dokumentů o lidských právech a instituty 

jim sloužící, které se dosud v trestním řízení uplatňovaly bez výslovné zákonné úpravy. 

Problematika materiálního vazebního práva je v návrhu řešena v podstatě shodně 

se stávající úpravou, přesto je třeba upozornit na několik významnějších změn. Základní 

důvody vazby byly upřesněny a doplněny v případě vazby útěkové a vazby předstižné. 

                                                 
208 Schválen usnesením vlády č. 996. Dostupný z http://portal.justice.cz. 
209 Informace byly poskytnuty právničkou legislativního odboru Ministerstva spravedlnosti 

ČR, oddělení trestně právní legislativy, Mgr. Lenkou Trešlovou. 
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Hrozba vysokého trestu jako důvod vazby útěkové by se nově mohla týkat výlučně 

obviněných ze zvlášť závažného zločinu. Navrhované doplnění vazby předstižné by 

umožnilo čelit na základě tohoto důvodu nejen obavě z opakování trestné činnosti, pro 

niž je obviněný stíhán (tzn. činnosti stejného druhu), ale rovněž obavě ze spáchání jiné 

trestné činnosti, která na předchozí navazuje nebo z ní vyplývá (např. u obviněného z 

trestného činu vydírání by hrozilo spáchání trestného činu vraždy). V podobném duchu 

by byl rozšířen i korespondující zpřísněný důvod vazby [současně upraven v § 68 pod 

písmenem e)]. Zatímco dnes je možné tento důvod uplatnit výlučně v rámci 

probíhajícího trestního řízení (s připuštěním striktně vymezených výjimek – viz kapitola 

5.3), počítá navrhovaná úprava s postihnutím i takového jednání obviněného, které 

rozsah aktuálně probíhajícího trestního řízení přesahuje. Konkrétně jde o pokračování 

v trestné činnosti dalším jednáním (před zahájením trestního stíhání) a opakování 

trestné činnosti, za niž již byl obviněný v minulosti odsouzen (recidiva). U všech 

zpřísněných důvodů vazby bude zdůrazněno, že se jedná o důvody kvalifikované. 

Velmi diskutovaná problematika trvání vazby, tak jak je v současnosti v trestním 

řádu upravena, je výsledkem změn provedených na základě tzv. velké novely. I když 

nový systém rozhodování o trvání vazby měl zpřísnit užívání tohoto institutu a 

eliminovat případy neodůvodněného vazebního stíhání, stalo se tak vesměs na úkor 

přehlednosti a rychlosti řízení. Neúměrné množství lhůt, komplikovanost a častá 

duplicita rozhodování jednotlivých orgánů při přezkumu vazby (přezkum z úřední 

povinnosti současně nelze nahradit přezkumem z podnětu obviněného) jsou 

skutečnostmi, které vazební řízení, a potažmo průběh celého trestního řízení, zdržují a 

paradoxně odpoutávají pozornost od samotného merita věci.210  

Věcný záměr proto počítá především s odstraněním uvedené duplicity 

rozhodování, když za rozhodnutí o dalším trvání vazby výslovně prohlašuje nejen 

rozhodnutí učiněné z úřední povinnosti (na základě uplynutí příslušné lhůty nebo 

v souvislosti se zákonným institutem – např. předběžné projednání obžaloby), ale 

rovněž to, ke kterému došlo z podnětu obviněného (např. k žádosti o propuštění 

z vazby). Na to navazuje i sjednocení subjektů oprávněných rozhodovat o dalším trvání 

vazby, když nadále bude tímto subjektem jedině soud, resp. soudce v přípravném řízení. 

                                                 
210 Srov. Zpráva o analýze a vyhodnocení účinnosti novely trestního řádu č. 265/2001 Sb. ve 

vztahu k soudnímu řízení. Trestní kolegium Nejvyššího soudu ČR, sp. zn. Ts 42/2003, 
Brno, 29. 9. 2004. 
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Důvody, jež vedly autory záměru k tomuto řešení, vycházejí z nálezu Ústavního soudu 

sp. zn. I. ÚS 573/02, ve kterém Ústavní soud s odkazem na judikaturu Evropského 

soudu pro lidská práva dovodil, že státní zástupce není subjektem, který by vyhověl 

požadavkům článku 5 odst. 4 Úmluvy, neboť nesplňuje základní institucionální 

předpoklady ve smyslu tohoto ustanovení, a sice nezávislost a nestrannost. Státnímu 

zástupci tak podle nově navrhované úpravy bude svěřeno toliko rozhodnutí o propuštění 

obviněného z vazby na svobodu, a to popřípadě i při nahrazení vazby některým 

mírnějším opatřením. Lhůta, ve které soud rozhoduje z úřední povinnosti o dalším 

trvání vazby, bude prodloužena na šest měsíců od právní moci posledního rozhodnutí o 

trvání vazby, ať už učiněného z moci úřední nebo k žádosti obviněného, a bude 

výslovně vymezena jako propadná. V přípravném řízení bude soud rozhodovat na 

základě návrhu státního zástupce podaného nejpozději jeden měsíc před uplynutím této 

lhůty. 

Právo obviněného žádat kdykoli o propuštění z vazby na svobodu bude 

zachováno při prodloužení lhůty, která musí od posledního zamítavého rozhodnutí o 

žádosti uběhnout, aby měl soud povinnost se žádostí zabývat. Nově bude moci 

obviněný podat opakovanou žádost až po uplynutí jednoho měsíce, namísto 

dosavadních čtrnácti dnů. Věcný záměr zároveň výslovně stanoví, že žádostí o 

propuštění z vazby je i návrh obviněného na přijetí některého opatření nahrazujícího 

vazbu, nebude tedy třeba rozhodovat o takovém podání vedle žádosti zvlášť. 

Ve stejné výši zůstanou celkové doby trvání vazby v trestním řízení i poměr 

jejich rozdělení na přípravné řízení a řízení před soudem, přičemž se budou i nadále 

odvíjet od typové závažnosti stíhaného trestného činu. Ke změnám dochází v úpravě 

běhu maximálních lhůt vazby v případě vyhlášení rozsudku odsuzujícího za zvlášť 

závažný zločin k nepodmíněnému trestu odnětí svobody. Obviněný může být ve vazbě 

ponechán i po uplynutí těchto lhůt až do nařízení výkonu trestu, avšak zpřesňuje se 

postup v situaci, kdy byl vyhlášený a dosud nepravomocný rozsudek později zrušen ve 

výroku o vině. V takovém případě je třeba znovu rozhodnout o vazbě obviněného, a to 

již s plným zřetelem na ustanovení o nejvyšší přípustné době trvání vazby. 

Požadavkům Úmluvy na řízení, ve kterém je přezkoumávána zákonnost vazby 

(článek 5 odst. 4), bude vyhověno zavedením speciálního řízení o vazbě, které umožní 

rozhodovat urychleně a při zajištění účasti obviněného a jeho obhájce. Smyslem tohoto 
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řízení, probíhajícího ve formě neveřejného zasedání, je zajistit obviněnému možnost 

osobně se vyjádřit k dalšímu trvání vazby (právo být slyšen), soudu možnost 

vyslechnout argumenty obhajoby a za aktivní účasti stran provést potřebná šetření, popř. 

i důkazy. Ve zvláštním řízení bude třeba rozhodovat vždy v souvislosti s rozhodováním 

o naplnění tzv. kvalifikovaných důvodů vazby a dále v případech, kdy o to obviněný 

v souvislosti s rozhodováním o vazbě z důležitého důvodu požádá. Řízení však nebude 

třeba provádět dřív než do uplynutí doby tří měsíců od konání posledního řízení, 

neuvede-li obviněný nové okolnosti týkající se důvodů nebo trvání vazby a jeho výslech 

nebude nutný k náležitému posouzení trvání vazby. 

V úpravě institutů umožňujících nahradit vazbu by podle věcného záměru byla 

provedena oproti současnému stavu poměrně zásadní změna. Nepředpokládá se totiž 

další omezení uplatnění nahrazujících institutů ve vztahu k vazbě koluzní a vazbě 

předstižné. Autoři odůvodňují zvolené řešení opět odkazem na judikaturu Evropského 

soudu pro lidská práva, který doporučil nevylučovat použití těchto opatření ve všech 

případech a priori zákonem a ponechat v tomto smyslu prostor uvážení oprávněného 

orgánu.211 Záměr rozšiřuje katalog institutů nahrazujících vazbu o institut 

elektronického sledování, které umožní monitorovat pohyb obviněného pomocí 

speciálního náramku. 

                                                 
211 Rozhodnutí ze dne 19. 6. 2001, S. B. C. proti Spojenému království (stížnost č. 39360/98, 

§ 22). 
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11. Závěr 

Přivést pachatele trestného činu k odpovědnosti. Tak je možno zjednodušeně 

vyjádřit hlavní úkol trestního řízení. Cesta k dosažení tohoto úkolu se však vyznačuje 

mimořádně obtížnými momenty konfliktu dvou odlišných zájmů, na jedné straně zájem 

na účinné ochraně společnosti dopadením a spravedlivým potrestáním pachatele 

trestného činu, na straně druhé nutný respekt a ochrana základních práv a svobod osoby, 

proti níž se řízení vede. I s přihlédnutím k předložené práci lze konstatovat, že vůdčím 

symbolem všech negativních důsledků spojených s trestním řízením je právě vazba. 

Naproti tomu však nelze opomíjet zatím nezastupitelnou roli tohoto institutu v trestním 

řízení, neboť přes všechna svá úskalí vazba nezanedbatelným způsobem podporuje a 

chrání účel trestního řízení. Jsou-li pravidla pro její aplikaci správně nastavena a 

příslušnými orgány v praxi také náležitě respektována, dají se její negativní 

konsekvence omezit na nezbytné a ústavně akceptovatelné minimum.  

V jednotlivých částech této práce byla podrobena rozboru právní úprava vazby 

uplatňující se v rámci trestního řízení, někdy nazývaná též vyšetřovací. Z hlediska 

rozsahu práce nebylo možné pokrýt ostatní případy vazby, které jsou tak zmíněny pouze 

krátkým výčtem v úvodu práce. Prostoru se nedostalo rovněž některým dalším otázkám 

s vazbou velmi blízce souvisejícím, například otázce odpovědnosti státu za nezákonné 

či nespravedlivé rozhodnutí o vazbě nebo otázce omezení obviněného ve výkonu trestu 

odnětí svobody, okrajově byl charakterizován i výkon vazby.  

Jedním z cílů práce určených na jejím počátku byl i cíl zmapovat vývoj a další 

směřování právní úpravy vazby. Na závěr je možné zhodnotit, že se tato oblast 

vyznačuje zvlášť vysokou dynamikou vývoje vedenou snahou zákonodárce o neustálé 

zkvalitňování právní úpravy. Ne vždy se však tento vývoj ubíral správným směrem. 

Pokus o maximální zpřísnění a urychlení vazebního řízení ve smyslu zavádění nových 

pravomocí a povinností orgánů činných v trestním řízení, zkracování a rozdělování lhůt, 

se v praxi i přes nesporné úspěchy neprojevil jednoznačně pozitivně. Naopak se 

ukázalo, že tím byla vytvořena zákonná úprava nadbytečně formální, jež může působit i 

kontraproduktivně a vést ke zpomalení celého řízení. Jako nejlepší východisko se pak 

nabízí celkové zjednodušení a vytvoření přehledného komplexu pravidel s jasným a 

ústavně souladným rozdělením pravomocí mezi orgány činnými v trestním řízení, s 
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vymezením jejich povinností tak, aby respektovalo podstatu a účel jednotlivých fází 

trestního řízení, a při jednoznačném určení povahy rozhodnutí a lhůt uplatňujících se 

ve vazebním řízení. Tyto a další závěry do jisté míry reflektuje připravovaná 

rekodifikace trestního práva procesního, jak o tom bylo pojednáno výše. Nadále však 

zůstávají neřešeny některé částečně sporné otázky (například povinnost soudce vyjádřit 

se v rozhodnutí o vzetí do vazby vydaném v soudní fázi řízení k otázce důvodnosti 

obvinění, které tak lze chápat jako předjímání jeho budoucího rozhodnutí ve věci).  

Za zásadní lze na závěr označit rovněž vliv judikatury na právní úpravu vazby. 

Již na počátku bylo předpokládáno, že podstatná část výkladu bude podpořena a 

dovysvětlena pomocí publikovaných rozhodnutí obecných soudů, nálezů Ústavního 

soudu a rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva. Rozsah, ve kterém se tak stalo, 

svědčí na jedné straně o obtížnosti a časté nejednoznačnosti právní úpravy, na straně 

druhé vyjadřuje vzácnou a citlivou povahu celé materie, i vážnost, se kterou k ní soudy 

přistupují. Ústavní soud se výkladem zákonného omezení osobní svobody obviněného 

zabývá nepřetržitě, přičemž vždy zdůrazňuje povinnost restriktivního výkladu norem 

omezujících základní práva a svobody. Jakých, mnohdy překvapivých podob tento 

restriktivní výklad může nabývat, bylo naznačeno v textu práce. Zde lze snad pro 

zajímavost poukázat na zásah Ústavního soudu do zákonné úpravy vazby, ke kterému 

došlo v samotném závěru zpracování tohoto textu a kterým Ústavní soud zrušil 

v trestním řádu úpravu platnou téměř padesát let (nález sp. zn. Pl. ÚS 6/10 – viz 

kapitola 6.3.1). 

Nezbývá než dodat, co bylo nanejvýš zřejmé již na počátku zkoumání, že 

problematika vazby je mimořádně závažnou a citlivou materií, jež vyžaduje precizní 

zákonnou úpravu a mimořádnou obezřetnost orgánů činných v trestním řízení při 

zacházení s touto úpravou. Rozhodnutí o vzetí do vazby představuje rozhodnutí 

„o zbytku života“ osoby, jejíž vina se v řízení může a nemusí prokázat, což je třeba mít 

neustále na paměti. 
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Resumé v německém jazyce 

Als Thema meiner Diplomarbeit habe ich „Probleme der Untersuchungshaft“ 

ausgewählt. Es geht um ein höchst aktuelles Thema, was nicht nur die ständige 

Rechtsprechung des tschechischen Verfassungsgerichts, sondern auch die Häufigkeit 

der Novellierungen der gesetzlichen Regelung (Strafprozessordnung, Gesetz Nr. 

141/1961 Slg.) beweist. Einen entscheidenden Grund dafür stellt das besondere 

Schwergewicht dieses Instruments dar, mit dem es in die Grundrechte und 

Grundfreiheiten eingreift. Gemeint ist hauptsächlich das Recht des Menschen auf 

persönliche Freiheit, gewährleistet in dem Artikel 8 der tschechischen Verfassung und 

in dem Artikel 5 der europäischen Menschenrechtskonvention. 

Untersuchungshaft dient – wie alle anderen Zwangsmittel – zur Erfüllung des 

Zweckes des Strafverfahrens. Sie hat ausschließlich Verfahrenssicherungscharakter und 

bedeutet auf keinen Fall vorweggenommene Strafe für den Beschuldigten, da ihm das 

Unschuldsvermutungsprinzip zugutekommt. Damit soll nur die Anwesenheit des 

Beschuldigten am Verfahren, die ordnungsgemäße Tatsachenermittlung und die 

Vollstreckung gesichert werden. Trotzdem ist diese Maßnahme in meisten Fällen mit 

sehr negativen und nur schwer verbesserlichen Folgen verbunden, die nicht nur den 

Beschuldigten, sondern auch seine Familienangehörige und andere ihm nahestehende 

Personen betreffen. Aufgrund dieser Tatsachen wird die Untersuchungshaft in jeder 

Rechtsordnung immer sorgfältiger geregelt, um die Nachteile möglichst zu vermindern 

und dem Missbrauch zu vermeiden.  

Die Diplomarbeit ist in neun Kapitel eingeteilt. Nach einer kurzen historischen 

Übersicht der gesetzlichen Regelung in diesem Rechtsbereich wird der verfassungs- und 

internationalrechtliche Schutz des Rechts auf persönliche Freiheit behandelt, sowie der 

Begriff der Untersuchungshaft im Allgemeinen. Den Hauptteil der Arbeit bilden die 

Kapitel über die materielle und formelle gesetzliche Haftregelung. Danach folgt die 

Abhandlung über dem Vollzug der Untersuchungshaft und über den Besonderheiten der 

Untersuchungshaft der Jugendlichen. Auch der deutschen Haftregelung wird in einem 

der letzten Kapitel Aufmerksamkeit geschenkt. Ganz am Ende des Textes wird auf die 

möglichen zukünftigen Änderungen der gesetzlichen Regelung hingewiesen. 
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