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1. ÚVOD

Tématem mé diplomové práce je „Problémy institutu vazby“, které se mi jeví 

jako aktuální a zajímavé. V mé práci chci věnovat pozornost úpravě tohoto procesního 

institutu v českém právním řádu a dále ve vybrané judikatuře Evropského soudu pro 

lidská práva. 

Institut vazby je bezpochyby mimořádně citlivým tématem a jedním z 

nejzávažnějších zásahů do základních lidských práv, tj. do osobní svobody člověka, o 

jehož vině nebylo dosud pravomocně rozhodnuto. Při použití tohoto institutu musí být 

vždy ctěna zásada presumpce neviny, tj. dokud pravomocným odsuzujícím rozsudkem 

soudu není vina vyslovena, nelze na toho, proti němuž se vede trestní řízení, hledět, 

jako by byl vinen. Proto, že je tento institut natolik závažným zásahem do práv a svobod 

člověka, musí stát vymezit podmínky jejího použití a dát vazebně stíhanému člověku 

garanci, že bude moci uplatnit svá práva, i když není trestně stíhán na svobodě.

Institut vazby se řadí do trestněprocesních institutů, které způsobují aplikační 

problémy a které neustále podněcují četné diskuze. K tomuto institutu existuje i právě 

proto bohatá judikatura Ústavního soudu ČR a i Evropského soudu pro lidská práva, 

která v mnohém ovlivnila úpravu tohoto institutu v českém právním řádu, zejména 

rozšířila obsah práv osob, které jsou vazebně stíhané. V neposlední řadě je toto téma 

hojně diskutováno v laických kruzích a stává se tak terčem kritiky sdělovacích 

prostředků, jak je tomu v případech, kdy je vazebně stíhána známá osobnost. Jakkoliv 

se někomu tento institut vazby může jevit jako sporný, má nepopiratelně své místo 

v právním řádě demokratického systému.

U mnoha institutů trestního práva se střetávají protichůdné zájmy orgánů 

činných v trestním řízení se zájmy osob, proti nimž se trestní řízení vede a jejich 

obhájců. Ne jinak je tomu u institutu vazby. Odborné kruhy se shodují na potřebnosti 

tohoto institutu, avšak liší se v názorech na jeho rozsah a situace, při kterých má být 

použit. I když se zdá tento institut pro orgány činné v trestním řízení nezbytným, měl by 

být využíván jen ve výjimečných případech a vždy by měl být patřičně odůvodněn.

Obviněný má ztíženou důkazní situaci, protože je vzat do vazby, bez možnosti opatřit si 
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osobně důkazní materiál, rozloučit se s blízkými a uspořádat si osobní záležitosti, 

přičemž ztráta osobní svobody je vždy spojena s velkou psychickou zátěží.

Příznivý se zdá trend, zaznamenaný ve statistikách Ministerstva spravedlnosti

ČR, snižování absolutního počtu vazebně stíhaných osob a i délka trvání vazby jak u 

dospělých, tak i u mladistvých obviněných.

Diplomovou práci jsem rozdělila do šesti kapitol. V úvodní kapitole se věnuji 

některým historickým úpravám institutu vazby na našem území a důležitým změnám, 

z pohledu demokratického právního státu, které proběhly po roce 1989, kdy téměř 

každá novela trestního řádu po roce 1989 se více či méně týkala i institutu vazby.

V navazující kapitole se věnuji ústavním limitům omezení osobní svobody 

z pohledu Ústavy České republiky a Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a 

svobod a Mezinárodního paktu o občanských a politických právech. Zaměřila jsem si i 

na téma práva obviněného být slyšen při rozhodování ve vazebních věcech.

Ve třetí kapitole se zaměřuji na materiální vazební právo, tj. na zákonné 

podmínky vazby, jednotlivé vazební důvody, instituty sloužící k nahrazení vazby a na 

zákonné lhůty týkající se institutu vazby, principy jejího použití.

Ve čtvrté kapitole se zabývám formálním vazebním právem, tj. rozhodnutími 

v rámci vazebního řízení, přezkoumáváním důvodů vazby, rozhodováním o dalším 

trvání vazby.

Předposlední kapitola je věnována úpravě vazby mladistvých, rozdílům úpravy 

vazby mladistvých oproti úpravě vazby dospělých, délkou vazby, nahrazovacími 

instituty vazby.

Konečně v poslední kapitole je v centru pozornosti vazba uskutečňovaná při 

právním styku s cizinou.

Mým cílem je podat přinejmenším základní obraz o otázkách zákonné úpravy 

institutu vazby v právním řádu České republiky a provést charakteristiku několika 

zajímavých nálezů Ústavního soudu České Republiky a Evropského soudu pro lidská 

práva.

Text diplomové práce je zpracován k datu 30.10.2012.
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2. HISTORICKÝ EXKURS DO VAZEBNÍHO PRÁVA

Institut vazby se v proměně času velice vyvíjel, snad každá novelizace trestního 

řádu změnila i úpravu vazebního práva. Na následujících stránkách jsem se snažila 

stručně popsat a vyzdvihnout některé zajímavé aspekty změny úpravy institutu vazby.

2.1. Právní úprava institutu vazby před 1.8.1950

Na území tehdejších českých zemí v období mezi dvěma světovými válkami a 

krátce po druhé světové válce platil v oblasti trestního řízení zákon č. 119/1873 ř.z., 

jímž se uvádí trestní řád, který byl recipován zákonem č. 11/1918 z. a n. z rakouského 

práva. Vyšetřovací vazbu bylo možné uvalit jen na obviněného, který zůstával 

podezřelým ze zločinu nebo přečinu i po svém výslechu vyšetřujícím soudcem a je u něj 

dán některý z vazebních důvodů. Tento zákon rozeznával 3 vazební důvody, a to 

útěkový, předstižný a koluzní důvod vazby. Oproti dnešní úpravě byla vazba obligatorní 

v případě, že se vedlo trestní řízení o zločinu, za který bylo možno podle zákona uložit 

trest smrti nebo nejméně 10 let odnětí svobody.

2.2. Právní úprava institutu vazby po 1.8. 1950

Právní úprava vazby dle z. č. 87/1950 Sb. byla převzata ze zákona č. 119/1873 

ř.z., jímž se uvádí trestní řád, ale trestní proces již byl velmi negativně ovlivněn 

historickými událostmi, kdy byl kladen největší důraz na přípravné řízení, které konala 

policie se širokou škálou pravomocí. Úsek trestního řízení vyšetřování konal prokurátor, 

který byl oprávněn nařídit orgánům národní bezpečnosti povolaným k vyhledávání, aby 

vykonaly jednotlivé vyšetřovací úkony. Trestní řád také rozšířil důvody vazby. 

Obligatorní vazba musela být uvalena v případě, že se konalo trestní řízení ve věci 

podezření z trestného činu, na který zákon stanovil trest smrti, trest odnětí svobody na 

doživotí či trest odnětí svobody, jehož dolní hranice činila nejméně 10 let. Důvody 

fakultativní vazby byly útěkový, koluzní a předstižný. O vazbě rozhodoval prokurátor.

Zákon neobsahoval žádné ustanovení o délce trvání vazby, ani i o způsobu, jakým se 

mělo rozhodovat o jejím prodloužení.
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Následně byl přijat zákon č. 64/1956 Sb., ten zavedl institut prozatímní vazby, o té 

mohly rozhodnout vyšetřovací orgány, kdy osoba, která byla na základě zjištěných 

skutečností podezřelá ze spáchání trestného činu, mohla být do této vazby vzata, jestliže 

tu byl některý z důvodu vazby a věc nesnesla odkladu. Naopak již tento zákon neznal 

obligatorní vazbu, ale pouze fakultativní, a o tom, zda má být obviněný vzat do vazby, 

se rozhodovalo podle okolností konkrétního případu. Tento zákon také zavedl 

maximální lhůty trvání vazby. Vazba mohla v přípravném řízení trvat 2 měsíce, přičemž 

prokurátor mohl vazbu prodloužit nejvíce o jeden měsíc, kdy takto prodloužit trvání 

vazby nešlo u vazby koluzní.

Přelomovým zákonem byl nový trestní řád č. 141/1961 Sb., který byl ovlivněn 

novým trendem odstátňování státu. Tento zákon byl mnohokrát novelizován, avšak je 

účinný dodnes. Vazba byla i nadále fakultativní. Obviněný mohl být vzat do vazby je 

tehdy, byly-ly tu skutečnosti, které odůvodňovaly obavu, a) že uprchne nebo se bude 

skrývat, aby se tak trestnímu stíhání nebo trestu vyhnul, zejména nebylo-li možno jeho 

totožnost hned zjistit, neměl-li stálé bydliště nebo zaměstnání anebo hrozil-li mu vysoký 

trest, b) že bude působit na svědky nebo spoluobviněné nebo jinak mařit objasňování 

skutečností závažných pro trestní stíhání nebo c) že bude pokračovat v trestné činnosti, 

dokoná trestný čin, o který se pokusil, nebo vykoná trestný čin, který připravoval nebo 

kterým hrozil. O vazbě rozhodoval soud, v přípravném řízení prokurátor. Vazba mohla 

trvat nejvýše dva měsíce, avšak nadřízený prokurátor ji mohl prodloužit o další jeden 

měsíc. Na delší dobu mohl vazbu prodloužit jen generální prokurátor, avšak nejvyšší 

přípustná délka doba trvání vazby nebyla stanovena. Novelizací provedenou zákonem č. 

149/1969 Sb. přešlo oprávnění prodloužit vazbu na nadřízeného prokurátora.

2.3. Právní úprava institutu vazby po roce 1989

Po roce 1989 nadále platil zákon č. 141/1961 Sb. jen s mnoha novelizacemi 

ovlivněnými polistopadovými změnami a především přijatou Ústavou České republiky

a Listinou základních práv a svobod. Novela trestního řádu provedená zákonem č. 

159/1989 Sb., upravila zásadně trvání vazby, protože stanovila, že vazba v přípravném 

řízení může trvat vždy jen nezbytně nutnou dobu a maximálně jeden rok, po vypršení 

této doby, musel být obviněný z vazby propuštěn na svobodu. Celková vazba v trestním 
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řízení nesměla přesáhnout horní hranici trestní sazby odnětí svobody stanovené na čin, 

pro který byl obviněný ve vazbě, jinak musel být obviněný propuštěn na svobodu. Další 

úpravu trvání vazby v řízení před soudem provedla novela č. 303/1990 Sb., kdy vazba 

mohla trvat nejvýše jeden rok, avšak v řízení o taxativně vyjmenovaných trestných 

činech, mohla trvat vazba v řízení před soudem takovou dobu, aby spolu s trvání vazbou 

v přípravném řízení, nepřesáhla dva roky, v případě, že vazba byla pouze v řízení před 

soudem, mohla trvat nejvýše dva roky. Novela provedená zákonem č. 558/1991 Sb. 

přenesla rozhodování o vzetí do vazby z prokurátora na soudce a vazbu v přípravném 

řízení prodlužoval soudce na návrh prokurátora. Trvání vazby v přípravném řízení 

nesměla přesáhnout dva roky. Všechny orgány činné v trestním řízení byly povinny 

zkoumat v každém období trestního stíhání, zda důvody vazby ještě trvaly.  Novela č. 

178/1991 Sb. vložila před slovo „skutečnosti“ slovo konkrétní, aby tak bylo 

zdůrazněno, že se musí jednat o okolnosti, jež se opírají o příslušná zjištění orgánů 

činných v trestním řízení a dále bylo vypuštěno slovo „zaměstnání“ z § 67 písm. a) tr. 

řádu. Novela č. 166/1998 Sb. formulovala koluzní důvod vazby tak, že nadále se 

vyžadovala odůvodněná obava, že obviněný bude působit na dosud nevyslechnuté 

svědky nebo spoluobviněné. Touto novelou byl také vložen nový odstavec do § 67 tr. 

řádu, a to že soud mohl 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, měl všechny znaky trestného činu, a byly 

zřejmé důvody k podezření, že tento trestný čin spáchal obviněný. Novela č. 152/1995 

Sb. přenesla rozhodování o prodloužení vazby nad dva roky z Nejvyššího soudu na 

vrchní soudy.1

Největší novelizací trestního řádu byla však novelizace provedena zákonem č. 

265/2001 Sb., která institut vazby v mnohém změnila. Vyvolal to především 

nevyhovující stav vazební praxe, jejímž výrazným znakem byl trvale relativně vysoký 

počet vazeb a neakceptovatelně dlouhá průměrná délka vazby. Tato novela velice 

zasáhla do koncepce úpravy vazby v trestním řízení, a to zejména pokud jde o 

rozhodování o jejím dalším trvání a celkovou délku trvání vazby, náhrady vazby a 

způsoby rozhodování o vazbě, kdy je základním cílem docílit v souladu 

                                                            
1 RŮŽIČKA, M. Přípravné řízení a stadium projednání trestní věci v řízení před soudem 1. vyd. Praha : Orac, 2005. 
s. 10-113. ISBN 80-86199-93-2.
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s mezinárodními trendy omezení počtu osob, které jsou brány do vazby, zejména pro 

méně závažné trestné činy, jakož i výrazně snížit počet osob, které setrvávají ve vazbě 

po delší dobu. Stručný seznam změn právní úpravy vazby je následující: 1. Zrychlení 

postupu všech orgánů činných v trestním řízení ve vazebních věcech, kdy jde o to, aby 

vazba trvala jen po nezbytnou dobu, kdy trvají důvody vazby dle § 67 tr. řádu, tomu 

odpovídá úprava rozhodování o dalším trvání vazby a maximálních limitů vazby. 2. 

Zásadním způsobem je omezena možnost vzít do vazby obviněného u tzv. bagatelní 

kriminality, tj. 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. Byly formulovány překážky vzetí do vazby, ale i zpřísněné důvody 

vazby. 3. Koluzní vazba může trvat nejdéle tři měsíce. 4. Zásadním způsobem se mění 

rozhodování o prodlužování vazby, které novela nahradila pravidelným 

přezkoumáváním a rozhodováním o trvání vazby, přičemž tato působnost byla 

v přípravném řízení svěřena státnímu zástupci. 5. Posílení role státního zástupce, kdy 

mu nově byla dána pravomoc rozhodovat o přijetí opatření nahrazující vazbu. 6. Ve 

zkráceném přípravném řízení a v navazujícím zjednodušeném řízení má být vazba 

výjimečným opatřením.2

Podstatně byly zkráceny maximální délky trvání vazby, přičemž došlo 

k rozdělení celkové délky vazby na jednu třetinu v přípravném řízení a dvě třetiny 

v řízení před soudem.3

Byly modifikovány důvody vazby ovlivněné zásadou zdrženlivosti a 

přiměřenosti, která byla touto novelizací poprvé upravena. Smyslem nové úpravy bylo 

omezit užívání institutu vazby jen na nezbytné případy, neboť existence vazebních 

důvodů musí být potvrzena konkrétními zjištěnými skutečnostmi, dále povinnost 

zabývat se konkrétními skutkovými zjištěními, osobou obviněného a povahou a 

závažností trestného činu, pro který je obviněný stíhán, má uloženu soudce rozhodující 

o vazbě v přípravném řízení i soud v řízení před soudem, dále vzetí obviněného do 

vazby je podmíněno tím, že jejího účelu v době rozhodování nelze dosáhnout jiným 

                                                            
2 ŠÁMAL, PAVEL. K rozhodování o vazbě po novele trestního řádu provedené zákonem č. 265/2001 Sb. Soudní 
rozhledy. 2003, roč. 8, č. 4, s. 109-115. ISSN 1211-4405.
3 MUSIL, JAN. Vazební lhůty po novele trestního řádu. Trestněprávní revue. 2002, roč. 2, č. 1, s. 11. ISSN 1211-
4405.
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opatřením. Novela zakotvila lhůtu pěti dnů od doručení žádosti obviněného o propuštění 

z vazby na svobodu státnímu zástupci pro předložení soudu a stejnou lhůtu pro 

rozhodnutí soudu, kdy obě lhůty jsou pořádkové.4

3. ÚSTAVNĚPRÁVNÍ A MEZINÁRODNĚPRÁVNÍ 

RÁMEC OSOBNÍ SVOBODY A LIMITY JEJÍHO 

OMEZENÍ 

3.1. Listina základních práv a svobod

Základní rámec ochrany osobní svobody je v českém právním řádu vymezen

v normách nejvyšší právní síly, a to v Listině základních práv a svobod (dále jen 

Listina), ve které je právo na osobní svobodu zařazeno do prvního oddílu s názvem 

„Základní lidská práva a svobody“ hlavy druhé, přičemž o právu na osobní svobodu 

pojednává celý článek 8 Listiny, a v Ústavě, která v čl. 3 a v čl. 112 řadí Listinu do 

ústavního pořádku.

Toto základní právo může být omezeno pouze způsobem a v rozsahu, který 

vyplývá přímo z ustanovení Listiny nebo ze zákona, jehož vydání v tomto případě 

Listina předpokládá. Ustanovení čl. 3 Listiny se vztahuje i na případy omezení osobní 

svobody v rámci trestního řízení, přičemž Listina od sebe rozlišuje institut „zadržení“ a 

institut „zatčení“. Ve snaze zajistit osobám, proti nimž je vedeno trestní řízení, co 

nejširší právní ochranu, stanovil zákonodárce velmi krátké a nepřekročitelné lhůty, 

v nichž musí být zadržená nebo zatčená osoba předána soudu, a v nichž musí soud o 

vzetí do vazby nebo propuštění na svobodu rozhodnout.5

V prvém odstavci čl. 8 Listiny je stanoveno, že osobní svoboda je zaručena, tj. 

stát má povinnost vytvořit prostředky pro její ochranu. Stát se musí nejen vyvarovat 

zásahů všeobecně vymezené osobní svobody, ale i zaručit pozitivní plnění v podobě 

                                                            
4

RŮŽIČKA, M. Přípravné řízení a stadium projednání trestní věci v řízení před soudem 1. vyd. Praha : Orac, 2005. 
s. 10-113. ISBN 80-86199-93-2.
5 PAVLÍČEK, V. A KOL. Ústava a ústavní řád České republiky komentář 2. Díl Práva a svobody 2. vyd. Praha : 
Linde, 2002.  s. 82. ISBN 80-7201-391-2.
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zakotvení procesních záruk její ochrany, a to nejen vzhledem ke státním orgánům, nýbrž 

i ke třetím osobám.6

V druhém odstavci větě první čl. 8 Listiny je vyjádřena zásada stíhání jen ze 

zákonných důvodů, která zaručuje, že člověk může být stíhán nebo zbaven svobody jen 

z důvodů a způsobem, jež jsou obsažené v zákoně. Tento článek zakotvuje zásadu 

řádného zákonného trestního procesu. Článek 8 odst. 2 věta druhá Listiny zakazuje 

člověka zbavit osobní svobody v případě, že jen není sto dostát svým smluvním 

závazkům.

Odstavec 3 čl. 8 Listiny se zabývá osobní svobodou obviněného a podezřelého 

z trestného činu, kdy je lze zadržet pouze v případech uvedených v zákoně. Dále se 

tento odstavec zabývá postupem po zadržení a lhůtami, které mají orgány činné v řízení 

na to, aby zadrženého obviněného nebo podezřelého vzali do vazby, nebo propustili na 

svobodu.

Na základě odstavce 4 čl. 8 Listiny je možné zatknout obviněného jen na 

základě příkazu soudce, kdy je nutno tuto osobu do 24 hodin odevzdat soudu a poté ji 

soudce musí do 24 hodin od převzetí vyslechnout a rozhodnout o vazbě, nebo ji 

propustit na svobodu. V zájmu zajištění co nejširší právní ochrany osobám, proti nimž 

je vedeno trestní řízení, zákonodárce stanovil velmi krátké a nepřekročitelné lhůty, 

v nichž musí soud o vzetí do vazby nebo o propuštění na svobodu rozhodnout.

Konečně odstavec 5 čl. 8 Listiny vymezuje ústavněprávní rámec institutu vazby, 

ve kterém stojí, že nikdo nesmí být vzat do vazby, leč z důvodů a na dobu stanovenou 

zákonem a na základě rozhodnutí soudu. Listina tak ponechala dostatečný prostor 

zákonné úpravě, především upravené trestním řádem, který upravuje jak konkrétní 

důvody, tak dobu trvání vazby. Je také zajištěno rovné zacházení každé osobě bez 

ohledu na státní občanství.

Vazba jako institut trestního řízení je procesní úkon, kterým se zajišťuje osoba 

obviněného pro účely trestního řízení a pro výkon trestu, přičemž atributem je dočasná 

ztráta osobní svobody obviněného. Použitím institutu vazby se vždy výrazně zasahuje

do práv a svobod zaručených Listinou a Ústavou ČR, a proto k vzetí do vazby může 

dojít jen z důvodů a za podmínek stanovených v zákoně, kdy tímto zákonem je zákon č. 

                                                            
6 FILIP, J. Vybrané kapitoly ke studiu ústavního práva 2. vyd. Brno : Václav Klemm, 2011. s. 85. ISBN 978-80-
904083-7-1.
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141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, a jen na podkladě rozhodnutí soudu, resp. 

soudce.7

3.2. Ústava České republiky

Trestní řízení je mimořádně citlivou oblastí práva, neboť se v něm prakticky 

ukazuje, zda určitý stát zachází se svými občany opravdu tak, jak to odpovídá 

principům právního státu. Praxe trestního řízení je tak projevem reálné ústavnosti. Proto 

je třeba zdůraznit, že „trestní právo procesní je živoucí ústavní právo“. Platí zásada, že 

Listina je bezprostředně platným právem a práv v ní obsažených se lze domáhat přímo 

s odkazem na její znění.

Ochranu osobní svobodě zaručuje i několik mezinárodních smluv, u kterých je 

Česká republika smluvní stranou a je jimi vázána.

Ustanovení § 2 ústavního zákona č. 23/1991 Sb., kterým se uvozuje Listina, bylo 

stanoveno, že „mezinárodní smlouvy o lidských právech a základních svobodách, 

Českou a Slovenskou republikou ratifikované a vyhlášené, jsou na jejím území obecně 

závazné a mají přednost před zákonem“. Z hlediska ústavněprávního šlo o speciální 

recepční normu založenou na dualistické teorii. Čl. 10 Ústavy ČR převzal toto pojetí, 

když stanovil, že „ratifikované a vyhlášené mezinárodní smlouvy o lidských právech a 

základních svobodách, jimiž je Česká republika vázána, jsou bezprostředně závazné a 

mají přednost před zákonem“. V důsledku ustanovení čl. 10 Ústavy ČR se uvedené 

mezinárodní smlouvy staly součástí právního řádu České republiky a jsou přímo 

aplikovatelné. Z hlediska hierarchie právních norem jsou nadřazeny obyčejným 

zákonům, ale nejsou postaveny na roveň zákonům ústavním.8

Ústavní zákon č. 395/2001 Sb., novelizující Ústavu ČR, změnil dikci čl. 10, 

přičemž ten teď zní: „Vyhlášené mezinárodní smlouvy, k jejichž ratifikaci dal Parlament

souhlas a jimiž je Česká republika vázána, jsou součástí právního řádu; stanoví-li 

mezinárodní smlouva něco jiného než zákon, použije se mezinárodní smlouva.“

Nová formulace tohoto ustanovení v podstatě znamená generální inkorporaci 

mezinárodních smluv do vnitrostátního práva České republiky, přičemž jde o nové 

                                                            
7 PAVLÍČEK, V. A KOL. Ústava a ústavní řád České republiky komentář 2. Díl Práva a svobody 2. vyd. Praha : 
Linde, 2002. s. 82-94. ISBN 80-7201-391-2.
8 ŠÁMAL, P. Základní zásady trestního řízení v demokratickém systému 1. vyd. Praha : CODEX Bohemia, 1999. s. 
48-52. ISBN 80-85963-89-2.
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monistické pojetí vztahu mezinárodního a vnitrostátního práva s předností práva 

mezinárodního. Oba právní systémy stojí z hlediska vztahové hierarchie na stejné 

úrovni, avšak z hlediska aplikační hierarchie staví Ústava ČR na první místo 

mezinárodní smlouvu.9

3.3. Evropská úmluva o ochraně lidských práv a svobod a 

Mezinárodní pakt o občanských a politických právech

Základním pramenem pro trestní řízení z mezinárodního hlediska je Evropská 

úmluva o ochraně lidských práv a svobod (dále jen EÚLP) a Mezinárodní pakt o 

občanských a politických právech (dále jen MPLP). Normativní ustanovení těchto 

smluv jsou součástí právního řádu České republiky a jsou závazná pro soudy i pro 

ostatní orgány činné v trestním řízení. Jak už bylo výše řečeno, tak pokud mezinárodní 

smlouva stanoví něco jiného než zákon, použijí se ustanovení mezinárodní smlouvy (čl. 

10 Ústavy ČR).10

Jak v EÚLP, tak MPLP je zakotveno tzv. pravidlo přednosti nejpříznivější 

normy, tj. v případě, že obě normy upravují určitou situaci, tak se aplikuje ustanovení té 

normy, která je pro občana příznivější. Právu může být z jednoho hlediska poskytována

větší garance jednou smlouvou, avšak z jiného hlediska, může být poskytována větší 

garance druhou smlouvou, přičemž použití tohoto pravidla znamená, že se dosáhne co 

největšího rozsahu ochrany poskytované aplikovatelnými smlouvami jako celku.11

Právo na svobodu je upraveno v čl. 5 odst. 1 EÚLP s názvem „Právo na svobodu 

a osobní bezpečnost“, který obsahuje taxativní výčet situací, při kterých může být 

člověk zbaven osobní svobody. V MPLP je právo na osobní svobodu upraveno v čl. 9. 

Oba články upravují podmínky, za nichž může stát zbavit člověka osobní svobody a 

procesní záruky osoby, která byla zbavena osobní svobody. Dle čl. 5 odst. 1 písm. c) 

EÚLP (čl. 9 odst. 1 MPLP) může být člověk zbaven svobody v souladu s řízením 

stanoveným zákonem za podmínky, že jde o zákonné zatčení nebo jiné zbavení svobody 

osoby za účelem předvedení před příslušný soudní orgán pro důvodné podezření ze 

                                                            
9 MUSIL, J., KRATOCHVÍL, V., ŠÁMAL, P. a kol. Kurs trestního práva. Trestní právo procesní. 3.vyd. Praha : 
C.H.Beck, 2007. s. 53-54. ISBN 978-80-7179-572-8.
10 CÍSAŘOVÁ, D., FENYK, J., GŘIVNA, T. a kol. Trestní právo procesní. 5.vyd. Praha : ASPI, 2008.  s. 37. ISBN 
978-80-7357-348-5.
11 REPIK, B. Evropská úmluva o lidských právech. 1.vyd. Praha: Orac, 2002. s. 14. ISBN 80-86199-57-6.
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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. Tento požadavek 

omezuje rámec volné úvahy státu, neboť pojem „zákonem“ má širší a objektivnější 

význam a neznamená pouze zákony státu a jeho vnitrostátní právní předpisy.12

Čl. 5 odst. 2 EÚLP (čl. 9 odst. 2 MPLP) vznáší požadavek na to, aby ten, kdo 

byl takto zatčen, musí být bez průtahů srozuměn s důvody jeho zatčení a jeho obvinění, 

a to v jazyce, kterému rozumí.

Dle čl. 5 odst. 3 EÚLP (čl. 9 odst. 3 MPLP) musí být zatčená osoba nebo osoba 

jinak zbavená svobody v souladu se zákonem ihned předvedená před soudce nebo jinou 

úřední osobu zmocněnou zákonem k výkonu soudní pravomoci a má právo být souzen 

v přiměřené lhůtě nebo propuštěn během řízení, kdy propuštění může být podmíněno 

zárukou, že se dotčená osoba dostaví k přelíčení. Přičemž MPLP nadto formuluje 

požadavek, že není obecným pravidlem, aby osoby čekající na trestní řízení byly drženy 

ve vazbě.

Dle čl. 5 odst. 4 EÚLP (čl. 9 odst. 4 MPLP) má právo každý, kdo byl zbaven 

svobody zatčením nebo jiným způsobem, podat návrh na řízení, ve kterém by soud 

urychleně rozhodl o zákonnosti jeho zbavení svobody a nařídil propuštění, v případě, že 

je zatčení nezákonné.

Záruka dle výše uvedeného odstavce je zárukou Habeas corpus. Z povahy této 

garance vyplývá, že v případě rozhodování soudu o vazbě, musí být obviněný zásadně 

přítomen na jednání soudu. Přítomnost obviněného u rozhodování je nutná jak v případě 

rozhodování o žádosti obviněného o propuštění na svobodu, tak i v případech 

rozhodování o vazbě z úřední povinnosti. Rozsah aplikovatelnosti čl. 5 odst. 4 EÚLP 

dle B. Repíka, autora článku „Čl. 5 odst. 4 EÚLP se vztahuje také na rozhodování o 

prodloužení vazby“, „je tento článek aplikovatelný nejen na rozhodování o žádosti na 

svobodu, ale též na rozhodování o prodloužení vazby, ať soud rozhoduje z úřední moci 

nebo na návrh státního zástupce, na rozhodování soudu z úřední moci v určitých 

intervalech, jak je tomu v některých právních řádech, a posléze na rozhodování o 

opravném prostředku proti rozhodnutí o vzetí do vazby, pokud vnitrostátní právo takový 

opravný prostředek připouští. Jeho slovní znění přesahuje, tj. omezení jen na 

                                                            
12 RŮŽIČKA, M., ZEZULOVÁ, J. Zadržení a vazba v českém trestním procesu. 1.vyd. Praha:C.H.Beck, 2004. s. 
370-380. ISBN 80-7179-817-7.
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rozhodování na návrh obviněného. Dle ustanovení čl. 5 odst. 4 EÚLP  není důvod vést 

odlišně řízení o zákonnosti vazby dle toho, zda je řízení vedeno na návrh obviněného, 

nebo z úřední povinnosti, popř. z jiného podnětu.“

V tomto smyslu se vyjádřil i Evropský soud pro lidská práva (dále jen Soud)

v rozsudku Weselowski vs. Polsko, kdy si obviněný stěžoval u Soudu, že mu byl 

v rozporu s čl. 5 odst. 4 EÚLP odepřen přístup k soudu, když tento rozhodoval o 

prodloužení vazby. Soud se vyslovil s tím, že osoby ve vazbě mají právo na 

přezkoumání toho, zda jsou respektovány všechny procesní a hmotněprávní podmínky 

zákonnosti vazby. Řízení dle čl. 5 odst. 4 EÚLP musí mít soudní charakter a poskytovat 

osobě záruky přiměřené povaze zbavení osobní svobody, o které jde. 

Jde-li o vazbu dle čl. 5 odst. 1 písm. c) EÚLP musí se konat ústní jednání.

Jmenovitě řízení o žádosti obviněného o propuštění na svobodu nebo o jejím 

prodloužení musí zaručovat rovnost zbraní mezi stranami, tj. mezi státním zástupcem a 

obviněným. Možnost účinně popírat prohlášení nebo vyjádření, které prokurátor zakládá 

na některých částech spisu, předpokládá, že obhajoba musí mít k nim přístup.“13

„Institut habeas corpus je definován jako samostatné řízení zahájené proto, aby 

se určilo, zda obžalovaný nebyl zbaven svobody nezákonně. Jeho funkci není stanovit 

vinu nebo nevinu uvězněného, ale pouze konstatovat, zda vězeň byl zbaven svobody na 

základě řádného procesu. Příslušný soud musí posoudit splnění procesních požadavků 

stanovených vnitrostátním právem, tj. nejen důvodnost podezření, na němž je zatčení 

založeno, ale i legitimnost cíle sledovaného zatčením a následnou vazbou. Kromě záruk 

institucionální povahy, jako je nezávislost a nestrannost soudu, tak musí rozhodování o 

zákonnosti vazby poskytovat i garance procesní povahy. Soud vychází z toho, že 

spravedlnost řízení v sobě zahrnuje především zásadu rovnosti zbraní, tedy zásadu, 

podle níž musí mít všechny strany sporu stejnou možnost mluvit a obhajovat svoji 

pravdu a žádná z nich nesmí mít podstatnou výhodu vůči protistraně.“14

V případě, že zatčená či zadržená osoba byla omezena na své osobní svobodě 

v rozporu s ustanovením EÚLP či MPLP, má právo na odškodnění dle čl. 5 odst. 5 

EÚLP  a čl. 9 odst. 5 MPLP.

                                                            
13 REPÍK, BOHUMIL. Čl. 5 odst. 4 EÚLP se vztahuje také na rozhodování o prodloužení vazby. Příloha časopisu 
Právní fórum. 2005, roč. 2, č. 1, s. 1-3. ISSN 1214-7966.
14

HERCZEG, JIŘÍ. Habeas corpus v judikatuře Evropského soudu pro lidská práva. Bulletin advokacie. 2004, roč. 
11, č. 4, s. 34-40. ISSN 1210-6348.
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3.4. „Právo být slyšen“ v kontextu EÚLP

Právo být slyšen bylo v odborných kruzích hojně diskutovaným tématem, avšak 

co odborník, to skoro jiný názor na obsah a rozsah tohoto práva, přičemž k této otázce 

existuje rozsáhlá i judikatura Soudu a Ústavního soudu ČR, která také není také 

jednotná. Klíčovým ustanovením se zde jeví čl. 5 odst. 4 EÚLP, který zní: „Každý, kdo 

byl zbaven svobody zatčením nebo jiným způsobem, má právo podat návrh na řízení, ve 

kterém by soud urychleně rozhodl o zákonnosti jeho zbavení svobody a nařídil 

propuštění, v případě, že je zatčení nezákonné“.

Z hlediska zákonnosti judikoval Soud následující: „Je zřejmé, že účelem čl. 5 

odst. 4 EÚLP je zabezpečit zatčeným nebo jinak svobody zbaveným osobám právo na 

soudní prověrku zákonnosti opatření, kterým byly zbaveny svobody. Jestliže rozhodnutí 

o zbavení svobody vydal správní orgán, čl. 5 odst. 4 EÚLP nepochybně zavazuje státy 

poskytnout zatčené osobě možnost obrátit se na soud, ale z ničeho nevyplývá, že to platí 

též tehdy, když takové rozhodnutí vydal soud na základě soudního řízení.15

Rozsudky Soudu jsou konečné, závazné a mají deklaratorní povahu, jsou 

závazné pouze ve vztahu ke státu nebo státům, které jsou stranami ve sporu. Nejsou 

závazné erga omnes. Jejich deklaratornost se projevuje v tom, že postrádají konstitutivní 

povahu, neboť rozsudek Soudu není nařizující a EÚLP neposkytuje rozhodnutí Soudu 

mít přímý účinek ve vnitrostátním řádu žalovaného státu. Reakcí České republiky na 

rozsudek Soudu je možnost zrušit právní předpis, který umožnil porušení lidského práva 

nebo základní svobody fyzické či právnické osoby dle § 118 zákona o ústavním soudu. 

Dále může dojít k obnově řízení v trestní věci rozhodované Ústavním soudem v rámci 

konkrétní kontroly ústavnosti ve smyslu § 119 zákona o Ústavním soudu ČR. Soud při 

rozhodování musí pracovat jak s textem EÚLP, tak i s judikaturou Soudu.16

Ve věci Neumeister vs. Rakousko judikoval Soud, že čl. 5 odst. 4 EÚLP 

nevyžaduje žádné procesní garance. „Jestliže je vedeno řízení dle čl. 5 odst. 4 EÚLP , 

tak nemusí vždy poskytovat stejné záruky přiměřené povaze zbavení osobní svobody, o 

které jde. Řízení musí být kontradiktorní a zaručovat v každém případě rovnost zbraní 

mezi prokurátorem a zatčenou osobou. Jde-li o osobu zbavenou podle čl. 5 odst. 1 písm. 

                                                            
15 REPIK, B. Evropská úmluva o lidských právech. 1.vyd. Praha: Orac, 2002, s. 231-232. ISBN 80-86199-57-6.
16 MUSIL, J., KRATOCHVÍL, V., ŠÁMAL, P. a kol. Kurs trestního práva. Trestní právo procesní. 3.vyd. Praha : 
C.H.Beck, 2007. s. 72-73. ISBN 978-80-7179-572-8.
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c) EÚLP musí se konat slyšení.“ Soud tak dal jednoznačnou odpověď na otázku, zda 

obviněný musí být jednání soudu osobně přítomen a soudem slyšen. 

U otázky, zda obviněný musí být přítomen také jednání odvolacího soudu, je-li 

řízení o rozhodování o vazbě vícestupňové, se názor Soudu vyvíjel. Ve věci Grauzinis 

vs. Litva zjistil Soud porušení čl. 5 odst. 4 EÚLP v tomto směru, ale obviněný nebyl 

přítomen ani na jednání soudu prvního stupně. EÚLP sice nevyžaduje, aby se o vazbě 

rozhodovalo ve dvou nebo více stupních. Avšak tam, kde domácí právo umožňuje podat 

odvolání, musí i proces před odvolacím orgánem dostat požadavkům vyplývajícím z čl. 

5 odst. 4 EÚLP. Znamená to tedy, že obviněný má stejná práva před odvolacím soudem 

jako má před orgánem rozhodujícím v prvním stupni.17

Jde o rozhodování o opravném prostředku proti rozhodnutí o vzetí obviněného 

do vazby, pokud vnitrostátní právo takový opravný prostředek připouští.18

Je-li přítomen u jednání odvolacího soudu státní zástupce, musí být také 

obviněnému poskytnuta možnost zúčastnit se jednání. Čl. 5 odst. 4 EÚLP nenutí 

smluvní státy zavést dva stupně řízení pro přezkoumávání žádostí o propuštění na 

svobodu. Avšak v případě, že takový systém stát zavede, musí být obviněnému přiznáno 

právo se takového jednání u odvolacího soudu účastnit, jako tomu bylo u soudu první 

instance. 19

Dosud také nebyla dána jednoznačná odpověď na otázku, zda jednání soudu

musí být veřejné či nikoli a zda tedy stačí jen přítomnost stran. V rozsudku Toth vs. 

Rakousko judikoval následující: „Je v rozporu s principy kontradiktornosti a rovnosti

zbraní, jestliže se jednání soudu může zúčastnit státní zástupce, nikoli však obviněný a 

jeho obhájce, a to i když jde o jednání soudu druhého stupně.“ Tyto principy jsou 

porušeny též tehdy, jestliže na rozdíl od obžaloby nemá obviněný nebo jeho obhájce 

přístup ke spisu. 

V případu Assenov vs. Bulharsko Soud judikoval, že obecný soud musí mít 

dostatečně širokou pravomoc, aby mohl přezkoumat všechny aspekty zákonnosti vazby, 

a dále pravomoc závazně rozhodnout o propuštění obviněného na svobodu, je-li vazba 

                                                            
17 HERCZEG, JIŘÍ. Habeas corpus v judikatuře Evropského soudu pro lidská práva. Bulletin advokacie. 2004, roč. 
11, č. 4, s. 34-40. ISSN 1210-6348.
18HERCZEG, JIŘÍ. K právu být slyšen v řízení o přezkoumávání trvání vazby. Bulletin advokacie. 2005, roč. 12, č. 
10, s. 5-9. ISSN 1210-6348.
19 REPÍK, BOHUMIL. Několik poznámek k řízení o vazbě. Trestněprávní revue. 2005, roč. 4, č. 2, s. 34-37. 
ISSN 1213-5313.
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nezákonná. Pojem zákonnost má tentýž význam v odst. 4 EÚLP jako v odst. 1 EÚLP a 

zákonnost zatčení nebo detence se posuzuje nejen z hlediska vnitrostátního práva, ale 

též z hlediska EÚLP, obecných principů v ní obsažených a účelu omezení, které 

povoluje čl. 5 odst. 1 EÚLP. Na základě čl. 5 odst. 4 EÚLP mají zatčené osoby právo na 

přezkoumání procesních i hmotněprávních podmínek zbavení svobody, nutných pro to, 

aby detence mohla být považována za zákonnou ve smyslu EÚLP. Proto musí mít 

stěžovatel k dispozici prostředek, který umožňuje příslušnému soudu prověřit jak 

dodržení procesních norem a důvodnosti podezření motivujícího zatčení, tak 

oprávněnost účelu zatčení a vazby. V případě, že je o vazbě rozhodováno v neveřejném 

řízení bez možnosti účasti obviněného, je to v rozporu s čl. 5 odst. 4 EÚLP.

Tento názor potvrdil Soud i v rozsudku Nikolova vs. Bulharsko, kdy Soud 

judikoval porušení čl. 5 odst. 4 EÚLP, poněvadž rozhodování odvolacího soudu se 

učinilo za zavřenými dveřmi, přičemž tento postup nezjišťoval kontradiktornost řízení a 

nezajistilo rovnost zbraní mezi stranami. Čl. 5 odst. 4 EÚLP 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.

Tyto záruky se musí tedy vztáhnout na:

- rozhodování sodu o žádosti obviněného o propuštění z vazby,

- rozhodování soudu o žádosti obviněného o propuštění z vazby,

- rozhodování nadřízeného soudu o stížnosti proti usnesení soudu o dalším 

trvání z vazby,

- rozhodování soudu o dalším trvání vazby z moci úřední.20

V další otázce přítomnosti veřejnosti u rozhodování ve vazebních věcech, tak se 

Soud touto otázkou zabýval ve věci Reinprecht vs. Rakousko. Na závěr judikátu v této 

věci uvádí, že ačkoliv čl. 5 odst. 4 EÚLP vyžaduje slyšení při přezkoumávání 

zákonnosti vazby, zpravidla se nevyžaduje, aby toto slyšení bylo veřejné. Nelze 

vyloučit, že za určitých okolností veřejné slyšení může být nutné. Soud však 

nespecifikoval takové okolnosti a ponechal tak tuto záležitost dále na výkladu soudů.21

                                                            
20HERCZEG, JIŘÍ. K právu být slyšen v řízení o přezkoumávání trvání vazby. Bulletin advokacie. 2005, roč. 12, č. 
10, s. 5-9. ISSN 1210-6348.
21 REPÍK, BOHUMIL. Musí být řízení o přezkoumávání zákonnosti vazby podle čl. 5 odst. 4 EÚLP veřejné? Bulletin 
advokacie. 2006, roč. 13, č. 6 s. 36-40. ISSN 1210-6348.



18

Doc. Herczeg ve svém článku s názvem „Právo obviněného nahlížet do spisu 

v řízení o vazbě“ k otázce práva obviněného na nahlížení do spisu vyvodil z judikatury 

Soudu následující obecné principy:

 „základním hlediskem práva na spravedlivý proces je ta skutečnost, že trestní 

řízení, včetně procedurálních záležitostí, musí být kontradiktorní a musí 

zajišťovat rovnost zbraní mezi obžalobou a obhajobou;

 v trestní věci právo na spravedlivý proces znamená, že jak obžalobě, tak 

obhajobě musí být dána možnost seznámit se s připomínkami nebo důkazy 

předloženými protistranou a vyjádřit se k nim;

 čl. 6 odst. 1 EÚLP vyžaduje, aby stíhající orgány obhajobě zpřístupnily všechny 

relevantní důkazy, jež mají v držení ve prospěch či v neprospěch obžalovaného;

 nárok na zpřístupnění relevantních důkazů však není právem absolutním, 

v kterémkoli trestním řízení mohou existovat konkurující si zájmy, jako národní 

bezpečnost, nezbytnost chránit svědky riskující odvetu nebo utajení policejních 

metod vyšetřování trestných činů, které musejí být porovnány se zájmy 

obžalovaného;

 v některých případech tak může být nezbytné nezpřístupnit obhajobě určité 

důkazy, aby byla ochráněna základní práva jiného jednotlivce nebo důležitý 

veřejný zájem;

 obecným principem však je, že z hlediska čl. 6 odst. 1 EÚLP jsou přípustná 

pouze taková opatření omezující práva obhajoby, která jsou absolutně nezbytná;

 rovnost zbraní není zajištěna, pokud je obhájci odepřen přístup k těm 

dokumentům ve vyšetřovacím spisu, které jsou podstatné k tomu, aby bylo 

možné účinně zpochybnit zákonnost klientovy vazby.“22

3.5. Právo být slyšen v judikatuře Ústavního soudu ČR

Ústavní soud ČR se nejprve stavil k otázce přítomnosti obviněného a jeho 

slyšení v řízení o přezkoumávání vazby dosti zdrženlivě až negativně. 

                                                            
22 HERCZEG, JIŘÍ. Právo obviněného nahlížet do spisu v řízení o vazbě. Bulletin advokacie. 2007, roč. 14, č. 12 s. 
34-39. ISSN 1210-6348.
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K průlomu do této praxe, částečného a nedostatečného, došlo nálezem Ústavního 

soudu ČR sp. zn. I. ÚS 573/02, který zařadil právo obviněného být slyšen 

v kontradiktorním řízení, v němž je přezkoumávána zákonnost dalšího trvání vazby, 

mezi základní institucionální záruky spravedlnosti řízení o pokračování či skončení 

omezení osobní svobody.23

Právo obviněného být slyšen se týká jak vazby vyšetřovací, tak i vazby při 

uskutečňování právního styku s cizinou. Dle nálezu Ústavního soudu ČR sp. zn. II. ÚS 

142/03 je povinen soud vyslechnout osobu, která má být vzata do vyhošťovací vazby 

dle § 350c tr. řádu i v případě, kdy by se tomu mělo dít prostřednictvím dožádaného 

soudu. Pokud o vzetí do vazby rozhodne soud, není potřeba samostatného opravného 

prostředku k soudu, na jehož základě by byla zákonnost vzetí do vazby opětovně 

přezkoumávána. Řízení dle čl. 5 odst. 4 EÚLP musí splňovat zásady kontradiktorního 

řízení, zejména zásadu rovnosti zbraní. Strany mají znát skutečnosti a důkazy, které 

soud posuzuje, mají právo se k nim vyjádřit. Obě strany mají mít k těmto skutečnostem 

a důkazům rovný přístup. Právě dodržení zásady kontradiktorního řízení si vyžaduje 

osobní přítomnost osoby, jež má být zbavena osobní svobody.24

Ústavní soud ČR se k přítomnosti obviněného při rozhodování o jeho stížnosti 

proti usnesení státního zástupce o dalším trvání vazby vyjádřil v nálezu sp. zn. Pl. ÚS 

45/04 s tím, že je nutné slyšení obviněného předtím, než je rozhodováno o jeho stížnosti 

proti usnesení státního zástupce o dalším trvání vazby. Mezi základní institucionální 

záruky spravedlnosti řízení o pokračování či skončení omezení osobní svobody patří 

právo obviněného být slyšen v kontradiktorním řízení, v němž je přezkoumávána 

zákonnost dalšího trvání vazby. Právo na osobní slyšení obviněného přiznal Ústavní 

soud ČR pouze při rozhodování o stížnosti proti usnesení státního zástupce o dalším 

trvání vazby, nikoli však při rozhodování soudu o žádosti obviněného o propuštění 

z vazby na svobodu.

„Ústavní soud pomíjí, že judikáty Evropského soudu pro lidská práva, které 

cituje k odůvodnění svého nálezu sp. zn. Pl. ÚS 45/04 se téměř bez výjimky týkají 

případů, kdy obviněný podal žádost o propuštění na svobodu, že žádný se nevztahuje na 

situaci, kterou řešil Ústavní soud, a že žádný z citovaných ani jiných judikátů 

                                                            
23 nález Ústavního soudu ČR sp. zn. I. ÚS 573/02.
24 nález Ústavního soudu ČR sp. zn. II ÚS 142/03.
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Evropského soudu pro lidská práva neobsahuje zmínku o výjimce z práva obviněného 

být svobodně slyšen při rozhodování soudu o jeho žádosti dle čl. 5 odst. 4 EÚLP.“25

Avšak přítomnosti dalších osob v neveřejném zasedání vedeném soudem o 

stížnosti obviněného proti rozhodnutí státního zástupce o ponechání obviněného ve 

vazbě bránilo ustanovení § 242 odst. 2 tr. řádu, které vylučoval přítomnost jakékoliv 

osoby při neveřejném zasedání, vyjma všech členů senátu a zapisovatele. Ústavní soud 

ČR tedy toto výše uvedené ustanovení zrušil.26

S tímto postupem nesouhlasil doc. Herczeg v článku nazvaném „K právu být 

slyšen v řízení o přezkoumávání trvání vazby“. Dle doc. Herczega nebylo nutné,

s odkazem na čl. 10 Ústavy ČR a aplikační přednost mezinárodních smluv, rušit, ale jen 

ho v tomto případě neaplikovat. V tomto nálezu Ústavní soud ČR však zároveň 

podmiňuje slyšení obviněného při rozhodování soudu o žádosti obviněného o 

propuštění z vazby, kvalifikovanou žádostí obviněného. 27

I tomuto názoru Ústavního soudu ČR doc. Herczeg oponoval s tím, že „nelze 

dovodit odlišný přístup k obsahu procesních garancí podle toho, zda se o dalším trvání 

vazby rozhoduje na návrh obviněného nebo z úřední povinnosti. Rovněž tak nelze 

dovozovat, že by právo být slyšen mohlo být vázáno na „kvalifikovanou žádost“, jak je 

tomu v nálezu Ústavního soudu sp. zn. IV. ÚS 353/04. Absence konkrétních skutečností 

zpochybňujících zákonnost a odůvodněnost vazby může vést pouze k tomu, že žádosti 

nebude vyhověno, nikoli k tomu, že takové slyšení bude apriori odmítnuto. Osobní 

přítomnost obviněného v souvislosti s rozhodováním o vazbě je považována za 

významnou záruku proti porušování jeho práv.“28

Zákonodárce konečně reagoval na problematiku práva slyšení obviněného při 

rozhodování v otázce vazby tak, že přijal zákon č. 459/ 2011 Sb., kterým se mění zákon 

č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, ve znění pozdějších předpisů, a některé další 

zákony. Tato novelizace trestního řádu v mnohém změnila úpravu institutu vazby. Dle 

důvodové zprávy k zákonu č. 459/ 2011 Sb. „si předmětný návrh novely klade za cíl 

odstranit, popř. zmírnit nejpalčivější praktické problémy ve stávajícím vazebním řízení 

                                                            
25 REPÍK, BOHUMIL. Musí být řízení o přezkoumávání zákonnosti vazby podle čl. 5 odst. 4 EÚLP veřejné? Bulletin 
advokacie. 2006, roč. 13, č. 6 s. 36-40. ISSN 1210-6348.
26  nález Ústavního soudu ČR sp. zn. Pl. ÚS 45/04.
27  nález Ústavního soudu ČR sp. zn. Pl. ÚS 45/04.
28 HERCZEG, JIŘÍ. K právu být slyšen v řízení o přezkoumávání trvání vazby. Bulletin advokacie. 2005, roč. 12, č. 
10, s. 5-9. ISSN 1210-6348.
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a zároveň v zákonné úpravě reflektovat nálezy Ústavního soudu ČR a požadavky EÚLP, 

jak vyplývají z judikatury Soudu. Jedním z požadavků v tomto směru je posílení práv 

obviněného ve vazbě, kdy je upraveno právo obviněného na osobní výslech při 

rozhodování o vazbě. Zakotvuje se nová zvláštní forma vazebního zasedání, ve kterém 

bude obviněnému umožněno „být slyšen“- hearing, a to nejen na základě jeho žádosti o 

propuštění z vazby, ale i při rozhodování z úřední povinnosti, aby se mohl osobně 

vyjádřit k dalšímu trvání své vazby, neboť osobní přítomnost obviněného v souvislosti 

s rozhodováním o vazbě je významnou zárukou proti porušování jeho práv. Smyslem 

vazebního zasedání je slyšet obviněného a vyslechnout argumenty obhajoby a provést 

k tomu potřebná šetření a případně i důkazy.“29

4. MATERIÁLNÍ VAZEBNÍ PRÁVO

Materiální vazební právo vymezuje podmínky, za nichž může být vazba uvalena.

Mezi materiální předpoklady vazby jsou zahrnovány především okolnosti naplňující 

zákonné vazební důvody. 30

Vazba je vážným zásahem do občanských práv a svobod zaručených Ústavou 

ČR, a proto k vzetí osoby do vazby může dojít jen z důvodů a za podmínek stanovených 

v zákoně a jen na podkladě rozhodnutí soudu, resp. soudce. Vždy musí být splněny 

obecné podmínky vazby a současně musí existovat některý z důvodů vazby.31

4.1. Vazba jako institut trestního řízení

Trestní řád neobsahuje legální definici pojmu vazba, avšak určité názory na obsah 

tohoto pojmu a definice se objevují v odborných publikacích.

Zákon nestanoví, co je účelem vazby, avšak její účel naznačuje zařazení tohoto 

institutu do hlavy čtvrté „Zajištění osob a věcí“.

„Vazba je zajišťovací úkon v trestním řízení, jímž se osoba obviněná z trestného 

činu zajišťuje pro účely trestního řízení a výkonu trestu, přičemž vzetí do vazby 
                                                            
29< http://www.beck-online.cz/legalis/document-
view.seam?type=html&documentId=oz5f6mrqgeyv6nbvhfpwi6rnga&groupIndex=3&rowIndex=0&conversationId=1
86613>.
30MANDÁK, V. Zajištění osoby obviněného v československém trestním řízení 1.vyd. Praha : ORBIS, 1975. s. 72 
ISBN 508-21-856.
31JELÍNEK, J. a kol. Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou 2. vyd. Praha : Leges, 2011. s. 613 
ISBN 978-80-87212-99-8.
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zpravidla navazuje na zadržení osoby nebo na zatčení osoby na základě soudem 

vydaného příkazu k zatčení.“32

„Vazba je nejzávažnějším trestněprocesním zajišťovacím opatřením, jejíž účelem 

je zajištění osoby obviněného pro účely trestního řízení a výkonu trestu, zabránění 

obviněnému, aby mařil či ztěžoval provádění důkazů, vyhýbal se trestnímu řízení nebo 

trestu, popřípadě zabránění mu v dokonání trestného činu nebo v páchání nové trestné 

činnosti. Podstatou vazby je dočasné omezení osobní svobody obviněného rozhodnutím 

soudu v uzavřeném ústavu Ministerstva spravedlnosti.“33

Vazba se řadí do úkonů, které slouží k zajištění osoby obviněného, na základě 

něhož je obviněný na základě rozhodnutí soudu dočasně zbaven osobní svobody, aby 

mu bylo zabráněno vyhýbat se trestnímu stíhání nebo trestu, mařit objasňování 

skutečností závažných pro trestní stíhání nebo pokračovat v trestné činnosti.34

„Vazba je jedním z institutů zajišťujících účast obviněného na trestním řízení, 

přičemž nemá povahu sankční ani výchovnou a nesmí být chápána jako prejudikování 

odsuzujícího rozsudku o vině obviněného, neboť by to bylo v rozporu se zásadou 

presumpce neviny. Omezení osobní svobody, které je průvodním znakem vazby, smí být 

provedeno pouze v nezbytné míře.“35

„Obsahem právního institut vazby je vymezení ústavně akceptovatelných důvodů 

omezení osobní svobody obviněného s cílem znemožnit zmaření nebo ztížení dosažení 

účelu trestního řízení. Vazba tedy představuje nezbytné omezení osobní svobody, u 

něhož platí presumpce neviny, a smyslem tohoto omezení je umožnit orgánům činným 

v trestním řízení uskutečnění a ukončení tohoto řízení.“36

4.2. Principy použití vazby a její podstatné rysy

a) princip přiměřenosti a zásada zdrženlivosti

V čl. 4 odst. 4 Listiny je vymezena zásada zdrženlivosti, která spočívá v postupu 

orgánů činných v trestním řízení, který by měl co nejméně zasahovat do základních práv 

                                                            
32 HENDRYCH, D. a kol. Právnický slovník. 3. vyd. Praha : C. H. Beck, 2009. s. 1211. ISBN 978-80-059-1.
33 JELÍNEK, J. a kol. Trestní právo procesní 2.aktualiz. vyd. Praha : Leges, 2011. s. 310. ISBN 978-80-87212-92-9.
34 CÍSAŘOVÁ, D., FENYK, J., GŘIVNA, T. a kol. Trestní právo procesní. 5.vyd. Praha : ASPI, 2008. s. 241. 
ISBN 978-80-7357-348-5.
35 VANTUCH,  P. Obhajoba obviněného 3. vyd. Praha : C.H.Beck, 2010. s. 270-271. ISBN 978-80-7400-321-9.
36 nález Ústavního soudu ČR sp. zn. I. ÚS 77/02.
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a svobod občanů, což je výrazem humanizace trestního řízení a úcty k lidským právům 

a svobodám. Zásadu zdrženlivosti lze chápat jako korektiv, který nevylučuje trestní 

stíhání ani použití donucovacích opatření zejména vůči obviněnému, ale v každém 

stadiu trestního řízení se musí projevit tato zásada tím, že čím větší je zásah do 

osobnostních práv, tím větší je pro orgány činné v trestním řízení povinnost náležitého 

odůvodnění takového opatření.

U vazby ovlivňuje jak stanovení důvodů vazby a způsobu rozhodování o vazbě 

včetně přezkoumávání důvodů vazby ve smyslu § 71 tr. řádu, tak i stanovení záruk a 

omezení, aby vazby byla opatřením skutečně jen fakultativním a výjimečným. Navíc 

však je možno dovozovat, že vazba není na místě, jestliže by byla příliš přísným 

procesním zajišťovacím opatřením s přihlédnutím k předpokládanému stupni 

nebezpečnosti pro společnost a očekávanému trestu nebo jiné sankci.37

Mělo by být užito opatření, které nejlépe povede k dosažení účelu trestního 

řízení, avšak zároveň nebude nepřiměřeně zasahovat do základních práv a svobod 

osoby, vůči níž je uplatňováno a bude šetřena její osobnost v mezích daných povahou 

příslušného omezení.38

b) vazba jako ultima racio

Institut vazby by měl být používán pouze jako nejzazší prostředek a současně ho 

má být použito jen tehdy, jestliže obavě, pro kterou má být nařízena, nelze čelit jinak, 

zejména použitím mírnějších opatření, tj. subsidiarita vazby.39

c) princip proporcionality 

Vazby nemá být použito tehdy, jestliže by byla v nepoměru k opatření, které 

obviněného podle očekávání postihne z oblasti hmotného práva trestního, tj. jestliže by 

byla nepoměrně přísným opatřením s ohledem na význam věci a očekávanou sankci.40

d) vazba jako zajišťovací institut, a nikoliv forma nepřímého trestu

                                                            
37 ŠÁMAL, P. Základní zásady trestního řízení v demokratickém systému 1. vyd. Praha : CODEX Bohemia, 1999. s. 
359-360.  ISBN 80-85963-89-2.
38 MUSIL, J., KRATOCHVÍL, V., ŠÁMAL, P. a kol. Kurs trestního práva. Trestní právo procesní. 3.vyd. Praha : 
C.H.Beck, 2007. s. 316-317. ISBN 978-80-7179-572-8.
39 CÍSAŘOVÁ, D., FENYK, J., GŘIVNA, T. a kol. Trestní právo procesní. 5.vyd. Praha : ASPI, 2008. s. 242. 
ISBN 978-80-7357-348-5.
40 MANDÁK, V. Zajištění osoby obviněného v československém trestním řízení 1.vyd. Praha : ORBIS, 1975. s. 68. 
ISBN 508-21-856.
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Vazba nemá povahu trestu a nemá žádné výchovné poslání. Vazba má pouze 

zajistit osobu obviněného pro účely probíhajícího trestního řízení. Vazba nesmí být 

pojímána jako předběžný výrok o vině, přičemž vazbu nelze zneužívat k působení na 

obviněného, aby se ke spáchání trestného činu doznal. 

e) fakultativnost vazby

V současné době neexistuje obligatorní vazba, ale vše závisí na volné úvaze 

soudu, zda je v konkrétním případě vhodné použít institutu vazby. I když soud shledá 

některý z důvodů vazby, nemusí být obviněný do ní vzat. Vlastností institutu vazby je 

principiálně výjimečnost opatření a není ji na místě v případě, kdy by byla přílišným 

procesním zajišťovacím opatřením. 

f) vazba jako forma procesní odpovědnosti

V § 67 a § 68 odst. 3 tr. řádu jsou stanoveny primární povinnosti, kdy v případě 

jejich porušení nebo nesplnění může být uplatněna trestněprocesní odpovědnost 

v podobě vazby. V případě porušení primární povinnosti obviněnému vzniká nová 

povinnost, kterou předtím neměl a to podrobit se trestní sankci, kterou může být i 

uvalení vazby, resp. ponechání ve vazbě.

g) vázanost vazby jen na trestní stíhání s výjimkami

Vzetí do vazby by mělo zásadně přicházet v úvahu jen v přípravném řízení a 

v rámci projednání trestní věci v řízení před soudem. Po skončení trestního stíhání lze 

vzít osobu do vazby v řízení o dovolání dle § 265o odst. 2 poslední věta tr. řádu a 

v řízení o povolení obnovy dle § 282 odst. 2 druhá věta tr. řádu. Dále může být vazba 

použita ve zvláštních případech v rámci právního styku s cizinou. 

h) vazba nemusí být založena jen na důkazech použitelných v trestním řízení

U všech skutečností, ze kterých se při rozhodování o vazbě vychází, nelze 

požadovat, aby byly zachyceny jako důkazy v procesní formě použitelné v řízení před 

soudem, a to s ohledem na ve většině případů rychlém rozhodování o vazbě.

i) zkoumání důvodnosti obvinění před vzetím obviněného do vazby
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Před vzetím do vazby dosud zjištěné skutečnosti musí nasvědčovat tomu, že 

skutek, pro který bylo zahájeno trestní stíhání, byl spáchán, má všechny znaky trestného 

činu a jsou zřejmé důvody k podezření, že tento trestný čin spáchal obviněný.

j) onemocnění není překážkou vazby

Onemocnění obviněného není skutečnost, jež by bránila vzetí do vazby, resp. 

setrvání obviněného v ní.41

4.3. Zákonné podmínky vazby

Při rozhodování o vazbě je nutné nejprve zjistit, zda jsou splněny obecné 

zákonné podmínky vazby a až při jejich naplnění je možné věc hodnotit z hlediska 

jednotlivých vazebních důvodů. Rozhodnutí o vazbě musí vždy obsahovat úvahy o tom, 

zda jsou splněny základní podmínky pro její použití nebo pokračování.

Dle § 68 odst. 1 tr. řádu lze vzít do vazby toliko osobu, proti níž bylo zahájeno 

trestní stíhání dle § 160 odst. 1 tr. řádu, přičemž účinky zahájení trestního stíhání 

nastávají doručením opisu písemného vyhotovení usnesení o zahájení trestního stíhání 

obviněné osobě. Doručení opisu usnesení o zahájení trestního stíhání obviněnému 

umožňuje orgánům činným v trestním řízení použít proti němu všech zákonných 

procesních prostředků, včetně možnosti jeho vzetí do vazby. Za předpokladu, že 

v souladu s ustanovením čl. 6 odst. 3 písm. a) EÚLP a § 91 odst. 1 tr. řádu byl obviněný 

v jazyce, jemuž rozumí, podrobně seznámen s podstatou sděleného obvinění, to platí i 

tehdy, když obviněnému, který využil svého oprávnění na pořízení překladu usnesení o 

zahájení trestního stíhání, nebyl dosud písemný překlad tohoto rozhodnutí doručen. 

Ustanovení § 28 odst. 3 tr. řádu má v takovém případě jen ten význam, že teprve 

doručením písemného překladu usnesení o zahájení trestního stíhání započne běh lhůty 

k podání opravného prostředku.42 Co se týče rozhodnutí o vazbě, tak to musí být 

odůvodněno skutkovými okolnostmi.

Soud, který při rozhodování o vazbě zjistí, že trestní stíhání obviněného je 

nedůvodné, nemůže zastavit trestní stíhání ani dát závazný pokyn pro další postup 

                                                            
41 RŮŽIČKA, M., ZEZULOVÁ, J. Zadržení a vazba v českém trestním procesu. 1.vyd. Praha:C.H.Beck, 2004. s. 
370-381. ISBN 80-7179-817-7.
42 rozhodnutí Krajského soudu v Plzni R 15/ 2005 tr.
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v přípravném řízení. Důsledky plynoucí ze závěru soudu, že obvinění není důvodné, se 

však mohou a mají bezprostředně projevit pouze v tom, že obviněný bude propuštěn na 

svobodu, anebo tím, že do vazby nebude vzat.43

Za skutečnost odůvodňující nařízení vazby se považuje jen určitá situace ve 

vztahu k povaze činu či k osobě obviněného. Skutečnost, že je obžalovaný cizím 

státním občanem sama o sobě vytváří pouze abstraktní možné nebezpečí, nikoli 

konkrétní skutkově podloženou hrozbu, jež má být vazbou odstraněna. 44

Dále tu musí být některý z důvodů vazby dle § 67 tr. řádu a dosud zjištěné 

skutečnosti musí nasvědčovat tomu, že skutek, pro který bylo zahájeno trestní stíhání, 

byl spáchán, má všechny znaky trestného činu, jsou zřejmé důvody k podezření, že 

tento trestný čin spáchal obviněný, přičemž s ohledem na osobu obviněného, povahu a 

závažnost trestného činu, pro který je stíhán, nelze v době rozhodování účelu vazby 

dosáhnout jiným opatřením.

Soudem zjištěné konkrétní skutečnosti musí sloužit jako dostatečný a rozumný 

podklad pro odůvodněné podezření, že skutek, který naplňuje znaky trestného činu, byl 

spáchán, a že ho spáchal obviněný. Nemůže jít pouze o mlhavé a konkrétními 

skutečnostmi dostatečně nedoložené podezření, neboť to by mělo za důsledek 

neodůvodněné zásahy do osobní svobody obviněného. Soud si však ve svých úvahách 

při rozhodování o vazbě nemusí být tímto závěrem zaručeně jistý. Z důvodu, ve většině 

případů, rychlého rozhodování o vazbě nelze žádat na soudu, aby učinil závěr bez 

rozumných pochybností tak jako je tomu u meritorního rozhodování, avšak soud se 

nemůže opírat jen o neurčité a konkrétními skutečnostmi neodůvodněné podezření již 

s ohledem na zásah do osobní svobody obviněného.45

Další podmínkou použití vazby je projevem subsidiarity vazby, a to zjištění, že 

v době rozhodování o vazbě, nelze jejího účelu dosáhnout jiným méně závažným 

zajišťovacím prostředkem, a to jak s ohledem na osobu obviněného, tak na povahu a 

závažnost stíhaného trestného činu.46

Dle § 68 odst. 2 tr. řádu nelze vzít do vazby obviněného u tzv. bagatelní 

kriminality, tj. který je stíhán pro úmyslný trestný čin, na který zákon stanoví trest 

                                                            
43 nález Ústavního soudu ČR sp. zn. II. ÚS 347/96.
44 nález Ústavního soudu ČR sp. zn. II. ÚS 347/96.
45 ŠÁMAL, P. a kol. Trestní řád. Komentář 1. díl. 6. vyd. Praha : C.H.Beck, 2008. s. 473. ISBN 978-80-7400-043-0.
46 JELÍNEK, J. a kol. Trestní právo procesní 2.aktualiz. vyd. Praha: Leges, 2011. s. 321. ISBN 978-80-87212-92-9.
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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. Podrobněji se touto problematikou budu zabývat v podkapitole 

s názvem Zpřísněné důvody vazby. 

Vzetí do vazby je vždy podmíněno rozhodnutím soudu, resp. v přípravném 

řízení je takové rozhodnutí soudu podmíněno návrhem státního zástupce.47

Vazba je nepřípustná i v některých dalších případech, kdy např. projdou 

maximální vazební lhůty, překročí-li koluzní vazba tři měsíce, nerozhodne-li soud včas 

o vazbě osoby, která mu byla předána jako zadržená, nejsou-li tu podmínky pro další 

trvání vazby dle § 71 odst. 1 tr. řádu nebo jestliže odpadly vazební důvody.

4.4. Jednotlivé vazební důvody

4.4.1. Útěková vazba dle § 67 písm. a) tr. řádu

Institut útěkové vazby slouží k zajištění přítomnosti obviněného na trestním 

řízení. Orgán rozhodující o vzetí obviněného do vazby musí vždy vycházet z 

konkrétních okolností obav z vyhýbání se trestnímu stíhání nebo trestu. Dle § 67 písm. 

a) tr. řádu může být obviněný vzat do vazby jen tehdy, jestliže z jeho jednání nebo 

dalších konkrétních skutečností vyplývá důvodná obava, že uprchne nebo se bude 

skrývat, aby se tak vyhnul trestnímu stíhání nebo trestu, zejména nelze-li jeho totožnost 

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

Pro nařízení vazby dle § 67 písm. a) tr. řádu je nutné, aby existovalo pozitivní 

podezření kterékoliv z okolností uvedených v § 67 písm. a) tr. řádu na základě 

konkrétně zjištěných okolností, které dostatečně odůvodňují reálnou obavu, že obviněný 

uprchne nebo se bude skrývat, aby se tak vyhnul trestnímu stíhání nebo trestu. Musí jít 

tedy o osobu, které hrozí vysoký trest, nebo jde o osobu bez stálého bydliště či osobu, 

která nemůže prokázat svou totožnost.

Pod pojmem „uprchne“ se zde rozumí útěk do ciziny a pod pojmem „bude se 

skrývat“ rozumí soudní praxe ukrývání se v tuzemsku.48 Soud vždy musí konkrétně 

                                                            
47 JELÍNEK, J. a kol. Trestní právo procesní 2.aktualiz. vyd. Praha: Leges, 2011. s. 313. ISBN 978-80-87212-92-9.
48 RŮŽIČKA, M., ZEZULOVÁ, J. Zadržení a vazba v českém trestním procesu. 1.vyd. Praha:C.H.Beck, 2004. s. 406 
ISBN 80-7179-817-7.
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zvážit jak skutečnosti objektivní povahy, tak i reálné možnosti útěku i okolnosti týkající 

se osoby obviněného. Takovými okolnostmi může být např. příprava obviněného na 

zahraniční cestu, opatření si falešných dokladů do ciziny, neexistence stálého bydliště, 

cizí státní příslušnost, vysoký věk obviněného, styky se zahraničím.49

Pod slovním spojením „totožnost nelze hned zjistit“ lze rozumět to, kdy 

obviněný nemá u sebe nebo na dosažitelném místě žádné osobní doklady a ani mu 

nemůže potvrdit jeho totožnost věrohodná osoba, nebo odmítá-li spolupracovat při 

zjišťování své totožnosti, nebo o sobě uvádí nepravdivé údaje.

Obviněný nemá stálé bydliště v případě, že nemá vůbec kde bydlet, nebo sice 

bydliště má, ale nezdržuje se v něm, anebo často mění místo svého pobytu, aniž by 

změny ohlásil orgánům činným v trestním řízení.50

Sama skutečnost, že se obviněný nedostavil k hlavnímu líčení, ač byl řádně 

předvolán, dostatečně neodůvodňuje obavu, že se skrývá, aby se vyhnul trestnímu 

stíhání, přičemž přítomnost obviněného na hlavním líčení lze zabezpečit předvedením 

obviněného dle § 90 tr. řádu.51

V konkrétním případě 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. Hrozba vysokého trestu musí teprve vést, na základě konkrétních 

skutečností, k důvodné obavě, že obviněný uprchne nebo že se bude skrývat, aby se tak 

trestnímu stíhání nebo trestu vyhnul.52

Z jazykového a logického výkladu uvedeného zákonného ustanovení plyne, že 

jím zakotvený důvod vyhýbání se trestnímu stíhání spočívá alternativně v důvodné 

obavě, že obviněný uprchne, nebo v důvodné obavě, že se bude skrývat, přičemž 

důvodnost této obavy musí být založena jeho jednáním nebo dalšími konkrétními 

skutečnostmi, jejichž demonstrativní alternativní výčet zahrnuje skutkové podstaty 

nemožnosti zjištění jeho totožnosti, neexistenci jeho stálého bydliště anebo hrozbu 

vysokého trestu. Výklad zákonné podmínky „hrozby“ vysokým trestem je interpretován 

ve smyslu konkretizace a individualizace trestněprávní kvalifikace skutku ve vztahu 

k obviněnému, a to na základě zjištěných konkrétních skutečností opodstatňujících 
                                                            
49 ŠÁMAL, P. a kol. Trestní řád. Komentář 1. díl. 6. vyd. Praha : C.H.Beck, 2008. s. 1525. ISBN 978-80-7400-043-0.
50 MUSIL, J., KRATOCHVÍL, V., ŠÁMAL, P. a kol. Kurs trestního práva. Trestní právo procesní. 3.vyd. Praha : 
C.H.Beck, 2007.  s. 314. ISBN 978-80-7179-572-8.
51rozhodnutí Nejvyššího soudu SSR č. 8/1989 Sb. rozh. tr.
52 nález Ústavního soudu ČR sp. zn. I. ÚS 432/01.
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důvodnost trestního stíhání. Pod „hrozbou vysokým trestem“ rozumí Ústavní soud 

hrozbu uložení trestu odnětí svobody ve výši nejméně kolem osmi let, přičemž 

obviněný má právo namítat existenci silných důvodů, jež důvodnou obavu z následků 

uvedených v § 67 písm. a) tr. řádu eliminují a vylučují tak aplikaci předmětného 

vazebního důvodu. 53

4.4.2. Koluzní vazba dle § 67 písm. b) tr. řádu

Trestní řád uvádí demonstrativně několik důvodů koluzní vazby. Dle § 67 písm. 

b) tr. řádu  může 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.

Konkrétní skutečnosti z výše uvedeného ustanovení musí být spjaty 

s předpokládanou aktivní činností obviněného, které směřují k maření skutečností 

závažných pro trestní stíhání. Tyto konkrétní skutečnosti, které nemusí vždy vyplývat 

jen z jednání samotného obviněného, musí nasvědčovat obavě, že obviněný má koluzní 

záměry, kterými jsou např. zničení kompromitujícího materiálu, snaha kontaktovat 

svědky s tím, aby nevypovídali. 54

Konkrétní skutečnosti musí být však vždy zjištěny postupem přípustným dle 

trestního řádu. Pod ně lze zařadit obavu z působení obviněného na dosud nevyslechnuté 

svědky, tj. jejich ovlivňování, se záměrem mařit objasňování skutečností závažných pro 

dané trestní stíhání. Z toho vyplývá, že výpověď dosud nevyslechnutého konkrétního 

svědka se musí vztahovat k tomu trestnému činu, pro nějž bylo sděleno obvinění, 

přičemž obecné soudy nemohou zakládat důvod koluzní vazby na prosté potřebě 

provedení výslechu toliko neurčitě vymezeného okruhu svědků i případné další činnosti 

obviněného, pro niž mu nebylo sděleno obvinění.55

O konkrétní skutečnost půjde vždy, jestliže obviněný sám svým jednáním zavdá 

příčinu k obavě, že bude koluzně jednat. Na druhé straně však může stačit, v závislosti 

na konkrétním případu, i určitá objektivní konstelace, která zahrnuje nejen osobu 

                                                            
53 nález Ústavního soudu ČR sp. zn. III. ÚS 566/03.
54 ŠÁMAL, P. a kol. Trestní řád. Komentář 1. díl. 6. vyd. Praha : C.H.Beck, 2008. s. 1525. ISBN 978-80-7400-043-0.
55 nález Ústavního soudu ČR sp. zn. II. ÚS 599/01.
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pachatele, ale i všechny znaky skutkové podstaty trestného činu včetně stadia 

vyšetřování. 56

Působením na svědky se rozumí přímé nebo zprostředkované ovlivňování 

svědků se záměrem mařit objasňování skutečností závažných pro trestní řízení, zejména 

navádění, aby nevypovídali pravdu.57

Objasňováním skutečností závažných pro trestní stíhání se rozumí dokazování 

podle trestního řádu.58

Pod slovním spojením „působením na svědky nebo spoluobviněné“ se rozumí 

zákonem nepřípustné přímé, tj. osobně obviněným nebo zprostředkované, tj. osobou 

odlišnou od obviněného, ovlivňování svědků s motivem mařit objasňování skutečností 

závažných pro trestní stíhání, např. vyvíjení nátlaku na svědky nebo spoluobviněné, aby 

nevypovídali pravdu, vzájemná dohoda se svědky nebo spoluobviněnými o tom, co 

budou v rozporu se skutečností vypovídat, podplácení svědků nebo spoluobviněných, 

přičemž svědkem zde je osoba, která byla ke svědecké výpovědi předvolána, ale i 

osoba, u níž má k výslechu teprve dojít a spoluobviněným je osoba, která byla obviněna 

v téže trestní věci spolu s jinou osobou.

Konkrétní skutečností, odůvodňující vazbu dle § 67 písm. b) tr. řádu, resp., 

obavu z koluzního jednání, může být okolnost, spočívající ve skutečnosti, že je tu dosud 

nevyslechnutý svědek, mající zvláštní postavení potud, že jeho výslech může zásadním 

způsobem zvrátit dosavadní výsledky řízení a přispět tak k dalšímu objasnění věci 

vyřešením otázky věrohodnosti obviněného nebo poškozeného.59

Za takové jednání nelze však považovat např. připomenutí svědkovi jeho 

povinnost mlčenlivosti ve smyslu § 99 odst. 2 tr. řádu nebo připomenutí práva odepřít 

výpověď ve smyslu § 100 odst. 1 a odst. 2 tr. řádu. Nelze za něj ani považovat 

přemlouvání či jiné působení na osobu, aby mluvila pravdu, vypovídala před orgány 

činných v trestním řízení v případě, že to odmítá.60

Důvodem koluzní vazby nemůže být ani to, že se obviněný pokusil kontaktovat 

nebo již kontaktoval dosud nevyslechnuté svědky, nebo osoby, které podaly v trestním 
                                                            
56 nález Ústavního soudu ČR sp. zn. I. ÚS 62/96.
57 CÍSAŘOVÁ, D., FENYK, J., GŘIVNA, T. a kol. Trestní právo procesní. 5.vyd. Praha : ASPI, 2008. s. 247. ISBN 
978-80-7357-348-5.
58 ŠÁMAL, P. a kol. Trestní řád. Komentář 1. díl. 6. vyd. Praha : C.H.Beck, 2008. s. 1525. ISBN 978-80-7400-043-0.
59 nález Ústavního soudu ČR sp. zn. II. ÚS 138/93.
60 RŮŽIČKA, M., ZEZULOVÁ, J. Zadržení a vazba v českém trestním procesu. 1.vyd. Praha:C.H.Beck, 2004. s. 416. 
ISBN 80-7179-817-7.
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řízení vysvětlení, a ani spoluobviněné, v případě, že nelze dovodit, že se snaží na ně 

působit a mařit tak objasnění věci.61

V případě, že všichni v úvahu přicházející svědci byli již procesně vyslechnuti, 

odpadá vazební důvod obavy z působení na dosud nevyslechnuté svědky.

Za dosud nevyslechnuté svědky a spoluobviněné, na které by mohl obviněný 

působit a mařit tak objasňování skutečností závažných pro trestní stíhání ve smyslu § 67 

písm. b) tr. řádu, je nutno považovat i svědky a spoluobviněné, kteří sice byli 

vyslechnuti, ale jejichž výslech byl proveden tak, že protokol o této výpovědi není 

použitelný jako důkaz před soudem, nebo jejichž výslech byl proveden neúplně, neboť 

nebyl zaměřen na všechny okolnosti důležité pro rozhodnutí.62

„Jiným mařením objasňování skutečností závažných pro trestní stíhání“ je např. 

zákonem nepřipuštěné působení na znalce, padělání, pozměňování, ničení nebo 

ukrývání listinných či věcných důkazů. Pod tento důvod koluzní vazby se řadí také 

působení na osobu dosud nepředvolanou orgánem činným v trestním řízení, která 

vnímala svými smysly skutkové okolnosti důležité z hlediska posouzení konkrétního 

trestního případu, u níž je z tohoto důvodu odůvodněný předpoklad, že bude vyslýchána 

orgánem činným v trestním řízení, ať již jako budoucí svědek nebo spoluobviněný. 

Takovou osobou může být i dosud neztotožněná osoba, po které je vyhlášeno pátrání, a 

která nemohla být proto dosud předvolána jako svědek nebo jí nemohlo být dosud 

sděleno obvinění.63

Za maření nebo ztížení dosažení účelu trestního řízení, jež může odůvodňovat 

rozhodnutí o vazbě, nelze nikdy považovat uplatnění zákonného práva na obhajobu. 

Mezi ně patří i popírání viny nebo uvádění nepravdivých okolností. 64 Důvodem koluzní 

vazby tedy nemůže být okolnost, že obviněný popírá trestnou činnost, z níž je obviněn 

nebo obžalován, nebo že odmítá vypovídat; vazby nesmí být nikdy zneužito k tomu, aby 

obviněný byl přinucován k výpovědi nebo k doznání.

Důvodnost obavy, že obviněný bude působit na svědky, příp. spoluobviněné 

nebo jinak mařit objasňování skutečností závažných pro trestní stíhání, musí být zjištěna 

vždy na základě konkrétních skutečností. Nestačí tedy pouhá okolnost, že ve věci, v níž 
                                                            
61 CÍSAŘOVÁ, D., FENYK, J., GŘIVNA, T. a kol. Trestní právo procesní. 5.vyd. Praha : ASPI, 2008. s. 247. 
ISBN 978-80-7357-348-5.
62 rozhodnutí Nejvyššího soudu č. 44/2001 Sb. rozh. tr.
63 ŠÁMAL, P. a kol. Trestní řád. Komentář 1. díl. 6. vyd. Praha : C.H.Beck, 2008. s. 1525. ISBN 978-80-7400-043-0.
64nález Ústavního soudu ČR sp. zn.  III. ÚS 148/97.



32

obviněný popírá vinu, mají být vyslechnuti jako svědci spolupracovníci obviněného.65

Dále se za maření nepovažuje nesplnění povinnosti vydat věc dle § 78 odst. 1 tr. 

řádu, podrobit se prohlídce těla dle § 114 odst. 1 tr. řádu, strpět odběr krve či jiný 

potřebný úkon dle § 114 odst. 2 ze strany obviněného, poněvadž tyto lze vynucovat 

pouze pořádkovou pokutou ve smyslu ustanovení § 66 tr. řádu.66

Samotná okolnost, že věc byla při předběžném projednání obžaloby vrácena dle 

§ 188 odst. 1 písm. e) tr. řádu státnímu zástupci k došetření, není důvodem, aby trval i 

nadále důvod vazby dle § 67 písm. b) tr. řádu. Má-li být dokazování doplněno jen 

znaleckým posudkem, není tu zpravidla obava, že by toto objasňování obviněný mohl 

mařit.67

4.4.3. Předstižná vazba dle § 67 písm. c) tr. řádu

Trestní řád uvádí taxativní výčet důvodů vazby dle § 67 písm. c) tr. řádu, které 

jsou dány alternativně. Obviněný smí být do vazby dle § 67 písm. c) tr. řádu vzat jen 

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

obava, že bude opakovat trestnou činnost, pro níž je stíhán, dokoná trestný čin, o který 

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

Vzhledem k povaze těchto důvodů přichází tato vazba v úvahu pouze u 

úmyslných trestných činů, přičemž podle obecně přijatého názoru lze tuto vazbu použít 

pouze v případě, že jde o bezprostřední nebezpečí další činnosti obviněného v některé 

z forem uvedených v § 67 písm. c) tr. řádu.68

Opakováním trestné činnosti, pro niž je obviněný stíhán, se od účinnosti novely 

trestního řádu provedenou zákonem č. 265/2001, Sb., se již výslovně nemíní 

pokračování v trestném činu a ani další útoky u téhož hromadného trestného činu, 

udržování protiprávního stavu u trvajícího trestného činu, ale opakování téhož trestného 

činu nebo spáchání trestného činu téže povahy.

Existenci důvodu vazby podle § 67 písm. c) tr. řádu záležejícího v obavě, že 

obviněný bude pokračovat v trestné činnosti, lze posuzovat jen z hlediska pokračování 

                                                            
65 rozhodnutí Městského soudu v Praze R 39/1968 tr.
66 CÍSAŘOVÁ, D., FENYK, J., GŘIVNA, T. a kol. Trestní právo procesní. 5.vyd. Praha : ASPI, 2008. s. 248.
ISBN 978-80-7357-348-5.

67 rozhodnutí Vrchního soudu v Praze R 30/1993 tr. 
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ve stejné trestné činnosti, jako je ta, pro kterou je stíhán, tedy nebezpečí, že opakuje týž 

trestný čin nebo spáchá trestný čin téže povahy. Po novele trestního řádu provedené 

zákonem č. 265/ 2001 Sb., bylo pokračování ve stíhaném trestném činu nebo udržování 

protiprávního stavu vyvolaného stíhaným trestným činem vyloučeno s ohledem na 

ustanovení § 12 odst. 11 tr. řádu. 69

Opakováním trestné činnosti se míní jak opakování téhož trestného činu, tak i 

spáchání trestného činu téže povahy. Trestnou činností se zde rozumí trestná činnost 

určitého druhu, např. majetková trestná činnost apod. Avšak u obavy z dokonaní 

trestného činu, o který se obviněný pokusil, musí jít o pokus totožného trestného činu, 

stejně tak i u dokonání trestného, který obviněný připravoval nebo kterým hrozil. 70

4.5. Zpřísněné důvody vazby

Tzv. velká novela trestního řádu provedenou zákonem č. 265/2001 Sb., 

s odkazem na princip proporcionality, zúžila okruh trestných činů, pro které lze vzít 

obviněného do vazby, a vyloučila použití vazby u bagatelních trestných činů. Do vazby 

dle § 68 odst. 2 tr. řádu nelze vzít do vazby obviněného, který je stíhán pro úmyslný 

trestný čin, na který zákona 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. Avšak omezení upravená v 

§ 68 odst. 2 tr. řádu se neužijí v případě, že 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) již opakoval trestnou činnost, pro niž je stíhán, nebo v takové trestné činnosti 

pokračoval, nebo byl za takovou trestnou činnost v posledních třech letech 

odsouzen nebo potrestán

                                                            
69 rozhodnutí Vrchního soudu v Praze R 39/1995 tr.
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K jednotlivým výše uvedeným okolnostem i v souvislosti s výkladem u 

jednotlivých důvodů vazby dle § 67 písm. a) až c) tr. řádu je nezbytné navíc doplnit:

ad a) Musí být zjištěno, že již k uprchnutí nebo skrývání se obviněného již došlo, 

nestačí pouze důvodná obava z útěku či skrývání se.

ad b) Zde je třeba kumulativní splnění dvou podmínek, a to

- obviněný se opakovaně, tj. nejméně dvakrát nedostavil na předvolání 

- a nepodařilo se jej předvést ani jinak zajistit jeho účast při úkonu trestního 

řízení.

U obviněného musí jít o závažnější jednání, které se svým významem blíží 

uprchnutí nebo skrývání.

Avšak předpokladem použití tohoto důvodu vylučujícího omezení vzetí 

obviněného do vazby dle § 68 odst. 2 tr. řádu je dále fakt, že předvolání bylo 

obviněnému řádně a včas doručeno, přičemž by dle judikatury nestačilo tzv. náhradní 

doručení dle § 62 a § 63 tr. řádu ve spojení s § 46 OSŘ, kde platí fikce doručení 

písemnosti. Jestliže je však obsahem písemnosti předvolání svědka k hlavnímu líčení a 

odvolaný písemnost neobdržel a ani nebyl uvědomen o uložení zásilky, nelze z uvedené 

fikce dovozovat, že neuposlechl daného příkazu a uložit mu pořádkovou pokutu dle § 

66 odst. 1 tr. řádu.71

Naproti tomu není třeba, aby se obviněný nedostavil bez náležité omluvy, a proto 

postačí opakované nedostavení za kumulativního splnění podmínky, že se ho nepodařilo 

předvést ani jinak zajistit jeho účast při úkonu trestního řízení, a výjimkou závažné 

omluvy ze zdravotních důvodů či z jiného objektivního důvodu, který mu bránil se 

dostavit k úkonu trestního řízení.

ad c) Zde je třeba opět splnit kumulativně obě podmínky:

- obviněný je neznámé totožnosti, tj. nemá věrohodné doklady prokazující 

jeho totožnost 

- a dostupnými prostředky se jeho totožnost nepodařilo zjistit, např. zjištění 

totožnosti na základě údajů v evidenci obyvatel.

                                                            
71 rozhodnutí Vrchního soud v Praze R 52/1993 tr.
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Avšak je nutné umožnit obviněnému prokázat svou totožnost i v případě, že u 

sebe doklad prokazující jeho totožnost nemá, např. pomocí svědectví důvěryhodné 

osoby. ad d) Zde je nutné, aby obviněný:

- již působil na svědky nebo spoluobviněné, přičemž nestačí pouhá obava, že 

na ně bude působit, ale musí jít o dostatečné prokázané jednání obviněného,

nebo

- jinak mařil objasňování skutečností závažných pro trestní stíhání, přičemž je 

nutné dostatečně prokázat jednání obviněného.

ad e) Slovní spojení „v trestné činnosti pokračoval“ je nutné vykládat 

restriktivně, vzhledem i k ustanovení § 12 odst. 11 tr. řádu, kdy pokračuje-li 

obviněný v jednání, pro které je stíhán, i po sdělení obvinění, posuzuje se takové 

jednání od tohoto úkonu jako nový skutek, proto jde v případech uvedených v § 

68 odst. 3 písm. e) tr. řádu o opakování trestné činnosti, tedy o pokračování 

v trestné činnosti po zahájení trestního stíhání, a nikoli před zahájením trestního 

stíhání. Stejně tak důvod vazby dle § 68 odst. 3 písm e) tr. řádu nelze vztahovat 

na případy zahájení trestního stíhání proti obviněnému, který byl v minulosti 

odsouzen pro stejnou trestnou činnost.72

Omezení uvedená v § 68 odst. 2 tr. řádu se také neužijí v případě trestního stíhání 

pro úmyslný trestný čin, jestliže je dán důvod útěkové vazby dle v § 67 písm. c) tr. řádu 

a s přihlédnutím k povaze takového trestného činu vyžaduje vzetí do vazby účinná 

ochrana poškozeného, zejména ochrana jeho života, zdraví nebo jiného obdobného 

zájmu.

4.6. Instituty trestního práva nahrazující institut vazby

Použití institutu vazby by mělo být fakultativní, současně při respektování

subsidiární povahy vazby, kdy její použití je možné, jen v případě, kdy nelze-li jejího 

účelu dosáhnout jiným, mírnějším opatřením. Při rozhodování jak o vzetí obviněného 

do vazby, tak i při rozhodování o dalším trvání vazby je povinností orgánů 

rozhodujících o vazbě zkoumat, zda je možné nahradit vazbu jiným procesním 

                                                            
72 nález Ústavního soudu ČR sp. zn. I ÚS 98/05.
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opatřením a obviněného nechat na svobodě, popř. jej z vazby propustit na svobodu.73

Trestní řád upravuje několik procesních opatření, kterými lze za splnění 

podmínek vymezených trestním řádem, nahradit vazbu, a to: 

a) záruku zájmových sdružení občanů, 

b) záruku důvěryhodné osoby, 

c) písemný slib obviněného,

d) dohled probačního úředníka,

e) peněžitou záruku, 

f) umístění do péče důvěryhodné osoby dle zákona o soudnictví ve věcech 

mládeže.

Použití institutů trestního práva nahrazujících vazbu je možné pouze u vazby 

útěkové dle § 67 písm. a) tr. řádu a u vazby předstižné dle § 67 písm. c) tr. řádu, u 

koluzní vazby dle § 67 písm. b) tr. řádu je použití těchto institutů vyloučeno s výjimkou 

jejího nahrazení opatřením umístění do péče důvěryhodné osoby v řízení ve věcech 

mladistvých. Dále je omezeno použití peněžité záruky u taxativně uvedených trestných 

činů v § 73a  odst. 1 tr. řádu.

Tyto instituty lze použít jednotlivě nebo v jejich kombinaci.

V případě, že je vazba nahrazena jedním z těchto opatření, přináší to 

obviněnému velká pozitiva. Zejména není vytržen z prostředí, ve kterém žije, není 

umístěn do izolace vazební věznice a zůstává na svobodě. Má tak větší možnost obstarat 

si tak důkazy pro svoji obhajobu.

4.6.1. Záruka zájmových sdružení občanů

Tuto záruku za další chování obviněného dle § 73 odst. 1 písm. a) tr. řádu může 

orgán rozhodující o vazbě přijmout v případě, že zájmové sdružení občanů vymezené 

dle § 3 odst. 1 tr. řádu nabídne převzetí záruky za další chování obviněného a za to, že 

se obviněný na vyzvání dostaví k soudu, státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu a 

že vždy předem oznámí vzdálení se z místa pobytu, a orgán rozhodující o vazbě 

považuje záruku vzhledem k osobě obviněného a k povaze projednávaného případu za 

dostatečnou a přijme ji.

                                                            
73JELÍNEK, J. a kol. Trestní právo procesní 2.aktualiz. vyd. Praha: Leges, 2011. s. 321. ISBN 978-80-87212-92-9.
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Tento institut je jedním z příkladů promítnutí základní zásady trestního řízení 

spolupráce orgánů trestního řízení se zájmovými sdruženími občanů dle § 2 odst. 7 tr. 

řádu, kdy tato zásada klade na orgány činné v trestním řízení požadavek na spolupráci 

se zájmovými sdruženími občanů a na využití jejich výchovného působení.  Zájmová 

sdružení občanů jsou v § 3 odst. 1 tr. řádu taxativně vymezena jako odborové 

organizace nebo organizace zaměstnavatelů a ostatní občanská hnutí, církve, 

náboženské společnosti a právnické osoby sledující v předmětu své činnosti charitativní 

účely. Dle § 6 odst. 3 tr. řádu je zájmové sdružení občanů, které převzalo záruku, 

povinno působit na obviněného nebo odsouzeného, aby žil řádným životem, a k tomu je 

povinno přijmout potřebná opatření.

Konkrétní působení na obviněného záleží na okolnostech případu a vychází z 

povahy věci a osoby, za niž byla záruka převzata.74

Zájmové sdružení občanů může nabídnout záruku za obviněného z vlastní 

iniciativy nebo na podnět orgánů činných v trestním řízení

4.6.2. Záruka důvěryhodné osoby

Tuto záruku za další chování obviněného dle § 73 odst. 1 písm. a) tr. řádu  může 

orgán rozhodující o vazbě přijmout v případě, že důvěryhodná osoba nabídne převzetí 

záruky za další chování obviněného a za to, že se obviněný na vyzvání dostaví k soudu, 

státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu a že vždy předem oznámí vzdálení se z 

místa pobytu, a orgán rozhodující o vazbě považuje záruku vzhledem k osobě 

obviněného a k povaze projednávaného případu za dostatečnou a přijme ji. Pojem 

“důvěryhodná osoba” trestní řád vymezuje jako osobu, která je schopná příznivě 

ovlivňovat chování obviněného, kdy toto ovlivnění je možné v případě, že mezi osobou 

obviněného a osobou, která za obviněného nabízí záruku, existuje určitý bližší vztah, 

aby mohla jeho chování kontrolovat, popř. pozitivně ovlivňovat75. Avšak takovou 

důvěryhodnou osobou nemůže být obhájce obviněného.76

Tento názor judikoval v svém nálezu i Ústavní soud ČR. Dle Ústavního soudu

ČR je „povinností obhájce mj. poskytnout obviněnému potřebnou právní pomoc, účelně 

                                                            
74 CÍSAŘOVÁ, D., FENYK, J., GŘIVNA, T. a kol. Trestní právo procesní. 5.vyd. Praha : ASPI, 2008. s. 257. 
ISBN 978-80-7357-348-5.
75 nález Ústavního soudu ČR sp. zn. I. ÚS 263/05.
76 rozhodnutí Krajského soudu v Českých Budějovicích R 34/2004 tr.
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využívat k hájení jeho zájmů prostředků a způsobů obhajoby uvedených v zákoně. 

Z tohoto vztahu vyplývá jistá nesvoboda a závislost obhájce na postavení a pokynech 

obviněného, která by mohla v konkrétních situacích bránit obhájci v tom, aby příznivě 

ovlivňoval chování obviněného. Obhájce obviněného by se mohl dostat do střetu zájmů, 

jestliže by měl zároveň plnit podmínku poskytnuté záruky za další chování obviněného. 

Je ale možné přijmout záruku za obviněného od advokáta, který není v konkrétní věci 

obhájcem obviněného.77

Orgán rozhodující o vazbě se vždy při rozhodování zabývá povahou trestné 

činnosti obviněného, jeho osobou i obsahem nabízené záruky. Přijetí záruky je pak na 

úvaze orgánu rozhodujícího o vazbě.

4.6.3. Písemný slib obviněného

V případě, že obviněný dá písemný slib dle § 73 odst. 1 písm. b) tr. řádu, jehož 

obsahem je závazek obviněného vést řádný život, zejména to, že se nedopustí trestné 

činnosti, na vyzvání se dostaví k soudu, státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu, 

vždy předem oznámí vzdálení se z místa pobytu a splnění povinností a dodržení 

omezeních, která se mu uloží, může ho v případě, že orgán rozhodující o vazbě 

považuje slib vzhledem k osobě obviněného a k povaze projednávaného případu za 

dostatečný, přijmout a ponechat obviněného na svobodě nebo ho propustit na svobodu. 

Jak vyplývá z povahy věci, dává ho osobně obviněný a musí ho vlastnoručně podepsat, 

přičemž nemusí být podán samostatně.

I přijetí slibu obviněného je fakultativní, přičemž soud předtím, než přijme slib 

obviněného, že povede řádný život, zejména že se nedopustí trestné činnosti a že splní 

povinnosti a dodrží omezení, která se mu uloží, musí pečlivě zvážit všechny okolnosti 

týkající se případu a osoby obviněného důležité z hlediska, zda je možno považovat slib 

za dostatečný. Skutečnosti, že škoda, již měl obviněný způsobit trestným činem, je 

velkého rozsahu, obviněný není výdělečně činný, je bez prostředků a trestné činnosti se 

měl dopouštět na různých místech republiky, výrazně zpochybňují takový slib.78

„V praxi navrhují obvinění nahrazení vazby slibem dle § 73 odst. 1 písm. b) tr. 

řádu velmi často. Slib je však soudem při rozhodování o vazbě zadrženého obviněného 

                                                            
77 nález ČR soudu sp. zn. I. ÚS 263/05.
78 rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR č. 29/1993 Sb. rozh. tr.
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přijímán pouze u menší části návrhů. Do nemalé míry je to důsledkem toho, že státní 

zástupce, který podává návrh na vzetí obviněného do vazby, navrhne soudu odmítnutí 

slibu a soudce rozhodující o vazbě vzhledem k jeho stanovisku, s nímž se ztotožní, slib 

obviněného nepřijme.“79

4.6.4. Dohled probačního úředníka nad obviněným

Vazba obviněného může být nahrazena dohledem probačního úředníka nad 

obviněným dle § 73 odst. 1 písm. c) tr. řádu za podmínek, že s ohledem na osobu 

obviněného a povahu projednávaného případu lze účelu vazby dosáhnout dohledem 

probačního úředníka nad obviněným.

Dle § 73 odst. 3 tr. řádu je obviněný, nad nímž byl vysloven dohled probačního 

úředníka nahrazující vazbu, povinen se ve stanovených lhůtách dostavit k probačnímu 

úředníkovi, změnit místo pobytu pouze 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.

Tento dohled je pak vykonávání úředníky a asistenty z Probační a mediační 

služby.

Dohledem se rozumí pravidelný osobní kontakt pachatele s úředníkem Probační 

a mediační služby, spolupráce při vytváření a realizaci probačního programu a kontrola 

dodržování podmínek uložených pachateli soudem vyplývajících ze zákona. Obviněný, 

u něhož je nahrazena vazba dohledem, se musí s úředníkem pravidelně stýkat, 

podrobovat se jeho kontrole a dohledu v době, kdy je jeho vazba nahrazena tímto 

opatřením.80

4.6.5. Peněžitá záruka

Peněžitou zárukou dle § 73a odst. 1 tr. řádu lze nahradit vazbu dle § 67 odst. 1 

písm. a) a c) tr. řádu s výjimkou trestního stíhání obviněného pro široký okruh taxativně 

vyjmenovaných trestných činů v § 73a odst. 1  tr. řádu za předpokladu, že orgán 

                                                            
79 VANTUCH, PAVEL. Nahrazení vazby zárukou a písemným slibem. Právní rádce. 2003, roč. 11, č. 8, s. 57-60. 
ISSN 1210-4817.
80 VANTUCH, PAVEL. Nahrazení vazby dohledem probačního úředníka. Právní rádce. 2003, roč. 11, č. 8, s. 57-60. 
ISSN 1210-4817.
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rozhodující o vazbě přijme složenou peněžitou záruku, jejíž výši určil. 

Peněžitá záruka může být přijata samostatně, nebo vedle jiných institutů 

nahrazujících vazbu.

Složení peněžité záruky může být nabídnuto jinou osobou, než je obviněný. 

V případě, že je složení peněžité záruky nabídnuto jinou osobou než je obviněný, je 

třeba ke složení a přijetí souhlas obviněného, který tento souhlas může dát písemně 

nebo ústně do protokolu. Osoba, která nabízí složení peněžité záruky, musí být 

seznámena před přijetím záruky s podstatou obvinění a se skutečnostmi, v nichž je 

shledáván důvod vazby, aby mohla zvážit, zda vůbec složí za obviněného peněžitou 

záruku.81

V případě, že se zruší peněžitá záruka, je složená částka vrácena obviněnému 

nebo osobě, která částku složila, přičemž je částka vrácena včetně úroků, pokud je 

vynesla.82

Dle § 73a odst. 6 tr. řádu nerozhodne-li soud jinak, trvá peněžitá záruka u 

obviněného, který byl pravomocně odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody 

nebo peněžitému trestu, do dne, kdy obviněný nastoupí výkon trestu odnětí svobody, 

zaplatí peněžitý trest nebo náklady trestního řízení ve stanové lhůtě, na jejich zaplacení 

se posuzují prostředky z peněžité záruky. Nezaplatí-li obviněný peněžitý trest nebo 

náklady trestního řízení ve stanovené lhůtě, na jejich zaplacení se použijí prostředky 

z peněžité záruky.

Dle § 73a odst. 9 tr. řádu musí být obviněný nebo osoba, která peněžitou záruku 

složila, předem upozorněni na důvody, pro které peněžitá záruka může připadnout státu 

nebo být použita na zaplacení peněžitého trestu nebo nákladů trestního řízení, 

k uhrazení pohledávky poškozeného. Další otázky spojené s rozhodováním o peněžité 

záruce jsou rozebrány v podkapitole Rozhodování týkající se nahrazení institutu vazby.

5. FORMÁLNÍ VAZEBNÍ PRÁVO

Pod formální vazební právo spadá úprava procesního postupu příslušných 

orgánů i procesních úkonů obviněného. Řadí do něj kompetence orgánů oprávněných 

                                                            
81 ŠÁMAL, P. a kol. Trestní řád. Komentář 1. díl. 6. vyd. Praha : C.H.Beck, 2008. s. 1525. ISBN 978-80-7400-043-0.
82 rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR č. 40/1996 Sb. rozh. tr. 
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rozhodovat o vazbě, formy přezkoumávání rozhodnutí o vazbě, normy upravující délku 

trvání vazby.83

5.1. Rozhodnutí o vazbě

Trestní řád nikde neuvádí výčet rozhodnutí o vazbě. V ustanovení § 68 tr. řádu je 

upraveno pouze vzetí do vazby, avšak tím není vyčerpán výčet rozhodnutí o vazbě.84

Jde o soubor rozhodnutí ve vazebních věcech, tj. rozhodnutí, která vydal k tomu 

příslušný orgán týkající se vzniku, změny nebo zániku vazby. 

Rozhodnutí o vazbě má vždy formu usnesení s odkazem na § 119 tr. řádu, kdy 

soud rozhoduje rozsudkem, kde to zákon výslovně stanoví; v ostatních případech 

rozhoduje, jestliže zákon nestanoví něco jiného, usnesením. K rozhodnutí o vazbě, které 

činí soudce v přípravném řízení a v prvním stupni, je třeba vždy návrhu státního 

zástupce. Jinak se rozhodnutí činí z úřední povinnosti. Návrh státního zástupce je 

podmínkou také u rozhodování o vazbě dle § 71 odst. 2 tr. řádu a dle § 265o odst. 2

poslední věta tr. řádu a dle § 282 odst. 2 tr. řádu.

Za rozhodnutí o vazbě se považuje:

a) rozhodnutí soudu (soudce), jímž se obviněný bere do vazby dle § 68 odst. 1 

tr. řádu,

b) rozhodnutí soudu (soudce) o tom, že se obviněný ponechává na svobodě 

vzhledem k přijetí nabídnuté záruky, slibu, nahrazení vazby dohledem 

probačního úředníka anebo přijetí peněžité záruky (§ 73a odst. 2 věta první 

tr. řádu nebo § 314b odst. 2 tr. řádu ve spojení s § 73 odst. 1 tr. řádu, § 73a 

odst. 1 a odst. 2 písm. a) tr. řádu),

c) rozhodnutí soudu (soudce) o tom, že obviněný již působil na svědky nebo 

spoluobviněné nebo jinak mařil objasňování skutečností závažných pro 

trestní stíhání ( § 72a odst. 3 třetí věta tr. řádu),

d) rozhodnutí soudce o tom, že se obviněný ponechává nadále ve vazbě (o 

dalším trvání vazby) dle § 72 odst. 1 tr. řádu, a rozhodnutí soudu o tom, že se 

obviněný nadále ponechává ve vazbě dle § 72 odst. 3 a 4 tr. řádu (při postupu 

                                                            
83 MANDÁK, V. Zajištění osoby obviněného v československém trestním řízení 1.vyd. Praha : ORBIS, 1975. s. 72. 
ISBN 508-21-856.
84 ŠÁMAL, P. a kol. Trestní řád. Komentář 1. díl. 6. vyd. Praha : C.H.Beck, 2008. s. 488. ISBN 978-80-7400-043-0.
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dle § 72 odst. 3 a 4 tr. řádu ve spojení s § 72 odst. 1 tr. řádu) včetně 

rozhodnutí soudu (samosoudce) o tom, že se obviněný nadále ponechává ve 

vazbě (§ 192 tr. řádu, § 314c odst. 4 tr. řádu),

e) rozhodnutí soudce o propuštění obviněného z vazby při postupu dle § 72 

odst. 1 nebo odst. 3 tr. řádu a rozhodnutí soudu o propuštění obviněného 

z vazby na svobodu v případech upravených v § 72 odst. 4 tr. řádu,

f) rozhodnutí státního zástupce o změně důvodů vazby (§ 71 odst. 1 věta první 

tr. řádu, jen pokud některý důvod vazby odpadl a žádný nově nevznikl) a 

rozhodnutí soudu o změně důvodů vazby (§ 71 odst. 1 věta první tr. řádu, 

pokud vznikl další důvod vazby nebo některý z důvodů vazby odpadl a jiný 

důvod vazby nově nevznikl),

g) rozhodnutí soudu o tom, že se návrh státního zástupce na propuštění 

obviněného z vazby v řízení před soudem zamítá (§ 71 odst. 1 věta první tr. 

řádu),

h) rozhodnutí soudu a v přípravném řízení státního zástupce o propuštění 

obviněného z vazby, jestliže pominuly důvody vazby, nebo je zřejmé, že 

vzhledem k osobě obviněného a k okolnostem případu trestní stíhání 

nepovede k uložení nepodmíněného trestu odnětí svobody, a obviněný se 

nedopustil jednání uvedeného v § 68 odst. 3 tr. řádu (dle § 71 odst. 2 písm. a) 

nebo b) tr. řádu) anebo k žádosti obviněného o propuštění na svobodu (dle § 

71a tr. řádu),

i) rozhodnutí soudu, jímž se zamítá žádost obviněného o propuštění z vazby na

svobodu jako nedůvodná (§ 71a tr. řádu),

j) rozhodnutí soudu nebo státního zástupce, že přijetí peněžité záruky je 

přípustné za současného určení výše peněžité záruky a způsobu jejího 

složení (§ 73a odst. 2 písm. a) tr. řádu),

k) rozhodnutí soudu, že se nabídky peněžité záruky nepřijímá (§ 73a odst. 2 

písm. b) tr. řádu),

l) rozhodnutí státního zástupce nebo soudu, jímž vzhledem k přijetí nabídnuté 

záruky, slibu, nahrazení vazby dohledem probačního úředníka anebo přijetí 

peněžité záruky, obviněný propouští z vazby na svobodu (§ 73 odst. 1 tr. 

řádu, § 73a odst. 1 a odst. 2 písm. a) tr. řádu zpravidla k žádosti obviněného 
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o propuštění z vazby na svobodu dle § 71a tr. řádu),

m) rozhodnutí soudu, jímž byla žádost obviněného o propuštění z vazby na 

svobodu zamítnuta a nebyla zároveň přijata nabídka slibu, záruky, vazby 

nebyla nahrazena dohledem probačního úředníka, anebo nebyla přijata 

nabídky peněžité záruky (§ 71a tr. řádu, § 73 odst. 1 tr. řádu, § 73a odst. 2 

písm. b) tr. řádu),

n) rozhodnutí soudu o tom, že peněžitá záruka připadá státu (§ 73a odst. 3 tr. 

řádu),

o) rozhodnutí státního zástupce nebo soudu o tom, že se peněžitá záruka zrušuje 

nebo se mění její výše (§ 73a odst. 5 tr. řádu),

p) rozhodnutí státního zástupce nebo soudu o zrušení zákazu vycestování do 

zahraničí (§ 73b odst. 5 tr. řádu).

Do vazby lze toliko vzít jen obviněného, tj. jde o osobu, proti které bylo 

zahájeno trestní stíhání dle § 160 odst. 1 tr. řádu, přičemž účinky zahájení trestního 

stíhání nastávají doručením  usnesení o zahájení trestního stíhání.

Dle rozhodnutí trestního kolegia Nejvyššího soudu České republiky č. 39/1998 

Sb. rozh. tr. usnesení o propuštění zadržené osoby na svobodu dle § 77 odst. 2 tr. řádu 

není rozhodnutím o vazbě, a proto proti němu není přípustná stížnost (§ 141 odst. 2 tr. 

řádu a § 74 odst. 1tr. řádu a contrario).85

Usnesením o propuštění zatčené osoby na svobodu dle § 69 odst. 5 tr. řádu 

nespadá také pod rozhodnutí o vazbě.

5.1.1. Rozhodnutí o vzetí do vazby v přípravném řízení

K provádění úkonů v přípravném řízení je příslušný okresní soud, v jehož 

obvodě je činný státní zástupce, který podal příslušný návrh.

Soudce v přípravném řízení rozhoduje o vzetí obviněného do vazby vždy na 

návrh státního zástupce. Návrh může být státním zástupcem podán zejména ohledně 

osoby, která byla zadržena jako obviněný dle § 75 tr. řádu, kdy v případě, že je dán 

některý z důvodů vazby a pro neodkladnost věci nelze rozhodnut o vazbě předem 

opatřit, může policejní orgán obviněného zadržet prozatím sám. Je však povinen 

                                                            
85 rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR č. 39/1998 Sb. rozh. tr.
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provedené zadržení státnímu zástupci bezodkladně ohlásit a předat mu opis protokolu, 

který sepsal při zadržení, i další materiál, který státní zástupce potřebuje, aby popřípadě 

mohl podat návrh na vzetí do vazby. Návrh musí být podán tak, aby obviněný mohl být 

nejpozději do 48 hodin od zadržení odevzdán soudu, jinak musí být propuštěn na 

svobodu. 

Může jít o osobu obviněného, na kterou byl v přípravném řízená na návrh 

státního zástupce soudcem nebo v řízení před soudem předsedou senátu vydán příkaz, 

aby byl obviněný zatčen za podmínek uvedených v § 69 odst. 1 tr.řádu.

Dále může jít např. o osobu podezřelou dle § 76 odst. 1 tr. řádu, kdy policejní 

orgán může v naléhavých případech, je-li dán některý z důvodů vazby zadržet osobu 

podezřelou za spáchání trestného činu, i když proti ní nebylo zahájeno trestní stíhání 

nebo popřípadě může jít osobu  převzatou policejním orgánem po omezení osobní 

svobody dle § 76 odst. 2 tr. řádu.

V případě, že státní zástupce nenařídil propuštění zadržené osoby na podkladě 

mu došlých materiálů, popř. po jejím opětovném výslechu, je povinen ji ve lhůtě 48 

hodin od zadržení odevzdat soudu s návrhem na vzetí do vazby, přičemž k návrhu 

připojí dosud získaný důkazní materiál.

Návrh státního zástupce na vzetí obviněného do vazby musí obsahovat zejména:

a) osobní údaje obviněného a místo, kde se v době podání návrhu nachází,

b) stručný popis skutkových zjištění včetně důvodů zadržení,

c) trestný čin, pro který je obviněný stíhán, jeho zákonné pojmenování i číselné 

označení,

d) zdůvodnění, které konkrétní skutečnosti ve smyslu § 68 odst. 3 tr. řádu či ve 

smyslu § 68 odst. 4 tr. řádu odůvodňují vzetí obviněného do vazby i při trestním 

stíhání pro trestné činy uvedené v § 68 odst. 2 tr. řádu, což platí i v případech, 

kdy je již v této době zřejmé, že vzhledem k osobě obviněného a okolnostem 

případu trestní stíhání nepovede k uložení nepodmíněného trestu odnětí 

svobody,

e) důvody uvedené jejich zákonným pojmenováním včetně číselného označení 

ustanovení trestního řádu; jde-li o koluzní důvod vazby, i důvody uvedené v § 

72a odst. 3 větě třetí tr. řádu, byly-li zjištěny, a návrh na to, aby v rozhodnutí 

byly tyto skutečnosti výslovně konstatovány,
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f) stručné zhodnocení provedených důkazů, z něhož vyplývá, že dosud zjištěné 

skutečnosti nasvědčují tomu, že skutek, pro který bylo zahájeno trestní stíhání, 

byl spáchán, má všechny znaky trestného činu, jsou zřejmé důvody k podezření, 

že trestný čin spáchal obviněný, a jaké skutečnosti odůvodňují důvody vazby 

uvedené v návrhu,

g) zdůvodnění, proč s ohledem na osobu obviněného, povahu a závažnost trestného 

činu, pro který je stíhán, nelze v době rozhodování účelu vazby dosáhnout jiným 

opatřením,

h) dobu zadržení s uvedením dne a hodiny a ustanovení trestního řádu, podle něhož 

k zadržení došlo; je třeba započítat i dobu omezení osobní svobody podle 

zvláštních zákonů, došlo-li k němu v souvislosti s trestním řízením,

i) má-li obviněný obhájce, jméno a sídlo obhájce, 

j) osobní údaje spoluobviněných, kteří se nacházejí ve vazbě,

k) upozornění, že je požadována účast obhájce při výslechu před soudem,

l) další důležité skutečnosti týkající se osoby obviněného, průběhu zadržení a 

případné vazby, zejména okolnosti důležité pro zabezpečení řádné ostrahy 

obviněného; týká-li se návrh více obviněných, uvedou se všechny údaje ohledně 

každého z nich.

Je-li dán důvod nutné obhajoby s výjimkou důvodu dle § 36 odst. 1 písm. a) tr. 

řádu a obviněný nemá obhájce a prohlásil-li, že si obhájce nezvolí, státní 

zástupce v návrhu na tuto skutečnost upozorní a také upozorní na to, že 

obviněný požaduje účast obhájce při výslechu před soudem. Státní zástupce 

v návrhu na vzetí do vazby současně navrhne soudu, aby v příkazu k přijetí do 

vazby vyznačil důležité okolnosti pro umístění obviněného ve vazbě, jména 

spolupachatelů, kteří jsou již ve vazbě, upozornění na možnost sebevraždy, 

útěku, násilí apod.

Soudce je povinen vyslechnout zadrženou osobu a do 24 hodin od doručení 

návrhu státního zástupce rozhodnout o jejím propuštění na svobodu anebo rozhodnout, 

že ji bere do vazby. O době a místě konání výslechu vyrozumí bezodkladně vhodným 

způsobem zvoleného nebo ustanoveného obhájce, pokud je dosažitelný, a o jehož účast 

zadržená osoba požádala, a státního zástupce. Obdobně se postupuje tehdy, pokud 

k soudci je předvedena osoba, která dosud nebyla zadržena ani jako obviněný nebo jako 
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podezřelá osoba. 86

Soudce rozhodující o návrhu státního zástupce o vazbě zadržené osoby dle § 77 

odst. 2 tr. řádu musí respektovat lhůtu 24 hodin, a není povinen vázat se na možnost 

obhájce zúčastnit se výslechu zadrženého. Jeho povinností je, pokud o účast obhájce 

zadržená osoba požádala, toliko obhájce vyrozumět, je-li dosažitelný. Tato povinnost je 

splněna, vyrozumí-li vhodným způsobem advokátní kancelář obhájce.87

Výslech obviněného má být zaměřen jednak na okolnosti týkající se trestného 

činu, z jehož spáchání byla zadržená osoba obviněna, jednak na okolnosti týkající se 

zadržení a důvodů vazby dle § 67 písm. a) až c) tr. řádu.

Soudce po výslechu obviněného buď rozhodne o jeho vzetí do vazby, anebo 

propustí zadrženou osobu na svobodu, a to v případě, že:

- byla překročena lhůta 48 hodin od zadržení obviněného do odevzdání 

zadržené osoby soudu, pokud již nebyla propuštěna ze zadržení předtím 

policejním orgánem nebo státním zástupcem, nebo

- soudcem nebylo rozhodnuto ve lhůtě 24 hodin od doručení návrhu státního 

zástupce soudu, nebo

- za předpokladu, že byla dodržena jak lhůta 48 hodin, tak i lhůta 24 hodin, 

pokud nebude shledán některý z důvodů vazby dle § 67 tr. řádu nebo nebyly 

zjištěny skutečnosti uvedené za citací důvodů vazby v § 67 tr. řádu, nebo

- vazba byla nahrazena zárukou, slibem, dohledem probačního úředníka dle §

73 odst. 1 tr. řádu anebo peněžitou zárukou dle § 73a tr. řádu a obviněný byl 

ponechán na svobodě,

- zjistí-li v průběhu výslechu zadržené osoby, že ve věci jde o trestný čin 

uvedený v § 68 odst. 2 tr. řádu a není dána žádná z okolností uvedených v § 

68 odst. 3 tr. řádu a ani žádná z okolností uvedených v § 68 odst. 4 tr řádu.

Pouze proti rozhodnutí o vzetí obviněného do vazby dle § 68 odst. 1 tr. řádu je 

přípustná stížnost, o níž rozhoduje nadřízený soud. Stížnost však nemá odkladný účinek. 

Usnesení, jímž se obviněný bere do vazby, musí zejména obsahovat:

a) označení soudu, který o vzetí do vazby k návrhu státního zástupce rozhodl,

b) přesné označení obviněného tak, aby nemohl být zaměněn s jinou osobou, 
                                                            
86 RŮŽIČKA, M., ZEZULOVÁ, J. Zadržení a vazba v českém trestním procesu. 1.vyd. Praha:C.H.Beck, 2004. s. 
450-451. ISBN 80-7179-817-7.
87 rozhodnutí Krajského soudu v Českých Budějovicích R 34/1994 tr. 
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c) výrok o vzetí do vazby s poukazem na některý z důvodů vazby dle § 67 tr. 

řádu nebo zpřísněný důvod vazby dle § 68 odst. 3 tr. řádu nebo důvod dle § 

68 odst. 4 tr. řádu, jde-li o trestný čin uvedený v § 68 odst. 2 tr. řádu,

d) údaj o tom, odkdy se vazba započítává,

e) poučení o opravném prostředku.

Dle shodného názoru právní doktríny i judikatury se usnesení o vazbě svým 

významem a účinky blíží nebo prakticky rovnají rozsudku, neboť se přímo dotýkají 

osobní svobody jednotlivce. Z odůvodnění musí vyplývat vztah mezi skutkovými 

zjištěními a úvahami při hodnocení důkazů na straně jedné a právními závěry soud na 

straně druhé. Odůvodnění musí obsahovat konkrétní důkazy, nestačí jen pouhé odvolání 

se na obsah spisu, jinak jsou právní závěry soudu porušením ústavního principu zákazu 

libovůle, přičemž o to jde i v případě, kdy posuzované rozhodnutí pro nedostatek 

důkazů a pro nesrozumitelnost ho není možné přezkoumat.88

V odůvodnění je třeba uvést, pro jaký trestný čin je obviněný na základě 

usnesení o zahájení trestního stíhání stíhán, jaké další procesní úkony předcházely 

rozhodnutí o vzetí do vazby a jakými konkrétními skutkovými okolnostmi je vazba 

odůvodněna s odkázáním na podklady, z nichž při rozhodování soud vycházel. Dále 

uvede obsah výslechu obviněného před rozhodnutím o jeho vzetí do vazby a 

předcházelo-li zatčení nebo zadržení obviněného, mělo by odůvodnění obsahovat také 

údaje, že byly zachovány příslušné lhůty a postup dle § 69 odst. 4 odst. 5 tr. řádu a § 77 

tr. řádu. Soud také vysvětlí, proč nepřijal záruku, slib, nabídku dohledu nebo peněžitou 

záruku, jestliže byly nabídnuty před rozhodnutím o vzetí do vazby.89

V odůvodnění rozhodnutí o vzetí obviněného do vazby nebo jiného rozhodnutí o 

vazbě, jehož důsledkem je ponechání obviněného ve vazbě, musí být uvedeny jak

obecné náležitosti dle § 134 tr. řádu, tj. skutečnosti, které byly vzaty za prokázané, 

důkazy, o něž se skutková zjištění opírají, úvahy, jimiž se rozhodující orgán řídil při 

hodnocení provedených důkazů, jakož i právní úvahy, na jejichž podkladě posuzoval 

prokázané skutečnosti podle příslušných ustanovení zákona. Toto odůvodnění musí 

obsahovat i zvláštní náležitosti:

a) skutečnosti, které odůvodňují podezření ze spáchání trestného činu, pro který 
                                                            
88 nález Ústavního soudu ČR sp. zn. I. ÚS 781/04.
89 RŮŽIČKA, M., ZEZULOVÁ, J. Zadržení a vazba v českém trestním procesu. 1.vyd. Praha:C.H.Beck, 2004. s. 
450-451. ISBN 80-7179-817-7.
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je obviněný stíhán,

b) konkrétní skutečnosti, ze kterých jsou dovozovány důvody, popřípadě 

okolnosti uvedené v § 68 odst. 3 a odst. 4 tr. řádu a v § 72a odst. 3 tr. řádu,

c) důvody, pro které nebylo možné dosáhnout účelu vazby jiným opatřením.

Rozhodnutí o vzetí obviněného do vazby není v souladu s ústavním pořádkem 

v případě, že obsahuje jen vágní a obecné odůvodnění, v podstatě jen citující text 

příslušných zákonných vazebních důvodů bez vymezení konkrétních okolností, které by 

se měly opírat vazební důvody.90

V případě, že soud obviněného nevzal do vazby, musí být propuštěn na svobodu 

nejpozději do 24 hodin od doručení návrhu státního zástupce na vzetí do vazby.

5.1.2. Rozhodnutí o vzetí do vazby v řízení před soudem

V řízení před soudem rozhoduje o vazbě senát s výjimkou uvedené v § 69 odst. 5 

tr. řádu, kde rozhoduje o vazbě obviněného zatčeného soudce, který má stejná práva a 

povinnosti jako senát a jeho předseda. O žádosti obviněného o propuštění na svobodu 

může, v případě, že s propuštěním souhlasí státní zástupce, rozhodnout o propuštění 

předseda senátu. Samosoudce rozhoduje o vazbě jen v trestních věcech, v nichž koná 

řízení, tj. dle § 314a tr. řádu, a to řízení o trestných činech, na které stanoví zákon trest 

odnětí svobody, jehož horní hranice nepřevyšuje pět let, včetně případů, kdy je konáno 

zjednodušené řízení dle § 314b odst. 1 až odst. 3 tr. řádu, § 314c odst. 1 tr. řádu, § 314d 

odst. 2 tr. řádu.

Obsahové náležitosti rozhodnutí o vzetí obviněného do vazby jsou pak podobné 

jako náležitosti rozhodnutí o vzetí obviněného ve vazbě učiněného v přípravném řízení.

5.2. Vazební zasedání

Novelizací trestního řádu, která byla provedena zákonem č. 459/2011 Sb. byl do 

trestního řádu zaveden institut vazebního zasedání, při kterém se ve většině případů 

rozhoduje o otázkách týkající se institutu vazby. Vazební zasedání zavádí do řízení o 

vazbě institut slyšení obviněného před tím, než je rozhodováno v otázkách týkající se 

vazby. Při rozhodování o vzetí do vazby se v přípravném řízení rozhoduje vždy ve 
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nález Ústavního soudu ČR sp. zn. lV. ÚS 137/2000.
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vazebním zasedání a v řízení před soudem v něm rozhoduje soudce v případě, že je 

rozhodováno o vzetí obviněného do vazby mimo hlavní líčení či veřejném zasedání.

Je-li to potřebné vzhledem ke stanoveným lhůtám, tak v případě, že se koná

hlavní líčení nebo veřejné zasedání, jehož se účastní obviněný, rozhodne soud i o vazbě.

Dle § 73d odst. 2 tr. řádu rozhoduje-li soud o vzetí obviněného do vazby mimo 

hlavní líčení nebo veřejné zasedání, nebo rozhoduje-li soudce o vzetí do vazby 

v přípravném řízení, rozhoduje vždy ve vazebním zasedání.

V jiných případech než uvedených v odst. 1 a odst. 2 se rozhoduje ve vazebním 

zasedání, jestliže 

- o to obviněný požádá, nebo 

- soud a v přípravném řízení soudce považuje osobní slyšení obviněného za 

potřebné pro účely rozhodnutí o vazbě.

Avšak vazební zasedání není třeba konat, i když o jeho konání obviněný 

výslovně požádal, jestliže

a) obviněný se jej následně odmítl zúčastnit,

b) obviněný byl slyšen k vazbě v posledních šesti týdnech, neuvedl žádné nové 

okolnosti podstatné pro rozhodnutí o vazbě nebo jím uváděné okolnosti 

zjevně nemohou vést ke změně rozhodnutí o vazbě,

c) zdravotní stav obviněného neumožňuje jeho výslech, nebo

d) obviněný se propouští z vazby.

Obviněný je předsedou senátu v přípravném řízení soudcem předvolán nebo 

předveden k vazebnímu zasedání a zároveň o něm vyrozumí státního zástupce a obhájce 

obviněného. V případě, že se rozhoduje o vazbě zadrženého nebo zatčeného 

obviněného, se obhájce vyrozumí, je-li v lhůtě 24 hodin, v níž nejpozději musí být 

rozhodnuto o vazbě, dosažitelný.

Vazební zasedání se v řízení před soudem koná za stálé přítomnosti všech členů 

senátu. Vazebního zasedání se vždy účastní obviněný, přičemž jeho účast může být 

zajištěna i prostřednictvím videokonferenčního zařízení. Vazební zasedání lze konat bez 

přítomnosti státního zástupce či obhájce, přičemž se vazební zasedání koná bez účasti 

veřejnosti.

Po zahájení vazebního zasedání je podána zpráva o stavu věci, dále je přednese 

státní zástupce svůj návrh nebo obviněný svoji žádost o propuštění z vazby nebo ji za 
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něj přednese jeho obhájce.

Státní zástupce, obviněný a jeho obhájce přednesou svá vyjádření a případné 

návrhy na provedení šetření potřebného pro rozhodnutí o vazbě. Předseda senátu a 

v přípravném řízení soudce vyslechne obviněného ke všem okolnostem podstatným pro 

rozhodování o vazbě, přičemž státní zástupce a obhájce mohou po přidělení slovy klást 

obviněnému otázky.

Ve vazebním zasedání mohou být prováděny i důkazy. Na závěr vazebního 

zasedání je uděleno slovo k závěrečným návrhům státnímu zástupci, obhájci a nakonec 

obviněnému. 

Na konci vazebního zasedání je vyhlášeno rozhodnutí.

Institut vazebního zasedání tak výrazným způsobem posiluje práva obviněného se 

hájit a zlepšuje tak jeho důkazní situaci, přičemž přispívá k rovnosti zbraní mezi 

stranami řízení.

5.3. Rozhodování týkající se nahrazení institutu vazby

Rozhodnutí o tom, zda se nabídka převzetí záruky zájmového sdružení občanů 

nebo důvěryhodné osoby, slib obviněného přijímá či nikoli, má povahu rozhodnutí o 

vazbě dle § 74 tr. řádu a děje se formou usnesení. V případě, že bude záruka popř. slib 

přijat, uvede se ve výroku usnesení, že se záruka, popř. slib přijímá a vzhledem k přijetí 

záruky nebo slibu se obviněný propouští na svobodu, popř. ponechává se na svobodě, 

v opačném případě se uvede ve výroku usnesení, že se nabídka záruky nebo písemný 

slib nepřijímá a obviněný se buď bere do vazby, nebo se ponechává ve vazbě. Ve 

výroku usnesení o náhradě vazby dohledem probačního úředníka nad obviněným se 

navíc ukládá dohled probačního úředníka s dalšími konkrétně vyjmenovanými 

omezeními, neboť jeho uložením lze s ohledem na osobu obviněného a povahu 

projednávaného případu dosáhnout účelu vazby, v případě zamítavého rozhodnutí, soud 

vysloví ve výroku usnesení, že se nabídka záruky nebo písemný slib nepřijímá, anebo se 

vazby nenahrazuje dohledem probačního úředníka a obviněný se buď bere do vazby, 

nebo se ponechává ve vazbě. Státní zástupce negativní rozhodnutí nevydává, ale žádost 

předloží v takovém případě soudu.

V případě, že bude rozhodnuto o nahrazení vazby slibem obviněného, mohou 
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být obviněnému uloženy povinnosti a omezení, resp. u nahrazení vazby dohledem 

probačního úředníka, mu mohou být uložena omezení. Povinnosti a omezení musí být 

přiměřené a jako taková směřují k tomu, aby obviněný vedl řádný život. Jejich 

podstatou povinností jsou zásahy do svobody jednání a rozhodování pachatele 

v průběhu trestního řízení. Omezení mají formu zákazů určitého konání, povinnosti mají 

formu příkazů k pozitivnímu konání.91

V případě rozhodování o nahrazení vazby peněžitou zárukou tak to se děje ve 

dvou fázích, nejprve orgán rozhodující o vazbě rozhodne o tom, zda přijme peněžitou 

záruku, nebo o tom, že ji vzhledem k okolnostem případu nebo závažnosti skutečností 

odůvodňující vazbu nabídku peněžité záruky nepřijímá. V případě, že orgán rozhodující 

o vazbě rozhodne o přípustnosti peněžité záruky, tak zároveň s tím určí výši peněžité 

záruky, přičemž při stanovení výše peněžité záruky přihlíží k osobě obviněného, kdy 

zkoumá jeho osobní a rodinné poměry, zdravotní stav a k majetkovým poměrům 

obviněného nebo toho, kdo za obviněného nabídl složení peněžité záruky, přičemž 

zkoumá jejich výdělečné možnosti, movitý a nemovitý majetek, dále přihlédne k povaze 

a závažnosti trestného činu, pro který je obviněný stíhán, zejména zkoumá výši škody 

způsobenou trestným činem, k okolnostem, za kterých byl trestný čin spáchán, míru 

zavinění obviněného a jeho pohnutku a k závažnosti důvodu vazby, kdy zvažuje, jaká je 

pravděpodobnost, že obviněný uprchne nebo se bude skrývat, anebo 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 s tím, že peněžitá záruka musí být 

vyšší než 10.000,- Kč.

Po té, co orgán rozhodující o přijetí peněžité záruky rozhodne o její přípustnosti, 

rozhodne dále o ponechání obviněného na svobodě nebo o jeho propuštění z vazby na 

svobodu.

Základním hlediskem, které je třeba brát do úvahy při rozhodování o přijetí 

záruky a i při stanovení její formy a výšky dle § 73a odst. 1 tr. řádu je otázka, jaká 

peněžitá záruka dostatečně odstraní odůvodněnou obavu, že obviněný uprchne nebo se 

bude skrývat, aby se tak mohl vyhnout trestnímu stíhání nebo trestu. I u závažných 

trestných činů sankcionovaných vysokým trestem může být dostatečná peněžitá záruka 

učená při dolní hranici zákonného rozpětí, pokud jde o méně narušeného obviněného, 
                                                            
91 ŠÁMAL, P. a kol. Trestní řád. Komentář 1. díl. 6. vyd. Praha : C.H.Beck, 2008. s. 1525. ISBN 978-80-7400-043-0.
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pro kterého by se zřetelem na jeho majetkové poměry, popř. na majetkové poměry toho, 

kdo záruku nabízí, byla ztráta záruky, citelnou újmou.92

Dle § 73a odst. 4 tr. řádu soud a v přípravném řízení na návrh státního zástupce 

soudce rozhodne, že peněžitá záruka připadá státu, jestliže obviněný 

a) uprchne, skrývá se nebo neoznámí změnu svého pobytu, a znemožní tak 

doručení předvolání nebo jiné písemnosti soudu, státního zástupce nebo policejního 

orgánu, 

b) zaviněně se nedostaví na předvolání k úkonu trestního řízení, jehož provedení 

je bez jeho přítomnosti vyloučeno, 

c) opakuje trestnou činnost nebo se pokusí dokonat trestný čin, který dříve 

nedokonal nebo který připravoval nebo kterým hrozil, nebo 

d) se vyhýbá výkonu uloženého trestu odnětí svobody nebo peněžitého trestu 

nebo výkonu náhradního trestu odnětí svobody za peněžitý trest.

Na důvody připadnutí peněžité záruky státu musí být obviněný nebo osoba, která 

složila za obviněného peněžitou záruku, upozorněn ještě před rozhodnutím o připadnutí 

peněžité záruky státu a předtím, než došlo k některému jednání obviněného popsaného v 

§ 73a odst. 4 písm. a) až d) tr. řádu. Jestliže má peněžitou záruku za obviněného složit 

jiná osoba, je třeba, aby poučení o důvodech připadnutí záruky státu podepsala 

předem.93

Soud nebo státní zástupce, který vede v té době řízení, dle § 73a odst. 4 tr. řádu 

zruší peněžitou záruku nebo změní její výši na návrh obviněného nebo osoby, která ji 

složila, anebo i bez návrhu, jestliže pominuly důvody, které k jejímu přijetí vedly, nebo 

se změnily okolnosti rozhodné pro určení její výše. Rozhodne-li o zrušení peněžité 

záruky nebo o jejím připadnutí státu, přezkoumá zároveň, zda nejsou dány důvody pro 

rozhodnutí o vzetí do vazby, a případně provede potřebné úkony.

Důvody trvání peněžité záruky v průběhu trestního řízení se přezkoumávají 

obdobně jako důvody trvání vazby a v případě, že pominuly důvody, které spěly 

k jejímu přijetí, musí být peněžitá záruka zrušena. V případě, že po složení a přijetí 

peněžité záruky vyvstane důvod koluzní vazby, rozhodne soud o vzetí obviněného do 

                                                            
92 rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR č. 55/1991 Sb. rozh. tr.
93 VANTUCH, PAVEL. Nahrazení vazby peněžitou zárukou. Právní rádce. 2003, roč. 11, č. 9, s. 52-56. 
ISSN 1210-4817.
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vazby dle § 68 tr. řádu.94

5.4. Přezkoumávání důvodnosti vazby

Dle trestního řádu lze přezkoumávat důvodnost vazby z podnětu stížnosti do 

rozhodnutí podané obviněným, na základě žádosti obviněného o propuštění z vazby na 

svobodu a dále je zde povinnost orgánů činných v trestním řízení přezkoumávat 

důvodnosti vazby z úřední povinnosti.

5.4.1. Stížnost proti rozhodnutí o vazbě

Proti rozhodnutí o vazbě, které se děje vždy usnesením, lze dle § 74 tr. řádu 

podat stížnost, která je řádným opravným prostředkem. Při rozhodování o stížnosti se 

uplatňuje omezený revizní princip.

Stížností lze napadnout usnesení pro nesprávnost některého z jeho výroků, nebo 

pro porušení ustanovení o řízení, které usnesení předcházelo, jestliže toto porušení 

mohlo způsobit nesprávnost některého výroku usnesení.

Stížnost proti rozhodnutí o vazbě je přípustná ve všech případech, kdy o vazbě 

rozhodl soud, který je jinak v postavení soudu druhého stupně, neboť rozhodující je zde 

skutečnost, že samo rozhodnutí o vazbě bylo učiněno v prvním stupni, když nelze 

odejmout obviněnému v těchto případech právo stížnosti.

Stížnost však není přípustná proti rozhodnutí o stížnosti směřující proti 

rozhodnutí o vazbě, tedy proti rozhodnutí, kdy stížnostní orgán rozhodl ve druhém 

stupni o stížnosti, proti rozhodnutí o vazbě. Výjimkou je rozhodnutí soudu ve smyslu § 

146a odst. 1 písm. a) tr. řádu o stížnosti proti rozhodnutí, kterým soudce rozhodl o 

dalším trvání vazby dle § 73b odst. 3 tr. řádu.

Oprávněnými subjekty podat stížnost jsou:

a) státní zástupce,

b) obviněný jakožto osoba přímo dotčená usnesením o vazbě,

c) ve prospěch obviněného osoby naznačené v § 142 odst. 2 tr. řádu (ve vztahu 

k § 247 odst. 2 tr. řádu a k § 299 tr. řádu),

d) osoba, která se souhlasem obviněného složila peněžitou záruku, ohledně 

                                                            
94ŠÁMAL, P. a kol. Trestní řád. Komentář 1. díl. 6. vyd. Praha : C.H.Beck, 2008. s. 1525. ISBN 978-80-7400-043-0.
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rozhodnutí týkajících se takové peněžité záruky (§ 73a tr. řádu, § 142 odst. 1 

tr. řádu.

V řízení o stížnosti obviněného je rozsah přezkumu v řízení u nadřízeného soudu 

vymezen v ustanovení § 147 tr. řádu, přičemž dle § 147 odst. 1 tr. řádu se stanoví , že 

při rozhodování o stížnosti přezkoumává nadřízený orgán:

a) správnost všech výroků napadeného usnesení, proti nimž může stěžovatel podat 

stížnost, a 

b) řízení předcházející napadenému usnesení.

O stížnosti rozhoduje nadřízený soud soudu, který rozhodoval v prvním stupni. 

V případě, že rozhodnutí o vazbě vydal státní zástupce, tak dle § 146a odst. 1 tr. řádu o 

stížnosti rozhoduje zpravidla do pěti dnů po uplynutí lhůty k podání stížnosti všem 

oprávněným osobám, soud, v jehož obvodu je činný státní zástupce, který napadené 

rozhodnutí vydal. Tento postup se netýká stížnosti proti rozhodnutí státního zástupce o 

propuštění obviněného z vazby bez přijetí některého opatření nahrazujícího vazbu, kde 

rozhoduje státní zástupce nejblíže státního zastupitelství, a to v senátě, přičemž o 

stížnosti proti rozhodnutí soudu rozhoduje vždy nadřízený soud, a to také v senátě.95

V případech, kdy se rozhodování odvolacího soudu netýká samotného předmětu 

řízení o stížnosti, tedy rozhodnutí o věci samé-kauzy jde o rozhodnutí, kdy soud 

odvolacího soudu přebírá úlohu orgánu prvního stupně. Odvolací soud musí vydat další 

rozhodnutí, a to v postavení soudu prvního stupně. Rozhodnutí o vazbě je tak zásadní, 

že vždy proti němu zákon připouští opravný prostředek, a to stížnost.96

Dle § 74 odst. 2 tr. řádu stížnosti proti rozhodnutí o vazbě nemá v zásadě 

odkladný účinek, ten má pouze stížnost státního zástupce proti rozhodnutí o propuštění 

obviněného z vazby, nejde-li o propuštění obviněného z vazby po vyhlášení 

zprošťujícího rozsudku, a stížnost stran proti rozhodnutí o připadnutí peněžité záruky 

státu. Byl-li však státní zástupce při vyhlášení takového rozhodnutí přítomen, má jeho 

stížnost odkladný účinek jen tehdy, byla-li podána ihned po vyhlášení rozhodnutí.

Část tohoto ustanovení tr. řádu byla zrušena nálezem Ústavního soudu ČR sp. 

zn. Pl. ÚS 6/10, který dovodil jeho neústavnost, jež spočívala v tom, že dosavadní 

úprava umožňovala, aby poté, co byl nad obžalovaným vynesen zprošťující rozsudek a 

                                                            
95 ŠÁMAL, P. a kol. Trestní řád. Komentář 1. díl. 6. vyd. Praha : C.H.Beck, 2008. s. 584. ISBN 978-80-7400-043-0.
96 nález Ústavního soudu ČR sp. zn. III. ÚS 162/98.
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bylo rozhodnuto o jeho propuštění za vazby na svobodu soudem nalézacím, byl 

obžalovaný ponechán i nadále ve vazbě na základě stížnosti státního zástupce proti 

rozhodnutí soudu o propuštění obžalovaného z vazby až do doby rozhodnutí soudu 

druhého stupně, což bylo v rozporu s čl. 5 odst. 1 písm. c) EÚLP.

„Z hlediska ústavnosti je těžko akceptovatelné, aby kontinuita omezení osobní 

svobody vazbou nebyla zprošťujícím rozsudkem nijak narušena. Pokračování omezení 

osobní svobody po vydání zprošťujícího rozsudku přestává být ospravedlnitelné 

z hlediska veřejného zájmu na účinném stíhání trestné činnosti, protože není naplněn 

požadavek přítomnosti zesílených důvodů pro další trvání vazby.“97

Za situace, kdy soud rozhodne na základě stížnosti o zrušení rozhodnutí o vzetí 

obviněného do vazby nebo o dalším rozhodnutí vazby, může věc vrátit k novému 

projednání a rozhodnutí pouze z důvodů závažných vad rozhodnutí. V tomto případě, 

musí být obviněný neprodleně propuštěn z vazby.

Usnesení o propuštění zadržené osoby na svobodu dle § 77 odst. 2 tr. řádu není 

rozhodnutí o vazbě, takže proti němu není přípustná stížnost.98

5.4.2. Žádost obviněného o propuštění na svobodu

Obviněný má právo kdykoliv po právní moci rozhodnutí o vzetí do vazby žádat 

o propuštění z vazby. Za žádost o propuštění z vazby se považuje i návrh obviněného na 

přijetí některého z opatření nahrazujících vazbu. O takové žádosti musí být rozhodnuto 

bez zbytečného odkladu. Byla-li žádost zamítnuta, může ji obviněný, neuvede-li v ní 

jiné důvody opakovat až po uplynutí 30 dnů od právní moci posledního rozhodnutí, 

kterým byla zamítnuta jeho žádost o propuštění z vazby, nebo kterým bylo rozhodnuto o 

dalším trvání vazby nebo o změně důvody vazby.

Lhůta 30 dnů se počítá od právní moci rozhodnutí o zamítnutí žádosti o 

propuštění z vazby na svobodu. Pokud přesto obviněný podá takovou žádost, 

nerozhoduje se o ní usnesením, ale obviněnému se pouze sdělí, že žádost byla podána 

v rozporu s § 71a poslední větou tr. řádu. Týká se to i návrhů na přijetí některého 

opatření nahrazujícího vazbu.

Státní zástupce může v přípravném řízení žádosti obviněného na svobodu 

                                                            
97 nález Ústavního soudu ČR sp. zn. Pl. ÚS 6/10.
98 rozhodnutí Nejvyššího soudu SR R č. 55/1991 Sb. rozh. tr.
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vyhovět sám, v opačném případě musí tuto žádost předložit soudu k rozhodnutí, a to 

nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení, přičemž o tomto postupu vyrozumí 

obviněného. 

Dle § 73b odst. 6 tr. řádu může o propuštění obviněného z vazby rozhodnout 

v přípravném řízení státní zástupce. Ten rovněž může rozhodnout o propuštění 

obviněného z vazby za současného nahrazení vazby zárukou, slibem, dohledem 

probačního úředníka nebo peněžitou zárukou. 

Státní zástupce:

a) může žádosti obviněného buď zcela vyhovět, tj. obviněný bude propuštěn na 

svobodu dle ustanovení § 71 odst. 2 písm. a) tr. řádu nebo § 71 odst. 2 písm. 

b) tr. řádu,

b) může přijmout nabídku některého z opatření nahrazujících vazbu a 

rozhodnout z podnětu žádosti o propuštění z vazby na svobodu, přičemž o 

stížnosti rozhoduje soud, jehož příslušnost se určí dle § 146a odst. 1 tr. řádu, 

- § 146a odst. 1 písm. a) tr. řádu per analogiam,

c) může žádosti obviněného také nevyhovět a pak ji musí předložit soudu.99

Soud musí neodkladně, nejpozději do 5 pracovních dnů, rozhodnout, přičemž

rozhoduje soud, jehož zvláštní a výlučná funkční příslušnost k rozhodování vyplývá 

z ustanovení § 26 tr. řádu. Tímto soudem je vždy okresní soud, v jehož obvodu je činný 

státní zástupce, který tuto příslušnost založil podáním návrhu na provedení některého 

z těch úkonů přípravného řízení, které zákon svěřuje soudům. O žádosti obviněného o 

propuštění z vazby učiněné ve stadiu řízení před soudem, rozhoduje soud, jehož 

příslušnost se opírá o obecná hlediska příslušnosti sodu uvedená v ustanoveních § 16 až 

§ 22 tr. řádu.

Proti rozhodnutí soudu přípravného řízení o žádosti obviněného o propuštění 

z vazby je přípustná stížnost, o které rozhoduje nadřízený krajský soud. 

Autor článku „K rozhodování soudů o žádosti obviněného o propuštění 

z vazby“, A. Draštík, se dotkl zajímavého problému vyskytujícím se v soudní praxi. 

V případě, že státní zástupce nevyhoví žádosti obviněného o propuštění na svobodu, 

předloží soudu tuto žádost i se spisovým materiálem, protože jen na podkladě spisu 

                                                            
99 RŮŽIČKA, M., ZEZULOVÁ, J. Zadržení a vazba v českém trestním procesu. 1.vyd. Praha:C.H.Beck, 2004. s. 
483-484.  ISBN 80-7179-817-7.
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může soud přezkoumat důvodnost podané žádosti a učinit o ní rozhodnutí důsledně 

vycházejícího ze stavu věci zjištěného ke dni rozhodování (ex nunc). Avšak v praxi je 

běžné, že o téže trestní věci je vedeno více spisů, přičemž každý je brán jako originál. 

Tato praxe může vést k absurdním situacím, kdy se u soudu přípravného řízení koná 

řízení o žádosti obviněného o propuštění z vazby a zároveň řízení u procesního soudu o 

věci samé, přičemž oba soudy mají k dispozici rovnocenný originál spisu. Závěrem 

autor článku doporučuje vést v jedné trestní věci pouze jeden spis, aby se vyvarovalo 

těmto situacím.“100

V řízení před soudem souhlasí-li státní zástupce s propuštěním obviněného 

z vazby, může v řízení před soudem o propuštění z vazby rozhodnout předseda senátu.

Za žádost o propuštění z vazby na svobodu lze považovat i podání, kterým 

obviněný zpochybňuje důvodnost vazby od samotného počátku a zároveň požaduje, aby 

zákonnost jeho vazby byla přezkoumána. O žádost obviněného o propuštění na svobodu 

jde i v případě, že obviněný namítá, že vazební řízení v jeho případě trvá příliš dlouho. 

Některá podání z hlediska jejich obsahu by však bylo možné považovat také za stížnost 

na postup státního zástupce popř. soudce. V případě nejistoty, je takové podání bráno 

jako žádost o propuštění z vazby na svobodu.101

Žádost o propuštění z vazby na svobodu může za obviněného podat obhájce.

Současně podané žádosti o propuštění na svobodu od obviněného i od jeho obhájce je 

třeba považovat za jediný návrh směřující k propuštění obviněného z vazby na 

svobodu.102

Manžel a děti obviněného nejsou osobami oprávněnými k podání žádosti o 

propuštění z vazby na svobodu dle § 71a tr. řádu, o které by státní zástupce nebo soud 

museli rozhodovat. Takovou žádost lze považovat jedině za podnět k přezkoumání

důvodnosti vazby ve smyslu § 71 odst. 1 věty první tr. řádu. Pokud se přezkoumáním 

zjistí, že důvody vazby trvají, osobám, které podnět učinily, se sdělí, že nejsou 

oprávněny k podání žádosti dle § 71a tr. řádu. Žádosti o propuštění z vazby na svobodu 

podané ve stejné době jednak obviněným, jednak v zastoupení obviněného jeho 

obhájcem je třeba považovat za jediný návrh směřující k propuštění obviněného z vazby 

                                                            
100 DRAŠTÍK, ANTONÍN. K rozhodování soudů o žádosti obviněného o propuštění z vazby. Trestní právo. 1999, 
roč. 3, č. 2, s. 13-16. ISSN 1211-2860.
101 ŠÁMAL, P. a kol. Trestní řád. Komentář 1. díl. 6. vyd. Praha : C.H.Beck, 2008. s. 552. ISBN 978-80-7400-043-0.
102 rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR č. 17/1990 Sb. rozh. tr.
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na svobodu.103

5.4.3. Přezkum důvodnosti vazby z úřední povinnosti

Orgány činné v trestním řízení mají povinnost průběžně zkoumat, zda důvody 

vazby u obviněného ještě trvají nebo se nezměnily a zda nelze vazbu nahradit některým 

z opatřením uvedených v § 73 a § 73a tr. řádu. Přihlížejí při tom také k tomu, zda 

ponechání obviněného ve vazbě vyžaduje obtížnost věci nebo jiné závažné důvody, pro 

které nelze trestní stíhání končit, a zda by propuštěním obviněného z vazby bylo 

zmařeno nebo podstatně ztíženo dosažení účelu trestního stíhání.

Tato povinnost se týká především státního zástupce, který koná dozor nad 

přípravným řízením.

Policejní orgán konající vyšetřování má také povinnost přezkoumávat důvody 

vazby dle § 67 tr. řádu, i když nemůže sám obviněného z vazby propustit. Jestliže zjistí, 

že důvody vazby již pominuly, je povinen policejní orgán podat státnímu zástupci 

konající dozor nad zachováním zákonnosti v přípravném řízení, návrh na propuštění 

obviněného z vazby.

Soudce takto může v přípravném řízení zkoumat, zda důvody vazby ještě trvají, 

pouze při rozhodování o

a) žádosti obviněného o propuštění z vazby,

b) návrhu státního zástupce na rozhodnutí o ponechání obviněného ve vazbě,

c) změně důvodů vazby, jestliže byl shledán nový důvod vazby, nebo

d) stížnosti proti usnesení státního zástupce o vazbě.

Co se týče přípravného řízení, tak pouze státní zástupce může soudu podat návrh 

na změnu důvodů vazby, pokud některý z důvodů vazby nově vznikl a žádný důvod 

vazby neodpadl anebo sice odpadl, ale nadále některý z vazebních důvodů trvá. Státní 

zástupce také může podat soudu návrh na konstatování, že obviněný, který je ve vazbě 

z důvodu dle § 67 písm. b) tr. řádu se dopustil jednání uvedeného v § 72a odst. 3 třetí 

věta tr. řádu, přičemž fakticky jde o rozhodnutí o vzetí do vazby § 68 odst. 1 tr řádu per 

analogiam, § 73b odst. 1 tr. řádu. Pokud státní zástupce rozhodne o přijetí některého 

opatření nahrazujícího vazbu, vyslovil tím současně i závěr, že je dán některý z důvodů 

                                                            
103 rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR č. 57/1981 Sb. rozh. tr.
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vazby a o stížnosti proti takovému rozhodnutí by měl rozhodovat rovněž soud (§ 146a 

odst. 1 písm. a) tr. řádu per analogiam).

V řízení před soudem se již povinnost upravená v § 71 odst. 1 tr. řádu týká pouze 

soudu, který věc v daném stadiu řízení projednává, nebo samosoudce, který koná řízení 

v souladu s § 314a tr. řádu. Státní zástupce i obviněný zde mají postavení strany, která 

může učinit návrh na propuštění obviněného z vazby na svobodu nebo na změnu 

vazebních důvodů.

Přezkoumání důvodnosti vazby ve smyslu ustanovení § 71 odst. 1 tr. řádu je 

třeba zaměřit se na to, zda:

- obecné důvody vazby dle § 67 tr. řádu stále trvají,

- nedošlo ke změně právního posouzení jednání obviněného jen na trestný 

čin uvedený v § 68 odst. 2 tr. řádu, a pokud ano, zda je dán některý ze 

zpřísněných důvodů vazby dle § 68 odst. 3 tr. řádu nebo dle § 68 odst. 4 

tr. řádu,

- není zřejmé, že vzhledem k osobě obviněného a k povaze a závažnosti 

věci trestní stíhání nepovede k uložení nepodmíněného trestu odnětí 

svobody, přičemž obviněný se nedopustil některého z jednání uvedených 

v § 68 odst. 3 tr. řádu nebo jednání uvedeného v § 68 odst. 4 tr. řádu (§ 

71 odst. 2 písm. b) tr. řádu)

- nepřichází v úvahu nahradit vazbu jiným opatřením.

Jestliže příslušný dozorový státní zástupce nebo soud dospěje, k závěru, že 

důvody vazby nejsou dány a že pominuly, vydá rozhodnutí o propuštění z vazby na 

svobodu. Rozhodnutí o propuštění obviněného z vazby na svobodu musí zejména 

obsahovat označení osoby obviněného a vazební věznice, v níž se nachází, odůvodnění 

závěru, že důvody vazby pominuly nebo že nastaly okolnosti předvídané ustanovením § 

71 odst. 2 písm. b) tr. řádu, vedle toho alespoň stručné údaje o tom, pro jaký skutek a 

trestný čin je obviněný stíhán a jde-li o případ, kdy se toto usnesení vydává 

v přípravném řízení, v poučení se uvede, že stížnost proti tomuto usnesení je 

přípustná.104

                                                            
104 RŮŽIČKA, M., ZEZULOVÁ, J. Zadržení a vazba v českém trestním procesu. 1.vyd. Praha:C.H.Beck, 2004. s. 
370-381. ISBN 80-7179-817-7.
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5.4.4. Rozhodování o dalším trvání vazby

Rozhodovací pravomoc o dalším trvání vazby byla novelizací trestního řádu 

provedenou zákonem č. 459/2011 Sb. svěřena v přípravném řízení, na místo státnímu 

zástupci, soudci, 

a) rozhodnutí soudce o dalším trvání vazby v přípravném řízení

Nejpozději každé tři měsíce od právní moci rozhodnutí o vzetí do vazby 

nebo právní moci jiného rozhodnutí o vazbě je v přípravném řízení soudce 

povinen rozhodnout na návrh státního zástupce o tom, zda se obviněný i 

nadále ponechává ve vazbě, nebo zda se z vazby propouští (§ 72 odst. 1 tr. 

řádu), přičemž návrh státního zástupce na vydání rozhodnutí soudce o dalším 

trvání vazby dle § 72 odst. 1 tr. řádu je třeba doručit soudu nejpozději 15 dnů 

před uplynutím lhůty tří měsíců.

Jde o lhůtu propadnou a její nedodržení je spjato s propuštěním 

obviněného na svobodu, a to nejpozději den následující po uplynutí lhůty 3 

měsíců. 

Skutečnost, že soud v nepříliš obtížné věci mladistvých obviněných 

podanou obžalobu předběžně projednal až s téměř desetiměsíčním odstupem 

od jejího podání, bude zpravidla bránit rozhodnutí o prodloužení vazby 

těchto obviněných nad dvouletou zákonnou lhůtu podle ustanovení § 72 odst. 

1 tr. řádu.105

V návrhu na prodloužení vazby státní zástupce uvede den podání návrhu, 

údaje o obviněném, den, kdy byl vzat do vazby, datum zahájení trestního 

stíhání a trestnou činnost obviněného. Podrobně rozvede výsledky 

vyšetřování konaného policejním orgánem, důvody bránící ukončení, 

okolnosti, pro které důvody vazby dále trvají, konkrétní procesní úkony, 

které budou ještě provedeny, a předpokládaný termín ukončení 

vyšetřování.106

Proti rozhodnutí soudce o dalším trvání vazby je přípustná stížnost, o 

které rozhoduje nadřízený soud.

                                                            
105 rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR č. 42/1997 Sb. rozh. tr.
106 RŮŽIČKA, M., ZEZULOVÁ, J. Zadržení a vazba v českém trestním procesu. 1.vyd. Praha : C.H.Beck, 2004. s. 
495 ISBN 80-7179-817-7.
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b) rozhodnutí soudu o dalším trvání vazby v řízení před soudem

Dle § 72 odst. 3 tr. řádu je soud povinen nejpozději do 30 dnů ode 

dne, kdy u něj byla podána obžaloba proti obviněnému, který je vazbě, nebo 

návrh na schválení dohody o viněn a trestu sjednané s obviněným, který je 

vazbě, nebo kdy mu byl doručen spis na základě rozhodnutí o postoupení 

nebo přikázání věci obviněného, který je ve vazbě, rozhodnout, nebo zda se 

obviněný ponechává i nadále ve vazbě nebo se propouští z vazby na 

svobodu, jinak musí být obviněný neprodleně propuštěn z vazby. Ponechá-li 

soud obviněného ve vazbě, nebo rozhodne-li soud o vzetí obviněného do 

vazby až po podání obžaloby nebo návrhu na schválení dohody o vině a 

trestu, je povinen postupovat přiměřeně dle § 72 odst. 1 tr. řádu.

V případě, že lhůta tří měsíců pro rozhodnutí o dalším trvání vazby 

obviněného skončí během řízení o opravném prostředku před nadřízeným 

soudem, je k rozhodnutí o ponechání obviněného ve vazbě nebo o jeho 

propuštění z vazby příslušný nadřízený soud, přičemž tento soud bude 

vyrozuměn soudem, proti jehož rozhodnutí byl podán opravný prostředek, o 

konci této lhůty.

c) rozhodování o dalším trvání vazby v souvislosti s vrácením věci státnímu 

zástupci k došetření

Dle § 192 tr. řádu rozhoduje soud při předběžném projednání obžaloby 

vždy také o dalším trvání vazby, je-li obviněný ve vazbě. Po vrácení věci 

soudem státnímu zástupci k došetření nezačíná nové přípravné řízení, nýbrž 

se věc vrací do stavu přípravného řízení (§ 191 odst. 2 tr. řádu).107

V článku I. Pařízek s názvem „Některé problémy prodloužení vazby“ 

vyslovuje otázku, zda soud může u předběžného projednání obžaloby vazbu 

prodlužovat, když mu takové rozhodnutí zákon vůbec neumožňuje. Autor 

článku zastává názor, že soud při předběžném projednání obžaloby nemá 

právo prodloužit vazbu, ale jen právo vyslovit, že vazební důvody trvají a 

s uvedením časového určení doby jejich trvání či zda vazební důvody 

netrvají. 

Článek P. Šámala reaguje na výše uvedený článek s tím, „Jelikož se věc 
                                                            
107 nález Ústavního soudu ČR sp. zn. III. ÚS 337/97.
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vrací do stavu přípravného řízení a nezačíná přípravné řízení nové, vyplývá 

z toho, že rovněž v případě dalšího trvání vazby se bez jakýchkoliv 

pochybností jedná o omezení osobní svobody, které v daném okamžiku 

nezačíná, nýbrž pokračuje, a to ve stadiu přípravného řízení. Z tohoto 

důvody se na ně vztahuje časové omezení, vyplývající z příslušných 

rozhodnutí soudů o vzetí do vazby, a to právě ve vztahu k prvotnímu 

omezení svobody. Pokud se soudy v souvislosti s vrácením věci do 

přípravného řízení musí zabývat tím, ve kterých směrech je třeba přípravné 

řízení doplnit a které skutečnosti je třeba objasnit, a ve vazebních věcech 

zároveň rozhodnout o dalším trvání vazby, není možné z pohledu čl. 8 odst. 

5 Listiny základních práv a svobod a § 72a odst. 1 tr. řádu tak učinit bez 

konkrétního stanovení nezbytně nutné doby vazby.“ Na závěr vyslovuje 

souhlasný názor, že by bylo vhodné řešení navrhované již samotným 

Pařízkem, aby prodloužení vazby bylo stanoveno časovým úsekem, o který 

se vazba prodlužuje. 108

Proti usnesení soudu o dalším trávní vazby může obviněný dle § 74 odst. 1 tr. 

řádu podat  stížnost. 

5.5. Trvání vazby

Do trvání vazby a její celkové přípustné délky se promítá zásada výjimečnosti a 

zdrženlivosti. Dle čl. 38 odst. 2 Listiny, má každý právo, aby jeho věc byla projednána 

bez zbytečných průtahů. Ustanovení zakotvující trvání vazby navazuje na čl. 8 odst. 5 

Listiny, který stanoví, že nikdo nesmí být vzat do vazby, leč z důvodů a na dobu 

stanovenou zákonem.109

V jednotlivých stadiích řízení může vazba dle § 72a odst. 1 tr. řádu trvat jen 

nezbytně nutnou dobu, přičemž dle § 72a odst. 3 tr. řádu koluzní vazba může trvat 

nejdéle 3 měsíce, s výjimkou, kdy obviněný již působil na svědky nebo spoluobviněné 

nebo jinak mařil objasňování skutečností závažných pro trestní stíhání, rozhodne 

v přípravném řízení o ponechání obviněného ve vazbě nad stanovenou lhůtu na návrh 

                                                            
108ŠÁMAL, PAVEL. Ještě k problematice prodloužení vazby. Trestní právo. 2001, roč. 6, č. 6, s. 14-18. 
ISSN 1211-2860.
109 MUSIL, J., KRATOCHVÍL, V., ŠÁMAL, P. a kol. Kurs trestního práva. Trestní právo procesní. 3.vyd. Praha : 
C.H.Beck, 2007. s. 316-317. ISBN 978-80-7179-572-8.
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státního zástupce soudce a po podání obžaloby nebo návrhu na schválení dohody o vině 

a trestu soud. Nebyl-li obviněný, který není ve vazbě současně i z jiného důvodu, 

propuštěn na svobodu před uplynutím této lhůty, musí být vazby z důvodu uvedeného v 

§ 67 písm. b) tr. řádu propuštěn nejpozději den uvedené lhůty. 

Vazba může trvat v přípravném řízení a v řízení před soudem jen nezbytně 

nutnou dobu. Celková přípustná doba trvání vazby v trestním řízení se odvíjí od typové 

závažnosti činu, pro který je obviněný stíhán. Ta nesmí přesáhnout:

a) jeden rok, je-li vedeno trestní stíhání pro přečin,

b) dva roky, je-li vedeno trestní stíhání pro zločin,

c) tři roky, je-li vedeno trestní stíhání pro zvlášť závažný zločin,

d) čtyři roky, je-li vedeno trestní stíhání pro zločin, za který lze podle trestního 

zákona uložit výjimečný trest,

přičemž jedna třetina celkové doby připadá na přípravné řízení a dvě třetiny na 

řízení před soudem. Není-li přípravné řízení nebo řízení před osudem před 

uplynutím této doby skončeno, musí být nejpozději v poslední den této lhůty 

obviněný propuštěn z vazby. Je-li obviněný stíhán pro dva nebo více trestných 

činů, je pro určení této doby rozhodující čin nejpřísněji trestný. Je-li skutek, pro 

který bylo zahájeno trestní stíhání, jiným trestným činem, a délka vykonané

vazby již přesáhla dobu stanovenou pro přípravné řízení nebo řízení před 

soudem, obviněný musí být neprodleně propuštěn z vazby.

Není-li přípravné řízení nebo řízení před soudem před uplynutím doby uvedené 

v § 72a odst. 1 tr. řádu skončeno, musí být nejpozději v poslední den této lhůty 

obviněný propuštěn z vazby. Je-li obviněný stíhán pro dva nebo více trestných činů, je 

pro určení této doby rozhodující čin nejpřísněji trestný. Je-li skutek, pro který bylo 

zahájeno trestní stíhání, jiným trestným činem, a délka vykonané vazby již přesáhla 

dobu stanovenou pro přípravné řízení nebo řízení před soudem, obviněný musí být 

neprodleně propuštěn z vazby.

Doba trvání z vazby se počítá ode dne, kdy došlo k omezení osobní svobody 

obviněného. Při vrácení věci státnímu zástupci k došetření pokračuje běh lhůty, která 

připadá na přípravné řízení, ode dne, kdy byl spis doručen státnímu zástupci.

Výjimka z maximální délky trvání vazby je obsažena v § 72b tr. řádu, a to byl-li 

soudem vyhlášen odsuzující rozsudek, kterým byl obviněný odsouzen pro zvlášť 
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závažný zločin k nepodmíněnému trestu odnětí svobody, nezapočítává se doba vazby od 

vyhlášení takového rozsudku do nařízení výkonu uloženého trestu odnětí svobody nebo 

zrušení takového rozhodnutí do celkové doby trvání podle § 72a odst. 1 tr. řádu.

6. INSTITUT VAZBY V ŘÍZENÍ VE VĚCECH 

MLADISTVÝCH 

Vazbu mladistvých upravuje zákon č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech 

mládeže a o změně některých zákonů (dále jako zákon o soudnictví ve věcech mládeže), 

s účinností od 1.1.2004. Je to samostatný a kompaktní normativní předpis, který 

souhrnně upravuje odpovědnost osob mladších osmnácti let za protiprávní činy uvedené 

v trestním zákoníku. Pro úpravu vazebního práva mladistvých subsidiárně platí obecné 

právní předpisy (§ 1 odst. 3 zákona o soudnictví ve věcech mládeže). Tento zákon je 

k trestnímu řádu dle § 291 tr. řádu ve vztahu speciality a v případě, že zákon o 

soudnictví ve věcech mládeže nestanoví jinak, postupuje se dle trestního řádu.

„Účelem vazby mladistvého je zajištění osoby mladistvého pro řízení v trestních 

věcech mladistvých z důvodů, aby bylo náležitě zjištěno a projednáno jím spáchané 

proviněné a aby se vůči němu užilo opatření, které účinně přispěje k tomu, aby se 

nadále páchání provinění zdržel a našel si společenské uplatnění odpovídající jeho 

schopnostem a rozumovému vývoji a podle svých si a schopností přispěl k odčinění 

újmy vzniklé jeho proviněním.“110

Zákon o soudnictví ve věcech mládeže umožňuje zásah do osobní svobody pouze 

u mladistvého. U dítěte mladšího patnácti let podobné opatření zákon nepřipouští.

6.1. Obecný aspekt úpravy vazby mladistvých 

Použití vazby v řízení proti mladistvým by mělo být opatřením zcela 

výjimečným a za zákonem striktně omezených podmínek. Již samotné vzetí do vazby a 

zejména pobyt mladistvého ve vazbě má zpravidla na mladistvého velmi nepříznivý 

vliv. Vazba má závažné negativní důsledky, neboť zbavuje svobody osobu presumovaně 

nevinnou před definitivním zjištěním její viny, izoluje mladistvého od jeho rodinného a 
                                                            
110 ŠÁMAL, PAVEL. K rozhodování o vazbě a k trvání vazby mladistvého podle zákona o soudnictví ve věcech 
mládeže. Trestněprávní revue. 2004, roč. 3, č. 2, s. 33-39. ISSN 1213-5313.
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sociálního prostředí, má závažné důsledky sociální a psychologické. Může sloužit jako 

prostředek nátlaku na mladistvého obviněného, aby se dosáhlo jeho doznání. Použití 

institutu vazby zpravidla působí na mladistvého více než u dospělých a zanechává to tak  

hlubší a trvalejší následky. V právní úpravě vazby mladistvých proto musí zdůrazněny 

zásady výjimečnosti a zdrženlivosti.111

U vazby v řízení ve věcech mladistvých je velmi zdůrazněna její subsidiarita. 

Obviněný mladistvý smí být vzat do vazby pouze tehdy, jestliže by nebylo možné účelu 

vazby dosáhnout jinak. Místo vazby by se měly široce využívat náhradní zajišťovací 

procesní opatření, kdy v případě, kdy je mladistvý obviněný vzat do vazby, je vždy 

nutné písemné zdůvodnění, proč nebylo v konkrétní věci užito náhradního zajišťovacího 

opatření. Vzhledem k tomu, že vazba mladistvého nemá atribut výchovy, musí být její 

použití nanejvýš omezeno jen na nezbytně nutné případy.112

Státní zástupce se musí již před podáním návrhu na vzetí mladistvého do vazby 

zabývat možností nahrazení vazby, přičemž státní zástupce učiní stručný záznam o 

spisu, které úkony provedl před podáním návrhu na vzetí do vazby nebo návrhu 

směřujícím k nahrazení vazby jiným opatřením. V případě, že dojde k závěru, že vazbu 

mladistvého lze nahradit, předloží soudu odůvodněný návrh na to, aby byla vazba u 

mladistvého některým z opatření nahrazena. V řízení před soudem pro mládež se soud 

musí vždy zabývat tím, zda není možné nahradit vazbu mladistvého jiným opatřením.113

O vzetí mladistvého do vazby rozhoduje vždy soud pro mládež dle obecného 

ustanovení § 68 odst. 1 tr. řádu, a to z důvodů uvedených v § 67 tr. řádu. V řízení 

v trestních věcech mladistvých se s přihlédnutím k ustanovení § 1 odst. 3 zákona o 

soudnictví ve věcech mládeže uplatní omezení ve smyslu § 68 odst. 2 tr. řádu, dle 

kterého nelze vzít do vazby mladistvého obviněného, který je stíhán pro úmyslné 

provinění, na které zákon stanové trestní opatření odnětí svobody, jehož horní hranice 

nepřevyšuje dvě léta, nebo pro provinění spáchané z nedbalosti, na které zákon stanoví

trestní opatření odnětí svobody, jehož horní hranice nepřevyšuje tři léta s tím, že tato 

omezení se neužije v případě, že dopustil jednání vymezených v § 68 odst. 3 tr,. řádu, 

                                                            
111 ŠÁMAL, PAVEL. K rozhodování o vazbě a k trvání vazby mladistvého podle zákona o soudnictví ve věcech 
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112 JELÍNEK, JIŘÍ. Soudnictví ve věcech mládeže a změny v trestním řízení. Bulletin advokacie. 2003, roč. 10, č. 11-
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113 PAROULKOVÁ, VERONIKA. Vazba mladistvých podle zákona č. 218/2003 Sb. a k možnosti zjednodušení 
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popř. to vyžaduje účinná ochrana poškozeného dle § 68 odst. 4 tr. řádu.

O vzetí mladistvého do vazby je orgán činný v trestním řízení povinen 

vyrozumět především jeho zákonného zástupce, zaměstnavatele, příslušné středisko 

Probační a mediační služby, příslušný orgán sociálněprávní ochrany dětí, popř. 

výchovné zařízení, ve kterém mladistvý vykonává ochranou výchovu.

6.2. Trvání vazby mladistvého

Doba omezení osobní svobody mladistvého by vzhledem k možným negativním 

důsledkům na další psychologický a sociální vývoj mladistvého, měla být co nejkratší.

Trvání vazby obviněného mladistvého je zákonem výrazně omezené a ten také 

stanovuje zvláštní způsob rozhodování při jejím prodlužování. Trvá-li déle než dobu 

nezbytně nutnou, stává se opatřením nepřiměřeným, nepřípustně zasahujícím do 

základního práva na osobní svobodu jednotlivce garantovaného čl. 8 odst. 1 Listiny,

přičemž tento požadavek platí tím více u vazby mladistvých, na které má pobyt ve 

vazbě zásadně velmi nepříznivý vliv.114

Dle § 47 odst. 1 zákona o soudnictví ve věcech mládeže nesmí vazba 

mladistvých trvat déle než dva měsíce, a jde-li o zvlášť závažné provinění, nesmí trvat 

déle než šest měsíců. Po uplynutí této doby může být vazba výjimečně prodloužena až o 

další dva měsíce a v řízení o zvlášť závažném provinění až o dalších šest měsíců, za

podmínky, že nebylo 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, přičemž k tomu může

dojít pouze jednou v přípravném řízení a jednou v řízení před soudem pro mládež.

Oproti úpravě rozhodování o dalším trvání vazby dle trestního řádu, existuje

v zákoně o soudnictví ve věcech mládeže několik rozdílů.

Dle § 47 odst. 2 zákona o soudnictví ve věcech mládeže rozhoduje o prodloužení

lhůty vazby v přípravném řízení soudce okresního soudu pro mládež na návrh státního

zástupce, přičemž návrh na prodloužení lhůty vazby je povinen státní zástupce doručit

soudu nejpozději do 15 dnů před skončením lhůty, obdobně postupuje, jestliže v době

kratší než 15 dnů před skončením vazební lhůty podá obžalobu. V řízení před soudem

                                                            
114ŠÁMAL, P. a kol. Zákon o soudnictví ve věcech mládeže 3. vyd. Praha : C.H.Beck, 2011. s. 436. 
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rozhoduje o prodloužení vazby mladistvého soudce soudu pro mládež nadřízeného

soudu pro mládež, který je příslušný věc projednat nebo který věc již projednává (§ 47

odst. 3 zákona o soudnictví ve věcech mládeže).

Po propuštění mladistvého z vazby lze nařídit dohled probačního úředníka nad

mladistvým, který může trvat až do skončení trestního stíhání (§ 47 odst. 7 zákona o 

soudnictví ve věcech mládeže).

Avšak s ohledem na nedostatek speciální právní úpravy funkční příslušnosti

soudu pro rozhodování o prodloužení vazby ve stadiu řízení o opravném prostředku

před nadřízeným soudem pro mládež, tak v případě, že doba trvání vazby u mladistvého

skončí v průběhu takového řízení, uplatní se obecné ustanovení dle § 72 odst. 4 tr.

řádu.115

6.3. Přezkum důvodů vazby mladistvých

Dle § 48 zákona o soudnictví ve věcech mládeže jsou všechny orgány činné

v trestním řízení povinny zkoumat v každé fázi trestního stíhání, zda trvají důvody

vazby nebo zda se nezměnily a pomine-li důvod vazby, musí být mladistvý ihned

propuštěn na svobodu.  Je-li shledán u mladistvého některý z důvodů vazby, jsou orgány

činné v trestním řízení, zda nelze další výkon vazby mladistvého nahradit jiným

opatřením. Jakmile bude zajištěno takové náhradní opatření, musí být mladistvý bez

zbytečného odkladu propuštěn z vazby.

V přípravném řízení může o propuštění mladistvého z vazby rozhodnout

v přípravném řízení pouze soud pro mládež a státní zástupce a v řízení před soudem

soudce, senát nebo samosoudce soudu pro mládež a za podmínek uvedených v § 73b

odst. 2 poslední věta tr, řádu i předseda soudu pro mládež. Policejní orgán má povinnost

v případě, že zjistí, že důvody vazby již pominuly nebo se změnily, podat dozorujícímu

státnímu zástupce příslušný návrh. Státní zástupce pak může rozhodnout formou

usnesení o tom, že se mladistvý propouští za vazby na svobodu.

Orgány činné v trestním řízení v řízení o vazbě mladistvého spolupracují

s Probační a mediační službou a také s příslušným orgánem sociálněprávní ochrany dětí.

                                                            
115 rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR č. 12/2005 Sb. rozh. tr.
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6.4. Nahrazení vazby mladistvého jiným zajišťovacím opatřením 

„V praxi by mělo být vedle procesních prostředků nahrazujících vazbu více 

využíváno zejména možností tzv. včasné pomoci probačního úředníka, která vedle 

dohledu probačního úředníka představuje zvláště u mladistvých velmi vhodnou 

alternativu vazby.  Činnost probačního úředníka má mladistvému poskytnout odbornou 

pomoc a pokusit se i o změnu jeho životních postojů a chování na základě vytvoření 

předpokladů pro to, aby mladistvý získal vlastní náhled na spáchané provinění, 

uvědomil si svoji osobní odpovědnost za takový čin a přijal důsledky z toho pro něj 

vyplývající. Včasná pomoc tak umožňuje především potřebnou spolupráci probačního 

úředníka s mladistvým, která má sehrát pro další život mladistvého rozhodující roli.“116

Opatření dle tr. řádu, kterými lze nahradit vazbu jsou záruka za další chování 

mladistvého, písemný slib mladistvého, dohled probačního úředníka nad mladistvým, 

peněžitá záruka, kterou může složit mladistvý nebo jiná osoba. 

Těmito opatřeními lze vazbu nahradit jen u důvodů dle § 67 písm. a) a c) tr. 

řádu, s výjimkou dle § 73a odst. 1 věta druhá tr. řádu, přičemž tato opatření nahrazující 

vazbu je možno uplatnit jednotlivě nebo ve vzájemné kombinaci.

Použití úpravy institutů nahrazující vazbu obsažených v trestním řádu je shodné 

jako u dospělých obviněných.

K opatřením nahrazující vazbu mladistvého obviněného upravených trestním 

řádem přistupuje navíc opatření umístění v péči důvěryhodné osoby dle § 50 zákona o 

soudnictví ve věcech mládeže, přičemž jím lze oproti úpravě vazby dospělých osob 

nahradit vazbu mladistvého, u kterého jsou dány všechny důvody vazby dle § 67 písm. 

a) až c) tr. řádu.

Důvěryhodná osoba musí být ochotná a schopná ujmout se péče o mladistvého a 

dohledu nad ním, musí se písemně zavázat, že bude o mladistvého pečovat a musí 

převzít odpovědnost za to, že se mladistvý na předvolání dostaví k orgánu činnému 

podle zákona o soudnictví ve věcech mládeže a splní i další podmínky, které určí soud a 

mladistvý musí souhlasit s tím, že bude svěřen do péče takové osoby, a písemně se 

zaváže, že se bude chovat podle dohodnutých podmínek a splní i další podmínky 
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stanovené soudem pro mládež.

Mladistvý je z pohledu Úmluvy o právech dítěte stále dítětem, jehož mravní a 

sociální vývoj není ukončený a je proto nutné na něj pozitivně působit a ovlivňovat ho. 

Důvěryhodná osoba, do jejíž péče by byl mladistvý svěřen, by tak měla zajistit, aby se 

mladistvý dostavoval na předvolání orgánů činný dle zákona o soudnictví ve věcech 

mládeže, aby se nadále nedopouštěl trestné činnosti, popř. nepůsobil na svědky či 

spoluobviněné ve smyslu ustanovení § 67 písm. b) tr. řádu.

Důvěryhodná osoba je osoba, která vzhledem ke své osobnosti a svým osobním 

a rodinným poměrům je schopná pečovat o mladistvého, u kterého je dáno důvodné 

podezření, že se dopustil provinění, a proto to jednak musí být osoba z jeho širší rodiny 

nebo jeho blízkého sociálního okolí a zároveň musí mít u mladistvého přirozenou a 

sociální autoritu. Péče důvěryhodné osoby ve smyslu § 50 zákona o soudnictví ve 

věcech mládeže má za smysl to, aby se mladistvý nedopustil dalšího provinění, nemařil 

objasňování skutečností závažných pro trestní stíhání, avšak hlavně, aby mladistvý 

převzal odpovědnost za to, že se mladistvý na předvolání dostaví k orgánu činnému 

podle zákona o soudnictví ve věcech mládeže a splní i další podmínky, které určí soud 

pro mládež nebo státní zástupce. Může jí být fyzická osoba způsobilá k právním 

úkonům, u níž budou splněny podmínky její důvěryhodnosti, např. vychovatel 

v internátu pro učně, rodiče nebo jiný příbuzný mladistvého, přičemž musí být příznivě 

ovlivňovat chování mladistvého a způsobilá o mladistvého pečovat, kdy tuto skutečnost 

si musí orgán rozhodující o nahrazení vazby tímto opatřením patřičně ověřit. Avšak 

důvěryhodnou osobou může být i výchovné zařízení popř. jiná právnická osoba. Pro 

svěření do její péče je nutné, aby se osoba písemně zavázala, že bude o mladistvého 

pečovat a převezme odpovědnost za to, že se mladistvý dostaví na předvolání k orgánu 

činnému podle zák. o mládeži a splní i další podmínky, které určí orgán rozhodující o 

vazbě.117

Tyto podmínky nebudou zpravidla splněny u rodičů mladistvého, kteří měli 

s jeho výchovou závažné problémy, jež mimo jiné vyústily i ve spáchání posuzované 

trestné činnosti.118

S tím, aby mohl být mladistvý do péče již určité důvěryhodné osoby svěřen, 
                                                            
117 ŠÁMAL, P. a kol. Zákon o soudnictví ve věcech mládeže 3. vyd. Praha : C.H.Beck, 2011. s. 436. 
ISBN 978-80-7400-350-9.
118 rozhodnutí Krajského soudu v Ústí nad Labem R 51/1995 tr.
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musí mladistvý souhlasit a dále se musí písemně zavázat, že se bude chovat dle 

dohodnutých podmínek a splní i další podmínky stanovené soudem pro mládež popř. 

státním zástupcem. Mezi mladistvým a důvěryhodnou osobou musí vzniknout určitý 

pozitivní vztah potřebný pro spolupráci osoby a mladistvého k tomu, aby se splnil účel 

opatření nahrazující vazbu mladistvého.

Mladistvému mohou být soudem pro mládež či státním zástupcem ukládány 

další podmínky, které mladistvý musí splnit proto, aby nebyl vzat do vazby. Podmínky 

spočívají v uložení povinností či omezení, přičemž tyto podmínky musí být přiměřené a 

musí směřovat k tomu, aby mladistvý vedl řádný život, tj. nedopustil se dalšího 

provinění a nemařil průběh trestního řízení. Základem takových podmínek je intervence 

do svobodného jednání a rozhodování mladistvého, kdy je vedeno řízení proti 

mladistvému. Obecně mají povinnosti podobu příkazů k určitému konaní, např. oznámit 

předem změnu bydliště či pobytu, dostavit se před orgán v předem stanovených 

termínech, navštěvovat sociální či terapeutické programy, absolvovat vhodné programy 

psychologického poradenství aj. Naopak omezení mají podobu zákazů určitého konání. 

Takových zákazů může být široká škála od zákazu zdržet se nadměrné konzumace 

alkoholických nápojů, přes zákaz navštěvovat noční podniky po zákaz navštěvovat 

sportovní zápasy nebo hrát hazardní hry. Jde o zákazy takového konání, které bylo 

příčinou či předpokladem, důvodem mladistvého ke spáchání provinění, o kterém je 

vedeno řízení.119

Při rozhodování o vzetí mladistvého do vazby vezme soud pro mládež do úvahy, 

jakou má povahu trestná činnost, pro kterou je mladistvý stíhán, osobu mladistvého i 

konkrétní obsah nabízené záruky, slibu, dohledu probačního úředníka, peněžité záruky a 

umístnění mladistvého v péči důvěryhodné osoby, jakož i možnosti dosažení účelu 

vazby některým z těchto opatření, přičemž po posouzení všech těchto okolností 

rozhodne, zda vazbu mladistvého nahradí jedním z opatření. Rozhodne-li soud pro 

mládež o použití některého z těchto nahrazujících opatření, ponechá mladistvého na 

svobodě, jinak rozhodne o jeho vzetí do vazby.

Státní zástupce vykonávající dozor v přípravném řízení může učinit vlastní návrh 

na přijetí některého z opatření nahrazujících vazbu jen v případě, že současně podá 
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návrh na vzetí mladistvého do vazby.120

Dle § 50 odst. 2 zákona o soudnictví ve věcech mládeže v případě, že 

důvěryhodná osoba nebo mladistvý neplní své závazky, rozhodne orgán rozhodující o 

vazbě na návrh mladistvého, důvěryhodné osoby, v jejíž péči se mladistvý nalézá, nebo i 

bez návrhu, že tuto osobu i mladistvého zprostí závazků, které přijali, a současně urči 

jinou důvěryhodnou osobu nebo přijme jiné opatření nahrazující vazbu, anebo není-li to 

možné, rozhodne o vazbě nebo vydá příkaz k zatčení mladistvého.

Určení nové důvěryhodné osoby je vlastně novým rozhodnutím o náhradě vazby, 

a proto musí splňovat nová důvěryhodná osoba stejné podmínky, jako původní 

důvěryhodná osoba.

7. VAZBA PŘI USKUTEČŇOVÁNÍ PRÁVNÍHO 

STYKU S CIZINOU 

Pro vazbu při uskutečňování právního styku s cizinou platí všechny obecné 

principy, které jsou charakteristické pro vlastní úpravu všech zajišťovacích institutů 

osoby obviněného. I u těchto zvláštních druhů vazby se uplatní princip zdrženlivosti a 

přiměřenosti, princip výjimečnosti, princip subsidiarity, přístup k vazbě jako 

výjimečného zajišťovacího opatření, s oslabením pojetí vazby jako fakultativního 

opatření, konkrétně u vydávací vazby dle § 400b tr. řádu, přičemž je tato odchylka 

odůvodněna tím, že bylo již vydáno rozhodnutí o vydání osoby obviněného cizímu 

státu.121

L. Hanuš se ve svém článku „Je předběžná vazba po doručení žádosti o vydání, 

resp. vydávací vazba skutečně časově neomezená“ zamýšlí nad soudní praxí a 

doktrinálním výkladem, „kdy je shoda, že vyjma případů, kdy není od okamžiku 

dotčené osoby do vazby, doručena ze strany cizího státu žádost o její vydání do 40 dnů, 

není předmětná vazba co do lhůty jejího trvání omezena. Kdy namítá, že obecný 

postulát na trvání vazby-doba stanovená zákonem omezuje trvání vydávací vazby. Doba 
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stanovená zákonem znamená, že trvání vydávací vazby co do její maximální délky je a 

musí být alespoň relativně určitě, ve shodě s principy právního, tj. do co důsledků 

z ústavně souladné právní úpravy plynoucích, předvídatelného jednání státu zákonem 

vymezeno, či je lze v méně vhodném případě na základě obvyklých interpretačních 

postupů v mezích zákonných ustanovení nějakým způsobem vyvodit. Ustanovení čl. 8 

odst. 5 Listiny základních práv a svobod, který vytváří ústavní prostor pro nezbytné 

zákonné omezení osobní svobody v souvislosti s rozhodováním o vazbě v trestním 

řízení, a to z hlediska úpravy vazebních důvodů a vazebních lhůt, jakož i čl. 5 odst. 1 

písm. c) Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod je nutné interpretovat 

restriktivně. Detence osoby ve vydávacím řízení bezesporu sleduje legitimní veřejný 

zájem, jímž je zajištění přítomnosti vydávané osoby v rámci vydávacího řízení, a tudíž 

posléze i úspěšného provedení přípustného vydání, a to pro účely trestního řízení nebo 

výkonu uloženého trestu. Namítá, že v případě absence výslovného stanovení 

maximální doby jejího trvání, při komplexní úpravě vydávací vazby, se jedná o mezeru 

v zákoně, způsobenou zákonodárcem a nezbývá tak, než pokusit se tuto absenci 

odstranit výkladem. Interpretace umožňující respektování obsahu čl. 8 odst. 5 Listiny 

základních práv a svobod se nabízí použitím analogie, a to aplikací lhůt uvedených 

v ustanovení § 72a tr. řádu. Jedná se o analogii přípustnou, která ve srovnání s tvrzením 

o neomezení lhůty trvání vydávací vazby zužuje možný zásah do práva na osobní 

svobodu uskutečněných zajištěním osoby v rámci vydávací vazby.“122

7.1. Předběžná vazba

Prvním zvláštním institutem vazby je vazba předběžná, která byla poprvé 

zařazena do trestního řádu zákonem č. 539/2004 Sb., který měl za cíl zřetelně vymezit 

hranice jednotlivých stádií vazby ve vydávacím řízení, jež mají rozdílnou povahu. Pod 

předběžnou vazbou dle § 396 odst. 1 a dle § 397 odst. 3 lze rozumět vazbu před prvním 

rozhodnutím o přípustnosti vydání, tj. vazba osoby, o jejíž vydání bylo nebo bude 

požádáno, a to od rozhodnutí o vzetí této osoby do vazby do doby, než soud rozhodne, 

že vydání je přípustné, a na tomto základě rozhodne o přeměně předběžné vazby na 

vazbu vydávací, nebo rozhodne, že vydání takové osoby není přípustné, a současně 
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rozhodne dle § 397 odst. 2 tr. řádu o propuštění takové osoby z předběžné vazby na 

svobodu.123

V opačném případě rozhodne soud o tom, že vydání osoby není přípustné.

Jediný vazební důvod přichází do úvahy pouze obava z útěku osoby, o jejíž 

vydání jde.

Krajský soud činí taková rozhodnutí na základě žádosti cizího státu dle čl. 16 

odst. 1 Evropské úmluvy o vydání, přičemž za takovou žádost je možné považovat i 

evropský zatýkací rozkaz. V žádosti o předběžnou vazbu uvede cizí stát zejména pro 

který trestný čin, je vydání žádáno, kdy a kde byl tento čin spáchán, právní kvalifikace a 

odkaz na příslušné právní předpisy, kopie příslušných prvních předpisů, popis hledané 

osoby s jakoukoliv další informací, která pomůže zjistit její totožnost a státní občanství. 

K žádosti bude přiložen originál, popř. ověřená kopie vykonatelného rozsudku o trestu 

nebo rozhodnutí o uložení ochranného opatření, nebo příkazu k vzetí do vazby, nebo 

jiného příkazu, který má stejný účinek a byl vydán v souladu s řízením stanoveným 

právním řádem dožadující strany

Dle § 396 tr. řádu, který upravuje vydávací vazbu, může předseda senátu 

krajského soudu v neveřejném zasedání na návrh státního zástupce provádějící 

předběžné šetření a po podání návrhu na rozhodnutí dle § 397 odst. 1 tr. řádu i bez 

takového návrhu rozhodnout usnesením o vzetí do předběžné vazby, jestliže zjištěné 

skutečnosti odůvodňují obavu z útěku osoby, o jejíž vydání jde.

Trestní řád stanoví použití některých ustanovení hlavy čtvrté ohledně 

rozhodování o propuštění z předběžné vazby a její nahrazení zárukou, dohledem, slibem 

nebo peněžitou zárukou. Vzetí do předběžné vazby je fakultativní, a to i když o její 

uvalení požádal cizozemský orgán. 

V případě, že bylo předběžné šetření zahájeno bez žádosti cizího státu o vydání a 

tato žádost nebyla České republice doručena do 40 dnů ode dne vzetí do předběžné 

vazby, musí být osoba, o jejíž vydání jde, ihned propuštěna z předběžné vazby.

Státní zástupce krajského státního zastupitelství může propustit osobu 

z předběžné vazby v případě, že to sama navrhne nebo i bez tohoto návrhu, když během 

předběžného řízení pomine obava, že osoba uprchne a zmaří vydávací řízení. Státní 
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zástupce může navíc osobu propustit z předběžné vazby i v případě, že už podal návrh 

na rozhodnutí soudu o přípustnosti vydání, avšak dokud o tomto návrhu soud nerozhodl, 

neboť se předběžná vazba mění na vydávací vazbu v momentě rozhodnutí soudu 

v souvislosti s rozhodnutím o přípustnosti vydání.124

7.2. Vydávací vazba

Podstatou vydání je akt justiční spolupráce, jejím cílem je odevzdání osoby 

státem, na jehož území se nachází, tedy státem o vydání osoby dožádaným, státu vydání 

dožadujícímu, tedy státu, který je příslušný k trestnímu stíhání, neboli na jehož území 

byla tato osoba obviněna nebo pravomocně odsouzena pro trestný čin. O vydání se 

výlučně žádá buď za účelem trestního stíhání, nebo za účelem výkonu trestu, který byl 

uložen pravomocným a vykonatelným rozsudkem dožadujícího státu.125

O přípustnosti vydání může rozhodnout pouze krajský soud, v jehož obvodu 

osoba, o jejíž vydání jde, má pobyt nebo byla přistižena. Faktickou právní podmínkou 

pro rozhodnutí soudu je skončení předběžného šetření, tedy provedení všech zjištění 

nezbytných pro posouzení právních a skutkových podmínek pro vydání. Formální 

právní podmínkou pro rozhodování soudu je vždy návrh státního zástupce.126

Proti rozhodnutí krajského soudu o přípustnosti vydání je přípustná stížnost, 

která má odkladný účinek.

Po právní moci rozhodnutí o přípustnosti či nepřípustnosti vydání je předseda 

senátu krajského soudu, který rozhodoval v prvním stupni, povinen věc předložit 

Ministerstvu spravedlnosti. Má-li ministr spravedlnosti pochybnosti o správnosti 

rozhodnutí soud, může věc předložit k rozhodnutí Nejvyššímu soudu k přezkoumání 

nejpozději do tří měsíců ode dne, kdy byla věc Ministerstvu spravedlnosti předložena.127

Vysloví-li soud, že vydání není přípustné, a osoba, o jejíž vydání jde, je 

v předběžné vazbě, rozhodne zároveň o jejím propuštění z předběžné vazby. Proti 

tomuto rozhodnutí je přípustná stížnost, která má odkladný účinek. Rozhodne-li soud, 
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že vydání osoby je přípustné, musí zároveň rozhodnout, že osoba, o níž takto bylo 

rozhodnuto, se bere do vydávací vazby. Vydávací vazba po rozhodnutí soudu, že vydání 

je přípustné, je obligatorní. Jde o první případ vazby v českém právním řádu, která je 

obligatorní.

Modifikovaným vydávacím řízení je zjednodušené vydání, jehož podstatou je to, 

že osoba, o jejíž vydání jde, může svým souhlasem s vydáním urychlit formální a 

zdlouhavé rozhodování soudů v řízení o přípustnosti o vydání.

Po rozhodnutí ministra spravedlnosti o povolení vydání a při zjednodušením 

vydání na základě návrhu státního zástupce dle § 398 odst. 1 tr. řádu rozhodne předseda 

senátu krajského soudu o vzetí této osoby do vydávací vazby nebo na přeměnu 

předběžné vazby na vazbu vydávací, anebo podá návrh na odložení vydání, avšak 

v případě, že státní zástupce shledá, že vydání osoby, o jejíž vydání jde, je nepřípustné, 

postupuje , jako by osoba souhlas se svým vydáním nevyslovila.

Pokud byla osoba vzata už do vazby předběžné, rozhodne soud o přeměně 

předběžné vazby na vazbu vydávací. O svém rozhodnutí soud neprodleně vyrozumí 

Ministerstvo spravedlnosti.

Vazebními důvody dle § 67 tr. řádu není vázán

Vydávací vazba může dle § 400b tr. řádu trvat nejdéle tři měsíce. Po uplynutí 

této lhůty musí být osoba, o jejíž vydání jde, z vydávací vazby ihned propuštěna na 

svobodu. Pokud vydání nemohlo být provedeno vzhledem k nepředvídatelným 

okolnostem, může předseda senátu, který rozhodl o vydávací vazbě, před uplynutím této 

lhůty rozhodnout na návrh Ministerstva spravedlnosti o jejím prodloužení až o tři 

měsíce. Celková délka vydávací vazby nesmí překročit šest měsíců.

7.3. Předávací vazba

Předávací vazba se používá v řízení o předání osoby mezi členskými státy 

Evropské unie na základě evropského zatýkacího rozkazu, avšak je upravena obdobným 

způsobem jako vazba vydávací. Může jí také předcházet vazba předběžná. Dle § 410 tr. 

řádu se pro předběžnou vazbu vyžádané osoby obdobně užijí ustanovení pro vydávací 

vazbu, může jí také předcházet předběžná vazba. Avšak na rozdíl od vydávací vazby, lze 

zadržet za účelem předání, resp. předběžné předávací vazby i občana České republiky. 
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Předběžná předávací vazba je i v tomto případě fakultativní a naopak rozhodl-li 

příslušný soud o tom, že vyžádaná osoba bude předána, obligatorně ji vezme do 

předávací vazby.128

Evropský zatýkací rozkaz je dle čl. 1 odst. 1 Rámcového rozhodnutí o 

evropském zatýkacím rozkazu a předávacích postupech mezi členskými státy 

rozhodnutí vydané členským justičním orgánem členského státu s cílem zatčení a 

předání požadované osoby jiným členským státem za účelem trestního stíhání nebo 

výkonu nepodmíněného trestu odnětí svobody. 

Tento rozkaz není přímo vykonatelný na území jiného členského státu, tudíž 

musí justiční orgán členského státu, ve kterém byla hledaná osoba zatčena, vydat 

rozhodnutí o jejím předání. Rozhodnutí o výkonu evropského zatýkacího rozkazu 

podléhá justiční kontrole členského státu, ve kterém byla hledaná osoba zatčena.129

Předání evropského zatýkacího rozkazu zajišťuje justiční orgán, který jej vydal, 

tj. dožadující orgán přímo s justičním orgánem druhého státu, který jej vykonává tak, že 

na základě tohoto rozkazu zajistí předání osoby nacházející se na území dožadovaného 

orgánu, tj. předávajícího státu. Ústřední orgány právní pomoci, tj. např. ministerstvo 

v členských státech zajišťují pouze administrativní a technickou pomoc.130

O předání rozhodne příslušný soud po skončení předběžného šetření na návrh 

státního zástupce ve veřejném zasedání. Soud osobu vyslechne ve veřejném zasedání na 

žádost dožadujícího orgánu.

Rozhodne-li příslušný soud o tom, že vyžádaná osoba předána nebude, a 

vyžádaná osoba je ve vazbě, rozhodne zároveň o jejím propuštění, pokud nejde o případ 

zamítnutí předání z důvodu, že jde o osobu se státním občanstvím České republiky nebo 

osoby s trvalým pobyt v České republice a její předání se vyžaduje k výkonu trestu 

odnětí svobody nebo ochranného léčení nebo ochranné výchovy a osoba před 

příslušným soudem do protokolu prohlásí, že odmítá podrobit se výkonu tohoto trestu 

nebo ochranného opatření ve vyžadujícím státě, a dále nejde o omezení osobní svobody 

vyplývající z jiného zákonného důvodu. Proti tomuto rozhodnutí je přípustná stížnost, 

                                                            
128 CÍSAŘOVÁ, D., FENYK, J., GŘIVNA, T. a kol. Trestní právo procesní. 5.vyd. Praha : ASPI, 2008. s. 262. 
ISBN 978-80-7357-348-5.
129 KLOUČKOVÁ, SVĚTLANA. Evropský zatýkací rozkaz. Státní zastupitelství. 2004, roč. 2, č. 1, s. 2-9. 
ISSN 1214-3758.
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která má odkladný účinek. Zamítnutí soudu předání vyžádané osoby lze pouze 

z taxativních důvodů.

Rozhodne-li příslušný soud o tom, že vyžádaná osoba bude předána, vezme 

vyžádanou osobu do předávací vazby, pokud tak již neučinil dle § 410 tr. řádu. 

Předávací vazba je dalším případem obligatorní vazby. Vazebními důvody dle § 67 tr. 

řádu není přitom vázán. Pokud obviněný již v době rozhodování dle § 411 odst. 1 tr. 

řádu byl v předběžné vazbě dle § 410 tr. řádu, soud rozhodne o přeměně této vazby na 

předávací vazbu. Pro předávací vazbu se užije obdobně ustanovení § 397 tr. řádu. Proti 

tomuto rozhodnutí je přípustná stížnost, která má odkladný účinek.

Soud nepropustí z vazby osobu, ohledně níž byly zaslány do České republiky 

dva a více evropských zatýkacích rozkazů, z nichž pouze jeden bude vykonán a druhý, 

či ostatní zamítnuty.

Trestní řád neřeší výslovně situaci, jak postupovat v případě, že je osoba 

vazebně stíhaná již trestním stíhání, které se proti ní vede v České republice pro jiný 

trestný čin, než pro který byl vydán evropský zatýkací rozkaz, nebo že je pro jiný 

takový trestný čin již ve výkonu trestu odnětí svobody nebo ochranného opatření 

spojeného s omezením osobní svobody. V těchto případech soud zpravidla rozhodne, že 

se osoba předá, ale zároveň povolí odklad předání na dobu, kterou stanoví, nebo povolí 

její dočasné předání.

Trestní řád také neupravuje situaci, kdy se osoba, která nebyla v předběžné 

vazbě za účelem předání a už není v době rozhodování soudu dle § 411 tr. řádu na 

území České republiky. V případě, že tento fakt zjistí státní zástupce, vezme návrh na 

rozhodnutí o předání této osoby zpět a vrátí evropský zatýkací rozkaz dle § 409 odst. 3 

písm. d) tr. řádu orgánu vyžadujícího státu předání osoby. Soud ani jinak rozhodnout 

nemůže, neboť trestní řád stanoví taxativní důvody zamítnutí předání. 131

7.4. Vyhošťovací vazba

Smyslem této vazby je umožnit výkon trestu vyhoštění dle § 57 tr. zákoníku, kdy 

tuto vazbu lze nahradit mírnějšími zajišťovacími prostředky zárukou, slibem či 

                                                            
131ŠÁMAL, P. a kol. Trestní řád. Komentář 1. díl. 6. vyd. Praha : C.H.Beck, 2008. s. 2727-2729.
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dohledem dle § 73 tr. řádu s výjimkou nahrazení vyhošťovací vazby dohledem 

probačního úředníka a peněžitou zárukou dle § 73a tr. řádu.

K rozhodnutí o vzetí odsouzeného do vyhošťovací vazby je příslušný předseda 

senátu soudu, který ve věci rozhodoval v prvním stupni. Avšak takto rozhodnout může i 

odvolací soud v případě, že důvody pro uvalení vyhošťovací vazby nastaly v řízení před 

odvolacím soudem.132

Dle § 350c tr. řádu může předseda senátu rozhodnout o vzetí odsouzeného do 

vyhošťovací vazby v případě, že hrozí obava, že odsouzený se bude skrývat nebo jinak 

mařit výkon trestu vyhoštění a kdy nerozhodne o jejím nahrazení zárukou, slibem nebo 

peněžitou zárukou. Na řízení s vyhošťovací vazbou související se použijí ustanovení 

hlavy čtvrté prvního oddílu.

Úprava vyhošťovací vazby v trestním řádu je jediným příkladem, kdy se o ní 

hovoří jako o opatření, které může být uskutečněno po skončení trestního stíhání.

Do doby výkonu trestu vyhoštění se započítává doba, po kterou byl odsouzený 

ve vyhošťovací vazbě, poněvadž slouží k uskutečnění a naplnění účelu trestu 

vyhoštění.133

Při stanovení nejvyšší přípustné doby trvání vyhošťovací vazby je nutno 

vycházet z ustanovení § 72a odst. 1 tr. řádu, přičemž se její délka posuzuje samostatně a 

nezávisle na vazbě v přípravném řízení a i v řízení před soudem. Ustanovení § 72a odst. 

2 tr. řádu nelze použít. Trvání vazby je dáno jejím účelem, tj. pomine okamžikem, kdy 

je zajištěno po administrativní stránce vyhoštění a nic nebrání tomu, aby odsouzený 

z České republiky vycestoval. V případě, že odsouzený nebude propuštěn již v průběhu 

obstarávání dokladů nutných pro jeho vycestování, končí vyhošťovací vazba bez 

rozhodnutí soudu o propuštění dnem, kdy podle sdělení příslušného útvaru Policie 

České republiky bylo vyhoštění realizováno. 134

Před rozhodnutí o vyhošťovací vazbě dle § 350c odst. 1 tr. řádu musí  být 

odsouzený vyslechnut a vzetí odsouzeného do vyhošťovací vazby nezakládá samo o 

sobě důvod nutné obhajoby dle § 36a odst. 1 písm. c) tr. řádu.135

                                                            
132ŠÁMAL, P. a kol. Trestní řád. Komentář 1. díl. 6. vyd. Praha : C.H.Beck, 2008 .s. 2538. ISBN 978-80-7400-043-0.
133 rozhodnutí Nejvyššího sodu ČR č. 10/2002 Sb. rozh. tr.
134 rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR č. 5/2004 Sb. rozh. tr.
135 rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR č. 56/2002 Sb. rozh.tr.
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V případě, že by odsouzený vzat do vazby, obvykle nemá možnost zařídit si 

potřebné doklady k tomu, aby vycestoval z České republiky. Opatření příslušných 

dokladů má za povinnost Policie České republiky, která se zabývá cestovními doklady, 

přičemž obdobnou kompetenci má při provedení vyhoštění uloženého jako 

administrativní sankce. 

Rozhodnutí o vzetí obviněného do vyhošťovací vazby činí příslušný předseda 

senátu soudu, který ve věci rozhodoval v prvním stupni. V případě, že důvody 

vyhošťovací vazby nastanou až v řízení před odvolacím soudem, je k uvalení 

vyhošťovací vazby příslušný předseda senátu odvolacího soudu.136

7.5. Vazba při průvozu osoby pro předání a pro účely v řízení 

v cizině

Tento druh vazby bude použit v případech, kdy byla osoba vydána jedním státem 

do druhého státu k trestnímu stíhání či výkonu trestu, nebo je dočasně vydávána, nebo 

je do druhého státu předávána k právní pomoci za účelem provedení procesního úkonu 

v trestním řízení, popř. kdy je osoba předávána za účelem výkonu trestu z rozsudku 

uznaného v druhém státě. Za současného respektování principu suverenity a výlučného 

výkonu trestní jurisdikce nad svým státním územím je nucena Česká republika dát 

souhlas s tím, že bude uskutečněn průvoz jejím státním územím, a současně je nucena 

učinit opatření za účelem převozu, počítaje v to i omezení osobní svobody převážené 

osoby jejím zadržením, popř. vazbou po dobu průvozu státním územím České 

republiky. Součástí souhlasu je i podmínka, že Česká republika nebude provádět trestní 

stíhání provážené osoby, i v případě, že by byla pravomoc orgánů České republiky pro 

konkrétní trestný čin.137

O povolení průvozu osoby územím České republiky dle § 423 tr. řádu pro účely 

trestního řízení v cizím státě nebo výkonu trestu odnětí svobody v cizím státě na žádost 

orgánů cizího státu rozhoduje Nejvyšší soud, přičemž na rozhodování o přípustnosti 

průvozu a zajišťovacích opatřeních se přiměřeně užijí ustanovení druhého oddílu. Toto 

povolení platí i pro zpětný průvoz.
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V případě, že má být na žádost jiného členského státu povolen průvoz osoby pro 

účely trestního řízení a dojde k neplánovanému přistání na území České republiky, aniž 

by byla tato žádost doručena, může být osoba vzata do vazby až na devadesát šest 

hodin, přičemž o vzetí osoby do vazby rozhoduje Nejvyšší soud na návrh státního 

zástupce Nejvyššího státního zastupitelství. Dle § 423 odst. 3 tr. řádu platí totéž i pro  

průvoz osoby pro účely řízení v cizině.

Vydá-li Nejvyšší soud rozhodnutí o tom, že průvoz povoluje, tak současně 

rozhodne o případných zajišťovacích opatřeních. V případě, že bude průvoz osoby přes 

území České republiky delší než čtyřicet osm hodin, rozhodne Nejvyšší soud za tímto 

účelem o vzetí této osoby do vazby, přičemž není vázán vazebními důvody dle § 67 tr. 

řádu a proti tomuto rozhodnutí není přípustná stížnost.138

7.6. Vazba při dočasném převzetí osoby z ciziny za účelem 

provedení procesních úkonů

Dočasné převzetí osoby z ciziny, kde je její osobní svoboda omezena vazbou 

nebo výkonem trestu odnětí svobody, na území České republiky, je možné jednak 

k dožádání orgánu České republiky, a jednak k dožádání orgánu cizího státu pro trestní 

řízení, která se vedou v cizině.139

Dle § 440 odst. 1 tr. řádu jestliže je v trestním řízení na území České republiky 

potřebná účast jiné osoby než obviněného pro účely dokazování a tato osoba je v cizím 

státě ve vazbě anebo ve výkonu trestu odnětí svobody, požádá v řízení před soudem 

předseda senátu Ministerstvo spravedlnosti nebo v přípravném řízení státní zástupce 

Nejvyšší státní zastupitelství o zajištění dočasného převzetí této osob na území České 

republiky, přičemž v žádosti uvede k jakým úkonům a v jaké trestní věci je přítomnost 

této osoby potřebná a označí den nebo časové období, na které je potřebné přítomnost 

této osoby zabezpečit.

Dle § 440 odst. 2 tr. řádu v případě, že dožádaný stát povolí dočasné odevzdání 

osoby na území České republiky, rozhodne v řízení před soudem předseda senátu nebo 

v přípravném řízení soudce na návrh státního zástupce, že tato osoba bude po dobu 
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dočasného odevzdání na území České republiky ve vazbě, přičemž vazebními důvody 

dle § 67 tr. řádu není vázán. Tato vazba začíná dnem, kdy je tato osoba převzata na 

území České republiky.

Vrácení této osoby do státu, který ji na území České republiky dočasně předal, a 

s tím související propuštění této osoby z vazby zařídí v řízení před osudem předseda 

senátu a v přípravném řízení státní zástupce, k jejichž žádosti byla osoba na území 

České republiky dočasně předána.

V případě, že si podá, převzatá osoba na území České republiky, žádost o 

propuštění z vazby, předá ji soudce nebo v přípravném řízení státní zástupce 

příslušnému orgánu cizího státu.

Nařídí-li příslušný orgán cizího státu, že má být dočasně převzatá osoba 

propuštěn za vazby na svobodu ještě v době, kdy se nachází na území České republiky, 

zařídí její propuštění z vazby na svobodu v řízení před soudem předseda senátu a 

v přípravném řízení státní zástupce, k jejichž žádosti byla osoba na území České 

republiky dočasně předána, a to ve lhůtě pěti pracovních dnů ode dne, kdy obdržel 

rozhodnutí příslušného orgánu cizího státu o propuštění osoby z vazby. O propuštění 

této osoby z vazby informuje orgán cizího státu, který propuštění nařídil.

7.7. Vazba v řízení o uznání cizozemského rozhodnutí

Dle § 454 odst. 1 tr. řádu může příslušný krajský soud před rozhodnutím o 

uznání cizozemského rozhodnutí na základě žádosti cizího státu postoupené 

Ministerstvem spravedlnosti nebo i bez takové žádosti rozhodnout o vzetí osoby 

odsouzené cizozemským rozhodnutím, o jehož uznání se jedná, do vazby, pokud se 

taková osoba nachází na území České republiky. Vazebními důvody dle § 67 tr. řádu 

není tento soud vázán.

Takové rozhodování činí krajský soud z úřední povinnosti, nepotřebuje k tomuto 

procesu návrhu dalšího subjektu, avšak žádost o vzetí osoby do vazby může vyplývat ze 

žádosti cizího státu žádajícího o uznání rozhodnutí svého soudu za účelem jeho výkonu 

v České republice.140

Soud rozhodne do 24 hodin od předání odsouzeného, jehož cizí stát na základě 
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rozhodnutí o uznání cizozemského rozhodnutí předal k výkonu trestu odnětí svobody, o 

jeho vzetí do vazby, přičemž vazebními důvody dle § 67 tr. řádu není vázán.
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8. ZÁVĚR

Oblast trestního práva zabývající se institutem vazby je velice obsáhlým a 

zajímavým tématem. Cílem mé práce bylo podat souhrnný výklad o právní úpravě

institutu vazby a řízení ve věcech vazby.

První kapitola se zabývala historickou proměnou institutu vazby na našem 

území, kdy každé období vývoje trestního procesu více či méně ovlivnilo tento institut. 

V mém podání šlo spíše jen o exkurz do historie trestního řízení v otázkách vazby, 

poněvadž je materie vývoje vazebního práva velmi široká a snad by vydala na téma 

samostatné diplomové práce.

Druhá kapitola se věnovala jak ústavněprávním, tak i mezinárodněprávním 

limitům omezení osobní svobody jako základního práva člověka. Z hlediska 

mezinárodněprávního jsem rozebírala Evropskou úmluvu pro lidská práva, a to 

především čl. 5, který je klíčovým pro pochopení obsahu práva na osobní svobodu. Jeho 

obsah bohatou měrou dotváří a rozšiřuje judikatura Evropského soudu pro lidská práva.

Trochu podrobněji jsem rozebrala „právo být slyšen“ při rozhodování ve vazebních 

věcech, kdy to, co je obsahem tohoto práva, velmi zevrubně dotvářel Evropský soud pro 

lidská práva ve svých judikátech a v návaznosti na ně konečně i Ústavní soud České 

republiky a později i zákonodárce. Neopomenula jsem ani Mezinárodní pakt o 

občanských a politických právech.

Navazující kapitola obsahuje popis materiálního vazebního práva de lege lata. 

Nejprve jsem nastínila obsah pojmu vazba, dále pojednala o principech jejího použití a 

o jejích podstatných rysech. Dále jsem vymezila základní podmínky vazby obsažené

v trestním řádu a jednotlivé vazební důvody. Na konec této kapitoly jsem pojednala i o 

mírnějších opatřeních zajišťující osobu obviněného, tj. o institutech trestního práva 

nahrazujících vazbu.

Základem čtvrté kapitoly je charakteristika úpravy českého trestního procesu ve 

vazebních věcech. Zpracovala jsem rozhodnutí o vazbě, která činí orgány k tomu 

příslušné. Zákonem č. 459/2011 Sb., byla do trestního řádu zavedena nová zvláštní 

forma vazební zasedání, ve kterém je obviněnému umožněno „být slyšen“-hearing. Dále 
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jsem se věnovala přezkoumávání důvodů vazby a právním normám, které upravují 

délku trvání vazby.

V následující kapitole se zabývala úpravou vazby mladistvých dle zákona č. 

218/2003 Sb., zákon o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve 

věcech mládeže a o změně některých zákonů, a to nejprve obecnými aspekty vazby 

mladistvých, rozdíly oproti úpravě vazby dospělých obviněných. Dále jsem se věnovala 

trvání a přezkumu vazby mladistvých a nakonec i institutům trestního řízení 

nahrazujících vazbu, přičemž z nich blíže svěření do péče důvěryhodné osoby, který se 

v trestním řádě nevyskytuje.

V poslední kapitole jsem věnovala některým zvláštním druhům vazby, a to 

konkrétně vazbě při uskutečňování právního styku s cizinou.
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9. 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.
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10. RESUMÉ – Probleme des Institutes „Haft“

Diese Arbeit befasst sich mit dem aktuellen und interessanten Thema - Probleme 

des Institutes „Haft“. Dieses Instrument des Strafverfahrens verursacht viele 

Anwendungsprobleme, was zu einer reichlichen Rechtsprechung des nicht nur des 

Verfassungsgerichtes der Tschechischen Republik aber sondern auch des Europäischen 

Gerichtshofes für Menschenrechte führt. Die Haft stellt zweifellos ein äußerst sensibles 

Thema und einen der schwersten Verstöße gegen die grundlegenden Menschenrechte 

vor, die zur Sicherung der beschuldigten Personen für Zwecke des Strafverfahrens und 

der Strafvollstreckung dient, denn die persönliche Freiheit des Angeklagten wird damit 

begrenzt.

Der eigene Text der Diplomarbeit ist in sechs Kapitel unterteilt. Die Einführung 

der Diplomarbeit widmet sich dem Exkurs in Geschichte dieses Institutes, und zeigt die 

Entwicklung der Haft in Verbindung mit den Änderungen von Strafprozessordnungen, 

vor allem nach dem Jahre 1989. Weiter wird die Aufmerksamkeit auf die

verfassungsrechtliche und völkerrechtlichen Dokumente hingerichtet, die zum Schutz 

der persönlichen Freiheit und Limitation ihrer Beschränkung abgefasst worden 

sind. Dieses Kapitel befasst sich mit dem Anspruch auf rechtliches Gehör, in Bezug auf 

die Meinungen, die in der Rechtsprechung des Verfassungsgerichtes der Tschechischen 

Republik und des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte vorkommen. In dem 

nächsten Kapitel wird das Thema des materiellen Haftrechts behandelt. Unter dieses 

Thema gefallen auch die Definition der Haft, typische Prinzipe bei Anwendung von 

Haft in Praxis und die wesentlichen und grundlegenden Abrisse und Bedingungen bei 

Anwendung dieses Institutes, sowie auch die konkreten Haftgründe und in der letzten 

Reihe auch andere Institute mit denen die Haft ersetzt werden kann. Das anknüpfende 

Kapitel widmet sich dem formellen Haftrecht, vor allem den Entscheidungen der 

kompetenten Organe. Durch den Einfluss der Judikatur des Europäischen Gerichthofes 

für Menschenrechte und des Verfassungsgerichtes der Tschechischen Republik wurde 

das Institut der sogenannten Haftsitzung in die Strafprozessordnunng eingeführt. Es 

handelt sich um eine neue Form von Gerichtssitzung, die dem Beklagten „Anspruch auf 

das rechtliche Gehör ermöglicht“. Weiter behandelt dieses Kapitel auch die 

Prüfungsverhandlung der Begründetheit von Haft und ihrer Dauer. Das vorletzte Kapitel 
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beschreibt die Haftregulierung in Beziehung zum Verfahren in Jugendsachen, mit 

Zielrichtung auf die gemeinsamen Aspekte und Unterschiede, die zwischen 

minderjährigen und volljährigen Beklagten bestehen. Anwendung von Haft sollte bei 

den Jugendlichen eine Ausnahmslösung vorstellen, bei der das Recht strikt die 

Bedingungen der Anwendung darlegt. Das letzte Kapitel wird dann der Anwendung 

dieses Institutes bei Ausführung der rechtlichen Beziehungen mit Ausland verleiht, weil 

diese auch einen autonomen Hafttypen vorstellt.
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11. SEZNAM ZKRATEK

a kol. a kolektiv

apod. a podobně 

č. číslo

čl. článek

EÚLP Evropská úmluva o ochraně lidských práv a svobod 

Listina Listina základních práv a svobod

MPLP Mezinárodní pakt o ochraně lidských práv

např. například

odst. odstavec

písm. písmeno

Pl. plénum

popř. popřípadě

s. strana

Sb. sbírka

Soud Evropský soud pro lidská práva

sp. zn. spisová značka

tj. to jest

tr. řád zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním

tzv. takzvaný

ÚS Ústavní soud ČR 

vyd. vydání

zákon o soudnictví ve věcech mládeže zákon č. 218/2003 Sb., o 

odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně 

některých zákonů
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13. KLÍČOVÁ SLOVA

trestní právo – criminal law

vazba – custody




