
RESUMÉ PROBLÉMY INSTITUTU VAZBY

Diplomová práce se zabývá aktuálním a zajímavým tématem Problémy institutu 

vazby. Tento trestněprocesní institut způsobuje aplikační problémy, přičemž důsledku toho 

k němu existuje bohatá judikatura, jak Ústavního soudu České republiky, tak i Evropského 

soudu pro lidská práva. Institut vazby je bezpochyby mimořádně citlivým tématem a jedním 

z nejzávažnějších zásahů do základních lidských práv. Použitím institutu vazby slouží 

k zajištění osoby obviněného pro účely trestního řízení nebo výkonu trestu, kdy je omezena 

osobní svoboda obviněného. 

Vlastní text diplomové práce je rozdělen do šesti kapitol. V úvodu diplomové práce je 

proveden exkurs do historie institutu vazby, jak se měnil v důsledku přijímání nových 

trestních řádů a jejich novelizací, zejména po roce 1989. Dále je pozornost zaměřena na 

ústavněprávní a mezinárodněprávní dokumenty garantující ochranu osobní svobodě a limity 

jejího omezení. V této kapitole je pozornost zaměřena i na právo na slyšení z pohledu názorů 

obsažených v judikátech Evropského soudu pro lidská práva a Ústavního soudu České 

republiky. Pak následuje kapitola, která pojednává o materiálním vazebním právu, pod které 

spadá vymezení pojmu vazby, typické principy použití vazby, podstatné rysy vazby a základní 

podmínky použití tohoto institutu a konkrétní vazební důvody a nakonec i instituty 

nahrazující vazbu. Další kapitola se zabývá formálním vazebním právem, tedy rozhodnutími, 

která činí orgány rozhodující o vazbě. Do trestního řádu bylo v důsledku judikatury 

Evropského soudu pro lidská práva a Ústavního soudu České republiky zavedeno vazební 

zasedání, což je nová zvláštní forma zasedání, ve kterém je umožněno obviněnému „být 

slyšen“. Dále se tato kapitola zabývá přezkumem důvodnosti vazby, jakožto i délkou trvání 

vazby. Předposlední kapitola je věnována právní úpravě institutu vazby v řízení ve věcech 

mladistvých, jak obecným aspektům úpravy vazby, tak i rozdílům použití vazby oproti 

dospělým. Použití vazby u mladistvých by mělo být vždy výjimečným opatřením, u kterého 

zákon striktně omezuje podmínky jejího použití. Poslední kapitola pojednává o použití 

institutu vazby při uskutečňování právního styku s cizinou, jakožto zvláštním druhu vazby.




