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Úvod

Téma problematika institutu vazby jsem si vybral pro svoji rigorózní práci
z několika důvodů. Jednak proto, že vazba byla, je a bude vždy velmi citlivá otázka pro
celou společnost. Vždy jednou za čas, na základě nějaké mediálně probírané kauzy, se
problémy, diskutabilnost a dopady vazby znovu vrací k diskuzi nejen odborné, ale i
laické veřejnosti. Vazba je vždy výrazným zásahem do základních lidských práv a
svobod a je to zásah o to citlivější, že se jedná o omezení práv osoby, která nebyla
pravomocně uznána vinnou ze spáchání trestného činu. Vždy je zde samozřejmě
možnost, že soud shledá dotyčného nevinným a doba vazby tak bude postiženým
pociťována jako neoprávněný a samoúčelný „trest“. Na druhé straně je zde samozřejmě
legální a pochopitelná snaha společnosti ochránit se před nebezpečným pachatelem,
případně zamezit jeho útěku před potrestáním nebo zabránit zmaření vyšetřování
trestného činu. Podle důvodů vazby rozlišujeme vazbu útěkovou, kdy je účelem vazby
zajistit osobu, u které je obava, že by mohla uprchnout nebo se skrývat před orgány
vyšetřujícími trestný čin nebo soudním jednáním. Dalším druhem vazby je tzv. vazba
koluzní, která má za účel zamezit tomu, aby osoba podezřelá ze spáchání trestného činu
mohla ovlivňovat svědky, spoluobviněné nebo mařit objasňování skutečností důležitých
pro trestní řízení. Posledním typem je pak vazba kluzní, která zabraňuje podezřelému
pokračovat v trestné činnosti nebo dokonat trestný čin, kterým hrozil, nebo který
připravoval.
Jako taková je vazba jedním z nejzávažnějších zásahů do osobní svobody
garantované ústavou. U vazby třeba vždy velmi citlivě zvažovat, ve kterých případech
je vazba již nezbytná a kdy je jí možno nahradit alternativními prostředky, které mohou
zajistit, aby bylo dosaženo účelu vazby, ale současně nejsou tak velkým zásahem do
základních lidských práv a svobod jako vazba sama. Proto je tedy samozřejmé, že
všechny právní normy a pravidla týkající se institutu vazby musí být v souladu
s Listinou základních práv a svobod, ale také s ostatními mezinárodními normami
týkajícími se oblasti lidských práv.
Ve své práci jsem chtěl zmapovat současnou právní úpravu institutu vazby,
porovnat ji s historickým kontextem právního vývoje našeho státu . Pokusil jsem se
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zachytit i nejnovější významné změny, které nastaly v trestním řádu po 1. lednu 2012 a
také jsem zkusil zachytit i první ohlasy osob z praxe na tyto úpravy. Současně jsem se
snažil poněkud zmapovat situaci, kdy je současným hlavním trendem nezvyšovat,
naopak snižovat počet osob umístěných ve vazbě a to pomocí různých alternativních
opatření, která nejsou bezprostředně spojena s omezením osobní svobody. Pokusil jsem
se i nahlédnout do budoucna, kdy by mohly některé moderní technické prostředky
rozšířit možnosti a uplatnění náhradních řešení k institutu vazby.
Celá problematika vazby je tak rozsáhlá a komplikovaná, že se mi asi nepovedlo
zachytit celé téma v jeho rozmanitosti a rozsáhlosti, ale pokusil jsem se věnovat se
některým aspektům a problémům spojeným s touto materií. Nejprve jsem se věnoval
historickým kořenům a souvislostem, ze kterých vychází naše současná právní úprava.
Sledoval jsem vývoj právních norem a zákonů v kontextu stavu společnosti, tak jak se
měnily i pod vlivem politických a dějinných událostí. Pokusil jsem se shrnout
nejnovější právní stav, jeho vliv na práci soudců a státních zástupců a také první ohlasy
a zkušenosti s jeho uplatněním v praxi. Podrobněji jsem se dále věnoval i institutům
nahrazujícím vazbu, možnosti jejich využití v realitě a jejich případné vady a
nedostatky. Samostatnou kapitolu jsem poskytl výkonu vazby, problematice věznic a
praktickými otázkami pobytu obviněných osob ve vazebních věznicích. Také jsem
nastínil základy otázky vazby mladistvých pachatelů a jejich speciálních a zvláštních
potřeb. Vycházel jsem z údajů uveřejněných Vězeňskou službou a pokusil jsem se
analyzovat stav a trendy počtu a složení obviněných ve vazbě a to v průběhu několika
minulých let.
Dokumenty a publikace pro tuto problematiku jsou relativně obsáhlé, i když se
nevěnují ve většině případů právě dopadu institutu vazby na všechny subjekty s ní
spojenou, ale spíše jejímu vývoji a teoretickému pojetí. Dalším problémem je, že
dostupnost některých publikací, byla znemožněna buď živly přírodními, nebo mocí
úřednickou, hovořím o skartacích a jiných nástrojích, které zničili dokumenty staršího
data. Je s podivem, že například publikace JUDr. Václava Mandáka „Zajištění osoby
obviněného v československém trestním řízení.“ Vydaná nakladatelstvím Orbis v roce
1975, se stává bájnou knihou, které si všichni považují natolik, že i jen zapůjčit si ji se
stává velkým problémem. Bohužel se jedná o zásadní publikaci, bez které by tato práce
nebyla kompletní. Další překážkou, se kterou se autor této práce potýkal, bylo nalezení
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vyjádření různých subjektů činných v trestním řízení na institut vazby. Nikde nebyl
publikován, ať už třeba i silně subjektivní, názor jakéhokoliv státního zástupce, či
vyšetřovatele a ani názor obhájců potažmo advokátní komory, který by byl relevantní
pro tuto práci, dosud neexistuje. A proto se autor, který se snaží podat objektivní pohled
na institut vazby, ocitá před problémem, zda se má přiklonit k ústní metodě výzkumu a
ponechat vše na dotazování, či tuto pasáž vypustit a zabývat se čistě psaným slovem.
Autor této práce se rozhodl zabývat pouze a jedině slovem psaným, jednak z toho
důvodu, že jak praví stará moudrost „Co je psáno, to je dáno“, tak i z toho důvodu,
abych některé dotazované neuvedl do rozpaků. I když podotýkám, že se jedná o velkou
škodu a případně dalším autorům dávám podmět k možnému směřování jejich kroků,
pokud by se chtěli vydat cestou podrobnějšího rozboru institutu vazby.
Je mi samozřejmě jasné, že jsem nebyl schopen ve své práci ani zdaleka zachytit
všechny aspekty problematiky institutu vazby, ale pokusil jsem se o základní shrnutí
této oblasti. Celé vazební právo je velice rozsáhlá a složitá oblast, které má mnoho
nejrůznějších podkapitol a asi není možné, zabývat se všemi do podrobností. Mohu jen
doufat, že se mi podařilo alespoň přehledné a základní zachycení problematiky institutu
vazby.

Institut vazby a jeho vývoj v minulosti na území České republiky
Trestní řád č.119/1873 ř.z.
Obecné pojetí vazby

Tento klasický trestní řád formuloval nutnost vazby v trestním procesu a
považoval při zvláště těžkých zločinech vazbu jako nezbytnou část trestního řízení.
Rozlišoval „vazbu prosatímnou“ a „řádnou vazbu vyšetřovací“. Přičemž účelem
prozatímní vazby bylo jisté dodání obviněného vyšetřujícímu soudci a proto tato trvala
po určité krátké lhůty. Řádná vazba vyšetřovací měla zbavit obviněného osobní
svobody po celou dobu, po kterou trval důvod vazby, tedy i po celé trestní řízení. Oba
druhy vazby se dále dělily na vazbu obligatorní neboli kategorickou, kdy šlo o zvláště
těžký trestný čin a o vazbu fakultativnou, kde byly důvodem vazby zvláštní okolnosti
nezávislé na povaze trestného činu.
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Prozatímní zajištění a řádná vazba vyšetřovací

V tomto trestním řádu bylo rozlišováno několik prostředků k postavení
obviněného před soud a k zamezení jeho útěku nebo zamezení takové činnosti
obviněného, která by zabraňovala zjištění pravdy. Za obviněného byl považován ten,
kdo byl v podezření z trestného činu a byl na něj podán obžalovací spis nebo návrh na
zahájení přípravného vyšetřování. Mezi prostředky, stanovené trestním řádem, patřilo
obeslání obviněného k výslechu, předvedení, prozatímní zajištění a vzetí do vazby.
Obviněný měl být tedy nejprve obeslán k výslechu1 a to doručením písemné obsílky
podepsané vyšetřujícím soudcem a ta musela obsahovat přesnou specifikaci soudu,
nacionále obeslaného, označení předmětu vyšetřování, místo, den a hodinu výslechu.
Také zde musel být dodatek, že obeslaný bude vyslýchán jako obviněný a pokud se sám
nedostaví, bude předveden. Jestliže se obviněný skutečně nedostavil a neomluvil se, byl
na něj vydán písemný předváděcí rozkaz.2
Předvedení a prozatímní zajištění podezřelého ze zločinu mohl nařídit vyšetřující
soudce i bez předchozího obeslání a to z několika důvodů. Jednak pokud byl podezřelý
zadržen přímo při činu samém nebo byl přistižen se zbraněmi nebo jinými věcmi
pocházejícími ze zločinu, tedy došlo k přistižení při činu v širším smyslu. Dále tehdy,
pokud podezřelý konal přípravy k útěku, žil potulným způsobem života nebo byl bez
stálého pobytu. Také v tom případě, že podezřelý komplikoval zjištění pravdy tím, že
působil na svědky, znalce nebo jiné osoby, případně ukrýval stopy trestného činu. A
nakonec také tehdy, pokud vznikla obava, že by obviněný mohl trestný čin opakovat,
nebo provést jiný čin, kterým hrozil. V případě trestného činu, za který bylo možno
podle zákona uložit trest smrti nebo nejméně deset let odnětí svobody, musel vyšetřující
soudce ihned vydat zatýkací rozkaz proti podezřelé osobě, vazba tedy v tomto případě
byla obligatorní.
Institut prozatímního zajištění se týkal zejména bezpečnostních orgánů a
četnictva, tyto povinnosti se neměly přenášet na soudy a tento institut měl být používán
zejména v případě zadržení podezřelého při činu nebo bezprostředně po něm. 3 Tyto
okolnosti ospravedlňovaly prozatímní zadržení, protože četnictvo muselo konat
1

Podle §173 zákona č. 119/1873 ř.z.
§174 TrŘ č.119/1873 ř.z.
3
Podle §175 bodu 1. Zákona č. 119/1873 ř.z.
2
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urychleně. Jejich rozhodnutí podléhalo přezkoumání vyšetřujícího soudce. Prozatímní
vazba – prozatímní zajištění- byla podmíněna tím, že ten, na koho měla být uvalena, je
podezřelý z trestného činu a že nastal některý zákonný důvod vazby. Mohla být uvalena
pouze v přípravném řízení a pouze tehdy, kdy obviněný nebyl vyslechnut vyšetřujícím
soudcem. Vazbu nemohl na obviněného uvalit státní zástupce. Uvalit vazbu mohl
vyšetřující soudce ale i každý, i nepříslušný, soudce a to za zákonem stanovených
podmínek. V některých případech se následná vazba mohla ukázat jako zbytečná a
vyšetřující soudce a státní zástupce měli za úkol prozkoumat, zda důvody vazby stále
platí a jsou přesvědčivé. Zajištěnou osobu musel bezpečnostní orgán nebo soudce bez
odkladu vyslechnout, a pokud se ukázalo, že nejsou důvody k jejímu dalšímu zadržení,
musel být dán pokyn k jejímu propuštění. Jinak musel být zajištěný nejpozději do 48
hodin předán příslušnému vyšetřujícímu soudci. Ten po následujícím výslech rozhodl,
zda bude obviněný propuštěn na svobodu, nebo na něj bude uvalena řádná vyšetřovací
vazba.
Zvláštní případy prozatímní vazby

V trestním zákoně byly stanoveny také zvláštní případy prozatímní vazby. Podle
§ 181 šlo o případ zločinu pozdvižení nebo vzbouření, veřejného násilí nebo jiný trestný
čin spáchaný značným počtem osob. Tehdy mohlo dojít k zatčení všech osob
vyskytujících se na místě činu tak, aby viníci nemohli uprchnout, než budou moci být
vypátráni. Nevyžadovalo se tedy, aby zatčený byl důvodně podezřelý z trestného činu,
stačilo, že není zcela prostý podezření. Tato prozatímní vazba nesměla trvat déle než tři
dny, v této lhůtě museli být podezřelí vyslechnuti příslušným soudcem a pokud u nich
nebyly shledány důvody řádné vazby vyšetřovací, museli být propuštěni na svobodu.
Dalším zvláštním ustanovením byl ten případ, kdy se ihned po spáchaném trestném činu
odebral na místo skutku vyšetřující soudce. Ten pak mohl každého na místě činu na
tento a následující den buď internovat, nebo konfinovat, tedy zakázat osobě odcházet
z místa svého pobytu. Pokud byl vyšetřovací soudce ihned po spáchání zločinu na
místě samém, mohl nařídit každému, u něhož to shledal nezbytným, aby dva dny
neopouštěl místo svého pobytu. V případě neuposlechnutí tohoto nařízení mohl být
uplatněn peněžitý trest, případně rozkaz zatýkací. V tomto případě mohla tedy vazba
stihnout nejen podezřelého, ale také svědky nebo i poškozeného a jediným důvodem

5

byla procesní neposlušnost, tedy přestoupení soudcovského zákazu. Ale i zde není
vazba pouze trestem za neuposlechnutí, zachovává si ráz prostředku donucovacího,
protože jejím účelem je zabezpečit soudci možnost osoby okamžitě vyslechnout.
Řádná vazba a její důvody

Řádná vazba4 tedy mohla být uvalena jen na toho obviněného, který zůstával
podezřelým ze zločinu i po svém výslechu vyšetřujícím soudcem, a pokud navíc
splňoval některý z důvodů uvedených v zákoně.5 Samozřejmě i zde platilo nařízení o
obligatorní vazbě. Platilo tedy, že obviněný musel být vzat do vazby, jakmile se jednalo
o těžký trestný čin. Zde již samotná velikost zločinu je dostatečnou oporou domněnky,
že by se obviněný snažil uprchnout nebo mařit účel řízení. V případě uvalení
fakultativní vazby musel úřední orgán uvažovat, zda jsou v tomto případě některé
zvláštní okolnosti, které podle zákona tuto vazbu odůvodňují. Usnesení vyšetřujícího
soudce o uvalení vazby musí být oznámeno obviněnému společně se zdůvodněním vzetí
do vazby. Vazba měla podle trestního řádu ráz donucovacího prostředku, kterým mělo
být zajištěno dostavení se obviněného k soudu k účelům trestního řízení. Také mohla
být vazba uložena z důvodů procesní neposlušnosti obviněného a pak je vnímána jako
trest za neposlušnost6. Řádná vyšetřovací vazba mohla být nařízena v kterémkoli stadiu
procesním a to v tom případě, že byl důvod takovéto vazby.
Důvody fakultativní vazby byly následující:
-přistižení při samotném skutku nebo přistižení se zbraní nebo jinými věcmi
pocházejícími z trestného činu

7

. K přistižení mohlo dojít buď osobou úřední,

oprávněnou k zatčení nebo osobou soukromou, která mohla pachatele pouze zadržet a
odevzdat úřadu.
- podezření z útěku, kdy bylo důvodné podezření, že obviněný by mohl uniknout své
povinnosti podrobit se trestnímu řízení. Ještě markantnější byl tento důvod vazby tehdy,
kdy viník už konal přípravy k útěku. Riziko útěku bylo také větší v těch případech, kdy
4

Upravena §180 trestního řádu č.119/1873 ř.z.
§175, body 2 až 4 TrŘ č.119/1873 ř.z.
6
Viz §§ 182 a 191 trestního řádu č.119/1873 ř.z.
7
Toto ustanovení má kořeny ještě ve starší právní úpravě, která velmi zdůrazňovala fakt přistižení při
činu neboli „frische That“ aneb „délit flagranti“a přistižení mělo velkou váhu i v následujícím trestním
řízení.
5

6

hrozil obviněnému vysoký trest, šlo osobu žijící potulným životem, osobu neznámou
nebo bez domova.
- pokus kolluse nebo důvodná obava kolluse. Kollusí bylo míněno takové jednání
obviněného, kdy působil na svědky, znalce nebo spoluviníky a tím znemožňoval nebo
znesnadňoval vyšetřování. Zde platila podmínka, že obviněný musel už podniknout
něco, čím kollusi způsobil, nebo musela být důvodná obava, že by se obviněný mohl
tohoto jednání dopustit.
-důvodná obava opakování nebo provedení činu trestného, kdy jsou zvláštní okolnosti,
kdy je třeba se obávat, že by obviněný mohl skutek opakovat nebo provést jiný, kterým
vyhrožoval nebo o který se pokusil.
- procesní neposlušnost podle §§ 182 a 191

Vazba obligatorní pak byla používána vždy, když šlo o zločin, za který zákon
ukládá trest smrti nebo alespoň desetiletý žalář

8

. Toto ustanovení vycházelo

z historických souvislostí, kdy bylo bráno jako fakt, že u takto závažných zločinů je
naléhavé podezření z útěku obviněného.
Výkon vazby

Výkon vazby byl v rakouském trestním řádu č. 119/1873 ř.z., upraven v § 183
až § 189. Tato právní úprava zahrnovala nejen samotný výkon vyšetřovací vazby, ale
řešila i problematiku prozatímního zajištění. Hlavní zásadou obsaženou v § 183 byla ta,
aby při výkonu vyšetřovací vazby i prozatímního zajištění byla co nejvíce šetřena osoba
zajištěného i jeho osobní čest. Zajištěný musel snášet ta omezení, která způsobovala,
aby se zajistila jeho osoba a současně aby bylo zamezeno jeho koluznímu jednání,
neboli úmluvám škodlivým pro vyšetřování, domlouvání vězňů s jinými osobami
za účelem zmaření nebo ztížení vyšetřování. Podrobnosti postupu, jak tomuto jednání
zamezit, byly již obsaženy v nařízení č.165/1854 ř.z., instrukce pro trestní soudy.
V tomto nařízení bylo stanoveno, že pokud s vězněnými přišly do styku osoby, které
s opatrováním a hlídáním vězňů neměly co dělat, pak bylo povinností žalářného nebo
dozorce zajistit, aby žádná z těchto osob nemohla dosáhnout žádného nedovoleného
8

§ 175 posl.odst. § 180 odst. 2 zákona č.119/1873 ř.z.
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srozumění s obviněnými ve vazbě a aby nemohly být tímto způsobem předávány nějaké
zprávy. Cizí osoby směly vstupovat do prostor sloužících k výkonu vazby jen na
podkladu povolení představeného příslušného soudu. Stejné opatrnosti se mělo dbát i
tehdy, když byli obvinění používáni k různým pracím.
§ 452, bod 3 a 4 TrŘ. č.119/1873 ř.z. upravoval odchylky výkonu vazby v těch
případech, kdy se jednalo o osoby vazebně stíhané obviněné z přestupku. Tito zatčení
nesměli pobývat ve stejné věznici, kde pobývali odsouzení za zločin, ať už ve výkonu
vazby nebo ve výkonu trestu. Dále měly tyto osoby právo stravovat se mimo dům,
nesměly se jim zabavovat a ani otvírat dopisy třetích osob.
Zákon sice neobsahoval žádné přímé ustanovení o místě výkonu vazby, ale z §
177 odst.2 TrŘ. č. 119/1873 ř.z. vyplývalo, že v případě prozatímní vazby policejní byla
tímto místem nepochybně policejní věznice. Pravomoc k policejnímu zajištění byla
přesně vymezena mezi četnictvo, stráž finanční nebo zřízence železnic. 9 U vazby
nařízené soudním rozhodnutím se vazba prozatímní i vyšetřovací vykonávala v soudním
vězení toho soudu, u kterého se konalo přípravné řízení. To vyplývalo již z účelu vazby.
Pokud se pak hlavní přelíčení konalo u jiného soudu, byl obžalovaný předán do věznice
tohoto jiného soudu a to do tří dnů poté, co byl právoplatně vydán v obžalobnost.10
Obžalovací spis podával státní zástupce a to u toho soudce, který vedl přípravné
vyšetřování. Pokud se nekonalo přípravné vyšetřování, pak u předsedy radní komory.
Pokud u soudce nebo předsedy radní komory nastaly pochybnosti, zda má vyhovět
návrhu na zatčení obviněného, mohl si vyžádat rozhodnutí radní komory. Následně
vyšetřující soudce dodal obžalovací spis i s přílohami obviněnému. V případě, že byl
obviněný již ve vazbě, musel dostat tento spis do 24 hodin. Jinak bylo na základě
obžalovacího spisu nařízeno zatčení obviněného a tento spis mu byl doručen současně
se zatýkacím rozkazem. Obviněný mohl proti tomuto spisu podat v zákonem stanovené
lhůtě odpor. Pokud toto nenastalo, předložil vyšetřující soudce spisy sborovému soudu
první stolice, který v zápětí nařídil hlavní přelíčení. Pokud obviněný vznesl odpor,
rozhodoval o něm sborový soud druhé stolice a to po slyšení zemského prokurátora
v neveřejném zasedání. Pokud nenastaly žádné důvody podle § 211 až §213 TrŘ.

9

Toto stanovovaly §49 až §51 služební instrukce pro četnictvo, §83 a §90 výnosu ministra financí
z 19.3.1907, §101 a §102 dopravního řádu a další.
10
Podle §220 odst.1, §221 odst. 2 TrŘ č.119/1873 ř.z.
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č.119/1873 ř.z. 11 , sborový soud druhé stolice rozhodl, že se obžaloba připouští.
V soudním vězení měli být zatčení vězněni pokud možno o samotě, řádným
způsobem výkonu vazby tedy měla být samovazba. Samozřejmě, že někdy to nebylo
možné v praxi realizovat. Potom měl soud dbát o to, aby v jednom vězení nepobývaly
osoby různého pohlaví, účastníci stejného zločinu, nezkušení nebo mladiství zločinci
společně se zkušenými nebo dospělými. Zločinci dále měli být rozdělováni podle stupně
svého vzdělání a podle druhu zločinu nebo přečinu, který jim byl kladen za vinu. O
zařazení obviněného do příslušné věznice rozhodoval představený soudu po dohodě
s příslušným vyšetřujícím soudcem. 12 Pokud byla vhodná věznice přeplněna, soud
musel hledat možnosti umístění obviněného do jiné věznice. Samozřejmě dalšími
důvody pro přemístění obviněného jinam bylo například zjištění, že obviněný chystal
útěk, nebo pokud došlo ke srozumění obviněných mezi sebou nebo s jinými osobami.
Za těchto okolností dával příkaz k přemístění obviněného představený soudu nebo
zastupující soudní rada, ale v naléhavých případech to mohl nařídit i vyšetřující soudce,
musel však tuto změnu neprodleně ohlásit představenému soudu.
Sama povaha a účel vazby, která není trestem dle trestního práva, ale jen
opatřením nezbytným k dosažení procesního účelu, nedovolovala, aby obvinění, ať už
ve vazbě vyšetřovací nebo prozatímní, byli umísťováni dohromady s odsouzenými ve
výkonu trestu odnětí svobody, neboli trestanci. 13 Vězeň ve vazbě si mohl vlastním
nákladem opatřovat předměty poskytující pohodlí a zaměstnání a to v míře odpovídající
jeho stavu a majetkovým poměrům. Ale toto vše pouze v tom případě, že se to
srovnávalo s účelem vazby a nerušilo pořádek v budově a ani neohrožovalo bezpečnost.
V praxi to znamenalo, že majetnější vězni mohli nosit ve vězení vlastní oděv i prádlo,
nemajetným obviněným se strava i oděv opatřoval na státní útraty. Domácí řád ve
věznici stanovoval, kdy a za jakých podmínek mohou obviněného navštívit lékař,
duchovní nebo jeho příbuzní. Dělo se tak výhradně za přítomnosti soudní osoby a
pokud hrozilo, že by tyto návštěvy mohly být na újmu vyšetřování, mohl je vyšetřující
soudce zcela zakázat.14 V instrukci pro trestní soudy §76 a §77 bylo podrobně upraveno
11

§211 –prozatímní zamítnutí obžaloby a učinění případných návrhů nebo opětovné podání obžaloby
státním zástupcem, §212- rozhodnutí o příslušnosti k jinému soudu nebo předložení věci jinému
sborovému soudu druhé stolice, §213- rozhodnutí, že obžaloba se nepřipouští a řízení se zastavuje
12
Ustanovení §58 a §59 nařízení č.165/1854 ř.z., instrukce pro trestní soudy
13
§84 nařízení č.165/1854 ř.z.
14
§186 TrŘ č.119/1873 ř.z.
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právo obviněných na rozmluvu s duchovními a vyučování katechismu.
Návštěvy ve věznici povoloval představený soudu nebo vyšetřující soudce. Pro
návštěvy byla vyhrazena soudní místnost nebo úřední místnost ve věznici, v případě
špatného zdravotního stavu vězně mu mohla být návštěva povolena přímo ve věznici, ve
zcela výjimečných případech i v soukromém domě za použití nutných bezpečnostních
opatření. Jak jsme již uvedli výše, všech těchto návštěv se musela účastnit soudní
osoba.
Pokud obviněný během výkonu vazby onemocněl, byl přivolán lékař a na základě jeho
vyjádření pak žalářný informoval představeného soudu. Ten mohl rozhodnout o tom, že
se nemocnému obviněnému sejmou pouta. Spoután mohl být obviněný jen v tom
případě, že se choval obzvlášť vzpurně, násilně, nebo připravoval útěk a to vždy pouze
na nezbytně nutnou dobu.

15

Dopisy, telegramy a podobné zásilky směl zatčený

přijímat i odesílat jen a s předchozím vědomím vyšetřujícího soudce a soudce mohl
požadovat- pokud to vyžadovalo vyšetřování- seznámit se s jejich obsahem. Obviněný
musel s tímto souhlasit, v případě, že obviněný nesouhlasil, mohl si vyšetřující soudce
vyžádat napřed svolení radní komory. Pouze psaní vyšším justičním úřadům nesměl
zatčenému nikdo omezovat. Dopisovat si se svým obhájcem mohl obviněný pouze
s vědomím vyšetřujícího soudce. Právo vyšetřujícího soudce číst tyto dopisy skončilo
v okamžiku, kdy byl vyšetřovací spis předán soudu.
Kontrolu nad výkonem vazby prováděli okresní soudci a přednostové sborových soudů
první stolice.16 Zákon jim ukládal alespoň jedenkrát týdně navštívit v doprovodu jiné
soudní osoby a bez předchozího upozornění vězení jim podřízená. Tam pak
v nepřítomnosti dozorce promluvit se zadrženými, zeptat se jich na zacházení a
stravování. Případné nedostatky a vady musely být neprodleně napraveny. Podle §98 a
§99 instrukce pro trestní soudy, příslušel vrchní dohled nad věznicemi soudnímu
představenému, který pouze někdy mohl tímto pověřit soudního radu. Ale i tak musel
soudní představený kontrolovat tento dohled a sám se občas osobně přesvědčit o
zachovávání právních předpisů pro výkon vazby. Instrukce pro trestní soudy dále
upravovala další otázky spojené s výkonem vazby a to zejména podmínky ve věznici,

15
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§188 trestního řádu z roku 1873 a §71 instrukce pro trestní soudy
§189 TrŘ č.119/1873 ř.z.
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způsob střežení vězňů, postup jejich přijímání do vazby, povinnou lékařskou prohlídku
při přijetí do věznice, zaměstnávání nemajetných vězňů, postup při útěku a další.

Způsoby nahrazení vazby

Vazbu bylo možné nahradit slibem nebo kaucí a to na základě § 191 až §194
TrŘ č.119/1873 ř.z.. Kauce nebo jistina mohla být uplatněna v tom případě, kdy nešlo o
zločin, za který mohl být udělen trest smrti nebo nejméně pět let odnětí svobody. Výši
kauce nebo jistoty určovala soudní radní komora a to na základě následků trestného činu
a osobním i finančním poměrům zatčeného. Jako jistota mohla být použita hotovost,
cenné papíry, hypotéka, ale i rukojmí. Minimální ani maximální výše kauce nebyla
určena. Zatčený musel současně při propuštění i složit slib.17 Pokud obviněný nedodržel
podmínky propuštění, mohl soud prohlásit kauci za propadlou státu. Soud neměl právo
rozhodovat o možnosti nahrazení vazby peněžní jistinou, pouze rozhodoval o výši
částky, která bude dostatečná vzhledem k závažnosti trestného činu, osobním poměrům
obviněného a jmění toho, kdo jistinu poskytuje. U zločinů, kde hrozil trest nejméně
pětiletého vězení, mohl soud druhé instance povolit obviněnému vyručení z vazby za
daných podmínek, ale toto v těchto případech není právem obviněného. Obviněný nebo
ten, kdo jistinu složil, může kdykoliv vyručení z vazby odvolat, a pak je vyručení
nahrazeno vazbou. Soud nemůže povolené vyručení odvolat a nahradit je vazbou, pokud
k tomu nenastane zákonná příčina, například ta, že se ukáže, že jde o zločin, u nějž je
nařízena vazba obligatorní. Soud ovšem může kdykoliv žádat zvýšení jistoty pokud
shledá, že se poměry změnily a dosavadní jistota není postačující zárukou. Jistotu může
být prohlášena za propadlou tehdy, když obviněný bez dovolení opustí svoje bydliště,
nebo se na základě obsílky nedostaví do tří dnů k soudu a nemá pro své jednání omluvu.
Propadlá částka byla odvedena státní pokladně, ale poškozený mohl žádat, aby z této
částky mu byla poskytnuta náhrada škody, kterou mu pravděpodobně soud přiřkne.
Jistota ovšem nemohla být použita k úhradě soudních nákladů ani k úhradě
majetkového trestu. Pokud obviněný složil jistotu a následně připravoval útěk, nebo se
objevily nové okolnosti, pro které bylo potřeba vzít jej do vazby, měl být obviněný
neprodleně vzat do vazby. Závazek jistoty ze zákona tedy končil, pokud pominuly
17

Viz !191 TrŘ č.119/1873 ř.z.
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důvody vazby, pokud byl obviněný vzat do vazby nebo ve chvíli, kdy bylo trestní řízení
ukončeno.
Rozhodování o propuštění z vazby

Propuštění z vazby a rozhodnutí o dalším trvání vazby bylo stanoveno v §190 až
§197 trestního řádu č.119/1873 ř.z.. V okamžiku, kdy pominuly důvody vyšetřovací
vazby nebo prozatímního zajištění, musely být tyto ihned zrušeny. Bylo povinností
orgánů činných v trestním řízení zajistit, aby vazba byla co nejvíce zkrácena. Vazba
také měla skončit v okamžiku, kdy již bylo dosaženo jejího procesního účelu, například
vazba prozatímní končila tehdy, kdy byl podezřelý vyslechnut vyšetřujícím soudcem.
Pokud bylo vyšetřování zastaveno nebo byl vynesen zprošťující rozsudek, byla vazba
ihned zrušena, pouze pokud byl podán opravný prostředek, měl odkladný účinek.
Nejvyšší přípustná doba trvání vazby nebyla stanovena, jen v případě koluzní vazby
neměla doba jejího trvání překročit dva měsíce. Při propouštění obviněného na svobodu
mohl po něm vyšetřující soudce žádat slib, že se do právoplatného ukončení trestního
řízení nevzdálí z místa svého trvalého pobytu, že se nebude skrývat, ani nebude mařit
vyšetřování. Pokud toto obviněný porušil, byl opět vzat do vazby a to na základě tohoto
zvláštního důvodu vazby.
Vyšetřující soudce mohl nařídit zrušení vyšetřovací vazby pouze se souhlasem
státního zástupce.18 Pokud státní zástupce se zrušením vazby nesouhlasil, rozhodovala
radní komora. Státní zástupce mohl proti rozhodnutí komory vznést stížnost, ta ale měla
odkladný účinek jen tehdy, pokud tak učinil ihned po vyhlášení usnesení. Po nařízení
vazby vyšetřovací si mohl obviněný proti tomuto podat stížnost, o které rozhodoval
soud druhé instance. Soud vyšší instance mohl vazbu ponechat v platnosti pouze tehdy,
pokud platil i důvod, pro který byla vazba nařízena. Samozřejmě mohl zrušit vazbu,
pokud shledal, že skutek není trestným činem nebo že není důvod, proč by měl být
obviněný pokládán za podezřelého.

18

S výjimkou případů dle §190 odst.2 TrŘ č.119/1873 ř.z.
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Trestní řád – zákon čl. XXXIII/1896
Trestní řád, přijatý pro uherské země jako součást Rakousko-Uherska, platil na
Slovensku až do roku 1950. Tento řád vycházel z obdobných zásad, jako zákonná
úprava platící v českých zemích. Obsahoval v sobě institut předvolání i předvedení.
Předvedení bylo možné použít v těch případech, kdy byl zákonný důvod pro zatímní
zadržení nebo pokud obeslaný obviněný se nedostavil k soudu. Zatímní zadržení bylo
možno nařídit ze stejných důvodů, jako na základě §175 TrŘ č.119/1873 ř.z. Navíc zde
ještě byl bod 4, podle kterého pokud obviněný není čs. státním příslušníkem a je zde
obava, že by se nedostavil při dalším obeslání, může být zajištěn zatímním zadržením.
Další drobná odchylka se týkala §142 trestního řádu z roku 1896, kde byly přesně
definovány případy přistižení při činu. Zatímní zadržení se mohlo týkat i osoby, jejíž
totožnost nebylo možné ihned zjistit a to i tehdy, když zatím nebyla obviněna. Právo
rozhodnout o zatímním zadržení měl vyšetřující soudce, okresní soud nebo
bezpečnostní orgán. Zadržená osoba musela být vyslechnuta nejpozději do 24 hodin a
do 48 hodin předána vyšetřujícímu soudci. Na soudci pak bylo rozhodnutí, zda
obviněný bude propuštěn na svobodu, zatímně zadržen nebo vzat do vyšetřovací vazby.
Zatímní zadržení mohlo trvat nejvýše 15 dnů, pouze žalobní senát jej mohl prodloužit a
to pouze o dalších 15 dnů.

Podmínky pro uvalení vazby

V §141 bod 2 až 5 trestního řádu z roku 1896 byly specifikovány okolnosti, za
kterých je možno na obviněného uvalit vyšetřovací vazbu. Nebyly zde ale, na rozdíl od
zákoníku platícího v českých zemích, zakotveny případy obligatorní vazby. Žalobní
senát byl oprávněn dovolit, aby obviněný byl ponechán na svobodě a to i v případech,
že byl obviněn za skutku, za který mohl být potrestán trestem smrti nebo doživotním
vězením. Vazbu nebylo možné uvalit v tom případě, kde hrozil obviněnému pouze
peněžitý trest. Stížnost proti vyšetřovací vazbě musel žalobní senát řešit do dvou dnů od
podání nebo v době co nejkratší.
Vazba sama pak mohla trvat nejdéle 3 měsíce, prodloužena pak mohla být vždy
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jen o jeden měsíc a to opakovaně, na základě rozhodnutí žalobního senátu. Koluzní
vazba mohla trvat nejvýše jeden měsíc, po tuto dobu musely již být zajištěny stopy a
dotčené osoby vyslechnuty. Pokud byl obviněný z vazby nebo zatímního zadržení
propouštěn na svobodu, mohl mu senát uložit povinnost nenavštěvovat určitá míst nebo
se bez dovolení soudu nevzdalovat z místa. I tato právní úprava umožňovala nahradit
vazbu formou jistoty. Musely být ovšem splněny podmínky, kdy výše jistoty byla
přiměřená a bylo možné dovodit, že útěk obviněného není pravděpodobný. Za splnění
podmínek byla jistota vrácena obviněnému, jinak propadla státu.19 Pokud jistotu složila
jiná osoba než obviněný, mohla si jistinu zachovat tak, že obviněného přivedla ve lhůtě
určené soudem. Jinak mohla soud uvědomit, že se obviněný chystá k útěku a to
dostatečně včas, že bylo možné obviněného zadržet. V tomto případě právo dané osoby
na jistinu nezanikalo. V mimořádných případech mohl žalobní senát po domluvě se
státním zástupcem povolit na žádost obviněného, aby ten byl hlídán ve svém bytě.
Náklady platil obviněný a to předem.
Pokud se k výslechu nedostavil svědek, i když byl řádně obeslán, mohl být
úředně předveden, potrestán peněžní pokutou nebo i krátkodobým uvězněním. To samé
mohlo hrozit, když svědek odepřel výpověď, nesložil přísahu nebo nepotvrdil svoji
výpověď. V krajním případě bylo možné vzít svědka do vazby a to po dobu trvání
řízení. V případě přestupku mohla tato vazba trvat nejvýše 6 týdnů, v případě zločinu
nebo přečinu 6 měsíců. Pokud svědek podal výpověď, vykonal přísahu nebo potvrdil
svoji výpověď, vazba mohla být okamžitě zrušena.
Výkon vazby

Tento trestní řád upravoval otázky výkonu vazby a to v §152 až §156. Hlavní
úpravou bylo, že zatímní držení i vyšetřovací vazba mají být vykonávány s co největší
šetrností.

Praktické zásady provádění výkonu vazby se nijak výrazně nelišily.

Předpokládala se samovazba, osoby v zatímním držení měly být umístěny ve zvláštní
místnosti. Pokud toto nebylo možné, bylo nařízeno, aby ve stejné místnosti nebyli
společně umístěni muži i ženy nebo pachatelé stejného trestného činu. Osoby dosud
netrestané a mladiství neměli být pohromadě s již trestanými zločinci. Zákon dále
19

§166 a §167 zákona čl. XXXIII/1896
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zohledňoval dosažené vzdělání zadržených, jejich společenské postavení a druh
trestného činu, kterého se měli dopustit. Samozřejmě i zde nemělo docházet k míchání
osob ve vyšetřovací vazbě s osobami již právoplatně odsouzenými z trestného činu.
Tato úprava celkově nařizovala, aby proti osobám zadrženým i osobám ve vyšetřovací
vazbě nebylo použito žádné omezení nebo donucení kromě těch, kterými byl zamezen
jejich útěk, byly znemožněny dohovory nebezpečné pro účel trestního řízení a aby byl
zachován pořádek ve věznici. Nad těmito opatřeními byl oprávněn dohlížet vyšetřující
soudce.
Na základě žádosti obviněného a ve zcela výjimečných případech mohl žalobní
senát po slyšení státního zástupce a soudce povolit, že obviněný bude hlídán ve svém
bytě a to po část nebo celou dobu zatímního držení nebo vyšetřovací vazby. 20
Samozřejmě, že obviněný byl povinen nést náklady tohoto specifického střežení.
Použít pouta u osoby v zatímním držení i ve vyšetřovací vazbě mohla policie
pouze tehdy, pokud vězeň kladl odpor nebo pokud byla důvodná obava z jeho útěku a
pokud nebylo možné tomuto nebezpečí čelit jinak. Policejní orgán musel použití pout
ihned ohlásit vrchnosti. Ve věznici samé mohli dát zadrženému pouta výhradně na
pokyn státního zastupitelství, policejní vrchnosti nebo okresního či vyšetřujícího
soudce21. Osoba ve výkonu vazby pak mohla být spoutána pouze následně po jejím
násilném nebo neurvalém chování, po pokusu o sebevraždu nebo pokusu o útěk.
V těchto neodkladných případech mohl kterýkoli člen strážního personálu věznice užít
pout, ale musel to neprodleně nahlásit některému z výše uvedených funkcionářů.
I v uherském trestním řádu byl vyšetřující soudce oprávněn kontrolovat
korespondenci a zásilky zadržených a vyšetřovaných vězňů. Dále tento soudce vydával
povolení k návštěvám. Bez jeho kontroly pak směli vězně navštěvovat členové státního
zastupitelství a jeho obhájce. Obhájce byl oprávněn se stýkat s klientem ve vazbě i bez
kontroly úřední osoby22. Vyšetřující soudce měl právo nařídit – pokud to účel řízení
vyžadoval- aby byly dopisy od obhájce čteny úředními osobami a doručeny
obviněnému pouze s jejich souhlasem. V těchto případech se pak obviněný mohl stýkat
s obhájcem jen za přítomnosti úřední osoby. Od okamžiku, kdy vyšetřující soudce
prohlásil vyšetřování za skončené, nebylo už dále dovoleno styk obhájce s uvězněným
20

Šlo o zvláštní způsob výkonu vazby a současně o náhradu vazby „sui genesis“
§85 odst.1 tohoto trestního řádu
22
§62 odst.2 uherského trestního řádu
21
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podrobovat dohledu soudní osoby. 23 Po celou dobu zadržení i vazby nesměl nikdo
upírat vězněnému obviněnému možnost odeslat stížnost vyšší soudní instanci. V těch
případech, kdy se nekonalo vyšetřování, prováděl kontrolu státní zástupce místo
vyšetřujícího soudce nebo v případě výkonu zatímního zadržení okresní soud. Tyto
orgány prováděli i dohled nad poštou vězňů a měli na starosti povolování návštěv.
Stejně jako rakouská procesní úprava i uherský trestní řád zohledňoval právo
zatímně zadrženého a osoby ve vyšetřovací vazbě opatřit si na vlastní náklady pohodlí a
to podle svého stavu a svých majetkových poměrů. Vězeň tedy mohl používat vlastní
prádlo a oblečení a stravovat se na vlastní náklady. Mohli také vykonávat svoje
zaměstnání nebo jinou práci, pokud to neodporovalo účelu zadržení, pořádku ve věznici
nebo předpisům o výkonu vazby.

Vojenský trestní řád soudní č.131/1912 ř.z.
Způsoby předvolání osob ve vojenské službě

Jako v ostatních právních úpravách i zde bylo zakotveno obeslání k výslechu24 a
služební předvolání, kterým se předvolávaly osoby v činné službě. Civilní osoby se
předvolávaly prostřednictvím občanských úřadů a i potrestání takové osoby, v případě
že neuposlechla tohoto předvolání, bylo v pravomoci občanských úřadů. Vojenské
osoby v činné službě, které odpíraly podat svědectví, byly oznámeny příslušnému
veliteli a ten měl donutit tuto osobu přiměřenými kázeňskými tresty, aby se zachovala
podle zákona.
Vazba a její trvání

Prozatímní a vyšetřovací vazba byla upravena hlavou XII vojenského trestního
řádu č.131/1912 ř.z. a důvody vazby se shodovaly s platnou právní úpravou v českých
zemích. Byl zde uveden institut obligatorní prozatímní vazby.
23
24

§62 odst.5 uherského trestního zákoníku
Týkalo se osob podléhajících vojenské soudní pravomoci

16

Vazba na základě

přistižení při činu mohla trvat nejvýše 48 hodin. O vazbě prozatímní rozhodovalo
představené velitelství obviněného, případně místní úřad, v krajním případě vojenský
prokurátor (veřejný žalobce). Orgány národní bezpečnosti mohly zatknout i vojenskou
osobu a to tehdy, když je okolnosti případu opravňovaly zatknout i občanskou osobu.
Zatčený byl neprodleně odevzdán nejbližšímu vojenskému úřadu a tam vyslechnut.
Dále bylo postupováno podle § 175 vojenského trestního řádu soudního.
Do vyšetřovací vazby mohl být vzat jen ten obviněný, proti kterému bylo
nařízeno vyhledávací řízení, nebo na něj byla podána obžaloba a byl u něj důvod
uvalení vazby25. Veřejný žalobce vydával zatýkací rozkaz, čímž uvalil na dotyčného
vyšetřovací vazbu. V tomto rozkaze musela být přesně uvedena osoba, která má být
vzata do vazby, čin, který je jí kladen za vinu, a důvod uvalení vazby. O případné
stížnosti obviněného rozhodoval vojenský soud. Na základě této stížnosti musel soud
vyslechnout obviněného, jeho obhájce a vojenského prokurátora. Když se soud rozhodl
stížnosti obviněného vyhovět, mohl obviněnému uložit, aby se až do skončení řízení
nevzdaloval z místa svého pobytu. Soud také mohl nařídit, aby obviněný musel ihned
oznámit soudu případné propuštění z vojenské služby a nové bydliště. Kauce nebo
jistota se zde neuplatňovala.
Osoba ve vyšetřovací vazbě musela být vyslechnuta do 24 hodin od
svého zadržení. Výslech prováděl důstojník justiční služby nebo vyšetřující soudce.
Pokud pominul důvod prozatímní a vyšetřovací vazby, musela být vazba ihned zrušena.
Prozatímní a vyšetřovací vazbu mohl zrušit vojenský prokurátor, prozatímní vazu také
orgán, který o ní rozhodl. Ale v tomto případě musel být vojenský prokurátor o zrušení
vazby ihned informován.
Výkon vazby

V tomto vojenském trestním řádu se úpravou výkonu vazby zabývaly §179 až
§181. Zde bylo ustanoveno, že se prozatímní a vyšetřovací vazba má provádět tak, aby
byla co nejvíce šetřena osoba i čest obviněného. Postihovat obviněného měla jen ta
omezení, která byla nutná k zabezpečení účelu vazby a pořádku ve věznici. Zatčený měl
být oddělen od ostatních osob a neměl být držen pohromadě s již odsouzenými
25

§ 171 bod 2 až 4 vojenského trestního řádu soudního
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trestanci. Opět si mohl na své náklady opatřit pohodlí, pokud to bylo slučitelné s účelem
vazby. Dohledem nad zásilkami, korespondencí a návštěvami zatčeného byl pověřen
ten, kdo nařídil vyšetřovací vazbu nebo vedl vyhledávání. Pouta mohla být použita jen
v tom případě, že osoba zatčeného byla obzvlášť nebezpečná, nebo pokud ohrožovala
bezpečnost jiných anebo pro pokus o útěk. Nikdy ale nesměla být pouta použita na delší
dobu, než to vyžadovala nejnutnější potřeba.

Dekret prezidenta republiky č.112/1945 Sb. a zákon č.319/1948 Sb. O
zlidovění soudnictví

Tento zákon byl účinný od 1.2.1949 a měl přizpůsobit organizaci soudů
krajskému zřízení. Byly zrušeny dosavadní zemské soudy a sídla soudů byla přiblížena
sídlům okresních a krajských národních výborů. Soudci z lidu byli postaveni naroveň
soudcům z povolání. Dekret prezidenta republiky č.112/1945 Sb. O správě soudních
věznic a trestních ústavů platil pouze krátkou dobu, byl zrušen zákonem č.319/1948
Sb.. Na základě tohoto dekretu věznice okresních soudů spravovali přednostové
okresních soudů. Prezidenti krajských soudů spravovali věznice krajských soudů a
současně vykonávali dozor nad věznicemi soudů okresních. Přednostové trestních
ústavů řídili tyto ústavy a vykonávali jejich správu, místní dozor ústavů měl pak na
starosti ústavní komisař ustanovený ministrem spravedlnosti. Ministerstvo spravedlnosti
mělo vrchní dozor nad soudními věznicemi a trestními ústavy.
Zákon č.319/1948 Sb. O zlidovění soudnictví přinesl výrazné změny
v úpravě výkonu vazby. V §116 citovaného zákona byl v prvních dvou odstavcích
definován výkon trestů omezujících svobodu a užívalo se v něm pojmu „soudní vazba“.
Odstavec 3 tohoto zákona upravoval pokyn, že soudní zajišťovací a vyšetřovací vazba
se vykonává v okresních soudních věznicích. Podrobnější pokyny k výkonu vazby měl
vydat ministr spravedlnosti.
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Definice vězeňské stráže

Výkonem správní a strážní služby byl ustanoven vykonávat Sbor uniformované
vězeňské stráže – zkratka „SVS“. 26 Tento SVS měl vykonávat služby v trestních
ústavech, v krajských soudních věznicích, v okresních soudních věznicích, v justičních
výchovných ústavech a v donucovacích pracovnách (týkalo se Slovenska). Pro všechny
tyto instituce se používal souhrnný název „vězeňské ústavy“. Řízení a správa těchto
vězeňských ústavů, stejně jako dozor nad nimi náležel k věcem justiční správy. 27
Přímým dozorem nad vězeňskými ústavy byli pověřeni ústavní komisaři nebo jejich
náměstci. Komisaři mohli být pouze ti, kdo měli způsobilost pro úřad soudce. Ze
zákona se ústavním komisařem trestního ústavu automaticky stával předseda okresního
nebo krajského soudu, na Slovensku pak okresní nebo krajský prokurátor.
V kompetenci ministra spravedlnosti bylo ustanovit ústavním komisařem jinou osobu,
než vyplývalo ze zákona.
Členové Národního shromáždění, pověření k tomu ministrem spravedlnosti,
vykonávali občanskou kontrolu nad vězeňskými ústavy na základě ustanovení § 121 o
zlidovění soudnictví . Toto pověření většinou platilo po dobu dvou let,po uplynutí této
pak funkce zanikala, případně poslanec se mohl této funkce zříci, být jí zproštěn, nebo
funkce zanikla skončením výkonu poslaneckého mandátu dotyčného poslance. Při
výkonu své funkce mohli občanští kontroloři navštěvovat vězeňské ústavy, dohlížet na
jejich chod a hovořit s trestanci i vyšetřovanci. Následně po provedené kontrole byli
kontroloři oprávněni sdělovat ministru spravedlnosti, jaké případné závady ve
vězeňských ústavech shledali a jaká navrhují opatření. Ministr sám byl oprávněn
provádět vrchní dozor nad vězeňskými ústavy a mohl je dát kdykoliv prohlédnout
osobami k této prohlídce určenými.28 Ministr spravedlnosti taktéž vydával domácí řády
pro vězeňské ústavy, instrukce pro jejich řídící orgány a také služební řády a předpisy
pro všechny zaměstnance vězeňských ústavů.
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Podle §117 a §118 zákona č.319/1948 Sb.
§119 citovaného zákona
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! 122 zákona č.319/1948 Sb.
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Doba trvání vazby

V ustanovení zákona č. 319/1948 Sb. se přímo úpravy vazby dotklo několik
ustanovení. Například povolení prodloužení vazby přes dva měsíce příslušelo senátu
okresního soudu29. Proti rozhodnutí o uvalení nebo rušení vazby vyšetřujícím soudcem
bylo možno podat stížnost do tří dnů k senátu okresního soudu a do jeho rozhodnutí
nebylo jiného opravného prostředku. Pokud bylo o vazbě rozhodnuto až po podání
obžaloby, musel být zatčený do 48 hodin vyslechnut předsedou senátu. V případě, že
byl obviněný mladistvý, musel mít obhájce z osob zapsaných v seznamu obhájců a to
jak při hlavním líčení, při podání odvolání, při ústním líčení o odvolání a pokud byl ve
vazbě, tak už i v řízení přípravném.30

Trestní řád č. 87/1950 Sb.
V těchto letech, kdy byla tragicky deformována podstata celé společnosti, dotkla
se tato deformace i celé struktury trestního procesu. Největší váha byla přikládána
přípravnému řízení, které bylo v režii mocné policie. Byla výrazně oslabena práva
obviněného a oslabeno postavení obhájce. Velké množství práv a procesních záruk bylo
pouze na papíře, v praxi nebyly vůbec použity.
Orgány národní bezpečnosti mohly předvolat a vyslechnout každého, kdo mohl
objasnit skutečnosti pro zjištění trestného činu. Úřady a veřejné orgány byly povinny
pomáhat prokurátorům a soudům a zejména trestné činy okamžitě oznamovat
prokurátorům. Prokurátor konal vyšetřování tam, kde věc nebyla dostatečně vysvětlena,
byla-li dostatečně vysvětlena, musel prokurátor ihned podat žalobu nebo trestní stíhání
přerušil či zastavil. Všechny úřady a veřejné orgány mu musely poskytovat vysvětlení a
zprávy. Také mohl prokurátor nařídit povolaným orgánům, aby vykonaly jednotlivé
vyšetřovací úkony, někdy orgány národní bezpečnosti vedly celé vyšetřování.
Obviněnému se předvolání doručovalo do vlastních rukou, v případě nedostavení se
29
30

§ 71 a § 190 TrŘ č.119/1873 ř.z.
§112 odst. 1 písm. C) zákona č.319/1948 Sb.
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hrozilo předvedení, náhrada nákladů nebo i pořádkový trest. Stejná pravidla platila i
v případě svědka. 31 Obviněný mohl být předveden i bez předchozího předvolání.
Svědkovi mohl prokurátor nařídit, aby se dva dny nevzdaloval z určeného místa.
Zatčení a zadržení, jako přechodná opatření, sloužila k tomu, aby bylo zjištěno, zda jsou
podmínky pro uvalení vazby. Osobu přistiženou při činu mohl zadržet kdokoliv, pouze
byl povinen ji neprodleně odevzdat vyšetřujícímu orgánu. Příkaz k zatčení obviněného
vydával písemně předseda senátu na návrh prokurátora. V tomto příkaze měl být
označen trestný čin a důvod zatčení. 32 Zatčená osoba musela být ihned vyslechnuta a
nejdéle do 48 předána prokurátorovi.
Důvody vazby

Vazba byla chápána jako procesní opatření a mohla být uvalena jen z určitých
důvodů. Na rozdíl od dřívějších právních úprav byly v zákoně č. 87/1950 Sb. rozšířeny
důvody vazby. Obligatorní vazba platila v případě, že byl obviněný podezřelý
z trestného činu, za který zákon stanovoval trest smrti, trest odnětí svobody na doživotí
nebo trest odnětí svobody, kde dolní hranice byla deset let. Dále byl vzat obviněný do
vazby, když byla obava, že uprchne a to proto, že nebylo možno zjistit jeho totožnost
nebo proto, že mu hrozí vysoký trest. Dále proto, aby nemohl ovlivňovat svědky nebo
mařit vyšetřování a aby se nemohl znovu dopustit trestného činu nebo dokonat trestný
čin, o nějž se pokusil. Zatčení poslance muselo být okamžitě oznámeno předsedovi
Národního shromáždění a pokud do 14 dnů nedala sněmovna souhlas s vazbou, musel
být poslanec propuštěn na svobodu. O stížnosti proti vzetí do vazby rozhodoval
nadřízený prokurátor, soudy o celé záležitosti nemohly rozhodovat. Vazba mladistvého
byla možná jen tehdy, když nebylo možno účelu vazby dosáhnout jinými prostředky,
toto rozhodnutí bylo na volném uvážení prokurátora. Prokurátor mohl obviněnému
v případě, že ho nevzal do vazby, uložit omezení týkající se místa pobytu a povinnosti
oznámit změnu místa pobytu.
Zákon č. 87/1950 Sb. V sobě neobsahoval žádné ustanovení o maximální délce
trvání vazby, ani o způsobu, jak mělo být rozhodováno o jejím prodloužení. Bylo zde
pouze obecně formulované ustanovení o tom, že pomine-li důvod vazby, prokurátor
31
32

§ 65 odst. 2 TrŘ č. 87/1950 Sb.
§ 97 a §98 TrŘ č.87/1950 Sb.
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obviněného propustí na svobodu. Všechny orgány činné v trestním řízení byly povinny
působit tak, aby byla vazba pokud možno co nejvíce zkrácena. Jakékoliv nahrazení
vazby jistinou nebylo v zákoně zmiňováno a zřejmě zde hrál roli tzv. „třídní“ pohled na
skládání jistiny, podle kterého využívání této instituce vedlo k tomu, že se bohatým
často podařilo vyhnout se vazbě.
Pokud se obviněná osoba vyhýbala trestnímu stíhání pobytem v cizině a
nemohla být postavena před soud, mohl na návrh prokurátora konat soud řízení proti
uprchlému a to podle § 238 TrŘ. č. 87/1950 Sb.. V tomto řízení musel mít obviněný
obhájce, který měl stejná práva jako obviněný. Trestní zákon z roku 1950 neznal
možnost vynucování svědecké výpovědi prostřednictvím vazby svědka.
Výkon vazby

Vlastního výkonu vazby se v zákoně z roku 1950 týkalo jedno ustanovení a to
§296 TrŘ č.87/1950 Sb.. Podle tohoto paragrafu se vazba vykonávala v soudních
věznicích, v případě vojenských osob u útvaru. V případech hodných zvláštního zřetele
mohl prokurátor povolit, aby byla vazba vykonávána v léčebném ústavu a to za
náležitého dohledu. Další podrobnosti ohledně výkonu vazby upravoval výnos
generálního prokurátora sp.zn. Spr 1/53 z 1.1.1953. Ve vězeňských ústavech zajišťoval
správní a strážní službu Sbor uniformované a vězeňské stráže, tento byl zřízen
zákonem č. 321/1948 Sb.. Později po roce 1953, kdy bylo ministerstvo vnitra sloučeno
s ministerstvem národní bezpečnosti 33 , se trest odnětí svobody i vazba vykonávaly
v ústavech ministerstva vnitra .

Trestní řád č.64/1956 Sb. a zákon o prokuratuře č. 65/1956 Sb.
Jak už samo vyplývá z povahy tehdejší doby, byl nový trestní zákon vydaný
v roce 1956 a důvody jeho vzniku, zcela jinak hodnoceny v jeho době a jinak po roce
1989, kdy bylo možno posuzovat tehdejší stav věci objektivně. Podle dobových
pramenů si vznik nového trestního zákoníku vymínila konference KSČ a to proto, aby
byl poskytnut lepší podklad pro plnění výchovné úlohy trestních orgánů a aby bylo
33

Nařízení vlády č.77/1953 Sb.
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vytvořeno společenské vědomí, že ani jeden trestný čin nezůstane neodhalen a
nepotrestán. Současné prameny hovoří o tom, že zrůdné nezákonnosti, konané ve
stalinské éře, se staly neúnosné i pro samotné držitele moci a to si vynutilo vznik
nového trestního zákoníku. V něm měly být odstraněny nejkřiklavější deformace
trestního procesu a současně posíleny kontrolní mechanismy celého právního systému.
Můžeme tedy konstatovat, že trestní řád z roku 1956 znamenal významný pokrok proti
stavu, který platil od 1.8. 1950, i když si zachoval výrazné ideologické prvky
sovětského modelu trestního procesu. V tomto trestním řádu se vyskytovaly prvky
obsažené v dosud platném trestním řádu a současně – ke své škodě- některé jeho
pozitivní prvky nebyly do řádu z roku 1961 převzaty. Šlo například o to, že i
v přípravném řízení mohl návrh na zatčení vydat pouze soud, řád obsahoval označení
„příkaz k zatčení“, omezoval trvání koluzní vazby, upravoval dodatečný souhlas
prokurátora a podobně. V trestním řádu z roku 1956 byla uvedena pouze jediná forma
přípravného řízení a to vyšetřování. Žádná zvláštní úprava stadia před zahájením
vyšetřování neexistovala, jedinou výjimkou byl §98 TrŘ č.64/1956 Sb., podle kterého
pokud bylo třeba před zahájením vyšetřování vzít podezřelou osobu do vyšetřovací
vazby, odejmout věc či vykonat domovní prohlídku, vyžádal si k tomu bezpečnostní
orgán předchozí souhlas prokurátora. Pokud nebylo možno tento souhlas získat a věc
nesnesla odkladu, sice mohl orgán tento úkon provést, ale musel si do 48 hodin vyžádat
souhlas dodatečně. Zadržená osoba musela být do 48 hodin předána prokurátorovi nebo
propuštěna na svobodu. Vyšetřování jako takové konali vyšetřovatelé prokuratury a také
vyšetřovatelé ministerstva vnitra a to ve věcech, o kterých mělo být konáno řízení
v prvním stupni krajského soudu.

V reálu ale konali vyšetřování vyšetřovatelé

ministerstva vnitra i v případě trestných činů uvedených v §13 odst. 1 trestního řádu
z roku 1956 a v činech s nimi souvisejících. Šlo o paragrafy na ochranu míru, za které
trestné činy zákon stanovil trest smrti nebo trest odnětí svobody s dolní hranicí pět let.
Dále šlo o trestné činy podvracení republiky, teror, záškodnictví a sabotáže.34 Všechny
ostatní trestné činy a přestupky 35 vyšetřovali vyšetřovatelé Veřejné bezpečnosti,
případně velitelé v ozbrojených silách.
Dozor nad vyšetřováním příslušel prokurátorovi a příslušnost tohoto

34
35

§79a, §80a, §84 a §85 tr.zák. č.86/1950 Sb.
Za podmínek §7 odst. 11 tr.zák. č.64/1956 Sb.
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prokurátora řešil §28 zákona č.65/1956 Sb. O prokuratuře. Tento dozorující
prokurátor měl oprávnění uvedená v § 172 odst.3 a § 173 TrŘ č.64/1956 Sb.. Mohl tedy
podat obžalobu, zastavit nebo přerušit trestní stíhání, postoupit nebo odložit
vyšetřovanou věc.

Vyšetřování se zahajovalo v okamžiku, kdy byly zjištěny

skutečnosti, že byl spáchán trestný čin a šlo o tzv. zahájení vyšetřování ve věci, takto se
dalo zahájit vyšetřování i když zatím nebyla známa podezřelá osoba. V případě, že ze
zjištěných skutečností vyplýval závěr, že trestný čin byl spáchán konkrétní osobou,
mohlo se usnesení o zahájení vyšetřování spojit s usnesením o vznesení obvinění. Toto
vznesení obvinění se do tří dnů a nejpozději do prvního výslechu muselo sdělit
obviněnému. Zavedení tohoto institutu se mělo stát zárukou, že občané budou stíháni
jen v odůvodněných případech a že se jim dostane práva plné obhajoby. Obžaloba tedy
mohla být podána jen pro ten trestný čin, pro který bylo vzneseno obvinění, jinak byla
věc vrácena soudem prokurátorovi.
Institut předvolání, předvedení a zatčení

Právní úprava institutů předvolání a předvedení se nijak výrazně nezměnila od
předchozích právních úprav. Pokud se obviněný nedostavil na řádné předvolání, mohl
být předveden. Na možné další následky nedostavení se musel být upozorněn už
v předvolání. Stejně tak to platilo u předvolání svědka. 36 Řádným předvoláním se
rozumělo doručení předvolání obviněnému nebo svědkovi do vlastních rukou. Náhradní
doručení 37 bylo přípustné u předvolání k výslechu, u předvolání k soudnímu líčení
nebylo možné. V naléhavých případech mohl být obviněný povolán ústně, telefonicky,
telegraficky nebo prostřednictvím místního národního výboru a v těchto případech se o
tom činil záznam ve spise. Ve výjimečných případech mohl být obviněný předveden i
bez předchozího předvolání. Trestní zákon zaváděl institut pořádkové pokuty, kterou
bylo možné uložit za neuposlechnutí příkazu bez omluvy, za rušení řízení nebo za
urážlivé chování k soudu.
Institut zatčení přicházel podle trestního řádu z roku 1956 do úvahy v těch

36

Pokud se nedostavil svědek příslušník ozbrojených sborů v činné službě. Byl požádán náčelník
příslušné části o jeho předvedení
37
§69 odst.1 TrŘ. č.64/1956 Sb.
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případech, kdy byl pachatel přistižen při činu 38 ,stejně jako v předchozích právních
ustanoveních z dřívějších let. Dále mohl být obviněný zatčen na písemný rozkaz soudu.
V tomto příkazu k zatčení musel být označen trestný čin, pro který je vzneseno obvinění
a důvod zatčení. Příkaz k zatčení mohl předseda senátu odvolat tehdy, pokud důvod
k němu pominul. Zatčení prováděl bezpečnostní orgán, který byl pouze vykonavatelem
příkazu, nezkoumal, zda jsou dány důvody vazby. Takto zatčená osoba pak musela být
do 48 hodin odevzdána soudu nebo prokurátorovi. Vyšetřovací orgán mohl rozhodnout
o prozatímní vazbě a to se souhlasem prokurátora39, ve výjimečných případech si mohl
souhlas vyžádat dodatečně. Podezřelá osoba byla vzata do prozatímní vazby jen tehdy,
když byl některý z důvodů vazby podle §79 TrŘ 64/1956 Sb. a celá záležitost nesnesla
odklad. Pokud zájem vyšetřování vyžadoval neodkladné zajištění osoby pachatele,
přicházelo do úvahy ustanovení o předvedení obviněného bez předchozího předvolání.
V záznamu o vzetí do prozatímní vazby musely vyšetřovací orgány sepsat protokol, ve
kterém uvedly důvody pro uvalení vazby, dobu a místo vzetí do vazby a označení
osoby, která provedla vzetí do vazby. Tento protokol musel být doručen prokurátorovi a
osoba vzatá do vazby musela být neprodleně vyslechnuta. Prokurátor mohl prozkoumat
zákonnost a důvodnost vzetí do vazby a v případě pochybností mohl usnesením zrušit
rozhodnutí vyšetřovacího orgánu a rozhodnout o okamžitém propuštění dotyčného. 40
Stejně jako u předchozích právních úprav mohl být zadržen kdokoli, pokud bylo
nezbytně nutné zjistit jeho totožnost, zabránit jeho útěku nebo takto zajistit důkazy.
Takto zadržená osoba však musela být ihned předána prokurátorovi nebo
bezpečnostnímu orgánu. I když se jednalo o omezení osobní svobody, nebylo to trestné
za předpokladu, že buď šlo o přistižení při činu, nebo platila jiná z podmínek
obsažených v §78 zmiňovaného trestního řádu.
Institut vazby

V institutu vazby se trestní řád č.64/1956 Sb. dost výrazně lišil od předchozí
právní úpravy z roku 1950. Nebyla v něm obsažena vazba obligatorní, vždy se o vazbě

38

Podle §75 TrŘ č.64/1956 Sb.
Na základě §98 trestního řádu z roku 1956
40
Prokurátor byl povinen přezkoumat důvodnost vazby už na základě protokolu o vzetí do prozatímní
vazby a nečekat na žádost o dodatečný souhlas
39
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rozhodovalo podle okolností každého případu. Důvodem vazby pak mohla být obava, že
obviněný uprchne, nebo že bude působit na svědky nebo mařit vyšetřování anebo se
znovu dopustí trestného činu, případně vykoná trestný čin, kterým hrozil. O vazbě
muselo být rozhodnuto soudem nebo prokurátorem nejpozději do 48 hodin od dodání
zatčené osoby a to po provedení jejího výslechu. O vzetí do vazby museli být okamžitě
informováni rodinní příslušníci obviněného, případně jeho vojenský velitel (pokud se
jednalo o příslušníka ozbrojeného sboru41). V protokole o výslechu mělo být zachyceno
i usnesení o vzetí do vazby, propuštění nebo ponechání na svobodě a dále samozřejmě
také poučení obviněného o jeho právech a jako i vyjádření obviněného, zda podává
stížnost a z jakých důvodů. Stížnost proti usnesení o vazbě si kromě obviněného mohl
podat jeho obhájce nebo osoby, které mohly v prospěch obviněného podat odvolání
nebo zákonní zástupci obviněného. Takováto stížnost mohla být vzata zpět pouze
s výslovným souhlasem obviněného. O všech těchto stížnostech rozhodoval nadřízený
prokurátor nebo nadřízený soud.
Trvání vazby v přípravném řízení zákon stanovoval na 2 měsíce, prodloužit její
trvání o 1 měsíc mohl nadřízený prokurátor a to pouze na základě důvodů uvedených v
§ 79 písm. a) a c) TrŘ. č.64/1956 Sb. O delším trvání vazby pak mohl rozhodnout pouze
generální prokurátor. Jestliže šlo v případě trestního stíhání o přestupek, nesměla vazba
trvat déle než 30 dnů. Proti usnesení o dalším trvání vazby nebyla stížnost přípustná.
Celková doba trvání vazby se určovala od chvíle zatčení, zadržení nebo vzetí do vazby
do okamžiku podání obžaloby. Soud i prokurátor byli povinni stále zkoumat, zda
důvody vazby stále trvají a zda není možno obviněného propustit na svobodu. Usnesení
o propuštění z vazby oznamoval obviněnému prokurátor 42 a ten také musel vydat
věznici příkaz k propuštění obviněného na svobodu. Kdykoli během řízení si mohl
obviněný podat žádost za propuštění na svobodu. Pokud s touto žádostí prokurátor
souhlasil, mohl o propuštění rozhodnout pouze předseda senátu, v případě nesouhlasu
prokurátora o žádosti musel rozhodovat celý senát. I v trestním řádu z roku 1956 se
vyskytoval institut slibu. Pokud byl jediným důvodem pro uvalení vazby strach z útěku
obviněného, mohl dát obviněný písemný slib, že se na vyzvání okamžitě dostaví
k soudu a mohl být následně ponechán na svobodě. Obviněný nesměl být nijak omezen

41
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Pokud byla vzata do vazby osoba mladistvá, musel být vyrozuměn i orgán pověřený péčí o mládež
§ 150 TrŘ. č.64/1956 Sb.
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stran místa svého pobytu43, ale každou změnu místa svého pobytu musel neprodleně
ohlásit vyšetřovacím orgánům.

Trestní řád č.141/1961 Sb. a následující úpravy
Na základě politické situace v tehdejším Československu, kdy byla v roce 1960
odsouhlasena nová ústava 44 , která zákonem stanovila, že „socialismus v naší vlasti
zvítězil“ a nastolenému socialistickému zřízení musela odpovídat i příslušná legislativa.
Na základě tohoto vývoje byl vypracován nový trestní řád č.141/1961 Sb.. Protože ale
vznikal v časové tísni, hned brzo po jeho vydání byl značně kritizován a právnická obec
volala po jeho změnách.
Nový trestní řád setrvával na systematice trestního řádu z roku 1956, pouze se
snažil formulovat nové zásady spolupráce se společenskými organizacemi a to zejména
v boji proti kriminalitě. Občané měli být vychováváni k dodržování zákonů a pravidel
socialistického soužití, za prvořadou byla považována prevence kriminality. Současně
tento trestní řád prohluboval zásadu obhajoby a zesílil kasační zásadu v odvolacím
řízení. Jinak většinu zásad obsažených v trestním řádu z roku 1956 přijal beze změn.
Zmiňovaný nový trestní řád doplňovaly další zákony a to č.38/1961 Sb. O místních
lidových soudech, č.60/1961 Sb. O úkolech národních výborů při zajišťování
socialistického pořádku a zákon č.62/1961 Sb. O organizaci soudů. Spolupůsobením
všech těchto zákonných úprav mělo dojít k tomu, že místo donucovacích bude stále více
a více využíváno výchovných metod. Místní lidové soudy měly řešit provinění45, méně
závažné trestné činy a některé záležitosti občanskoprávní.
Přípravné řízení a vyšetřování

Nový trestní řád ve svém původním znění rozeznával pouze jedinou formu
přípravného řízení a to vyšetřování.

Později novela tohoto zákona č.57/1965 Sb.

ustanovila jako další formu přípravného řízení tzv. vyhledávání. Vyšetřování konali
43

Na rozdíl od dříve platných právních úprav.
Ústavní zákon č.100/1960 Sb.
45
Zaviněná jednání uvedená v §16 až 21 zák.č. 38/1961 Sb. Pokud vzhledem k okolnostem případu,
osobě provinilého občana a následkům jeho jednání nedosahovaly nebezpečnosti trestného činu
44
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vyšetřovatelé prokuratury a ministerstva vnitra, také velitelé v ozbrojených silách,
případně orgány jimi pověřené. Vyšetřovací orgán musel vždy osobně vyslechnout
obviněného a svědky. Novela následující č.57/1965 Sb. vymezovala vzájemný vztah
mezi vyšetřovateli a vyhledávacími orgány. Vyšetřovatel mohl ve svých případech
dávat vyhledávacím orgánům pokyny k provedení úkonů nutných pro vyšetřování. Ale
provedení vyšetřovacích úkonů mohl vyžadovat jen pokud hrozilo nebezpečí z prodlení
a tedy pouze velmi výjimečně a v této situaci musely vyhledávací orgány těmto
pokynům vyhovět.

Vyšetřovatelé a vyhledávací orgány měli stanoveny poměrně

široká práva a oprávnění, činily samostatně rozhodnutí o postupu vyšetřování a plně
odpovídaly za jejich zákonné a včasné provedení.
Pokud dospěl vyšetřovatel ke zjištění, že byl trestný čin spáchán určitou osobou,
vydal usnesení, kterým tato osoba začala být stíhána jako obviněný46. Toto usnesení
muselo být obviněnému oznámeno před začátkem jeho prvního výslechu, nebo
nejpozději do tří dnů od vydání usnesení. Pouze na základě vznesení tohoto obvinění
mohlo být s dotyčným jednáno jako s obviněným a mohly být proti němu použity
prostředky dané trestním řádem.
Institut předvolání, předvedení a pořádkové pokuty nezaznamenaly větší změny
oproti předchozímu platnému trestnímu řádu. Nové bylo označení institutu prozatímní
vazby jako zadržení. Zákon rozlišoval zadržení obviněného 47 a zadržení osoby
podezřelé ze spáchání trestného činu48. Pokud nebylo možné dopředu sehnat rozhodnutí
prokurátora o vazbě, mohl vyšetřovací orgán obviněného zadržet sám, ale musel tuto
skutečnost neprodleně oznámit prokurátorovi. Obviněného pak musel buď do 48 hodin
předat prokurátorovi, nebo propustit na svobodu. Osoba podezřelá ze spáchání trestného
činu mohla být zadržena i v případě, že proti ní dosud nebylo vzneseno obvinění, ale
pouze tehdy, když byl dán některý z důvodů vazby podle §67. Trestní řád z roku 1961
už nevymezoval pojem přistižení při činu jako předcházející trestní řády, ale existoval
něm institut omezení osobní svobody osoby, která byla přistižena při trestném činu.
Takto zadržená osoba musela být ihned vyslechnuta a nejpozději do 48 předána
prokurátorovi s důkazním materiálem nebo propuštěna na svobodu. Tento §76 byl
později upraven novelou č.57/1965 Sb. a ještě později novelou č.149/1969 Sb., podle
46

§165 trest.řádu z roku 1961 v původním znění
§75 tr.řádu z roku 1961
48
§76 tr.řádu z roku 1961
47
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které zadržení obviněného mohl provést i vyhledávací orgán. Novela z polistopadové
doby č.178/1990 Sb. vložila do §76 úpravu o tom, že zadržená osob má právo zvolit si
obhájce a radit se s ním již v průběhu zadržení a také, že obhájce má právo být přítomen
výslechu zadržené osoby. Novela č.558/1991 Sb. dále reflektovala na Listinu
základních práv a svobod a dále změnila pravomoci rozhodování o vazbě.
Následující novela č.292/1993 Sb. upravila §75 a §76 tak, že bylo zrušeno
vyhledávání a nadále mohl zadržení podezřelé nebo obviněné osoby vykonat pouze
vyšetřovatel, policejní orgán49 k tomuto oprávněn nebyl. Do znění zákona o omezení
osobní svobody osoby přistižené při trestném činu byla vložena slova „nebo
bezprostředně poté“ a to za účelem upřesnění tohoto textu. Současně 1.1.1993 nabyl
právní moci zákon č.26/1993 Sb. O policii české republiky. Na základě této změny byl
policista oprávněn zajistit osobu, která byla přistižena při spáchání trestného činu nebo
byla důvodně podezřelá z přípravy, pokusu nebo spáchání trestného činu. V praxi se od
této chvíle objevil problém, zda policejní zajištění má být započítáno do doby zadržení,
jak ji určuje §75 a §76 TrŘ. Názory právních odborníků na tuto záležitost se rozcházely
až do nálezů Ústavního soudu, kdy byla dnem 1.7.1998 zrušena rozporná ustanovení
§14 odst. 1 písm. d) e) zákona o policii. Tento problém řešila i novelizace Listiny
základních práv a svobod č.162/1998 Sb. a to tak, že zvýšila limit pro předání
zadrženého soudci ze 24 na 48 hodin. Úplnou tečku za problémem přinesla až novela
trestního řádu č.265/2001 Sb. a to zrušením duality orgánů činných v trestním řízení,
pro které současně zavedla jednotný pojem „policejní orgán“.
V původním znění §69 TrŘ č.141/1961 Sb. se objevoval pojem příkaz k dodání
do vazby. Prokurátor nebo předseda senátu mohl vydat tento příkaz a bezpečnostní
orgány na jeho základě musely vypátrat pobyt obviněného a dodat ho do vazby.
Obviněný musel být vyslechnut do 48 hodin a také mu muselo být sděleno obvinění.
Novela č.178/1990 Sb. se vracela k původnímu názvu tohoto institutu a formulovala jej
jako příkaz k zatčení. Mimo to i přesněji vymezila důvody jeho vydání, ale podstata
zákonné úpravy byla zachována. Závažnější změny v podmínkách příkazu k zatčení
zavedla až novela č.558/1991 Sb50.. Nyní měl pravomoc k vydávání příkazu k zatčení
v přípravném řízení výhradně soudce a to na návrh prokurátora. Zatčení prováděly

49
50

Nový pojem zavedený právě novelou č.292/1993 Sb.
V souladu s čl.8 odst. 4 LPS
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policejní orgány a ty měly za povinnost zatčeného neodkladně a nejpozději do 24 hodin
dodat soudu, který vydal

příkaz k zatčení. Pouze v případě, že to z důvodu velké

vzdálenosti od příslušného soudu nebylo možné provést, mohl být obviněný vydán
jinému soudu. Soudce, jemuž byl obviněný vydán, jej musel okamžitě vyslechnout,
rozhodnout o vazbě a rozhodnutí oznámit obviněnému a to vše do 24 hodin od chvíle,
kdy mu byl obviněný dodán. Jinak musel být obviněný propuštěn na svobodu. Tato
novela ze začátku působila určité technické problémy a byly proti ní výhrady, ale
později se natolik vžila, že platí do dnešní doby bez výrazných změn.
Důvody uvalení vazby

V původním znění zákona č.141/1969 Sb. musely být splněny podmínky vazby,
které byly následující: byla obava, že obviněný uprchne nebo se bude skrývat. Tento
bod trestního zákoníku byl zneužíván v době normalizace v 70. letech minulého století,
zvláště za trestný čin rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví, kde hrozil trest
odnětí svobody v délce od 8 do 15 let. V těchto případech už většinou nebyl zkoumán
předchozí život obviněného, fakt, že má trvalé bydliště a pracoviště, ale mechanicky
byla nařizována vazba z důvodu vysokého hrozícího trestu. Dalším důvodem vazby
bylo, že by obviněný mohl působit na svědky nebo spoluobviněné nebo jinak mařit
vyšetřování trestného činu. A nakonec že by mohl pokračovat v trestné činnosti,
dokonat trestný čin nebo vykonat trestný čin, který připravoval. Můžeme tedy
konstatovat, že tato úprava byla víceméně shodná s předchozím zákonem z roku 1956.
Vazba byla chápána jako procesní úkon, který zajišťoval osobu obviněného pro účely
trestního řízení. Jejím obsahem sice bylo omezení osobní svobody obviněného, ale
musela být odlišena od výkonu trestu. Novela č.178/1990 Sb. přidala do souvětí o
důvodech vazby před slovo „skutečnosti“ slovo „konkrétní“, čímž chtěla stanovit, že
se musí jednat o zjištěné skutečnosti a ne pouze o domněnky nebo dohady. Další novela
č.152/1995 Sb. dále v § 67 písm. b) TrŘ upřesnila, že musí jít o obavu, že obviněný
bude působit na svědky dosud soudem nevyslechnuté a v §67 písm.c) TrŘ pak to, že by
mohl obviněný pokračovat v té trestné činnosti, pro kterou je stíhán. Novela č. 166/1998
Sb. definovala koluzní důvod vazby tak, že byla vyžadována odůvodněná obava, že by
obviněný mohl působit na dosud nevyslechnuté svědky nebo spoluobviněné. Dále
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novela vložila do zákona další odstavec, podle kterého mohl soud vzít obviněného do
vazby jen tehdy, když byl dán některý z důvodů vazby a všechny dosud zjištěné
skutečnosti nasvědčovaly tomu, že skutek byl spáchán, měl znaky trestného činu a byly
důvody k podezření, že tento skutek spáchal podezřelý.
Zvláštní podmínky při uvalení vazby pak platily v případě poslanců Národního
shromáždění a České nebo Slovenské národní rady. Na poslance nesměla být uvalena
vazba bez souhlasu Národního shromáždění. Pokud byl poslanec přistižen a zadržen při
trestném činu, musel to příslušný orgán okamžitě oznámit předsednictvu Národní rady a
pokud nedalo předsednictvo rady souhlas k jeho zadržení, musel být poslanec ihned
propuštěn51.
Rozhodování o vazbě

I podle trestního řádu z roku 1961 bylo možno vzít do vazby pouze tu osobu,
proti které bylo vzneseno obvinění. Prokurátor musel na podkladě protokolu o zadržení
obviněného nebo podezřelého do 48 hodin od chvíle, kdy mu byla osoba předána,
rozhodnout o jejím vzetí do vazby nebo ji propustit na svobodu.52 Jak už jsme uváděli
výše, až novela č.558/1991 Sb. provedla podstatnou změnu a přenesla veškerá
rozhodování o vazbě z prokurátora na soudce.
Dle znění trestního zákoníku z roku 1961 proti rozhodnutí o vazbě byla
přípustná stížnost, která ale neměla odkladný účinek. O této stížnosti rozhodoval
nadřízený prokurátor, po nabytí právní moci novely č.149/1969 Sb. pak o stížnosti proti
rozhodnutí o vzetí do vazby byl oprávněn rozhodnout soud, v jehož obvodě působil
prokurátor, který napadené rozhodnutí vydal. Soud tak měl učinit do pěti dnů.
Podle původního znění TrŘ č. 141/1961 Sb. mohla vazba v přípravném řízení
trvat nanejvýš dva měsíce a nadřízený prokurátor mohl tuto dobu o jeden měsíc
prodloužit. O delší době trvání vazby směl rozhodnout jen generální prokurátor.
Nejvyšší přípustná doba trvání vazby nebyla zákonem ustanovena a doba trvání vazby
se počítala ode dne, kdy došlo k omezení osobní svobody obviněného. Proti usnesení
nadřízeného nebo generálního prokurátora nebyla přípustná stížnost. Obviněný měl
kdykoliv právo žádat o propuštění z vazby na svobodu. Teprve až novela č.149/1969
51
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V současné době (červen 2012) velmi na veřejnosti probíraná právní úprava
§68 a §69 odst. 3 TrŘ. č.141/1961 Sb. v původním znění
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Sb. dala právo prodloužit vazbu nadřízenému prokurátorovi a vypustila článek o
generálním prokurátorovi. Dále zavedla ustanovení, že pokud byla žádost obviněného o
propuštění na svobodu zamítnuta, mohl ji opakovat až po 14 dnech a tato lhůta běžela
od nabytí právní moci předchozího rozhodnutí. Tato právní úprava platí v podstatě do
dnešní doby.
Rozhodnutí o propuštění obviněného z vazby mohl v přípravném řízení učinit
prokurátor, který měl povinnost zajistit, aby nikdo nebyl bezdůvodně trestně stíhán a
nezákonně omezován na osobní svobodě. V praxi pak docházelo k tomu- na základě
§72 odst. 2 TrŘ. – že se o žádostech obviněného o propuštění z vazby nerozhodovalo,
ale jeho žádost se buď stala podnětem pro jeho propuštění na svobodu, nebo bylo
sděleno obviněnému, že pro jeho propuštění na svobodu není dán důvod. Tento právně
nevyhovující stav byl upraven až novelou č.149/1969 Sb., která do § 72 odst. 2 TrŘ.
vložila větu „o žádosti musí soud a v přípravném řízení prokurátor neodkladně
rozhodnout“. Již dříve bylo dovozováno, že i před touto novelou se mělo o žádostech o
propuštění rozhodovat rozhodnutím a nikoliv pouhým usnesením, ale novela toto
jednoznačně určila.
Zákon č. 159/1989 Sb. a novela č.178/1990 Sb.

Výraznou změnu v úpravách trvání vazby přinesl zákon č.159/1989 Sb., který
vznikl na základě zásadní změny společenských a politických poměrů v listopadu1989.
Zákon stanovil, že vazba v přípravném řízení smí trvat jen nezbytně nutnou dobu.
Pokud vazba přesáhla dva měsíce, mohl nadřízený prokurátor prodloužit její trvání, ale
vždy nejvýše o jeden měsíc. Další změnu přinesla novela č.178/1990 Sb., která
stanovovala, že pokud vazba v přípravném řízení přesáhne dobu dvou měsíců a
současně by hrozilo, že propuštěním obviněného by mohlo dojít ke zmaření trestního
řízení, mohl nadřízený prokurátor nařídit delší dobu trvání vazby, ale nejvýše na šest
měsíců. V řízení před soudem mohla vazba trvat nejdéle jeden rok, pak musel být
obviněný propuštěn na svobodu. Proti rozhodnutí o prodloužení vazby nebyla přípustná
stížnost. Podle novely č. 558/1991 Sb. mohl nad limit dvou měsíců prodloužit vazbu
pouze soud a to na návrh prokurátora. Vazební lhůty byly podle této novely počítány
od doby, kdy došlo k zatčení nebo zadržení, případně od doby, kdy došlo k omezení
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osobní svobody obviněného. Všechny orgány činné v trestním řízení byly povinny
zkoumat v každém období trestního stíhání, zda důvody vazby stále trvají.

Novela č.25/1993 Sb. a následující

Tento zákon č.25/1993 Sb. upřesňoval, že v případech, kdy propuštěním
obviněného na svobodu vzniká zřejmé nebezpečí životu a zdraví lidí a nebylo možné
skončit řízení ve lhůtě jednoho roku trvání vazby, může na návrh generálního
prokurátora nebo předsedy senátu o pokračování vazby rozhodnout Nejvyšší soud.
Významnější změnu v trvání vazby přinesla novela č.292/1993 Sb.. Ta stanovila, že
orgány činné v trestním řízení jsou povinny vyřizovat vazební věci přednostně a
s největším urychlením. Vazba pak mohla trvat jen nezbytně nutnou dobu. Pokud doba
trvání vazby přesáhla šest měsíců, mohl na návrh státního zástupce 53 soudce dobu
prodloužit na jeden rok a o prodloužení doby trvání vazby na dva roky pak mohl
rozhodnout pouze senát. 54 Na delší dobu mohl trvání vazby prodloužit už pouze
Nejvyšší soud a to jen v těch nejzávažnějších případech a i tak celková doba vazby
nesměla překročit čtyři roky. Všechny návrhy na prodloužení vazby musely být
doručeny soudu nejpozději 15 dnů před skončením příslušné lhůty, jinak musel být
obviněný propuštěn na svobodu nejpozději den po uplynutí lhůty, po kterou bylo trvání
vazby povoleno. Následující novela č. 152/1995 Sb. přenesla rozhodování o
prodloužení vazby nad dva roky z Nejvyššího soudu na vrchní soudy a návrh v těchto
případech podával vrchní státní zástupce. Pokud byl návrh vrchního státního zástupce
zamítnut, o jeho stížnosti rozhodoval Nejvyšší soud. Toto ustanovení přinášelo v praxi
obtíže s oběhem spisů a také vedlo k poměrně značné judikatuře Nejvyššího soudu
vztahující

se

prodloužení

k důvodům

trvání

vazby.

V trestním řádu č.64/1956 Sb. byl uzákoněn institut vrácení věci prokurátorovi
k došetření a měl sloužit jako nástroj vzájemné prověrky práce orgánů činných
v trestním řízení. Tato úprava byla obsažena i s drobnými korekcemi i ve všech
53

Podle zákona č.283/1993 Sb. o prokuratuře bylo změněno názvosloví a nově místo prokurátor stoupilo
v platnost pojmenování „státní zástupce“
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následujících novelách trestního řádu. Například zákon č. 48/1973 Sb. stanovil, že soud
mohl vrátit věc prokurátorovi k došetření pouze tehdy, když nebyly objasněny základní
skutečnosti důležité pro rozhodnutí o vině. Došetření bylo třeba provést ve lhůtě
jednoho měsíce od vrácení spisů prokurátorovi. Novela č.178/1990 Sb. zrušila
objasňování přečinů, zrušila také oprávnění samosoudce vrátit věc k došetření, pokud se
konalo objasňování a prokurátor podal návrh na potrestání. Samosoudce ovšem mohl
vrátit věc k došetření, jestliže vyhledáváním nebyly objasněny základní skutečnosti
podstatné pro rozhodnutí o vině. Novela č.558/1991 Sb. v této záležitosti zakotvila, že
v případě vrácení věci běží lhůta trvání vazby v přípravném řízení a tudíž omezená
limitem na jeden rok a to ode dne, kdy byl spis doručen prokurátorovi. Tuto úpravu
převzala i novela č.292/1993 Sb..
Způsoby nahrazení vazby

Podle trestního řádu z roku 1961 nabízela i institut nahrazení vazby jiným
opatřením a to ve dvou zákonem stanovených případech. Jednak mohla organizace55
převzít záruku za další chování obviněného a za to, že se na vyzvání dostaví k soudu či
prokurátorovi. Na základě této záruky mohl orgán rozhodující o vazbě tuto přijmout a
ponechat obviněného na svobodě. Další možností bylo, že obviněný mohl dát písemný
slib, že se na vyzvání dostaví a že každou změnu svého pobytu předem ohlásí a orgány
činné v trestním řízení mohly tento slib považovat za dostatečný. Podle § 293 TrŘ
z roku 1961 platila úprava platná až do nabytí účinnosti zákona č. 218/2003 Sb., která
stanovila, že mladistvý může být vzat do vazby pouze tehdy, pokud není možno účelu
vazby dosáhnout jinak.
Novela č.178/1990 Sb. rozšířila možnosti nahrazení vazby. Záruku za
obviněného mohla převzít nejen organizace, v této novele nazvaná „zájmovým
sdružením občanů“, ale také důvěryhodná osoba schopná ovlivňovat chování
obviněného. Soud nebo prokurátor museli poskytovatele záruky s podstatou obvinění a
s důvody vazby. Novela vrátila po více než 40 letech do zákona i institut majetkové
záruky. Pokud byl u obviněného shledán důvod vazby, mohl obviněný nebo s jeho
souhlasem jiná osoba nabídnout majetkovou záruku ve formě peněz nebo volně
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směnitelných cenných papírů a pokud ji soud nebo prokurátor shledali jako dostatečnou,
mohli ji přijmout. Soud nebo prokurátor stanovili přesnou výši majetkové záruky a to
v rozmezí od 10 000 do 1 000 000 Kč, lhůtu, do kdy musí být složena a dobu jejího
trvání. Pokud záruku složila jiná osoba než obviněný, mohla od ní odstoupit, ale toto
odstoupení se stalo účinným až přijetím nové záruky nebo rozhodnutím o jejím zrušení.
Pokud obviněný porušil pravidla vazby, uprchl, skrýval se, pak propadla majetková
záruka státu, ale obviněný a osoba, která záruku složila, museli být na tuto skutečnost
předem upozorněni. Pokud byl obviněný odsouzen k trestu odnětí svobody, mohl soud
prodloužit trvání majetkové záruky až do dne, kdy odsouzený nastoupí výkon trestu.
Podle novely č.558/1991 Sb. přešla pravomoc rozhodování o přijetí peněžité záruky56
z prokurátora na soudce. Tato záruka už také mohla být pouze peněžitá, ať už v národní
měně, či v cizí měně v přepočtu podle kurzovního lístku. Cenné papíry, zejména cizích
států, se ukázaly jako nevhodné z důvodů obtížného stanovení jejich skutečné hodnoty.
Novela taxativně určovala trestné činy, u kterých nebylo vůbec možné peněžitou záruku
přijmout. Výše záruky zůstala stejná jako v předchozí úpravě. Novela dále dovolovala,
aby obviněný odsouzený k peněžitému trestu, mohl k jeho zaplacení použít peněžitou
záruku. Novela č. 292/1993 Sb. stanovila, že soud nebo soudce přijme pouze takovou
peněžitou záruku, jejíž výši určil a také zrušila horní limit peněžité záruky.

Novela trestního řádu č. 265/2001 Sb.
Novela č. 265/2001 Sb., která nabyla účinnosti dne 1.1.2002, byla tak rozsáhlá a
týkala se tolika ustanovení právního řádu, že se fakticky jednalo spíše o rektifikaci.
Tehdejší stav trestního řízení byl ovšem takový, že přijetí zásadní změny se jevilo jako
nezbytné. Cílem této novely bylo podle tehdejšího ministra spravedlnosti Jaroslava
Bureše hlavně zrychlit a zjednodušit trestní řízení a dosažení lepší vymahatelnosti
práva. Předchozí trestní řád z roku 1961 byl do této doby novelizován v 36 případech a
některé výkladové a aplikační situace již byly velmi obtížně řešitelné. Bylo proto
potřeba přijmout rozsáhlejší právní úpravu, která by se pokusila uvést v soulad platný
trestní řád se stávající praxí. V novele č.265/2001 Sb. byla výrazně posílena pozice
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státního zástupce v přípravném řízení, kdy právě on rozhodoval o rozsahu a objemu
důkazů, které budou vyhledávány a opatřovány v přípravném řízení. Státní zástupci byli
touto novelou oprávněni dávat policii kvalifikované pokyny, mohli být přítomni
provádění klíčových důkazů a po celou dobu přípravného řízení měli informace o stavu
věci. Byla zvýšena aktivita státního zástupce před soudem a byla na něj přenesena
kompetence rozhodovat o dalším trvání vazby v přípravném řízení.
Předchozí právní úpravy dělili kompetence k vyšetřování mezi policejní
orgány a vyšetřovatele.

Toto novela z roku 2001 odstranila, byly zrušeny Úřady

vyšetřování a jediným orgánem činným v trestním řízení se stala Služba kriminální
policie a vyšetřování, která v sobě zahrnovala jak dřívější vyšetřovatele, tak i orgány
Policie České republiky. Zabránilo se tak jednak duplicitě při vyšetřování a také sporům
mezi vyšetřovateli.
Novela také rozšířila kompetence Probační a mediační služby, kdy mělo být
častěji využíváno podmíněného zastavení stíhání, podmíněného odsouzení a případně i
podmíněného propuštění z výkonu trestu. Byl rozšířen okruh právnických osob, u
kterých bylo možno odpracovat veřejně prospěšné práce. Novela tak měla přinést
podstatnou úlevu přeplněným věznicím, neboť ve výkonu trestu by měli pobývat pouze
pachatelé závažné trestné činnosti s dlouhými tresty odnětí svobody.
Zadržení a vazba

Novela č. 265/2001 Sb. zásadně změnila některá ustanovení týkající se zadržení
a vazby. V oblasti týkající se otázek institutu vazby si novela kladla za cíl redukci počtu
vazeb, urychlení vazebního řízení a snahu zkrátit dobu trvání vazby. I když se třeba
výslovně nedotkla institutu zadržení podezřelého a zadržení osoby podezřelé z trestného
činu, novela ovlivnila úpravu těchto institutů úpravou jiných ustanovení trestního řádu.
Například vytvořením univerzálního pojmu policejního orgánu byla jednoznačně
posílena pravomoc k zadržení. Postavení zadrženého podezřelého a zadržené osoby
podezřelé z trestného činu bylo obdobné. Státní zástupce musel zadrženého do 48 hodin
od zadržení předat soudu spolu s návrhem na potrestání nebo musel zahájit trestní
stíhání a soudu předložit návrh na vzetí zadrženého do vazby. Novelizací byly upraveny
i důvody vazby podle zásady zdrženlivosti a přiměřenosti. Tato zásada stanoví,že bude
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co nejméně zasahováno do základních práv a svobod občanů, měl být použito takových
opatření, aby bylo dosaženo účelu trestního řízení a současně byly maximálně
respektována práva občanů. Zásada řádného procesu vylučuje bezdůvodné stíhání
občanů a dovoluje omezit užívání institutu vazby jen na nezbytné případy a to jen při
splnění jasně definovaných podmínek. Za prvé existence vazebních důvodů musí být
potvrzena konkrétními zjištěnými skutečnostmi a vzetí obviněného do vazby je
podmíněno tím, že jejího účelu nelze dosáhnout jiným opatřením.
Důvody vazby v této novele, tedy ust. § 67 TrŘ, není děleno do odstavců, vlastní
důvody vazby byly ponechány, pouze zde byla upravena věta stanovící podmínky vzetí
do vazby. Ustanovení pak bylo doplněno obecně adresovanou podmínkou vzetí do
vazby a to „..s ohledem na osobu obviněného, povahu a závažnost trestného činu, pro
který je stíhán, nelze v době rozhodování účelu vazby dosáhnout jiným opatřením.“
Tím bylo stanoveno, že vazba je institutem subsidiárním, který se uplatní pouze a
výhradně tehdy, kdy je jakékoliv jiné opatření k dosažení účelu vazby vyloučeno.
Překážkou vzetí do vazby se stalo, jestliže byl obviněný stíhán pro trestný čin a nebylali zároveň dána některá z okolností.57 Orgány činné v trestním řízení se museli nejdříve
pokusit a nalézt jiná opatření k dosažení účelu vazby, protože pokud tak neučinily,
nebyly dány všechny podmínky nutné ke vzetí obviněného do vazby. Dále platila
povinnost orgánů činných v trestním řízení propustit obviněného na svobodu v tom
případě, kdy je zřejmé, že trestní stíhání nemůže vést k uložení nepodmíněného trestu
odnětí svobody. Též bylo vyloučeno vzít obviněného do vazby ve zkráceném
přípravném řízení.
Rozhodování o vazbě

Pravomoc o rozhodování o dalším trvání vazby byla svěřena státnímu zástupci.
U vazeb trvajících déle než dva roky byla pravomoc přesunuta na soud, respektive na
státního zástupce, který vede příslušné řízení. Všechna tato rozhodování se musí
provádět v zákonem stanovených lhůtách, které mají prekluzivní charakter, tudíž
v případě jejich nedodržení musí být obviněný okamžitě propuštěn na svobodu. Novela
zákona celkově výrazně omezila nejvyšší celkové doby trvání vazby a tyto doby byly
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vázány k typové závažnosti činu, pro který byl obviněný stíhán. Logicky šlo tedy o to,
aby újma ve formě vazby, které je obviněný podroben, nebyla vyšší než možná výměra
trestu, která obviněnému hrozí.
K institutům nahrazujícím vazbu nově přibyl na základě novely č. 265/2001 Sb.
další a to dohled vykonávaný probačním úředníkem. Současně platilo, že pokud státní
zástupce v přípravném řízení nevyhověl žádosti obviněného o propuštění z vazby a
nepřijal ani nabídku záruky, slibu, peněžité záruky nebo probačního dohledu, mohl
některé z těchto opatření přijmout soud a na základě toho propustit obviněného na
svobodu. Nadále tedy platily čtyři možnosti nahrazení institutu vazby:
- záruka za chování obviněného poskytnutá zájmovým sdružením občanů nebo
důvěryhodnou osobou
-písemný slib obviněného
-dohled nad obviněným zajištěný probačním úředníkem
-peněžitá záruka složená obviněným nebo jinou osobou58
Základní podmínkou jejich uplatnění byla faktická existence okolností, které
odůvodňují vzetí obviněného do vazby nebo zdůvodňují další trvání vazby. Pokud
nejsou dány relevantní důvody pro vazbu, nelze ani použít žádný ze způsobů nahrazení
vazby.
Zadržení obviněného podle novely z roku 2001 spočívalo v krátkodobém
omezení osobní svobody obviněného a to za účelem, aby mohlo být přezkoumáno, zda
jsou dány důvody vazby. Toto zadržení mohl provést výhradně policejní orgán a za
určitých podmínek i státní zástupce. 59 Pro zadržení musely být splněny následující
podmínky:
- proti zadržené osobě již bylo zahájeno trestní stíhání - § 160 odst.1, § 32 TrŘ
- v případě zadrženého nastal některý z důvodů vazby podle § 67 TrŘ
-věc je neodkladná a nelze rozhodnutí o vazbě předem opatřit
Podstatnou podmínkou zákonnosti zadržení bylo podle § 75 TrŘ. to, „.. že pro
neodkladnost věci nelze rozhodnutí o vazbě předem opatřit…“. Můžeme tedy usoudit,
že pravidlem mělo být rozhodnutí soudu o vazbě předem, tedy bez zadržení a k zadržení
jako takovému má dojít pouze za výjimečných podmínek, kdy lze uplatnit neodkladnost
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celé věci. Neodkladnost věci pak byla jasně prokazatelná v těch případech, kdy byl
pachatel zastižen při trestném činu nebo na útěku, nebo pokud připravoval další trestnou
činnost, případně byl ozbrojen, nebo zastrašoval svědky. Neodkladnost tedy byla dána
akutní společenskou potřebou zamezit nežádoucímu ději, který již probíhá nebo by bez
zadržení pachatele velmi pravděpodobně nastal. Zadržení je vykonáváno v policejních
celách a může trvat jen po dobu nezbytně nutnou a to dobu takovou, kdy bude opatřeno
rozhodnutí o vazbě nebo bude možné na základě zjištěných skutečností obviněného
propustit ze zadržení, ale vždy nejvýše 48 hodin.

Současný právní stav vazebního řízení
Novela č. 459/2011 Sb.
Současná novela, která stoupila v účinnost 1.ledna 2012, si klade za cíl, jak
bylo předem deklarováno, zcela zásadně změnit podobu vazebního řízení. Novelu
předcházela celá řada polemik, diskuzí a nakonec i napjatého očekávání. Nakonec byla
novela přijata relativně v rychlosti, neboť předložena byla Poslanecké sněmovně vládou
dne 28.4.2011 a Poslanecká sněmovna ji definitivně schválila 6.12.2011. Zákon byl
vyhlášen pod číslem 459/2011 Sb. a rozeslán dne 30.12.2011. Pouze pro potřeby
státních zastupitelství bylo ministerstvem spravedlnosti rozesláno sdělení, které
upozorňovalo na krátký čas mezi publikací novely a jejím nabytím účinnosti. Ve sdělení
byl zmíněn i stručný obsah novely a rozsah předpokládaných změn. Novela byla již na
počátku svým předkladatelem – Ministerstvem spravedlnosti – označena jako
„vazební“, protože se předpokládalo, že novela zjednoduší rozhodování o vazbách.
Jinak samozřejmě tato novela obsahuje mnoho dalších zákonných ustanovení, má širší
rozsah a pokrývá v podstatě celou oblast trestního řízení. Já se ve své práci zaměřím
pouze na její dopad v oblasti problematiky vazby a vazebního řízení.
Problematika předchozích úprav

Předchozí novela č.265/2001 si kladla za cíl výrazně urychlit a zjednodušit
vazební řízení a také posílit roli státních zástupců v přípravném řízení. I v praxi se
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většina soudů přiklonila k názoru, že se skutečně vazební řízení zrychlilo a počet
vazebních věcí klesl. Určité problémy v právní úpravě vazby však přetrvávaly. Se
zákonem č.265/2001 Sb. byly od začátku spojeny i určité nejasnosti spojené
s obligatorním přezkumem trvání důvodů vazby a částečné překrývání se s rozhodování
o žádosti obviněného o propuštění z vazby. Docházelo například ke sporům, zda
zamítavé rozhodnutí o žádosti obviněného o propuštění z vazby může nahradit
obligatorní rozhodnutí o dalším ponechání obviněného ve vazbě60. V obou případech
jde o rozhodnutí o dalším trvání vazby. Soudní praxi sjednotilo až několik nálezů
Ústavního soudu61, který stanovil, že obecný soud může žádosti o propuštění z vazby a
o ponechání obviněného ve vazbě rozhodnout současně, ale ve výroku soudu musí být
údaj o ponechání obviněného ve vazbě jasně konstatován. Tato určitá duplicita právní
úpravy, tedy částečné překrývání se rozhodování soudů o žádosti obviněného o
propuštění z vazby a současně obligatorního přezkumu ponechání obviněného ve vazbě
v zákonných lhůtách, stále negativně ovlivňovala délku řízení a vedla k velké zátěži
státních zástupců a soudů. Docházelo k neustálému oběhu spisů mezi státními zástupci a
soudy prvního či druhého stupně, to zpomalovalo celkový průběh vazebního řízení a
v konečném důsledku to působilo v neprospěch obviněného, protože se takto
prodlužovala délka samotného trestního řízení. Navíc bylo konstatováno, že ani ze
strany Evropského soudu pro lidská práva není striktně vyžadován takovýto
dvojnásobný přezkum. Proto bylo přistoupeno k novelizaci zákona.

Důvody vazby

V novele č. 459/2011 Sb. byly zachovány důvody vazby, tedy obviněný smí být
vzat do vazby z těchto důvodů:
-

Ze skutečností vyplývá důvodná obava, že obviněný uprchne, nebo se bude skrývat,
zejména pokud nelze zjistit jeho totožnost, nemá trvalé bydliště nebo pokud mu hrozí
vysoký trest

60
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Podle §71 odst. 6 a odst.4
Například IV. ÚS 157/3
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-

Mohl by ovlivňovat svědky nebo spoluobviněné, nebo jinak mařit vyšetřování (tzv.
vazba koluzní)

-

Opakoval by trestnou činnost, dokonat trestný čin nebo vykonat trestný čin, který
připravoval nebo jím hrozil (tzv. vazba předstižná)
Zde novelizace ponechala platnou právní úpravu. Obviněný tedy může být vzat do
vazby (ale nemusí) pouze pokud jsou splněny podmínky § 67 TrŘ a to pouze tehdy,
pokud účelu vazby nelze dosáhnout jinak.
V § 68 byla novelou vypuštěna věta o tom, kdo rozhoduje o vzetí obviněného do
vazby. Bylo ponecháno ustanovení, že nelze vzít do vazby obviněného stíhaného za
úmyslný trestný čin, u kterého je stanoven trest odnětí svobody, jehož horní hranice
nepřevyšuje dva roky a u trestného činu z nedbalosti pak roky tři. V tomto paragrafu je
dále upravena podmínka, kdy toto ustanovení neplatí, a to v případě, že obviněný
opakoval trestnou činnost, pro kterou je stíhán, nebo v takové činnosti pokračoval, nebo
byl za takovou trestnou činnost v posledních třech letech odsouzen nebo potrestán62.
Toto nové ustanovení upřesňovalo předchozí ne zcela jasnou formulaci „pokračoval
v trestné činnosti, pro niž je stíhán“. Dosavadní formulace byla příliš úzká a
nedostatečně reagovala na aplikační problémy. Tento důvod vazby byl proto rozšířen a
nově se vztahuje i na opakování trestné činnosti spáchané v minulosti, neboli případy
stejnorodé recidivy. Dává orgánům činným v trestním řízení možnost vzít do vazby
takového obviněného, který bezprostředně po propuštění z výkonu trestu odnětí
svobody začal opět páchat stejnou trestnou činnost, ačkoli za ni již byl odsouzen.

Ochrana poškozeného

Novinkou je v zákoně i zvýšená ochrana poškozeného, kdy je dán nový zákonný
důvod pro vzetí obviněného do vazby i u činu nižší závažnosti a to z toho důvodu, aby
byla zajištěna účinná ochrana poškozeného, jeho života, zdraví, svobody a lidské
důstojnosti, stejně jako ochrana blízkých osob poškozeného. Do výše uvedeného
paragrafu 68 bylo vloženo další ustanovení, které říká, že omezení vazby v případě
úmyslného trestného činu se neužijí, pokud je dán důvod vazby, kdy by obviněný mohl
pokračovat v trestné činnosti a vzetí obviněného do vazby zajišťuje ochranu
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poškozeného, jeho života, zdraví nebo podobného zájmu63. Novela tímto reagovala na
některé velmi závažné případy vyskytující se v minulosti, kdy obvinění nejprve spáchali
méně závažný trestný čin proti poškozenému, často osobě blízké. Nebylo je možno vzít
do vazby, protože byli stíhání pouze pro úmyslný trestný čin podle § 68 odst. 2 TrŘ..
Tito obvinění později spáchali závažný trestný čin, někdy i vraždu, na stejné osobě.
V těchto případech tedy trestní právo vůbec nebylo schopno plnit svou ochrannou
funkci. Musí být plně respektován princip přiměřenosti vazby, ale současně je třeba
účinně ochránit poškozeného před dalším trestním jednáním obviněného.
Důvody vazby uvedené v § 67 TrŘ. jsou již dlouhodobě zavedenými právními
instituty a proto ani tato novela nevedla k jejich změně. Došlo ovšem k úpravě omezení
možností vzetí do vazby obviněného pro trestné činy nižší závažnosti. Nyní je tedy
možné vzít do vazby pouze toho obviněného, který se dopustil trestného činu vyšší
závažnosti a hrozí mu trest odnětí svobody alespoň na dva roky. V novele jsou taxativně
vyjmenovány výjimky, kdy je možné vzít do vazby obviněného i pro trestné činy nižší
závažnosti. I v dřívější právní úpravě se taková výjimka vyskytovala, jak jsem již uvedl
výše, ale její formulace nebyla zcela jednoznačná. Znění předmětné výjimky ve dřívější
právní úpravě mohlo vést orgány činné v trestním řízení k závěru, že tato výjimka se dá
uplatnit pouze tehdy, kdy obviněný po zahájení trestního stíhání tuto svou trestnou
činnost opakoval nebo v ní pokračoval. Soudy nemohly přihlédnout k faktu, zda se
obviněný již v minulosti stejné trestné činnosti dopustil, ale mohly tak konat pouze
v případě tohoto konkrétního trestního stíhání. Na druhou stranu, existoval i jiný výklad,
který formulaci „ pokračování v trestné činnosti, pro niž je obviněný stíhán“ bral
mnohem komplexněji a zohledňoval i předcházející potrestání obviněného. Novela
459/2011 Sb. jednoznačně stanovila, že tento důvod vazby se vztahuje i na opakování
trestné činnosti spáchané již v minulosti, pro kterou je nyní obviněný stíhán. Jedná se
tedy nejen o situace, kdy obviněný po zahájení trestního stíhání stejnou trestnou činnost
opakoval nebo v ní pokračoval, ale i o situace, kdy je zahájeno trestní stíhání proti
obviněnému, který byl v nedávné minulosti za stejnou trestnou činnost odsouzen, ale
v rámci probíhajícího nového trestního řízení se znovu stejné trestné činnosti
nedopustil.
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Příslušnost rozhodnutí o vazbě

V § 69 pak je znovu formulováno, kterému soudu musí policejní orgán, který na
základě příkazu zatkl obviněného, tohoto dodat. Je zde výslovně uvedeno, že zatčený
musí být předán do 24 hodin soudu, který příkaz k jeho zatčení vydal, anebo dodán na
místo, kde může zatčeného tento soud vyslechnout pomocí videokonferenčního
zařízení. Jen pokud žádná z těchto možností není vzhledem k nepředvídatelným
okolnostem proveditelná, pak může být obviněný předán jinému věcně příslušnému
soudu. Je tedy stanoveno, že výslech osoby zatčené na základě příkazu k zatčení by měl
zásadně provádět pouze soudce toho soudu, který je příslušný k rozhodnutí o vazbě64.
Výjimka obsažená v tomto paragrafu umožňuje, aby obviněného vyslechl jiný soudce,
ovšem mělo by se jednat o zcela mimořádný případ, kdy obviněného nelze dodat
příslušnému soudu a to z důvodů naprosto nepředvídatelných a hrozí, že by obviněný
musel být propuštěn na svobodu. Nepředvídatelné okolnosti zákon přesně nedefinuje,
ale můžeme zde vycházet z důvodové zprávy, případně z rozhodování Evropského
soudu pro lidská práva. Porovnáme-li ustanovení nové novely trestního řádu s předchozí
právní úpravou, kdy mohl úkony spojené s příkazem k zatčení provádět i věcně
nepříslušný soudce, zjistíme, že došlo k výraznému zpřísnění a omezení. Do 1.1.2012
musel policejní orgán dodat osobu zadrženou na podkladě příkazu k zatčení
k nebližšímu věcně příslušnému soudu. Dnes je nutné dodat osobu zadrženou na
základě příkazu k zatčení prioritně k věcně příslušnému soudu, který příkaz k zatčení
vydal a pouze v naprosto výjimečných případech k soudu jinému. Tady narazila snaha o
zefektivnění práce orgánů činných v trestním řízení na stanovisko Evropského soudu
pro lidská práva. Je nepochybné, že toto ustanovení zákona bude stát více finančních
prostředků, času i větší nasazení policistů, potřebných k zajištění eskorty zatčeného
k stanovenému soudu.

Určitou možností, jak tyto prostředky ušetřit je použití

videokonferenčního zařízení, ale zatím tato možnost v praxi naráží na nedostatečnou
technickou vybavenost.
Dále je v tomto paragrafu upraven odstavec, který stanovuje povinnost soudce,
který vydal příkaz k zatčení, vyslechnout obviněného do 24 hodin od jeho zadržení,
rozhodnout o vazbě a toto rozhodnutí obviněnému oznámit. Pouze výjimečně může
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výslech obviněného provést jiný soudce, ale ten musí se zjištěními opět seznámit
soudce, který vydal příkaz k zatčení. Tento rozhodne o vazbě a prostřednictvím soudce
provádějícího výslech to oznámí obviněnému. Pokud toto rozhodnutí není obviněnému
oznámeno do 24 hodin od jeho dodání na místo výslechu, musí být z vazby propuštěn.
Novela tedy správně jednoznačně stanovila lhůtu pro rozhodnutí soudu v případě
zatčení obviněného. Před touto novelou probíhaly spory a nebylo jednotně vykládáno,
odkdy běží soudci lhůta k rozhodnutí o zatčené osobě. Zejména se to projevovalo u
osob zatčených mimo místní příslušnost konkrétního soudu. Jeden názor pravil, že 24
hodinová lhůta běží soudci od té chvíle, kdy byl policejním orgánem, např. telefonicky,
vyrozuměn o zatčení obviněného, podle druhého názoru lhůta k rozhodnutí soudci
začíná až v okamžiku dodání obviněného do soudcovy dispozice 65 . Novela tedy
jednoznačně dala za pravdu zastáncům druhého názoru.

Přezkum rozhodnutí o vazbě

V novele

č.459/2011

byly

zásadně

přepracovány

části

týkající

se

přezkoumávání trvání důvodů vazby, propuštění obviněného z vazby a rozhodování o
dalším trvání vazby a nejdelší možné doby trvání vazby 66 . Orgány činné v trestním
řízení, tedy nejen soud a státní zástupce, ale i policejní orgán, musí průběžně zkoumat,
zda důvody vazby trvají a zda nelze vazbu nahradit. Přihlížet musí i k tomu, zda
ponechání obviněného ve vazbě vyžaduje obtížnost věci, případně jiné závažné důvody,
kvůli kterým není možné trestní stíhání skončit. Dále musí brát v úvahu, zda by
propuštěním obviněného z vazby bylo zmařeno nebo podstatně ztíženo dosažení účelu
trestního stíhání. Soudce toto musí činit v přípravném řízení a to u rozhodování o
žádosti obviněného o propuštění z vazby, návrhu státního zástupce o rozhodnutí o
ponechání obviněného ve vazbě, změně důvodu vazby nebo stížnosti proti usnesení
státního zástupce o vazbě. Tím byl odstraněn nedostatek předchozí právní úpravy, ve
které kvůli nejasné formulaci vznikal dojem, že v přípravném řízení zkoumá soud
důvody vazby pouze při rozhodování o stížnosti obviněného. Nově soudce
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soudce
66
§ 71 a §72

44

v přípravném řízení rozhoduje i o návrhu státního zástupce na rozhodnutí o ponechání
obviněného ve vazbě. Obviněný musí být propuštěn z vazby neprodleně, když pomine
důvod vazby anebo je zřejmé, že trestní stíhání nepovede k uložení nepodmíněného
trestu odnětí svobody, s výše uvedenou výjimkou. Obviněný si může kdykoli zažádat o
propuštění z vazby a o této žádosti musí být rozhodnuto bez zbytečného odkladu. Pokud
byla žádost zamítnuta, může ji obviněný opakovat až po 30 dnech od právní moci
posledního rozhodnutí. V přípravném řízení má soudce povinnost na návrh státního
zástupce každé tři měsíce rozhodnout, zda bude obviněný i nadále ponechán ve vazbě.
Tento návrh státního zástupce musí být soudu doručen nejpozději 15 dnů před
uplynutím tříměsíční lhůty. Od okamžiku podání obžaloby u soudu na obviněného,
který je ve vazbě nebo od okamžiku doručení spisu obviněného k soudu, musí tento
soud do 30 dnů rozhodnout, zda bude obviněný i nadále ponechán ve vazbě. Jinak musí
být obviněný neprodleně z vazby propuštěn.

Trvání vazby

V novele trestního řádu je zakotveno, že vazba může trvat pouze nezbytně
nutnou dobu. Celková doba trvání vazby nesmí přesáhnout jeden rok u trestního stíhání
pro přečin, dva roky u stíhání za zločin, tři roky u stíhání pro zvlášť závažný zločin a
pokud je vedeno stíhání pro zvlášť závažný zločin, u kterého lze uložit výjimečný trest,
může celková doba vazby trvat čtyři roky. Z této doby připadá jedna třetina času na
přípravné řízení a dvě třetiny na řízení před soudem. Pokud není řízení před uplynutím
této doby skončeno, musí být v poslední den této lhůty obviněný propuštěn z vazby.
Vazba z důvodu ovlivňování svědků nebo spoluobviněných může trvat pouze tři
měsíce- pokud není shledán další důvod trvání vazby. Doba trvání vazby se počítá od
chvíle, kdy došlo k omezení osobní svobody obviněného.
V novele č. 459/2011 Sb. jsou systematicky uspořádány zákonná ustanovení
týkající se přezkumu trvání důvodů vazby a to tak, aby bylo zřejmé, že k tomuto
přezkumu dochází zejména na základě žádosti obviněného o propuštění z vazby na
svobodu. A pokud taková žádost není podána, nastupuje přezkum z úřední povinnosti.
Byla zvýrazněna povinnost orgánů činných v trestním řízení průběžně zkoumat
skutečnost, zda důvody vazby u obviněného stále trvají, ale také zda nelze institut vazby
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nahradit jiným opatřením. Také musí hodnotit, zda povaha věci a hrozící nežádoucí
důsledky propuštění obviněného na svobodu stále odůvodňují jeho setrvání ve vazbě.
Nejde tedy o radikální změnu zákona, spíše o zdůraznění přístupu k vazebnímu stíhání.
Jak jsem již výše uvedl, snahou zákonodárců bylo novelou omezit množství
rozhodování o žádostech o propuštění z vazby. Zde došlo k prodloužení lhůty pro
podání žádosti obviněného o propuštění z vazby ze 14 dnů na současných 30 dnů od
právní moci posledního rozhodnutí o ponechání obviněného ve vazbě, tedy od takového
rozhodnutí, při kterém došlo k přezkumu trvání důvodů vazby. Pokud se objeví nové
skutečnosti, které byly v době předchozího rozhodnutí neznámé, může být podána nová
žádost. Podle prvních ohlasů se zdá, že prodloužení lhůty pro podání žádosti a současné
zachování přezkumu z úřední povinnosti v případě nepodání žádosti, nevede
k omezování procesních práv obviněného, ale výrazně snižuje administrativní nároky na
orgány činné v trestním řízení. V novele je také jasnější formulace, že obviněný má
právo podat žádost o propuštění z vazby kdykoli poté, co rozhodnutí o vzetí do vazby
nabylo právní moci. Ze zákona byla vypuštěna pětidenní lhůta pro rozhodnutí o žádosti
obviněného o propuštění z vazby a byla nahrazena formulací „bez zbytečného
odkladu“. Záměrem zákonodárce zřejmě bylo poskytnout možnost ke komplexnímu
posouzení dané věci i v případech, kdy je obtížné zajišťovat svědky a další důkazy.
Neznamená to tedy automaticky prodloužení lhůty k rozhodnutí, mělo by být o věci
rozhodnuto bez zbytečných odkladů a tedy ve lhůtě třeba i kratší než dříve stanovených
pěti dnech. I v dřívější právní úpravě šlo pouze o lhůtu pořádkovou, její překročení
nemělo za následek okamžité propuštění obviněného na svobodu. Můžeme tedy
předpokládat, že ani tato nová právní úprava nebude v neprospěch obviněného. Novela
také naprosto jednoznačně vymezila, že i návrh obviněného na přijetí některého
z opatření nahrazujících vazbu se považuje za žádost o propuštění z vazby. Tento
výklad zákona byl v praxi používán již dříve, ale teprve novela č. 459/2011 Sb. toto
jasně deklarovala.

Nahrazení vazby

Způsoby nahrazení vazby, tedy záruka, dohled nebo slib obviněného, zůstaly
novelou nedotčené a stejně tak i institut peněžité záruky. Změněn byl § 73b týkající se
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orgánů, rozhodujících o vazbě. Přehledně je zde upraveno, který orgán je příslušný
rozhodovat o jakém úkonu. Základním principem je to, že většinu rozhodnutí činí soud
a jen některé státní zástupce. O vzetí obviněného do vazby rozhoduje soud,
v přípravném řízení soudce a to na návrh státního zástupce. O žádosti obviněného o
propuštění z vazby rozhoduje soud, v přípravném řízení státní zástupce. Pokud státní
zástupce nevyhoví žádosti o propuštění z vazby, musí ji do pěti pracovních dnů
předložit k rozhodnutí soudci. O dalším trvání vazby obviněného rozhoduje soud a
v přípravném řízení pak na návrh státního zástupce soudce. Pokud je rozhodnuto
ponechat obviněného ve vazbě, musí být v odůvodnění tohoto rozhodnutí uvedeny
skutečnosti, které odůvodňují podezření ze spáchání trestného činu, konkrétní
skutečnosti, ze kterých jsou dovozovány důvody vazby a důvody, pro které nebylo
možno dosáhnout účelu vazby jiným opatřením. Podle dřívější právní úpravy bylo
v přípravném řízení rozhodnutí o ponechání obžalovaného ve vazbě nebo propuštění na
svobodu v pravomoci příslušného státního zástupce a soud rozhodoval o stížnosti
obviněného.

Nyní je jasně dáno, že již k rozhodnutí o dalším trvání vazby je i

v přípravném řízení oprávněn soudce a to na návrh státního zástupce. Státnímu zástupci
se tedy v přípravném řízení ponechává rozhodování o propuštění obviněného na
svobodu nebo rozhodování o náhradě vazby některým nevazebním opatřením.

Vazební zasedání

§ 73d se týká vazebního zasedání a jeho podmínek. Institut vazebního zasedání
je v našem právu nový a jeho vznik si vynutilo rozhodování Ústavního soudu67 a také
výslovné vymezení práva obviněného na osobní slyšení v daných druzích vazebního
rozhodování. Vazební zasedání není obligatorní ve všech případech, je preferováno
rozhodování o vazbě v hlavním líčení nebo při veřejném zasedání, jehož se obviněný
účastní. Pouze pokud tento postup není možný, má se využít forma vazebního zasedání.
O vazební zasedání může obviněný požádat nebo může soudce rozhodnout o osobním
slyšení obviněného. Toto zasedání není nutné konat, pokud se jej obviněný odmítne
zúčastnit, nebo byl slyšen v posledních šesti týdnech a neuvedl žádné nové okolnosti
67
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soudu II.ÚS 713/2004, II.ÚS 473/2004, IV. ÚS 269/2005.
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podstatné pro rozhodnutí o vazbě, zdravotní stav obviněného neumožňuje jeho výslech
anebo se obviněný propouští z vazby. Předseda senátu nebo soudce nechá předvést
k vazebnímu zasedání obviněného, vyrozumí státního zástupce a obhájce. Dobu tohoto
zasedání stanoví soudce tak, aby státní zástupce i obhájce měli možnost se dostavit a
současně byly dodrženy všechny zákonem stanovené lhůty. Obviněný se musí zúčastnit
obviněný, třeba i za pomoci videokonferenčního zařízení, účast státního zástupce a
obhájce není nutná. Vazební zasedání se koná bez účasti veřejnosti. Na tomto zasedání
je přednesena zpráva o stavu dané věci, dále mohou přednést své návrhy státní zástupce
nebo obhájce obviněného. Dále předseda senátu nebo soudce vyslechne obviněného. Na
závěr vazebního zasedání se vyhlásí rozhodnutí.
Novela z roku 2011 se věnuje i stížnosti proti rozhodnutí o vazbě. Na
rozhodování o stížnosti proti rozhodnutí o vazbě se užijí ustanovení o vazebním
zasedání. Odkladný účinek má pouze stížnost o připadnutí peněžité záruky státu a
stížnost státního zástupce o propuštění obviněného z vazby, pokud se nejedná o
propuštění po vyhlášení osvobozujícího rozsudku. Pokud byl státní zástupce přítomen
vyhlášení rozhodnutí, má jeho stížnost odkladný účinek pouze tehdy, byla-li podána
ihned po vyhlášení. Rozhodne-li soud o dalším trvání vazby, může věc vrátit k novému
projednání a rozhodnutí pouze z důvodů vážných vad v rozhodnutí. V takovémto
případě musí být obviněný neprodleně propuštěn z vazby.

Dopady novely na vazební řízení
V případě vazebního řízení se vždy střetávají dva protichůdné zájmy. Jednak jde
o to, odstranit nepřiměřené zatížení orgánů rozhodujících o vazebních otázkách, na
straně druhé je třeba plně zajistit ústavou zaručená práva osob ve vazbě. Zákonodárce
musel tento fakt co nejlépe zapracovat do právní úpravy a k oběma stranám dostatečně
přihlédnout. Novela tedy vyhověla požadavku na zjednodušení vazebního řízení, postup
sjednotila a zjednodušila.
Orgány rozhodující o vazbě nemusí rozhodovat o dalším trvání vazby
z povinnosti každé tři měsíce a to bez ohledu na žádosti podané obviněným v mezidobí.
Dle této zákonodárné úpravy nejpozději každé tři měsíce je soudce na návrh státního
zástupce povinen rozhodnout, zda se obviněný i nadále nechává ve vazbě nebo se
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propouští. Byl odstraněn rozdíl mezi přezkoumávanými okolnostmi, který nedovoloval
nahradit rozhodnutí o ponechání ve vazbě zamítavým rozhodnutím o žádosti o
propuštění obviněného. Tyto přezkoumávané okolnosti byly sjednoceny. Nyní musí
orgány činné v trestním řízení průběžně zkoumat, zda dosud trvají důvody vazby a
nezměnily se a vazbu tudíž nelze nahradit. Současně ale také musí zkoumat okolnost,
zda obtížnost věci skutečně vyžaduje ponechání obviněného ve vazbě a zda by
propuštěním obviněného došlo ke zmaření nebo ztížení účelu trestního stíhání. Za
žádost o propuštění z vazby se nově také považuje i návrh obviněného na přijetí
některého z opatření nahrazujících vazbu.

Novela zákona ponechává povinnou

třicetidenní lhůtu k rozhodnutí o dalším trvání vazby a periodický tříměsíční přezkum a
tím se tedy obligatorní postup soudu nemění. Můžeme diskutovat, zda neměly být
novelou prodlouženy některé lhůty, které v praxi mohou přinášet určité problémy a
v jejichž prodloužení někteří soudci z praxe doufali. Komplikace přináší zejména
úvodní třicetidenní lhůta, kdy se pak zvláště u případů s více obviněnými stává první
přezkum důvodů vazby poněkud formálním úkonem, protože soudce není schopen se
v této lhůtě podrobně seznámit s detaily spisu.

Orgány rozhodující o vazbě

Výraznou změnou, kterou novela přinesla, byla obměna orgánů rozhodujících o
vazbě.

Nálezy Ústavního soudu dovozovaly s odkazem na judikaturu Evropského

soudu pro lidská práva, že státní zástupce nemůže splnit podmínky vyžadované u
institutu přezkoumávajícího oprávněnost zbavení osobní svobody. Zejména se jedná o
nezávislost a nestrannost a to z hlediska jeho procesního postavení a osobního statutu a
nemůže tedy rozhodovat o ponechání obviněného ve vazbě v souladu s Úmluvou o
ochraně lidských práv a základních svobod68 . Tato změna navazuje nejen na rozhodnutí
Evropského soudu pro lidská práva, ale též na rozhodnutí Ústavního soudu ČR, podle
kterých nelze dovodit, že by státní zástupce splňoval institucionální rysy, jakými jsou
nestrannost a nezávislost, vyžadované u subjektu zkoumajícího oprávněnost zbavení
svobody. Proto práva a postavení státních zástupců, posílená novelou č.265/2001 Sb.,
byla opět redukována na původní úroveň. Můžeme tedy konstatovat, že novela
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č.459/2011 Sb. znovu respektuje fakt, že vazba je jedním z nejzásadnějších zásahů do
práv a svobod obviněného a o takovémto zásahu může definitivně rozhodnout pouze
soud. Obviněný má samozřejmě zaručené právo být v této věci soudem vyslechnut.
Státnímu zástupci pak zůstalo v přípravném řízení právo rozhodovat o propuštění
obviněného z vazby nebo o náhradě vazby jiným opatřením, případně o změně důvodů
vazby.

Jedná se tedy výhradně o rozhodnutí v prospěch obviněného. Veškerá

rozhodnutí o vazbě, která mají za následek vzetí obviněného do vazby nebo ponechání
obviněného ve vazbě, o rozšíření vazebních důvodů může nadále činit pouze soud či
soudce. Další změny u orgánů rozhodujících o vazbě mají spíše zpřesňující charakter.
Jednoznačně je stanoveno, že i v případě rozhodování o vzetí obviněného do vazby
podle § 69 TrŘ. v řízení před soudem, rozhoduje soudce, přestože se jedná o věc, kdy
jinak rozhoduje senát. Důvod je samozřejmě ten, že s ohledem na krátkou 24 hodinovou
lhůtu pro toto rozhodnutí by zajištění rozhodnutí celého senátu v praxi činilo veliké
obtíže. V takovémto případě má soudce stejná práva a povinnosti jako předseda senátu
a senát a plní tedy jejich funkci. Další úpravou je postup v těch případech, kdy je
obviněný propouštěn z vazby na svobodu z důvodů překročení propadných lhůt
stanovených zákonem. Pak tedy stačí vydat příkaz k propuštění obviněného z vazby,
není třeba pro tento účel vydávat usnesení.

Vazební zasedání v praxi

Zcela nová ustanovení v novele č.459/2011 Sb. se pak týkají tzv. vazebního
zasedání a práva obviněného na osobní slyšení soudem. Vzniklo jako reakce na právo
obviněného být ve vazebních věcech slyšen. Vazební zasedání je specifickou procesní
formou, v jejímž rámci je právě možné realizovat nárok obviněného na osobní slyšení a
tato forma je v souladu s evropskou judikaturou. Na základě dřívější právní úpravy byl
nucen Ústavní soud se otázkou právě „práva obviněného na slyšení“ poměrně často
zabývat69. Byl deklarován celkem jasně názor, že obviněný může vznést požadavek, aby
byl u soudu osobně slyšen a to zejména u přezkumu rozhodnutí státního zástupce o
dalším trvání vazby. Vždy musel být posuzován konkrétní případ a soud, který
požadavku osobního slyšení nevyhověl, musel důvody k odepření uvést ve svém
69
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rozhodnutí. Paragrafem 73 v novele zákona tak byla odstraněna dřívější nejednotnost a
nejednoznačnost předchozí právní úpravy v této otázce. Rozhodovat o věcech vazby
tedy lze v hlavním líčení, veřejném zasedání nebo vazebním zasedání. Lze rozhodnout i
jinak a to na základě návrhu na prodloužení vazby nebo žádosti o propuštění z vazby,
ale pouze v těch případech, kdy obviněný výslovně nepožádá o konání vazebního
zasedání. Přitom soud, ani jiný orgán v trestním řízení nemá poučovací povinnost. Je to
možné vzhledem k tomu, že obviněný je vždy osoba umístěná ve vazbě, která ze zákona
musí mít vlastního obhájce a ten je schopen obviněnému situaci vysvětlit a informovat
ho o jeho právech. Pokud tedy o ně obviněný výslovně nepožádá, nemá soud povinnost
věc projednat ve vazebním zasedání. O zasedání může obviněný požádat přímo
v žádosti o propuštění z vazby na svobodu, ve stížnosti proti rozhodnutí o vazbě.
Otázkou se jeví, jak v praxi bude řešena problematika žádosti obviněného v případě
návrhu státního zástupce na další trvání vazby. Asi bude nutno takovýto návrh zaslat
obviněnému a vyčkat, zda požádá o konání vazebního zasedání.
Problémem se jeví poměrně krátké lhůty, spojené s tímto úkonem. Zřejmě bude
po zaslání obviněnému návrh státního zástupce současně hned určit lhůtu, do kdy se
obviněný musí vyjádřit soudu, zda žádá o konání vazebního zasedání. Soud bude muset
pravděpodobně postupovat individuálně a zohledňovat všechny okolnosti, zda je nutné
vazební zasedání konat i když o ně obviněný nepožádá a to v těch případech, kdy bude
soudce považovat osobní slyšení obviněného za potřebné a přínosné pro účely
rozhodování o vazbě. Zákon vymezuje výjimky, kdy se vazební zasedání nemusí konat i
když o ně obviněný požádá. Jedná se o případy, kdy jsou vážné překážky bránící
uskutečnění vazebního zasedání ze strany obviněného, např. obviněný se odmítne
zasedání účastnit, nebo jeho výslech nedovolí jeho zdravotní stav. Vazební zasedání se
taky nemusí konat v těch případech, kdy obviněný byl ve věci vazby slyšen
v posledních šesti týdnech a neobjevily se žádné nové skutečnosti, které by mohly vést
ke změně rozhodnutí o vazbě. Samozřejmě také není třeba konat vazební zasedání
v případě takového rozhodování soudu, kdy je tímto rozhodnutím obviněný propuštěn
na svobodu. Vazební zasedání má probíhat jako řízení veřejné zasedání v kombinaci
s prvky neveřejného zasedání. Zcela je z účasti vyloučena veřejnost. Dobu konání
vazebního zasedání stanoví soudce nebo předseda senátu a to tak, aby státní zástupce a
obhájce obviněného se mohli vazebního zasedání účastnit, ale zákon nestanoví žádné
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minimální lhůty, které je třeba zachovat. Vazební zasedání se tedy musí konat za
přítomnosti všech členů senátu a obviněného, případně za pomoci videokonferenčního
zařízení, ale účast státního zástupce a obhájce není nutná. Vzhledem k velmi krátké
době, po kterou je novela v platnosti, zatím není mnoho zkušeností s novým institutem
vazebního zasedání, ale výraznější výhrady nezaznívají.
Ustanovení § 74 odst.2 TrŘ. reaguje na nález Ústavního soudu Pl.ÚS 6/10 ze
dne 20.4.2010. Zde byla dovozena neústavnost části ustanovení dřívějšího § 74 odst.2
TrŘ., kdy právní úprava dovolovala, aby po té, co byl nad obžalovaným vynesen
zprošťující rozsudek a bylo soudem rozhodnuto o jeho propuštění z vazby na svobodu,
byl obžalovaný i nadále ponechán ve vazbě a to na základě stížnosti státního zástupce
proti rozhodnutí soudu. Obžalovaný byl na základě této stížnosti ponechán ve vazbě až
do rozhodnutí druhoinstančního soudu a tím byl porušen čl.5 odst.1 písm.c) a odst.3
Úmluvy. Díky novele tedy není možné, aby byl obžalovaný držen ve vazbě poté, co je
na základě rozsudku soudu prvního stupně zproštěn obžaloby a to pouze na základě
stížnosti státního zástupce. Pokud stížnostní soud zruší rozhodnutí o vzetí obviněného
do vazby, nebo o dalším trvání vazby, může tak učinit pouze výjimečně a to pouze
v případech zcela zásadních vad. Pakliže tedy toto napadené usnesení stížnostní soud
zruší a celou věc vrátí orgánu prvního stupně, musí současně vydat příkaz k propuštění
obviněného z vazby na svobodu.

Přezkum rozhodnutí o vazbě, trvání vazby

Další změnou obsaženou v novele trestního zákona byly úpravy týkající se
rozhodování o dalším trvání vazby. Samo toto rozhodování v sobě zahrnuje tři situace a
to rozhodování o dalším trvání vazby na návrh státního zástupce, dále rozhodování o
dalším trvání vazby po podání obžaloby a nakonec také rozhodování o dalším trvání
vazby při opravném prostředku. Novela přinesla zásadní změny zejména do situace
první. V novele se nepředpokládá, že orgány rozhodující o dalším trvání vazby budou
rozhodovat z úřední povinnosti o vazbě každé tři měsíce a to zcela bez ohledu na to, zda
si v mezidobí podal obviněný žádost o propuštění z vazby. Tak se staly oba typy
rozhodnutí, tedy rozhodnutí o dalším trvání vazby na návrh státního žalobce a
rozhodnutí o žádosti obviněného o propuštění z vazby, ze zákona stejnými
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rozhodnutími o dalším trvání vazby. Tím byla odstraněna duplicita rozhodování, kdy
před novelou bylo možné, že současně běžela jak řízení o prodloužení vazby navržené
státním zástupcem, tak řízení o propuštění z vazby které podal obviněný. V obou
případech byly prováděny stejné důkazy a hodnoceny stejné otázky. Novela tedy
odstranila tuto zbytečnou zdvojenost práva a současně zachovala tříměsíční lhůtu pro
toto rozhodování. Lhůta tří měsíců se počítá od právní moci rozhodnutí o vzetí do vazby
nebo od právní moci jiného rozhodnutí o vazbě, nikoliv od počátku vazby – omezení
osobní svobody obviněného. Lhůta i v novém znění zákona zůstala jako propadná, tedy
v případě jejího nedodržení musí být obviněný okamžitě propuštěn z vazby. Tato úprava
tedy jednoznačně snížila administrativní zátěž orgánů rozhodujících o vazbě a současně
neomezila práva obviněného.
Co se týká celkové nejvyšší přípustné doby vazby, změna formulovaná novelou
upravuje, že pokud dojde ke změně právní kvalifikace skutku a dosavadní délka trvání
vazby překročí maximální dobu trvání vazby, musí být obviněný neprodleně propuštěn
z vazby . Dříve bylo stanoveno, že obviněný musel být propuštěn do 15 dnů ode dne,
kdy došlo k upozornění na změnu právní kvalifikace skutku. V tomto případě se tato
lhůta zdála nepřiměřeně vysokou a nezdůvodnitelnou a to zejména vzhledem
k judikatuře Evropského soudu pro lidská práva70.

Zvláštní případy vazby
Náš trestní řád zná i další, mimořádné případy vazby a to je vazba po
pravomocném skončení trestního stíhání. Poprvé se přípustnost této vazby po skončení
trestního stíhání objevila v trestním řádu č.141/1961 Sb. o to v § 276 poslední větě TrŘ.
a dále v § 282 odst. 2 poslední větě TrŘ.. A tato úprava zůstala následujícími
novelizacemi v podstatě nedotčena. Pro tuto vazbu platí stejné principy, jako pro vazbu
v rámci trestního stíhání. V této fázi procesu bývá účel trestního řízení již naplněn a
může zde nastat realizace vykonávacího řízení, které směřuje k nucenému uskutečnění
obsahu rozhodnutí dotyčného orgánu činného v trestním řízení a to pouze tehdy, pokud
to povaha tohoto rozhodnutí vyžaduje a pokud již nebylo splněno dobrovolně. Jako
velice výjimečné opatření je potřeba vnímat řízení o mimořádných opravných
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prostředcích a rozhodnutí o nich. Tedy i eventuální uplatnění některého za zajišťovacích
prostředků a zejména vazby, je třeba pozorně a individuálně posuzovat a hodnotit
vhodnost a přiměřenost tohoto opatření. Zde také platí princip zdrženlivosti, aby bylo
do práv a svobod osoby zasahováno co nejméně a jen v nutném rozsahu. Vazby by tedy
v těchto případech mělo být užíváno jen v krajních případech, neměla by být použita,
pokud jde o méně závažný trestný čin, aby celková doba vazby ze doby trestního stíhání
a po jeho skončení nepřesahovala dobu trestu, který byl obviněnému uložen, nebo který
ho pravděpodobně očekává71.
V případě, kdy je možno útěku či koluznímu jednání potrestaného možno
zabránit jinými prostředky, například dodáním do výkonu trestu odnětí svobody, je
vazba nepřípustná. Podle ustanovení trestního řádu se pak vyskytují následující druhy
mimořádné vazby.

Vazba v řízení o mimořádných opravných prostředcích

Tato se dělí na dva základní typy. Za prvé jde podle § 282 odst. 2, věta druhá
TrŘ. o vazbu v řízení o návrhu na povolení obnovy a za druhé podle § 265o odst.2 věta
druhá TrŘ. o vazbu v řízení o dovolání. Jde zde o rozhodnutí o vazbě, které bylo
učiněno po zrušení výroku o trestu odnětí svobody, který již obviněný vykonává.
Obviněného lze v tomto případě vzít do vazby pouze tehdy, pokud to navrhne státní
zástupce, který podává návrh na obnovu v neprospěch obviněného a pokud to soud
považuje za nezbytné. Dále je možné obviněného vzít opět do vazby, pokud to navrhl
nejvyšší státní zástupce v dovolání podaném v neprospěch obviněného a pokud to
Nejvyšší soud shledá jako nezbytné.
Ve výše uvedených případech není použití vazby v rozporu s její podstatou a
s principy, které musí vazba dodržovat. Musí být ale splněny určité předpoklady,
kterými se odlišuje tato mimořádná vazba od vazby klasické. Zejména musí být dán
některý z důvodů vazby obecné, vazba musí být adekvátním zajišťovacím prostředkem
vůči obviněnému. Musí zde být zachován princip proporcionality, zákon dále žádá, aby
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se jednalo o případy zvláště naléhavé. Jedná se zejména o ty případy, kdy by
v okamžiku, kdy by byl obviněný na svobodě, mohlo být dosažení účelu trestního řízení
zcela zmařeno. Například byl dodatečně objeven jediný svědek závažného trestného
činu a obviněný se pokouší jej zastrašovat, nebo se obviněný může snažit uprchnout po
zjištění nových důkazů proti němu. Vzetí obviněného do vazby ani v těchto
mimořádných okolnostech nepřipadá v úvahu, pokud
-pokud návrh státního zástupce podaný v neprospěch obviněného směřuje proti
rozhodnutí nebo výroku soudu, stran něhož není obnova přípustná
-obnova je nepřípustná, protože zanikla trestnost činu, uplynula lhůta v délce jedné
poloviny promlčecí doby trestného činu, na čin se vztahuje rozhodnutí prezidenta
republiky, který nařídil, aby se v trestním stíhání nepokračovalo nebo obviněný zemřel
-dovolání bylo podáno opožděně nebo ho nejvyšší státní zástupce podal, ale předtím ho
výslovně vzal zpět.
-dovolání nemá obsahové náležitosti, zejména v něm není důvod
-dovolaní je zcela neopodstatněné nebo jeho projednání by nemohlo zásadně ovlivnit
postavení obviněného
Stejně jako v ostatních případech soud zkoumá důvody vazby i v mimořádných
případech vazby. Pokud je rozhodnuto o vzetí obviněného do vazby, délka jejího trvání
se posuzuje samostatně a není závislá na délce vazby v původním řízení.

Vyhošťovací vazba

Vyhošťovací vazba je zvláštním druhem vazby ve vykonávacím řízení. Tato
vazba se může uplatnit pouze tehdy, pokud bylo výkonem trestu vyhoštění. Důvody ke
vzetí odsouzeného do vyhošťovací vazby jsou dány v čl.8 odst. 5 LPS a trestním řádu.
Samotný institut vyhošťovací vazby je upraven v § 350c TrŘ..

Trest vyhoštění

pachatele, který není občanem České republiky nebo není v postavení uprchlíka, byl
zaveden novelou trestního zákona č. 253/1997 Sb. s účinností od 1.1.1998
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a lze ho

udělit na dobu jednoho roku, deseti let nebo na dobu neurčitou. Pouze při realizaci
tohoto trestu lze použít vyhošťovací vazbu jako samostatný zajišťovací institut, jehož
účelem je zabránit pravomocně odsouzenému pachateli, aby se vyhnul uloženému
trestu. Důvodem uložení této vazby je obava, že se odsouzený bude skrývat nebo jinak
mařit výkon trestu vyhoštění72. Skrýváním je myšlen další pobyt odsouzeného na území
České republiky.
Mařením výkonu trestu vyhoštění je myšleno zejména to, když je odsouzený
záměrně nečinný při obstarávání dokladů nutných k vycestování nebo odmítá
spolupracovat svému zastupitelskému úřadu při vystavení nutných dokumentů. I zde je
zkoumáno, zda vazbu není možné nahradit jiným opatřením. U možnosti nahrazení
vazby jinými prostředky se používají ustanovení hlavy čtvrté oddílu prvního, pokud
ovšem z uváděných skutečností nevyplývá jinak.

O vzetí odsouzeného do vazby

rozhoduje předseda senátu soudu příslušného k výkonu trestu vyhoštění. Soudce je
povinen vyslechnout odsouzeného. Vyhošťovací vazba není formou trestu, a je to
zajišťovací opatření a její důvody pominou v okamžiku, kdy je zajištěn výkon trestu
vyhoštění.
Před rozhodnutím o vyhošťovací vazbě musí předseda senátu obžalovaného
vyslechnout a to tehdy, pokud obžalovaný není umístěn ve vazbě nebo nevykonává trest
odnětí svobody. Na tuto otázku není mezi soudy České republiky jednotný názor.
Někdy je uváděno, že nezbytný je výslech obviněného pouze v těch případech, kdy to
stanovuje trestní řád nebo pokud tímto rozhodnutím dochází k omezení osobní svobody
obviněného, tedy obviněný se nenachází ve vazbě nebo výkonu trestu. Některé soudy
zastávají názor, že odsouzený musí být vyslechnut vždy před tím, než je rozhodnuto o
vyhošťovací vazbě. Tento názor se opírá o názor, že neprovedení výslechu v těchto
případech je v rozporu s čl.8 odst. 2,3 a 4 Listiny základních práv a svobod a s čl. 38
odst. 2 Listiny, kde se jedná o dodržení práva na zákonný proces . Nezbytnost výslechu
odsouzeného je podle tohoto výkladu nedílnou součástí jeho práva na vyjádření ke
všem prováděným důkazům. Stanovisko trestního kolegia Nejvyššího soudu ze dne
5.11.2003, sp.zn. Tpnj 303/2003 určilo, že právě výpověď odsouzeného je stěžejním
důkazem a proto odsouzený musí být před vydáním rozhodnutí o vyhošťovací vazbě
vyslechnut. O dalším trvání vazby vyhošťovací rozhoduje předseda senátu a také
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§ 350c odst.1 TrŘ.
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rozhoduje o žádostech obviněného o propuštění z vyhošťovací vazby.
Jako náhradní opatření nahrazující vazbu lze v případě vazby vyhošťovací
použít záruku, slib a peněžitou záruku, nelze použít dohled probačního úředníka. Určité
rozpory se objevily u posouzení nejdelšího možného trvání vyhošťovací vazby.
Stanovisko Nejvyššího soudu 73

vyznělo ve smyslu, že vyhošťovací vazba je zcela

samostatným institutem, není částí nebo pokračováním vazby v trestním stíhání. Není
proto důvod tento institut co do jeho trvání spojovat s institutem jiným. Je tedy potřeba
brát věc tak, že celková přípustná doba vazby v trestním stíhání se uplatňuje jako
celková přípustná doba vyhošťovací vazby v řízení o výkonu trestu vyhoštění. Výše
zmíněné stanovisko Nejvyššího soudu vyřešili právní problém, na který se názory
značně lišily. Ve všech případech končí vyhošťovací vazba dnem, kdy bylo vyhoštění
realizováno74 útvarem Policie České republiky a toto sděleno soudu. Tímto dnem také
začíná výkon trestu vyhoštění.

Druhy vazby v případech mezinárodní justiční spolupráce

Vydání neboli extradice je aktem justiční spolupráce, kdy je osoba vydána
státem, na jehož území se nachází a tedy státem dožádaným, na území státu
dožadujícímu. Stát dožadující je tedy státem příslušným k trestnímu stíhání dané osoby
nebo státem, na jehož území došlo k obvinění této osoby nebo na jehož území byla tato
osoba pravomocně odsouzena pro trestný čin. Velká novela trestního řádu a novela
č.539/2004 Sb. upravily pravidla vydávací (extradiční) vazby jako institutu trestního
práva procesního a to v souladu s právem Evropské unie a s Rámcovým rozhodnutím
rady EU o evropském zatýkacím rozkazu ze dne 13.6.2002. Vydávací vazba byla
zakotvena do ustanovení § 397 TrŘ. a vazba předběžná do§ 396 TrŘ. Výše uvedená
novela zavedla do trestního řádu také nový institut vazby předávací a stalo se tak § 411
TrŘ.. Institut vazby předběžné tedy je uplatněn v době předcházející doručení žádosti o
vydání osoby a institut vazby vydávací přichází v použití po doručení žádosti o vydání.
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Opět Tpnj 303/2003
§ 350f TrŘ a § 78 odst. 8 KancŘ
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Mezinárodní vydávání osob vychází z několika základních zásad:
a) Nepřípustnost vydání vlastního občana cizímu státu a to na základě čl. 14 odst. 4
Listiny základních práv a svobod a také dle § 393 odst.1 písm. a) TrŘ.
b) Zásada oboustranné soudní trestnosti spáchaného činu v obou státech. Tuto
zásadu ukládá § 392 odst.1 TrŘ..
c) Musí platit reciprocita – vzájemnost, jak stanoví § 376 TrŘ.
d) Musí být dodržena specialita, podle ustanovení § 289 TrŘ..
e) Zásada nepřípustnosti vydání pro rozpor s mezinárodními závazky České
republiky
f) A v neposlední řadě zásada odmítnutí vydání vyplývající ze suverenity státu
Zákonem stanovené výjimky z těchto zásad pak jsou následně například § 403
odst.2 TrŘ., o vydání občana ČR jinému státu Evropské unie za podmínky vzájemnosti.
§ 412 TrŘ. uvádí výjimky ze zásady oboustranné soudní trestnosti činu a to v těch
případech, kdy se jedná o skutky uvedené výslovně ve znění zákona, jako je terorismus,
znásilnění nebo obchod s lidmi, tedy takové činy, za něž je možné ve vyžadujícím státě
uložit trest odnětí svobody s hranicí nejméně tři roky omezení svobody.

Vazba předběžná

V naléhavých případech mohou příslušné orgány dožadujícího se státu žádat,
aby podle čl. 16 odst. 1 Úmluvy o vydávání byla hledaná osoba vzata do předběžné
vazby. Tato žádost tedy předchází žádosti o vydání této osoby. Žádost musí obsahovat
řádné označení trestného činu, místní a časové souvislosti, popis hledané osoby,
ověřenou kopii vykonatelného rozsudku nebo příkazu ke vzetí do vazby vydaného
v dožadujícím se státě. Tato žádost o předběžnou vazbu má být příslušným orgánům
zaslána diplomatickou cestou, normální poštou, telegramem nebo prostřednictvím
Mezinárodní organizace trestní policie (Interpol) nebo jiným vhodným způsobem.
Příslušné orgány dožádaného státu pak o věci rozhodnou na základě svého právního
řádu a v souladu s úpravou platného trestního řádu. Pokud je dotyčná osoba zadržena
po doručení žádosti o uvalení předběžné vazby, je následně zahájeno předběžné šetření
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o budoucím možném vydání. Toto provádí krajský státní zástupce podle místa zadržení
dané osoby a na jeho návrh pak může předseda senátu krajského soudu rozhodnout o
vzetí do předběžné vazby. Předběžná vazba má za účel zabránit osobě, která má být
vydána, v útěku, a to v kritickém období před rozhodnutím, zda je její vydání možné.
Jedná se o vazbu fakultativní a jejím jediným důvodem je odůvodněná obava z útěku
dotčené osoby. Tato obava musí být samozřejmě podložena konkrétními skutečnostmi.
Pro vznik předběžné vazby není rozhodující, zda hrozí útěk této osoby v rámci území
České republiky nebo do jiného státu. Předseda senátu je povinen tohoto obviněného
vyslechnout před rozhodnutím o vazbě75 a obviněný může žádat, aby byl výslechu
přítomen jeho obhájce a to tehdy, pokud je schopen dorazit k soudu tak, aby byla
dodržena lhůta, v níž je třeba o předběžné vazbě rozhodnout. Dotyčná osoba si může
proti rozhodnutí o předběžné vazbě podat stížnost, ale tato stížnost nemá odkladný
účinek.
Předběžná vazba může být zrušena, pokud strana dožádaná nedostane do
osmnácti dnů od zadržení dotyčné osoby žádost o vydání se všemi příslušnými
doklady 76 . To však nevylučuje nové vzetí do vazby a následné vydání dotyčného,
pokud žádost dojde v následném období. Nikdy ale nesmí předběžná vazba trvat déle
než 40 dnů a to ode dne vzetí do vazby. Tuto lhůtu stanovuje Trestní řád a to v § 396
odst. 5a. Existuje určitý názorový střet v rámci právnické veřejnosti, zda se jedná o
lhůtu prekluzivní a po jejím uplynutí je nutné dotyčného okamžitě propustit a to bez
ohledu na objektivní problémy (například s překladem dokumentů) nebo zda se jedná o
lhůtu platící pro doručení žádosti o vydání, kdy se doručením této žádosti

předběžná

vazba stává vazbou obligatorní. Předběžná vazba může být ukončena okamžikem, kdy
dojde k zaniknutí důvodu vazby a pokud v té době ještě není rozhodnuto o vydání
příslušné osoby, předseda senátu pak může rozhodnout o propuštění dotyčného na
svobodu.
Taktéž názory na maximální trvání předběžné vazby (tedy pokud nejde o případ,
kdy žádost není doručena do výše zmiňovaných 40 dnů) se liší. Část názorů míní, že
předběžná vazba není co do lhůty nijak omezena, ale naproti tomu část názorů tvrdí, že
zde jde spíše o mezeru v zákoně a je třeba aplikovat ustanovení § 71 odst. 8 TrŘ., které
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Podle § 396 odst. 3 TrŘ.
Na základě článku 16 odst. 4 Úmluvy o vydávání
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určuje maximální délku trvání vazby obecně. Podle obecného použití rozumu a logiky
se opravdu zdá, že v souladu s Listinou základních práv a svobod je nutno, aby i
předběžná a vydávací vazba musí mít omezení svého maximálního trvání a nemůže být
absolutně neohraničená.

Vyžadovací vazba

Vyžádání obviněného z ciziny ke stíhání do České republiky může být
prováděno i v tom případě, že s tímto cizím státem nemá Česká republika uzavřenou
žádnou mezinárodní smlouvu. Zde v tomto případě samozřejmě také platí výše
zmiňované zásady pro vydávání. Vyžádat si osobu z ciziny je možné v kterémkoli
stadiu trestního řízení, tedy i v případě výkonu trestu uloženého soudem v České
republice. Aby mohl být pachatel z ciziny vydán k trestnímu řízení v České republice,
musí být vystaven zatýkací rozkaz, pachatel musí mít postavení obviněného a musí být
zahájeno trestní stíhání. Pokud je zde riziko z prodlení a hrozí obava, že obviněný
uprchne do jiného státu, na neznámé místo, bude se skrývat nebo si změní identitu, pak
může předseda senátu požádat Ministerstvo spravedlnosti o zařízení předběžného
zatčení obviněného. Toto předběžné zatčení umožňuje většina dvoustranných i
mnohostranných mezinárodních smluv77. Pokud zahraniční příslušný orgán shledá, že
byly splněny všechny podmínky nutné pro vydání vyžádané osoby, je vydání
prohlášeno za přípustné a povolené. Následně je vydávaná osoba fakticky předána
policejním orgánům ČR, většinou pracovníkům Interpolu a to obvykle na hraničním
přechodu, na mezinárodním letišti na

území ČR nebo na palubě lodi či letedla

registrovaného v ČR, podle dohody mezi příslušnými orgány. Pokud bude vydání
prováděno ze státu, se kterým nemá ČR státní hranici, musí dojít k žádosti o povolení
průvozu a to u těch států, přes jejichž území má být vydávaná osoba převážena. Postup
této žádosti je podobný jako v případě žádosti o vydání. Pokud má být přes cizí zemi
průvoz uskutečněn formou leteckého transportu bez mezipřistání, většinou stačí
oznámení o přeletu78.
77
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Např. čl. 16 Evropské úmluvy o vydávání
Čl. 21 Evropské úmluvy o vydávání
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Policejní orgány pak vydanou osobu bezodkladně předají soudu, který vydal
zatýkací rozkaz. Předseda soudu pak musí dotyčného vyslechnout a do 24 hodin od jeho
odevzdání rozhodnout, zda dotyčný bude či nebude ve vazbě. Vyžadovací vazba není
obligatorní, platí stejné nutné důvody vazby jako u běžné vazby. Pokud byla osoby
vydána k výkonu trestu odnětí svobody, není třeba ji vyslýchat a rozhodovat o vazbě, je
přímo dodána do příslušné věznice.

Vazba vydávací

Vazba vydávací, určená § 397 TrŘ., je použita v okamžiku, kdy je rozhodnuto o
vydání dotčené osoby a pokud tato osoba dosud nebyla vzata do předběžné vazby.
Pokud se tato osoba již nalézá v předběžné vazbě, rozhodne soud o změně této vazby
na vazbu vydávací. Vydávací vazba je obligatorní, není vázána na žádné vazební
důvody, jediným jejím odůvodněním je realizace aktu vydání, kdy krajský soud rozhodl
o tom, že je vydání dotyčné osoby je přípustné. Pokud ovšem krajský soud rozhodne, že
vydání dané osoby přípustné není, zároveň tím rozhodne o propuštění této osoby
z vazby na svobodu, pokud se dotyčná osoba nachází ve vazbě vydávací. Předseda
krajského soudu musí rozhodnutí o přípustnosti nebo nepřípustnosti vydání osoby
předložit Ministerstvu spravedlnosti. Ministr spravedlnosti může v případě pochybností
o správnosti tohoto rozhodnutí celou věc předložit k přezkoumání Nejvyššímu soudu a
v tomto případě se pak vazba vydávací mění ve vazbu předběžnou. Samozřejmě proti
všem těmto rozhodnutím o vazbě je ze strany dotčené osoby přípustná stížnost.
Ve zkráceném vydávacím řízení pak může nastat zvláštní druh vazby- vazba ve
zkráceném vydávacím řízení a to podle § 398 TrŘ.. Pokud osoba, o jejíž vydání jde,
souhlasí se svým vydáním do cizího státu za účelem trestního stíhání nebo výkonu
trestu, může státní zástupce předložit věc rovnou Ministerstvu spravedlnosti. Ministr
pak může povolit vydání dané osoby bez toho, aby o přípustnosti tohoto vydání musel
rozhodovat soud. Ale i v tomto případě musí státní zástupce provést předběžné šetření a
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na jeho základě podat návrh krajskému soudu na vzetí této osoby do vydávací vazby. A
pro tuto vazbu již platí pravidla uvedená výše79.
Vazba předávací

Tento druh vazby upravuje § 411 TrŘ., jde o zvláštní druh vazby v extradičním
řízení a uplatňuje se při předávání osob mezi členskými státy Evropské unie a to na
základě evropského zatýkacího rozkazu80. Tento rozkaz do trestního řádu byl zaveden
na základě novely č.530/2004 Sb. a je obsahem § 404 a následujících. Jde o jeden ze
zásadních opatření vedoucích k vytvoření společného prostoru bezpečnosti a práva a to
v rámci zemí Evropské unie. Jedná se o velkou a zásadní změnu pro spolupráci
justičních orgánů členských zemí EU v oblasti předávání pachatelů a jde o výrazné
zjednodušení systému předávání odsouzených nebo podezřelých osob. Toto opatření
odstraňuje zbytečné složitosti a prodlevy spojené s předchozími postupy při extradici a
nahrazuje předchozí nástroje týkající se vydávání mezi členskými státy. Pokud tedy
příslušný orgán státu Evropské unie vydá evropský zatýkací rozkaz, soud může
v předběžném šetření rozhodnout, zda bude nebo nebude dotyčná osoba předána
žádajícímu státu.
V případě kladného rozhodnutí, tedy že dotyčná osoba bude předána, vezme
ihned tento soud tuto osobu do předávací vazby a to v tom případě, že tato osoba nebyla
dosud vzata do vazby předběžné. Toto rozhodnutí o předávací vazbě je obligatorní a
jediným důvodem předávací vazby je realizace aktu vydání této osoby a rozhodnutí
soudu o jejím předání. Soud pak poskytne příslušnému orgánu vyžadujícího státu
všechny důležité informace o délce trvání vazby v průběhu předávacího řízení v rámci
České republiky.
V případě negativního rozhodnutí, tedy že dotyčná osoba nesmí být předána, a
tato osoba je ve vazbě, soud zároveň rozhodne o jejím propuštění z vazby na svobodu.
Proti rozhodnutím o vazbě je možná stížnost.
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Vazba v řízení o uznání rozsudku cizozemského soudu

Podle novely trestního řádu č. 539/2004 Sb., § 454 je určen institut vazby
v řízení o uznání rozsudku cizozemského soudu a to v době, kdy dosud nebylo vydáno
rozhodnutí o uznání cizozemského soudního rozhodnutí. Pokud tedy osoba odsouzená
cizozemským soudem pobývá na území České republiky a dosud nebylo rozhodnuto o
uznání tohoto jejího odsouzení, může být tato osoba vzata do vazby. Stane se tak na
základě rozhodnutí krajského soudu, v jehož obvodu má tato osoba trvalé bydliště. Soud
tak může učinit na základě žádosti cizího státu, kterou krajskému soudu předá
Ministerstvo spravedlnosti, ale může tak učinit i bez této žádosti. Tedy toto vzatí do
vazby není obligatorní a záleží na úvaze toho příslušného soudu. Rozhodnutí soudu není
vázáno vazebními důvody, ale mělo by být odůvodněno obavou z útěku odsouzeného.
Pokud cizí stát na základě kladného rozhodnutí o uznání cizozemského rozhodnutí
předá odsouzeného do pravomoci našeho státu, převezmou odsouzeného orgány
Vězeňské služby a do 24 hodin od tohoto převzetí soudce příslušného soudu rozhodne o
jeho vzetí do vazby a v tomto případě je rozhodnutí o vazbě obligatorní. Samozřejmě i
k tomuto rozhodnutí je přípustná stížnost, ale tato stížnost nemá odkladný účinek.

Vazba osoby převzaté z ciziny

I tento institut byl do našeho právního systému zakotven novelou č.539/2004 Sb.
a to konkrétně § 440 TrŘ..

Jedná se o institut vazby osoby převzaté z ciziny

k provedení úkonu trestního řízení na území České republiky. Jde o situace, kdy je
potřebná pro účely dokazování nutná přítomnost jiné osoby než obviněného a tato osoba
je v jiném státě ve vazbě nebo ve výkonu trestu odnětí svobody. V případě, že dožádaný
stát povolí dočasné odevzdání takové osoby pro účely dokazování v trestním řízení na
území ČR, předseda senátu rozhodne o tom, že tato osoba bude po dobu dočasného
odevzdání na území ČR umístěna ve vazbě. Jasné tedy je, že tato vazba je obligatorní a
není podmíněna vazebními důvody. Usnesení o této vazbě musí obsahovat, že tato
vazba začíná převzetím této osoby na území České republiky. Pokud si osoba, která je
63

dočasně převzatá na území ČR, podá žádost o propuštění z vazby, rozhoduje o této
žádosti příslušný orgán cizího státu a nikoliv orgán ČR. Pokud orgán cizího státu
rozhodne, že dotyčná osoba, dočasně převzatá, má být z vazby propuštěna, musí být tato
neprodleně propuštěna na svobodu. Toto propuštění musí zařídit předseda senátu nebo
státní zástupce, na jejichž žádost byla osoba dočasně předána na území ČR. Lhůtu pro
takovéto propuštění určuje § 440 odst. 6 TrŘ. a to ve výši maximálně pěti pracovních
dní ode dne, kdy orgán obdržel rozhodnutí o propuštění z vazby od orgánu cizího státu.
O propuštění této soby z vazby je pak informován orgán v cizím státu, který toto
propuštění nařídil. Také o vrácení osoby dočasně převzaté rozhoduje příslušný předseda
senátu, případně příslušný státní zástupce, na jejichž žádost byla tato osoba na území
České republiky dočasně předána. Stejná pravidla pak platí pro případ, kdy je na území
ČR předána osoba z cizího státu a to za účelem její účasti na úkonu právní pomoci,
který je prováděn na žádost orgánů cizího státu a to na území České republiky.

Vazba při průvozu

§ 423 TrŘ. stanovuje pravidla institutu vazby při průvozu osoby pro účely řízení
v cizině a jeho účelem je zajištění přítomnosti osoby. Tato osoba je následně po
provedení formálních procedur předávána z jednoho státu do druhého a to přes
suverénní území třetího státu. Pro takovýto transport osoby pro účely trestního řízení
v cizím státě nebo výkonu trestu odnětí svobody v cizím státě je nutné povolení
Nejvyššího soudu. Toto povolení není nutné, pokud jde o leteckou přepravu dotyčné
osoby a není plánované přistání na území ČR. Výše uvedený institut pak dojde
uplatnění v tom případě, kdy dojde k neplánovanému mezipřistání letadla, které převáží
osobu pro účely trestního řízení nebo výkonu trestu odnětí svobody v cizím státě, na
území ČR. V tomto případě tedy nebyla do České republiky doručena žádost o povolení
průvozu, ale aby propuštěním dotyčné osoby nedošlo k ohrožení trestního stíhání nebo
bezpečnosti, je možno takovou osobu vzít do vazby a to až na 96 hodin. Jedná se ovšem
o vazbu fakultativní a její použití závisí na úvaze soudu. O vzetí takové osoby do vazby
rozhoduje Nejvyšší soud a to na základě návrhu státního zástupce Nejvyššího státního
zastupitelství.
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Opatření nahrazující vazbu
V našem současném procesním uspřádání je dána možnost několika mírnějších
opatření, která jsou schopná v určitých případech vazbu nahradit a to vzhledem k faktu,
že vazba je opatření fakultativní a subsidiární. Jde o to, aby byla zajištěna přítomnost
obviněného před soudem a současně mu bylo zabráněno v činnostech, které by mohly
mařit trestní řízení. K co nejčastějšímu využívání alternativních opatření k vzetí do
vazby vyzývají také mnohé mezinárodní dokumenty. Jde například o Standardní
minimální pravidla OSN pro opatření nespojená s odnětím svobody – tzv. Tokijská
pravidla81 nebo Doporučení Výboru ministrů Rady Evropy č. R(80)11, týkající se vazby
v trestním řízení a přijatého Výborem 27.června 1980. V článku 6.2 Tokijských pravidel
je uvedeno, že rozhodnutí o alternativních opatřeních má být učiněno co nejdříve
v průběhu trestního řízení. O možnosti nahrazení vazby se zmiňuje i Mezinárodní pakt o
občanských apolitických právech a Úmluva o ochraně lidských práv a svobod se zabývá
nahrazením vazby a to v rámci práva na svobodu a osobní bezpečnost. Aby mohly být
naplněny požadavky všech listin o zachování lidských práv a svobod, musí mít orgán
rozhodující o vazbě k dispozici dostatečnou nabídku alternativních opatření k vazbě.
Tato opatření přispějí k tomu, že obviněný může zůstat na svobodě, případně může být
z vazby propuštěn na svobodu, ale i tato alternativní opatření většinou více či méně
omezí osobní svobodu obviněného a to zvláště v těch případech, kdy orgány uloží
několik opatření současně. Je proto potřeba vážit výhody a nevýhody všech opatření,
aby byla nalezena nejvhodnější a co nejméně restriktivní forma náhrady vazby. Další
významnou podmínkou účinnosti alternativ k vazbě je jejich realizovatelnost. Jde o
podmínky ze strany justice, tedy státu a podmínky na straně obviněného. Jak jsem již
uvedl výše, orgán rozhodující o vazbě především musí mít dostatečnou škálu
alternativních opatření, dále také existenci a kapacitu instituce, která má dohlížet na
obviněného, fungující systém přijímání a úschovy finančních prostředků v případě
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peněžité záruky a další. Ve všech případech by také měly být pečlivě brány do úvahy
osobní poměry jednotlivých obviněných a orgány by měly zvažovat, zda je obviněný
schopen plnit uložené podmínky. Například u peněžité záruky je třeba stanovovat výši
záruky realisticky a přiměřeně k majetkovým poměrům obviněného. Také opatření,
která omezují obviněného v některých aktivitách, by mu neměly bránit v legálních
činnostech, jako je například studium, zaměstnání nebo podnikatelská činnost.

Instituty nahrazující vazbu v současném trestním řádu
V našem právním řádu mají orgány činné v trestním řízení k dispozici čtyři
základní opatření, která mohou nahradit vazbu.
-převzetí záruky zájmového sdružení občanů nad obviněným nebo důvěryhodné osoby
schopné ovlivňovat chování obviněného
-písemný slib obviněného
-dohled probačního úředníka nad obviněným
-peněžitou záruku - kauci
Tato opatření je možno uplatňovat jednotlivě nebo v kombinaci a mohou
nahradit vazbu útěkovou nebo předstižnou. Od 1.ledna 2011 byl zaveden i institut
zákazu vycestování do zahraničí a to jako nový druh zajišťovacího úkonu. Orgán
rozhodující o vazbě může obviněnému spolu některým alternativním opatřením
nahrazujícím vazbu uložit obviněnému zákaz vycestování do zahraničí. Při nahrazování
vazby mladistvých toto omezení uložit nejde.

Záruka zájmového sdružení občanů nebo důvěryhodné osoby

Tento institut zavedla do našeho právního řádu poprvé novela zákona
č.141/1961 Sb. a podle tehdejších politických poměrů byly jako organizace schopné
poskytnout záruku za obviněného uváděny Československý svaz mládeže, Revoluční
odborové hnutí nebo Jednotné zemědělské družstvo, pokud byl obviněný jeho členem.
Záruka mohla být nabídnuta v případě vazby útěkové nebo předstižné, a pokud orgán
rozhodující o vazbě shledal tuto jako dostatečnou, přijal ji a ponechal obviněného na
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svobodě nebo ho propustil z vazby. Novela č.178/1990 Sb. na základě změny
společenských poměrů přinesla změnu definice organizace, která může poskytnout
záruku. Společenské organizace byly nahrazeny tzv. zájmovými sdruženími občanů, tím
byly myšleny zvláště odborové a jiné společenské organizace, pracovní kolektivy,
církve a další. Novela zavedla povinnost soudu a v přípravném řízení prokurátora,
seznámit toho, kdo nabídl převzetí záruky nad obviněným a postatou obvinění a
skutečnostmi, které zakládají důvod vazby. Nabídnout záruku za obviněného, za jeho
chování a za to, že se na vyzvání dostaví k soudu, mohla i důvěryhodná osoba, schopná
pozitivně ovlivňovat chování obviněného. Novela č.265/2001 Sb. nově naformulovala
pojem zájmová sdružení občanů jako odborové organizace, organizace zaměstnavatelů a
ostatní občanská sdružení s výjimkou politických stran a hnutí, církve, náboženské
společnosti a právnické osoby sledující v předmětu své činnosti charitativní účely.
Soudy se při rozhodování o převzetí záruky musí zabývat otázkou, zda jsou dostatečně
splněny podmínky nahrazení vazby zárukou za další chování obviněného. Například je
problematické přijmout nabídku záruky u rodičů obviněného mladistvého, kteří měli už
problémy s jeho výchovou, a tyto problémy vyústily ve spáchání trestné činnosti.
Samozřejmou podmínkou pro přijetí záruky orgánem rozhodujícím o vazbě je
schopnost osoby nabízející její převzetí účinně ovlivňovat chování obviněného, kdy tato
schopnost má být podmíněna existencí vztahu mezi těmito osobami. Za důvěryhodnou
osobu je třeba považovat osobu nadanou určitou nezávislostí, autoritou a bližším
vztahem k obviněnému, aby tato osoba mohla obviněného pozitivně ovlivňovat a měla
pro toto potřebné prostředky i vliv. V žádném případě touto osobou nemůže být obhájce
obviněného, protože by se vystavil nebezpečí střetu zájmů. 82 Ovšem v případě
poskytnutí záruky jiným advokátem, který není obhájcem obviněného, je možné tuto
záruku přijmout, protože zde není dána závislost na postavení a pokynech klienta a tato
osoba tedy může příznivě ovlivňovat chování obviněného.

Písemný slib obviněného

Jako první přinesl možnost nahradit vazbu písemným prohlášením do naší
právní úpravy trestní řád zákon č.64/1956 Sb., kde byla poskytnuta možnost
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obviněnému dát písemné prohlášení, že se na vyzvání neprodleně dostaví k soudu a
ihned oznámí změnu svého pobytu a na základě tohoto prohlášení jej mohl orgán
rozhodující o vazbě ponechat na svobodě, pokud shledal takovéto prohlášení za
dostatečné

vzhledem

k osobě

obviněného

a

povaze

vyšetřovaného

případu.

V následujících právních úpravách pak již byla pouze upravena právní terminologie,
kdy je místo pojmu „prohlášení“ používán pojem „slib“. Písemný slib tedy musí
obsahovat dostavovací a oznamovací závazek obviněného, neboli ve slibu musí být
jasně vyjádřeno, že obviněný se na vyzvání dostaví k soudu, státnímu zástupci nebo
policejnímu orgánu a vždy předem oznámí vzdálení se z místa pobytu. Slib má dále
obsahovat závazek obviněného, že povede řádný život, že se nedopustí trestné činnosti a
že splní povinnosti a dodrží omezení, která mu jsou uložena. Pokud orgán rozhodující o
vazbě považuje slib vzhledem k osobě obviněného a povaze projednávaného případu za
dostatečný, tento slib přijme. Nutnou podmínkou je vlastnoruční podpis obviněného,
jinak slib nesplňuje náležitosti podle § 73 odst. 2 TrŘ.83.

Dohled probačního úředníka

Tento institut nahrazení vazby zavedla novela trestního řádu č.265/2001 Sb..
Obviněný, nad nímž byl vysloven dohled probačního úředníka, je povinen se ve
stanovených lhůtách dostavovat k probačnímu úředníkovi, měnit místo pobytu pouze
s jeho předchozím souhlasem a dodržovat další omezení stanovená ve výroku o
rozhodnutí. Probační a mediační služba (dále PMS) byla zřízena zákonem č.257/2000
Sb. s účinností od 1.1.2001. PMS má mimo jiné na starosti výkon dohledu nad
obviněným v případech, kdy bylo rozhodnuto o nahrazení vazby probačním dohledem.
Probační úředník má v trestním řízení vykonávat dohled nad obviněným, pozitivně jej
vést, kontrolovat jeho chování a pomáhat obviněnému vést řádný život. Na počátku
výkonu dohledu je obviněný probačním úředníkem poučen a seznámen s právy a
povinnostmi, které musí dodržovat. V případě neplnění podmínek dohledu obviněným,
musí probační úředník okamžitě informovat příslušný orgán, rozhodující o nahrazení
vazby.
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Kauce – peněžitá záruka

Jde o jednu z nejstarších možností opatření nahrazujícího vazbu, objevující se
v nejstarších právních řádech platících na území našeho státu. Pouze trestní řády z let
1950 , 1956 a 1961 neobsahovaly možnost nahrazení vazby kaucí. Změnilo to až přijetí
novely č. 178/1990 Sb., která opět umožnila použití institutu nahrazení vazby
majetkovou zárukou. Zákon č.558/1991 Sb. změnil název z majetkové záruky na záruku
peněžitou, kdy jako kauci bylo možno použít pouze peníze a výše záruky byla
v rozmezí 10.000 Kč do 1.000.000 Kč. Peněžitá záruka mohla být poskytnuta v případě
vazby útěkové i předstižné a vyloučena byla pouze v případě taxativně vyjmenovaných
závažných trestných činů. Zákon rozčlenil a upravil důvody, pro které mohl soud
rozhodnout o propadnutí kauce státu. Zákon č. 292/1993 Sb. ponechal spodní hranici
výše peněžité záruky, horní hranici ponechal na rozhodnutí soudu. Podle zákona
č.265/2001 Sb. ustanovení § 73 písm. a došlo k úpravám způsobu určování peněžité
záruky. Dříve výši kauce a způsob jejího složení prováděl soudce na základě nabídky
obviněného a teprve po jejím složení, rozhodl soudce usnesením, že tuto kauci přijímá a
na základě toho propouští obviněného z vazby nebo jej ponechává na svobodě. Nově
bylo stanoveno dvoufázové rozhodování, kdy bylo nejprve rozhodnuto o přípustnosti
peněžité záruky, určení její výše a způsobu jejího složení a za druhé se rozhodovalo o
ponechání obviněného na svobodě nebo jeho propuštění z vazby za současného přijetí
složené peněžité záruky. Zákon dal možnost použít prostředky z peněžité záruky na
zaplacení peněžitého trestu a nákladů soudního řízení. Obviněný nezaplatí peněžitý trest
nebo náklady trestního řízení ve stanovené lhůtě, je možno na jejich zaplacení použít
prostředky z peněžité záruky. Pokud se změnily okolnosti rozhodné pro stanovení výše
peněžité záruky, mohl soud změnit výši této záruky. Důvody, pro které může peněžitá
záruka propadnout státu, pak jsou tyto:
-obviněný uprchne, skrývá se nebo neoznámí změnu svého pobytu a znemožní tak
doručení předvolání
-obviněný se bez omluvy nedostaví na předvolání k úkonu trestního řízení
-obviněný pokračuje v trestné činnosti nebo se pokusí dokonat trestný čin
-obviněný se vyhýbá výkonu uloženého trestu odnětí svobody nebo peněžitému trestu
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Na důvody, pro které může peněžitá záruka připadnout státu, musí být obviněný
nebo osoba, která záruku složila, předem upozorněni. Novela č.41/2009 Sb. významně
rozšířila taxativní výčet trestných činů, kdy je vyloučena možnost přijetí peněžité
záruky.

Elektronické sledování

Od 1. ledna 2010 byl v našem právu zaveden nově institut domácího vězení, kdy
je povinností odsouzeného zdržovat se v určeném obydlí ve stanovené době, pokud mu
v tom nebrání důležité důvody, jako je výkon povolání nebo onemocnění. Ve spojitosti
s tímto opatřením se v právním řádu u nás objevil institut elektronického sledování,
jehož použití má v oboru justice ve světě již delší tradici. Zatímco u nás je systém
elektronických kontrolních systémů ve spojení s dohledem probačního úředníka
využíván výhradně v případech trestu domácího vězení, v některých zemích slouží tento
prostředek jako opatření nahrazující vazbu nebo jako kontrolní prvek v případě
nahrazení vazby jiným alternativním opatřením. V Evropě v současnosti se pro opatření
nahrazující vazbu používá název programů tzv. front door programy a to v Anglii,
Walesu, Portugalsku a Skotsku. Průzkumy naznačují, že se jedná o alternativní opatření
se srovnatelnou účinností, jakou mají jiná alternativní řešení. Je třeba brát do úvahy i
náklady na provoz těchto zařízení a současně nutnost transparentně veřejnosti zdůraznit
přísnou kontrolu a věrohodnost těchto nových systémů.

Názory z praxe na alternativní opatření k vazbě
V roce 2010 provedl Institut pro kriminologii a prevenci rozsáhlé šetření mezi
soudci, státními zástupci a probačními úředníky, které mělo za úkol zjistit názory těchto
osob na dopady, přínosnost a úspěšnost používání alternativních opatření k nahrazení
vazby. Některé výsledky tohoto šetření mohou hodně vypovědět o používání těchto
prostředků v praxi.
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Názory soudců

Oslovení soudci uvedli, že považují škálu opatření nahrazujících vazbu podle
současného práva za dostatečnou, jejich nejčastější návrh na rozšíření možností bylo
právě výše zmíněné elektronické sledování. Jako největší pozitivní přínos pro
obviněného při využití opatření nahrazujících vazbu bylo uváděno zachování sociálních
a rodinných vazeb obviněného, dále zachování ekonomické činnosti obviněného, dále
snižování nákladů trestního řízení a samozřejmě i snižování počtu vězněných osob. Byl
také zmíněn názor, kdy je ve využívání tohoto institutu důsledně ctěna presumpce
neviny, neboť zde zejména u prvotrestaných osob nedochází ke stigmatizaci obviněných
a to bez rozhodnutí o jejich vině. Objevuje se také postřeh, že náhrada vazby dává
soudci možnost zaměřit se spíše na samotnou trestní věc bez povinnosti neustále
sledovat vazební lhůty a rozhodovat o dalším trvání vazby. Jako nejvíce vyhovující
účelu vazby pak byla soudci označena právní úprava přijetí písemného slibu obviněného
a dohled probačního úředníka. Větší výhrady neměli soudci ani k institutu peněžní
záruky. Jako nejproblematičtější označili záruku zájmového sdružení občanů nebo
důvěryhodné osoby.
Podobně také dopadlo jejich hodnocení, které z opatření nahrazujících vazbu
nejlépe plní svoji roli, kde nejlépe byla hodnocena peněžitá záruka, na druhém místě
pak dohled probačního úředníka a celkem dobře byl hodnocen slib obviněného. Jako
v praxi nejvíce problematická se jeví záruka důvěryhodné osoby a zejména záruka
zájmového sdružení. Tento institut se jeví jako formální, nedostatečný pozůstatek
z dřívějších dob a v praxi nebývá příliš soudci využíván. Dalším důvodem je i
nedostatek důvěryhodných subjektů, které by byly schopny záruku nad obviněným
převzít a garantovat její fungování. Písemný slib obviněného bývá v praxi používán
zejména u prvotrestaných, kde je reálná šance na jeho dodržení. U ostatních obviněných
pak převažuje ochota složit jakýkoliv slib, aby se vyhnuli pobytu ve vazbě, ale reálný
dopad tohoto slibu na jejich další jednání nebývá velký. Podobně vyznívá hodnocení
soudců i institutu dozoru probačního úředníka, kde se největším problémem jeví
osobnost pachatelů a jejich neschopnost plnit podmínky dohledu. Proti tomuto opatření
hovoří i stávající malý počet probačních úředníků a jejich špatná vybavenost, například
auty, což vede k formálnímu pojetí dohledu nad obviněnými. Výhradou soudců
k institutu peněžité záruky se pak jeví ten fakt, že finanční situace naprosté většiny
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obviněných a jejich rodin neumožňuje složení této kauce. Hrají zde ale také svoji roli
problémy administrativního charakteru, podle vyjádření některých z respondentů lze
peněžitou záruku uplatnit až při žádosti obviněného o propuštění z vazby, nikoliv hned
při rozhodování o vzetí do vazby. Většina soudců z průzkumu potvrdila vstřícný postoj
k využití elektronického sledování při nahrazování vazby v trestním řízení, samozřejmě
v závislosti na faktu, jak se tato metoda osvědčí u trestu domácího vězení. Náklady
spojené s využitím tohoto alternativního řešení vazby by podle názoru většiny
oslovených soudců měl nést obviněný. Celkový názor soudců na opatření nahrazující
vazbu podle stávající právní úpravy se jeví převážně skeptický. Návrhy na vzetí do
vazby jsou podle nich převážně podávány na osoby, které vzhledem ke své kriminální
minulosti nemohou být propuštěny na formální písemný slib, nemají prostředky na
peněžní záruku a vzhledem ke způsobu jejich života a většinou i neexistenci jejich
stálého bydliště, nelze použít ani dohled probačního úředníka. Obvinění podle názoru
soudců používají opatření nahrazující vazbu pouze jako účelové opatření aby byli
propuštěni na svobodu a omezení a povinnosti jim uložené, nerespektují a neplní je.
Řešením by podle respondentů bylo zpřísnit systém náhrad za vazbu a vypustit z něj
nefungující instituty jako je záruka zájmového sdružení, zajistit účinný a výkonný
systém kontroly plnění omezení a povinností obviněnými.

Názory státních zástupců

Mezi státními zástupci byly výsledky průzkumu mírně odlišné. Jako největší
kladný přínos opatření nahrazujících vazbu bylo označeno snížení nákladů trestního
řízení a teprve následně zachování ekonomických vazeb obviněného. Zmíněno bylo i
omezení osobnostního narušení prvotrestaného a zkrácení délky vazebního řízení. Státní
zástupci shledali právní úpravu záruky poskytované sdružením občanů nebo
důvěryhodnou osobou jako vyhovující i když v praxi prakticky nepoužívanou. Jako
důvod se i zde objevila neexistence důvěryhodných subjektů schopných takovouto
záruku poskytnout a tím se toto opatření jeví jako zcela formální a nepoužitelné. U
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písemného slibu obviněného státní zástupci upozorňovali na časté neplnění tohoto slibu
ze strany obviněných, kdy je tento institut sice v praxi nejčastěji používán, ale někteří
obvinění i přes svůj slib pokračují v trestné činnosti a ve vazbě stejně skončí. U dosud
netrestaného obviněného je stíhán vazebně pouze u závažných trestných činů a pak je
jeho slib nedostačujícím institutem vzhledem k závažnosti skutku. U opatření dohledu
probačního úředníka neměli státní zástupci větší námitky, pouze většinou poukazovali
na malou kapacitu PMS, která nedovoluje účinně vykonávat dohled nad obviněnými a
malou materiální vybavenost, která komplikuje akceschopnost probačních úředníků.
Největší podporu ze strany státních zástupců má institut kauce, kde toto opatření
shledává účinným 90% dotázaných. Respondenti upozorňovali na nutnost zvyšovat
záruku tak, aby její výše byla pro obviněného motivující. Dále také poukazovali na
nízkou aktivitu obhájců, kdy je přes jejich spolupráci s obviněným tento institut málo
využíván. Celkově tedy i mezi státními zástupci nejmenší podporu získal institut záruky
zájmového sdružení občanů nad obviněným. Bylo výstižně řečeno, že pachatelé trestné
činnosti většinou nebývají zapojeni do aktivit nějakého sdružení a pokud ano, toto
sdružení nefunguje tak, aby mohlo plnit účel záruky. Proto je tento institut vesměs
považován za „mrtvé“ ustanovení zákona.
Velmi skepticky hledí státní zástupci i na záruku důvěryhodné osoby, kde se
v praxi jako poskytovatelé této záruky nejčastěji nabízejí blízcí příbuzní obviněného,
kteří však na jeho jednání nemají podstatný vliv. Písemný slib je podle státních zástupců
slibnějším opatřením nahrazujícím vazbu, kdy v praxi je tento institut použitelný podle
většiny dotázaných. Ale i vidí určité riziko formálnosti takového slibu a jeho účinnost
chtějí podpořit i dalším opatřením, jako je například záruka nebo dohled probačního
úředníka. Důvodem je podle státních zástupců nízký počet obviněných, u kterých lze
splnění slibu předpokládat. Většina respondentů by přivítala využití elektronického
sledování při nahrazování vazby u obviněných, ale současně poukazovali na stávající
nedostatečnou kapacitu a vybavenost PMS.

Názory probačních úředníků

Dotazy směřované na probační úředníky se týkaly hlavně jejich názoru na
vhodnost a účinnost na opatření nahrazující vazbu dozor probačního úředníka. Celkově
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dotázání tento institut shledávali jako vyhovující, ale s určitými obtížemi. Jako největší
problém byly uváděny malé možnosti kontroly nad obviněnými osobami, kdy obviněný
sice chodí v pravidelných intervalech na kontroly, ale jeho chování mezi tím není
možné kontrolovat. Je to mimo jiné i proto, že pravomoci probačních úředníků nejsou
dostatečně popsány a například není možný vstup do místa bydliště obviněného bez
jeho souhlasu. Probační úředníci by také v okamžiku, kdy obviněný dozorovaný
probačním úředníkem, chce změnit místo pobytu 84 , uvítali možnost konzultace
s příslušným soudcem a vyslechnutí jeho stanoviska k této situaci. Dále respondenti
zmiňovali pomalé reakce soudů na negativní zprávy o obviněném od PMS.
Určitým nedostatkem se jeví i to, že na rozdíl od zákonem dané maximální délky
vazby, je náhrada vazby dozorem úředníka prakticky neomezená a může proto trvat i
několik let. Za současného nedostatečného počtu a velkého vytížení úředníků PMS není
možné se individuálně věnovat jednotlivým klientům. Úředníci v současné právní
úpravě nemají prostředky zajistit, aby obviněný nepáchal další trestnou činnost,
neovlivňoval svědky nebo i neuprchl. Respondenti ve svých názorech uváděli, že
agendu spojenou s institutem náhrady vazby dozorem probačního úředníka považují za
nejnáročnější ze svých činností. Jde o časté chystání zpráv ke každému hlavnímu líčení
i větší odpovědnost s ohledem na zajištění bezpečnosti společnosti, kdy tento dozor
může do pravomocného rozhodnutí soudu trvat i několik let. V případě tohoto dohledu
nelze dlouhodobě plánovat, neboť není jasné, jak dlouho bude tato situace trvat.
Problémy v praxi přináší i neprovázanost databází, kdy PMS nemá přístup do Centrální
evidence stíhaných osob.
Také advokáti obviněných nemají dostatečné informace o institutu náhrady
vazby dohledem úředníka.

Právě kvůli nedostatečným pravomocem probačních

úředníků v případě tohoto dohledu, byla naprostá většina dotazovaných pro možnost
používání elektronického dohledu nad obviněnými v případě náhrady vazby dozorem
probačního úředníka. Přineslo by to podle jejich názoru účinnější kontrolu pohybu
obviněných a zamezení opakování jejich trestné činnosti. Náklady spojené s použitím
elektronických náramků by podle názoru úředníků měli nést odsouzení.

84

Ustanovení § 73 odst.3 TrŘ.
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Alternativa vazby v budoucnosti

Každý pobyt ve vazbě je závažným zásahem do práv a svobod obviněného a
proto zákon dovoluje použít tento postup jen tehdy, pokud by ponechání obviněného na
svobodě mohlo ohrozit společnost nebo výsledek trestního řízení. Proto je důležitá
existence institutů nahrazujících vazbu. Musí být ale splněny některé podmínky. Za
prvé orgány rozhodující o vazbě musí mít k dispozici dostatečnou paletu alternativ,
které budou dobře upraveny zákonem a tyto orgány musí v každém jednotlivém případě
zvažovat možnost použití těchto institutů.

Za druhé musí být dány i praktické

podmínky pro jejich uplatnění v praxi. Samozřejmou podmínkou by měla být i možnost
důkladné kontroly plnění povinností a omezení ze strany obviněného, která se
v současné době zdá jako malá a nevyhovující. Všechny náhradní instituty k nahrazení
vazby musí splňovat poslání vazby, tedy neohrozit účel trestního řízení a současně
omezit narušení osobních práv a svobod obviněného.

Problematika vazby u mladistvých
Zdá se být jasnou záležitostí, že použití vazby v trestních věcech mladistvých by
mělo být opatřením výjimečným a značně omezeným zákonnou úpravou. Vzetí do
vazby a následný pobyt v ní působí na mladistvého nepříznivě a všechny negativní
vlivy, které s sebou pobyt ve vazbě přináší, působí u mladistvých mnohem výrazněji a
mohou zanechat hlubší a trvalejší následky. Náhlá ztráta svobody mladistvého může
způsobit vznik obranné reakce a pocit naprosté sociální izolace.

Historie vazby mladistvých

Už v prvních řádných trestních zákonících platících na území našeho státu byla
zmiňována pravidla, uplatňovaná při vazbě mladistvých. Podle § 58 a § 59 nařízení
č.165/1854 ř.z.

nesměli být pro výkon vazby umístěni mladiství nebo nezkušení

zločinci dohromady s dospělými nebo zkušenými. Stejná pravidla stanovoval i Trestní
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řád- zák.čl. XXXIII/1896.

V trestním řádu č.87/1950 Sb. je pouze formulace

„mladistvý pachatel“ zmíněna, jako polehčující okolnost. Teprve v zákoně č.64/1956
Sb. se objevuje ve znění zákona § 312 Vazba a řízení proti mladistvému, kde je
stanoveno, že vazba může být uplatněna proti mladistvému obviněnému pouze v tom
případě, že nelze účelu vazby dosáhnout jiným způsobem. Mladistvý obviněný musí mít
při hlavním líčení, v odvolacím řízení a při veřejném zasedání vždy obhájce a nemůže
ho odmítnout. Stále zůstává v platnosti pravidlo, že při výkonu vazby nemají být
mladiství umístěni společně s dospělými obviněnými.
V trestním zákoně 140/1961

je mladistvý i nadále brán jako polehčující

okolnost. V trestním řádu hl.19 odd.1 § 291 až §301 Trestní řízení proti mladistvému
upravuje řízení proti mladistvým pachatelům. V § 293 Vazba mladistvého je řečeno, že
i v případě existence vazebních důvodů smí být mladistvý vzat do vazby pouze tehdy,
pokud nelze účelu vazby dosáhnout jinak. V zákoně je stanovena nutnost pečlivě
posoudit stupeň rozumového a mravního vývoje mladistvého, jeho povahu i poměry ve
kterých žil a byl vychován, jeho chování před spácháním trestného činu i po něm a další
okolnosti nutné pro posouzení případu.
Další právní úpravy převzaly znění zákona o vazbě mladistvých prakticky ve
stejném znění. V novele č.218/2003 Sb. o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o
soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů ( zákon o soudnictví ve
věcech mládeže), která vstoupila v účinnost dne 1.1.2004 jsou poprvé dána zcela
zvláštní pravidla pro trestní řízení mladistvých a celá problematika trestního stíhání a
vazby mladistvých je nadále upravena zvláštním zákonem.

Mezinárodní právo ochrany mladistvých

I v rámci mezinárodního práva vzniklo mnoho dokumentů, které se zabývají
ochranou mladistvých, kteří se dopustili trestné činnosti. Jedná se zejména o tzv.
Pekingská pravidla, neboli Minimální standardní pravidla soudnictví nad mládeží85, dále
Rijádské směrnice, neboli Směrnice OSN pro prevenci kriminality mládeže 86 , dále
85
86

Rezoluce Valného shromáždění OSN č. 40/33 ze dne 29.11.1985
Rezoluce Valného shromáždění OSN č.45/112 ze dne 14.12.1990
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Havanská pravidla, tedy Pravidla OSN k ochraně mladistvých zbavených osobní
svobody 87 , doporučení Rady Evropy č.R (87) 20, týkající se společenské reakce na
kriminalitu mládeže, doporučení Rady Evropy č. R (2003)20, týkající se nových
přístupů ke kriminalitě mládeže a role soudnictví nad mládeží. Evropská vězeňská
pravidla zaměřená na dospělé pachatele doplňují nyní Evropská pravidla pro zacházení
s mladistvými, jimž jsou ukládány tresty a opatření88, přijatá Výborem ministrů Rady
Evropy v listopadu 2008. Tato pravidla pokrývají jednak ukládání alternativních trestů,
ale také trestů odnětí svobody. Obsahují pravidla pro ukládání a výkon trestů u
mladistvých na základě jejich delikventního jednání ale také dle jejich antisociálního
chování, pokud spadá do mechanismu soudnictví pro mládež. V těchto pravidlech je
zmiňována i kategorie tzv. „mladých dospělých“ pachatelů v kategorii 18 až 21 let, kteří
jsou v mnoha zemích cílem specifických právních podmínek. Všechna tato opatření
mají za cíl zajistit mladistvým jeho nejlepší zájem ve všech opatřeních a rozhodnutích,
která ho zbavují osobní svobody.

Dopady vazby na mladistvé

Uvalení vazby i na dospělého člověka je velkým zásahem do jeho osobních práv
a svobod a představuje omezení jeho lidských práv. Podle zákona č. 218/2003 Sb., o
odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně
některých zákonů, je možné vzít do vazby pouze mladistvého, u dítěte mladšího 15 let
toto opatření není možné.
Vzetí mladistvého do vazby je krajním prostředkem zajištění jeho osoby a tedy
může být vzat do vazby pouze v tom případě, že nelze účelu dosáhnout jiným,
mírnějším způsobem89. Právní úprava vazby mladistvého se liší od obecné a to zejména
v maximální možné délce trvání vazby a v subjektech, které je třeba o zadržení
mladistvého vyrozumět. Těmito subjekty jsou zákonní zástupci mladistvého, jeho
zaměstnavatel, příslušné středisko Probační a mediační služby a příslušný orgán
sociálně-právní ochrany dětí.

Pokud byl dosud mladistvý umístěn ve výchovném
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zařízení, je třeba o jeho vzetí do vazby vyrozumět i toto zařízení. Okruh těchto osob
musí být podle zákona o vzetí mladistvého do vazby vyrozuměn a to i tehdy, když si to
mladiství obviněný nepřeje.
Zákon stanoví, že během výkonu vazby smí být obviněný podroben jen těm
omezením, která jsou nutná ke splnění účelu vazby a k zachování stanoveného vnitřního
pořádku a bezpečnosti. Ve výkonu vazby nesmí být ponižována lidská důstojnost
obviněného a nesmí být podrobován fyzickému ani psychickému nátlaku. Toto
ustanovení musí být zvláště pečlivě dodržováno v případě mladistvých obviněných. Ve
smyslu zákona je mladistvý definován jako osoba, která v době spáchání trestného činu
byla starší 15 let, ale nepřekročila 18tý rok věku. Pokud ale pachatel spáchá trestný čin
v den svých patnáctých narozenin, není stále trestně odpovědný a v den svých
osmnáctých narozenin je stále považován za mladistvého pachatele. Tedy obecná trestní
odpovědnost nastává u fyzické osoby až druhý den po tom dnu, kdy dovršila osmnáct
let.
Toto ustanovení platí na území našeho státu, jiné evropské země mají svá vlastní
pravidla o trestní odpovědnosti mladistvých. Tedy například v Polsku a Francii je
spodní věková hranice trestní odpovědnosti 13 let, v Rakousku, Slovinsku a Německu
14 let a třeba v Portugalsku až 16 let.

Výkon vazby mladistvých

Výkon vazby u mladistvého je upraven zákonem č.293/1993 Sb. o výkonu
vazby. Vazba má být prováděna odděleně od dospělých obviněných, s výjimkou těch
případů, kdy se má za to, že umístění do cely společně s dospělým bude pro
mladistvého vhodnější. Další speciální podrobnosti stanoví vyhláška Ministerstva
spravedlnosti č. 109/1994 Sb..
Pokud tedy se mladistvá osoba dopustí trestného činu a jsou u ní splněny
podmínky pro vzetí do vazby, je mladistvý přijat do výkonu vazby na písemný rozkaz
soudu. Při přijetí musí být ověřena totožnost obviněného, obviněný musí být seznámen
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se svými právy a povinnostmi, je mu provedena osobní prohlídka, lékařská prohlídka a
pokud je to nutné, tak i hygienická a protiepidemická opatření. Mladistvým obviněným
je poskytována strava třikrát denně, z toho jednou denně teplá. Výživové hodnoty stravy
musí odpovídat hodnotám potřebných k udržení zdraví a je možno přihlédnout i
k náboženským a kulturním tradicím obviněného. Mladiství mají nárok na pravidelné
příděly mléka a dvakrát denně musí dostat horkou vodu k zalití nápoje. Mladistvý
obviněný má právo odesílat korespondenci na vlastní náklady neomezeně, ale tato
korespondence podléhá kontrole pracovníka vězeňské služby. Tato kontrola je
zakázána, pokud obviněný píše svému obhájci, státním orgánům republiky nebo
mezinárodním organizacím, které se zabývají lidskými právy.
U mladistvého obviněného, který dosud nedokončil povinnou školní docházku,
musí věznice zajistit jeho výuku a to buď v rámci svých zaměstnanců, nebo externím
učitelem. Mladiství obvinění mají také právo na častější návštěvy, neboť návštěvy členů
rodiny posilují citové a sociální vazby a jsou velmi důležité pro psychiku mladistvého.
V řízení ve věcech mladistvých nesmí vazba trvat déle než dva měsíce, v případě zvlášť
závažných provinění pak měsíců šest. Výjimečně pak může být prodloužena až o další
dva měsíce, respektive o šest měsíců, pokud nebylo možné pro obtížnost věci trestní
stíhání v této lhůtě skončit a propuštění mladistvého na svobodu by mohlo zmařit účel
trestního stíhání. Celková maximální doba vazby mladistvého může tedy být šest
měsíců, u zvlášť závažných provinění maximálně osmnáct měsíců.
Zákon o soudnictví mládeže § 47 odst.2 a 3 upravuje rozhodování o prodloužení
lhůty vazby v přípravném řízení a v řízení před soudem a odst.4 tohoto zákona stanoví
jako následek nedodržení 15ti denní lhůty k doručení návrhu na prodloužení vazební
lhůty soudu pro mládež okamžité propuštění mladistvého na svobodu. O prodloužení
vazby rozhoduje soudce soudu pro mládež nadřízeného soudu pro mládež, než který
případ projednává. Po propuštění mladistvého z vazby je možné nařídit nad ním dohled
probačního úředníka a tento dohled může trvat až do ukončení trestního stíhání a to
podle § 47 odst.7 ZSM. Používá se to v těch případech, kdy byl mladistvý z vazby
propuštěn na svobodu, ale je potřeba i nadále dozírat na jeho chování.
Všechny příslušné orgány mají za povinnost zkoumat v každém stádiu řízení,
zda důvody vazby stále trvají a zda nelze vazbu nahradit jiným opatřením. Pokud je
zajištěno takové patření, musí být mladistvý neprodleně propuštěn z vazby. Soudní
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orgány podle zákona postupují v součinnosti s Probační a mediační službou a s orgánem
sociálně-právní ochrany dětí.

Vliv vazby na chování mladistvých

Na mladistvého nejvíce negativně působí náhlá ztráta svobody, což může
negativně formovat jeho psychický stav. Ve vazbě se u mladistvých obviněných
výrazně projevují obranné reakce a negativismus. Každý mladistvý obviněný reaguje na
pobyt ve vazební věznici individuálně. Každá osoba má jinak nastavenu hranici
psychické odolnosti a schopnost adaptovat se na nové prostředí a to bez kontaktu
s rodinou a přáteli.
Mladiství jsou vytrženi z běžného života, musí si zvyknout na pevně daný řád,
jejich budoucnost závisí na rozhodnutí soudu, musí pobývat v omezeném prostoru
s různými typy lidí a mnoho jiných stresových situací. Na psychiku mladistvého dále
velmi záporně působí prostorové omezení, málo slunečního světla, nedostatek pohybu
na čerstvém vzduchu, i změna stravování. Na všechny tyto podněty někteří jedinci
reagují pasivně, uzavřou se do sebe, ale u jiných osob může souhrn všech těchto
skutečností vyvolat agresivitu, ať už vůči sobě nebo vůči okolí. Tato agresivita se může
změnit v různé typy anomálního chování. V těchto případech může obviněný mladistvý
dojít až k sebepoškozování, odmítání stravy, ale také šikanování ostatních vězňů a
páchání trestných činů v rámci věznice. Navíc, čím delší je doba, kterou mladistvý
stráví ve vazbě, tím u mladistvého víc mizí pocit viny za čin, za který byl dopaden.
Obviněný získává pocit, že se proti němu společnost spikla a ztrácí reálný pohled na
svoji vinu v celém případu.
Aby byly dopady náhlého uvěznění na psychiku mladistvých co nejvíce
zmírněny, je třeba dodržovat základní pravidla pro zacházení s nimi. Je třeba vytvořit
mladistvým obviněným příležitost pro nalezení zaměstnání po návratu do společnosti,
vytvořit u nich návyky trávit volný čas způsobem, který uspokojí jejich potřeby a
současně není v rozporu s normami společnosti. Také je nutné, aby si mladistvý
uvědomil, že v budoucnu je potřeba jeho vlastní aktivní přístup k řešení životních
situací a jeho kontrola nezdravě agresivního chování.
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Všechna tato opatření vůči mladistvému obviněnému by měla být uplatňována
naprosto individuálně, poté, co se k osobnosti obviněného a jeho stavu vyjádří sociální
pracovník, speciální pedagog, psycholog a vězeňský lékař. Po jejich vzájemné dohodě
by pak měla být vybrána vyhovující aktivita v rámci věznice pro každého mladistvého.
Jedná se například o sociální výcvik, kdy se mladistvý snaží co nejlépe poznat sám sebe
a posilovat svou vlastní psychickou odolnost, zlepšovat své dobré stránky a potlačovat
ty slabé. Důležitý je i nácvik komunikačních schopností, které mohou mladistvému
v budoucnu pomoci ventilovat pocity nejistoty, přijímat kritiku a naslouchat druhým.
Další je sociálně- právní poradenství, kdy se má mladistvý učit přijímat odpovědnost a
rozhodování a to i v rámci negativních následků. V neposlední řadě je mladistvým
v rámci věznic nabízena arteterapie, která má pozitivně působit na emoční část psychiky
a estetické cítění. K dalším možným aktivitám ve vazbě se dále řadí vzdělávací
programy, výuka cizích jazyků, přednášky, ale tyto nejsou mladistvými příliš
vyhledávané. Daleko populárnější mezi mladistvými jsou různé zájmové kroužky,
rukodělné práce, hudební aktivity nebo keramická dílna. Některé věznice, pokud tomu
jejich vybavení postačuje, nabízejí i možnost sportovních aktivit. Přes všechny tyto
možnosti působení na obviněné ve vazbě je třeba nejvíce v oblasti mladistvých
obviněných pečlivě dbát na to, aby jejich pobyt ve vazbě se uskutečnil v jenom
nezbytných případech a to pouze po nejkratší nutnou dobu tak, aby jejich většinou
dosud silné vazby s rodinou nebyly přetrhány.
Vazba jako zajišťovací úkon nemá primárně výchovný účinek a proto by její
působení mělo být omezeno na případy nezbytně nutné. Vazba v případě mladistvého
obviněného by měla prvotně zajistit, aby bylo patřičně objasněno a projednáno jím
spáchané provinění a aby mu mohlo být uloženo takové opatření, které přispěje k tomu,
aby se nadále zdržel páchání trestné činnosti a našel si vhodné společenské uplatnění,
případně aby si uvědomil negativní dopady svého dřívějšího jednání a pokusil se je
v rámci svých možností napravit. Mladistvému je možné vazbu ukládat jen za závažné
trestné činy a po vyčerpání všech alternativních možností.
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Nahrazování vazby u mladistvých

Jak jsem již uvedl výše, důvodová zpráva k zákonu o soudnictví ve věcech
mládeže deklaruje, že doba omezení osobní svobody mladistvého má být co nejvíce
zkrácena a to vzhledem k případným negativním dopadům na jeho osobu. Proto je
potřeba v případě mladistvých obviněných co nejvíce využívat procesní prostředky
nahrazující vazbu. Jejich škála je stejná jako u dospělých obviněných, navíc k nim
přibývá možnost nahradit vazbu umístěním v péči důvěryhodné osoby 90 a tímto
opatřením lze nahradit i vazbu koluzní. Nejde jen o jednorázové poskytnutí záruky ze
strany důvěryhodné osoby.
Touto důvěryhodnou osobou je myšlena ta osoba, která je schopna dlouhodobě
pečovat o mladistvého podezřelého, musí tedy být z širší rodiny nebo komunity
mladistvého a musí u něj požívat autority, aby mohla dohled nad ním účinně zajistit.
Podmínky většinou nesplňují rodiče obviněného, protože i jejich špatná výchova
vyústila v páchání trestné činnosti mladistvým. Aby mohl být mladistvý jako náhradu
vazby umístěn v péči důvěryhodné osoby, musí být splněny následující podmínky91 .
Tato osoba musí být ochotná a schopná ujmout se péče o něj, písemně se musí zavázat,
že bude o mladistvého pečovat a převezme odpovědnost za to, že mladistvý bude
dodržovat podmínky určené soudem. Také mladistvý musí souhlasit se svěřením do
péče této osoby, písemně se zavázat, že se bude chovat podle dohodnutých podmínek a
splní i další pravidla stanovená soudem pro mládež. Pokud důvěryhodná osoba nebo
mladistvý poruší své povinnosti a neplní své závazky, orgán rozhodující o vazbě je
může těchto závazků zprostit. Následně může určit jinou důvěryhodnou osobu, přijmout
jiné opatření nahrazující vazbu nebo umístit mladistvého obviněného do vazby. V rámci
neprocesních nástrojů, které jsou alternativou vazby, může být umístění mladistvého ve
výchovném zařízení92 nebo soudní rozhodnutí o uložení ústavní výchovy93 a nakonec
také využití tzv. včasné pomoci probačního úředníka. Tyto prostředky je možné
vzájemně kombinovat a v praxi se doporučuje více využívat včasné pomoci probačního
úředníka, který je schopen nejlépe na mladistvého odborně působit. Nejméně pozitivně
je odbornou veřejností přijímáno umístění mladistvého obviněného ve výchovném
90
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§ 42 zák.č.359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí v platném znění
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ústavu, kdy hrozí negativní ovlivnění ostatních svěřenců a může vznikat riziko šikany a
vzájemné agresivity chovanců.
Můžeme konstatovat, že legislativní zpřísňování podmínek, kdy je možné vzít
mladistvého do vazby, vede k situaci, kdy se ve vazbě v posledních letech ocitá jen
velmi malý počet mladistvých obviněných. Jde zejména o osoby obviněné ze závažné
násilné trestné činnosti nebo o pachatele recidivisty majetkové kriminality. Zdá se, že
v oblasti vazby mladistvých pachatelů již není významnější prostor pro využívání
alternativních opatření a současný stav je vyhovující.

Výkon vazby v současné právní úpravě
Výkon vazby upravuje a stanovuje zákon č.293/1993 Sb. o výkonu vazby a
vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 109/1994 Sb. řád výkonu vazby. Tyto zákonná
pravidla stanovují podmínky pro výkon vazby obviněnými v průběhu trestního řízení a
současně stanovují práva a povinnosti obviněných. Jde o základní předpisy, které určují
postavení Vězeňské služby v procesu výkonu vazby a deklarují dozor nad udržováním
všech pravidel výkonu vazby. Základním pravidlem pro výkon vazby je platící
presumpce neviny, která tak zásadně odlišuje výkon vazby od výkonu trestu odnětí
svobody. Na osobu ve výkonu vazby proto nelze pohlížet jako na viníka trestného činu.
Obviněný- tedy osoba, proti které je vedeno trestní řízení, ale která nebyla pravomocně
odsouzena- je dodán do výkonu vazby na písemný příkaz vydaný soudem na základě
rozhodnutí o vzetí do vazby. Toto rozhodnutí musí být připojeno k příkazu o vzetí do
vazby. Obviněného se ujímá Vězeňská služba.

Historie výkonu vazby

V rámci historického náhledu sahá tradice českého vězeňství do roku 1850, kdy
v rámci zestátnění soudnictví a vězeňství na území Rakousko-Uherska došlo k prvním
jednotným zákonným úpravám vězeňských pravidel. Rakouský trestní řád upravoval
výkon vazby, stanovoval pravidla, aby nedošlo ke srozumění obviněných ve vazbě
s jinými osobami, zakazoval vstup nepovolaných osob do prostor vazby. Místo výkonu
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vazby nebylo zákonem pevně stanoveno, ale předpokládalo se, že půjde o policejní
věznici. Přednost byla dávána samovazbě, neměly být pohromadě osoby různého
pohlaví, zkušení zločinci s nezkušenými a mladiství s dospělými. Vězeň si mohl na
vlastní náklad opatřovat předměty denní potřeby, mohl mít vlastní oděv a prádlo. Soud
mohl obviněnému povolit návštěvu a to za dozoru soudního úředníka. Spoután mohl být
vězeň pouze tehdy, když se choval zvláště násilně nebo se pokoušel o útěk. Dopisy a
zásilky mohl zatčený přijímat a odesílat jen s vědomím vyšetřujícího soudce,
s výjimkou psaní vyšším justičním úřadům, kterým mohl obviněný psát kdykoliv.
Výkon vazby musel být alespoň jednou týdně kontrolován neohlášenou návštěvou
okresního soudce ve věznici.
V roce 1918 vzniklá Československá republika převzala justiční a
vězeňský systém rakouské monarchie, pouze v průběhu času tento systém
zdokonalovala. V roce 1945 vydal prezident republiky dekret č.112/1945 Sb. o správě
soudních věznic a trestních ústavů, který přehledně stanovil, kdo má vykonávat nad
soudními věznicemi dozor. Větší změny pro výkon vazby pak přinesl zákon č. 319/1948
Sb. o zlidovění soudnictví. Zde byl zaveden pojem Sbor uniformované vězeňské stráže
(zkratka SVS), který měl na starosti soudní věznice a dozor nad nimi byl svěřen
soudním komisařům. Dále věznice podléhaly občanské kontrole, kterou mohli provádět
členové Národního shromáždění a v rámci své funkce byli oprávněni vstupovat do
věznic a hovořit s trestanci i obviněnými. Vrchní dozor nad vězeňskými ústavy náležel
ministru spravedlnosti. Další změnu přinesla novela č.67/1952 Sb., která výkon trestu
odnětí svobody a vazby převedla do ústavů ministerstva národní bezpečnosti. V roce
1968 vydalo Ministerstvo spravedlnosti nový Řád pro výkon vazby, který měl více
poskytovat záruku dodržování zákonnosti a práv občanů a představoval pokrok
v celkové úpravě režimu vazby.
Dne 1.1.1993 nabyl účinnosti nový zákon č.555/1992 Sb o Vězeňské službě a
justiční stráži České republiky, kterým byla zřízena Vězeňská služba. Vznikla
transformací Sboru nápravné výchovy a jejím úkolem je zajišťovat výkon vazby a
výkon trestu odnětí svobody, ochranu bezpečnosti a pořádku v budovách soudů, státních
zastupitelství a Ministerstva spravedlnosti. Má postavení správního úřadu a její ředitel
je přímo podřízený ministru spravedlnosti, je jím jmenován i odvoláván. Byly posíleny
pravomoci ředitelů vazebních i normálních věznic a to zejména v oblasti ekonomické a
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personální. Také byl zaveden systém vnitřní kontroly, kdy dozor nad výkonem vazby a
trestu vykonávají příslušní státní zástupci, poslanci a inspekční instituce při Radě
Evropy a Organizaci spojených národů.

Problematika výkonu vazby
Nástup do vazby

V současné době na území České republiky existuje 36 věznic, z toho 10
vazebních a dva detenční ústavy. Každá vazební věznice má svůj vlastní vnitřní řád,
který má poskytnout obviněným při nástupu do výkonu vazby základní informace o
jejich právech a povinnostech, o organizaci dne a chodu věznice. Také by se mělo
obviněným dostat informace o kontaktech na organizace důležité pro jejich situaci.
Obviněný je přijat do vazby na písemný rozkaz soudu, vydaný na základě rozhodnutí o
vzetí do vazby. Při přijetí je ověřena totožnost obviněného, je seznámen s právy a
povinnostmi, je mu provedena důkladná osobní prohlídka, prohlídka osobních věcí a
lékařská prohlídka. V případě nutnosti jsou provedena hygienická a protiepidemická
opatření. Následně obviněný obdrží ústavní oděv a je umístěn na celu příjmového
oddělení. Vězeňský lékař na základě vyšetření stanoví jeho zdravotní klasifikaci a poté
může být obviněný umístěn k dalším obviněným. Při umísťování osob by mělo být vždy
dbáno na splnění účelu vazby, mravní zásady a potřeby vězně. Pokud obviněný splňuje
přesně stanovené podmínky, může používat vlastní oděv, prádlo a obuv. Musí být ale
zajištěna pravidelná výměna a to buď formou poštovní zásilky nebo při osobní návštěvě
členů rodiny nebo advokáta obviněného. Pokud musí vězeň nosit ústavní oděv, je mu
jeho výměna poskytována jednou týdně, ložního prádla pak jednou za čtrnáct dní.
Pokud obviněný propůjčené věci poškodí, má povinnost škodu nahradit z vlastních
finančních prostředků.
Obviněný má právo jednou za den na hodinovou vycházku v prostorách k tomu
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určených, ale může toto odmítnout a zůstat na cele. Po celou dobu vycházky je
obviněný pod dohledem pracovníka VS. Pouze v mimořádných případech může právo
na vycházku omezit obviněnému ředitel věznice. Osoby ve výkonu vazby mají právo
dvakrát týdně na sprchování teplou vodou, na základě lékařského dobrozdání a
z hygienických důvodů pak častěji. Obviněný ve vazbě dostává třikrát denně stravu,
z toho alespoň jednou denně teplou. Také má právo dvakrát denně na horkou vodu
k zalití nápoje. Obviněný má právo na nepřetržitý osmihodinový spánek, kdy večerka
začíná v 22.00 hodin a budíček je v 6.00 hodin.
Korespondence

Orgán činný v trestním řízení má právo kontrolovat obviněnému korespondenci,
ale pouze v těch případech, kdy je obviněný ve vazbě z důvodu, aby nemohl ovlivňovat
svědky a jiné účastníky řízení94. Novelou č. 208/2000 Sb. bylo výslovně upraveno, že
tato kontrola musí být provedena nejdéle do 14 dnů od přijetí korespondence.
V případech, kdy je obviněný ve vazbě z ostatních důvodů vazby, provádí kontrolu jeho
korespondence Vězeňská služba. Pokud tato při kontrole zjistí, že obsah korespondence
zakládá podezření z trestné činnosti, musí tuto korespondenci zadržet a předat ji
orgánům činným v trestním řízení. O zadržení takovéhoto dopisu musí být obviněný
informován a dopis musí být založen do spisu. Pokud obsahem dopisu už došlo ke
spáchání trestného činu, založí se do spisu kopie a originál musí být předán státnímu
zástupci k dalším opatřením.

Nikdo však nesmí kontrolovat korespondenci mezi

obviněným a jeho obhájcem, mezi obviněným a orgány České republiky nebo mezi
obviněným a mezinárodními organizacemi příslušnými k projednávání ochrany
lidských práv 95 . Kontrola takovéto korespondence je nepřípustná a protizákonná. O
všech kontrolách korespondence činí soudce záznam ve spisu, ve kterém je uvedena
adresa a jméno adresáta nebo odesílatele, datum provedení kontroly a jméno osoby,
která kontrolu provedla. Podobná pravidla platí i pro orgány Vězeňské služby. I ten
musí o kontrole provést záznam do spisu. Pokud Vězeňská služba zadrží písemnost,
oznámí toto věznici a adresátovi pak sdělí tu část obsahu, která není z hlediska trestního
řízení závadná.
94
95

§ 67 písm. b) TrŘ
§ 13 odst. 3 VýkV a § 62 a 71 ŘVV
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Návštěvy

Obviněný ve vazbě má právo přijímat návštěvy a to v počtu nejvýše 4 osob
jednou za dva týdny a to po dobu jedné hodiny. Mladistvý obviněný pak má právo na
takovouto návštěvu jednou za týden. Ředitel věznice má pravomoc povolit přijetí
návštěvy obviněnému častěji nebo po delší dobu. Do maximálního povoleného počtu
osob při návštěvě se započítávají i nezletilé děti, ale ty mohou navštívit obviněného ve
vazbě pouze v doprovodu osoby starší 18 let. Příslušný soudce může s ohledem na
důvod vazby stanovit podmínky pro uskutečnění návštěvy, zejména termín návštěvy,
okruh osob , které se mohou dostavit na návštěvu, případně podmínku přítomnosti
orgánu činného v trestním řízení.
Státní zástupce a soudce tedy nedávají předchozí písemný souhlas k uskutečnění
návštěvy, ale mohou stanovit podmínky návštěvy. Pokud nejsou tyto podmínky splněny,
Vězeňská služba návštěvu obviněného neumožní. Záznam o tom pak provede do
osobního spisu obviněného.

Pokud soud nestanovil jinak, probíhají návštěvy u

obviněných, kteří jsou ve vazbě z důvodů § 67 písm.a)nebo c) TrŘ bez přítomnosti
orgánu činného v trestním řízení, u obviněných ve vazbě podle § 67 písm. b) TrŘ pak za
jeho přítomnosti. Návštěvy by se měly zpravidla konat v pracovní den, v denní době a
v návštěvní místnosti věznice, upravené a vybavené pro tento účel. Všechny tyto
případné úpravy nesmí bránit běžnému hovoru a vizuálnímu kontaktu návštěvníků
s obviněným. V odůvodněných případech může ředitel věznice rozhodnout, že se
návštěva může uskutečnit v místnosti, kde není obviněný od návštěvy oddělen
přepážkou. Pokud přímý příbuzný obviněného se nalézá také ve vazbě nebo výkonu
trestu a jejich vzájemné návštěvě nebrání obava z maření objasňování skutečností
důležitých pro vyšetřování, může ředitel věznice jejich návštěvu zprostředkovat přímo
ve věznici. Většinou se tak děje ve velmi odůvodněných případech, zejména
z naléhavých osobních nebo rodinných důvodů. Náklady vynaložené na takovouto
návštěvu hradí obviněný. Zaměstnanec Vězeňské služby může návštěvu obviněného
předčasně ukončit, pokud dochází k porušení vnitřního pořádku věznice nebo je
ohrožena bezpečnost. Při návštěvě může obviněný obdržet balíček s osobními věcmi a
povolenými potravinami do hmotnosti 5 kg.
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Zvláštní návštěvy obviněného

Návštěvy obhájce může obviněný ve věznici přijímat neomezeně. Může jít i o
advokátního koncipienta, který může předložit písemné pověření. K setkání obviněného
s obhájcem slouží místnosti k tomu určené. Obhájce může svého klienta navštívit
kdykoliv, tedy i ve dnech pracovního klidu a v nočních hodinách. Při těchto návštěvách
může obhájce předat obviněnému balíček. Pokud požádá obhájce o rozmluvu
s obviněným během soudního líčení, uskuteční se tato rozmluva ve vhodné místnosti.
Příslušník Vězeňské služby může být rozmluvě přítomen tak, aby na osoby viděl, ale
neslyšel jejich hovor. Ve vazbě může obviněného také navštívit úředník Probační a
mediační služby, někdy ale pouze se souhlasem soudce nebo státního zástupce.
Mladistvého ve výkonu vazby musí nejméně jednou za tři měsíce navštívit pracovník
orgánu sociálně-právní ochrany dětí a projednat s ním otázky přípravy na budoucí
povolání nebo zaměstnání po ukončení vazby. Tato povinnost se vykonává bez ohledu
na přání mladistvého a bez předem stanovených podmínek takovéto návštěvy. Obviněný
ve vazbě má právo na poskytování duchovních a sociálních služeb a poskytování těchto
služeb není považováno za návštěvy ve smyslu zákona. Ve věznici může vykonávat
duchovenskou činnost kvalifikovaný a schválený duchovní, který je k této činnosti
pověřen vedením příslušné církve nebo náboženské společnosti a s nímž vyslovil
souhlas ředitel věznice. Tito duchovní musí dodržovat právní předpisy pro výkon vazby
a respektovat vnitřní řád věznice. Obviněný má právo na poskytnutí duchovní služby
vždy, kdy je ohrožen jeho život nebo zdraví. Současně nesmí být obviněný nijak nucen
k účasti na bohoslužbách nebo k rozhovoru s duchovními, ale také mu nesmí být nijak
bráněno v účasti na nich. Při těchto příležitostech je většinou nutná přítomnost
pracovníka Vězeňské služby. Obviněný může kdykoliv podat stížnost státním orgánům
České republiky nebo požádat o rozmluvu s jejich představiteli. Takováto žádost musí
být odeslána příslušnému orgánu nejpozději další pracovní den po tom, co jo obviněný
předá pracovníku Vězeňské služby. Rozmluva obviněného s představiteli orgánů České
republiky probíhá bez účasti třetí osoby. Pokud obviněný požádá o rozmluvu
s ředitelem věznice nebo jeho zástupcem, musí mu být tato umožněna bez zbytečného
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odkladu, většinou do jednoho týdne.
Pokud má obviněný finanční prostředky, může požádat o možnost telefonního
hovoru, ze kterého musí být pořízen zvukový záznam96. Telefonní hovory s obhájcem
obviněného probíhají bez kontroly. Jedenkrát týdně si obviněný může zakoupit zboží
z vězeňské kantýny. Nejvyšší peněžní částku, za kterou je možné nákup realizovat,
určuje ředitel věznice. Mladiství obvinění ze zákona nesmějí kupovat tabákové
výrobky. Každý obviněný může obdržet jednou za dva měsíce balík s osobními věcmi a
dovolenými potravinami a to do váhy 5 kg. Toto doruční může proběhnout poštou nebo
při návštěvě. Obsahem balíku mohou být potraviny, hygienické potřeby, knihy,
časopisy a tisk. Zakázány jsou samozřejmě cennosti, zbraně, peníze, alkohol, omamné
látky, skleněné nádoby a některé potraviny. Obsah balíku podléhá kontrole pracovníků
Vězeňské služby. Pokud jsou v zásilce nalezeny léky, musí být následně schváleny
vězeňským lékařem a teprve pak mohou být předány obviněnému.

Vybavení cely

Cely pro pobyt obviněných musí být vybaveny přesně daným způsobem. Cela
musí mít počet lůžek, skříněk na osobní věci a židlí, odpovídající počtu obviněných
umístěných na cele. Dále v cele musí být stolek a sociální zařízení, oddělené od
obývacích prostor zděnou příčkou nebo zástěnou. Dále musí každá cela mít tekoucí
vodu, osvětlení, signalizační zařízení a elektrickou zásuvku k dispozici, pokud má
obviněný vlastní elektrický spotřebič. Doba, po kterou mají obvinění k dispozici teplou
vodu a elektrický proud může být rozhodnutím ředitele věznice z ekonomických
důvodů časově omezena.
Na závěr této kapitoly musím konstatovat, že podmínky v praxi v českých
vazebních věznicích stále nejsou ideální a příčinou je samozřejmě nedoceněný přístup
státních orgánu k tomuto oboru. Ochota investovat rozpočtové prostředky do rozvoje
vězeňství je mizivá a vězeňství jako celek je politiky vnímáno jako politicky
nezajímavé téma, jehož podpora spíše odradí voliče. Tím samozřejmě vzniká v oboru
nedostatek finančních prostředků, proto tedy nelze zajistit dostatečné a odborné
96

Osoby ve vazbě z důvodu §67 písm. B) právo telefonního hovoru nemají
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personální obsazení ve věznicích a současně i optimalizaci materiálního zázemí.
V praxi velké problémy působí permanentní přeplněnost věznic, která přináší nutnost
vytvářet provizorní ubytovací kapacity, často na úkor speciálních oddělení. Všechny
tyto problémy se samozřejmě palčivě projevují i ve vazebních věznicích, kde je situace
o to složitější, že pro obviněné ve vazbě nemá být jejich uvěznění trestem, neboť zda
samozřejmě platí presumpce neviny a na osobu ve vazbě je nutno pohlížet jako na
nevinného.

Analýza statistických údajů o vazbě
Počty obviněných ve vazbě

V této kapitole se chci zaměřit na analýzu statistických údajů, získaných ze
zdrojů Vězeňské služby. V těchto dokumentech lze dohledat statistické údaje od roku
1993. Nejprve jsem se zaměřil na celkové počty obviněných přijatých do vazby v letech
1993 až 2011. Tyto počty jsou uvedeny v Tabulce 1, která poskytuje vývoj počtu
obviněných v jednotlivých letech a to včetně členění podle pohlaví. (Všechny tabulky a
grafy zmiňované v této kapitole jsou přílohou mé práce.)
Počet obviněných ve vazbě činil v roce 1993 celkem 12 023 osob, z toho 492
žen. V následujících letech tento počet začal stoupat každým rokem o nezanedbatelnou
procentuální složku a dosáhl svého maxima v roce 1999, kdy celkový počet obviněných
přijatých do vazby dosáhl počtu 14 084 osob, z toho 906 žen. Ale již následujícího roku
došlo k poklesu obviněných a to na 12 727 osob.
V následujících letech je jasně patrný celkový klesající počet osob přijatých do
vazby a to až do roku 2002, ve kterém je skutečně nápadný nízký počet obviněných
přijatých do vazby a to v počtu 7 776. Následující roky pak přinesly už jen velmi mírně
klesající počet obviněných osob, jejich počty se pohybují mezi 6 000 až 6 500 a to bez
větších výkyvů od roku 2006 až do roku 2011. Jde tedy o celkem setrvalý stav, bez
výraznějších statických vychýlení. Tyto trendy jsou velmi dobře a přehledně patrné na
Grafu 1, který dobře vizuálně znázorňuje stoupající tendenci do roku 1999 a pak
následující pokles, skokový pokles v roce 2002 a následné ustálení počtu obviněných a
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další setrvalý stav. Můžeme se dohadovat, zda stoupající počty vazebně stíhaných do
roku 1999 nemá na svědomí předchozí amnestie prezidenta republiky z roku 1990 a
další z roku 1998. Lidově řečeno, zdá se, že až do této doby byla justice a orgány činné
v trestním řízení zatíženy trestními případy pachatelů recidivistů, kteří nevyužili své
šance na řádný život po propuštění na amnestii a dopustili se znova úmyslných
trestných činů. Snad až tedy do tohoto roku trvalo, než se stav ustálil a situace získala
svoji předchozí rovnováhu.
Nápadný a statisticky výrazný pokles obviněných přijatých do vazby v roce
2002 pak vysvětluji přijetím novely č. 265/2001 Sb.. Tato novela si kladla za cíl redukci
počtu vazeb, urychlení vazebního řízení a snahu zkrátit dobu trvání vazby.
Přinejmenším podle statistických údajů se zdá, že redukce počtu obviněných
umístěných do vazby se zdařila, i když zřejmě zkušenosti z praxe a výsledky prvního
roku jejího působení přinesly v následujícím roce opět mírný vzestup osob ve vazbě, ale
čísla vazebně stíhaných se již nikdy od té doby nevrátila na předchozí hodnoty. Jak jsem
již uvedl výše, v roce 2006 se ustálila na stabilních počtech a ty trvají do 31.12.2011.
Musíme si teprve počkat na statistické údaje za rok 2012, jak a zda vůbec se do
počtu obviněných ve vazbě promítla novela č.459/2011 Sb., která vstoupila v účinnost
1.1.2012. Její vliv na počty vazebně stíhaných, celkovou délku vazby a průběh
vazebního řízení budeme moci lépe posoudit až s větším časovým odstupem a
dostatečným množstvím statistických dat.

Průměrná délka vazby

Další oblastí, na kterou jsem se zaměřil ve statistických údajích vězeňské služby,
je průměrná délka vazby a to jak v přípravném řízení, tak v řízení před soudem. Ze
zdrojů Vězeňské služby jsem sehnal údaje od roku 1998 do roku 2011. V Tabulce 2
jsou uvedeny údaje průměrného trvání vazby ve dnech a to zvlášť pro vazbu
v přípravném řízení a zvlášť pro vazbu v řízení před soudem. Od roku 1998 do roku
2001 se průměrné hodnoty trvání vazby v přípravném řízení pohybovaly mezi 90 až 110
dny, od roku 2002 došlo k výraznému poklesu a od této doby se průměrná doba trvání
vazby v přípravném řízení snížila a pohybuje se mezi 72 a maximálně 83 dny.
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Průměrná doba vazby v řízení před soudem se na rozdíl od doby vazby
v přípravném řízení se nezkrátila tak výrazně jako doba vazby v přípravném řízení,
například v roce 1998 byla tato hodnota v průměru 129 dní a v roce 2009 pak 130 dnů.
Můžeme tedy směle konstatovat, že pokud došlo k poklesu celkové průměrné doby
vazby, tak jak je dobře patrné z Grafu 2, má na tom zásluhu výhradně zkrácení doby
vazby v přípravném řízení, zkrátit dobu vazby v řízení před soudem se nezdařilo ani
novele č.265/2001 Sb.. Jedním z výrazných cílů této novely bylo právě celkové zkrácení
doby vazby, ale v tomto směru se zdá, že její dopad nebyl zas tak výrazný, jak asi
zákonodárci předpokládali. Pro zjednodušení můžeme konstatovat, že průměrná celková
doba vazby klesla ze šesti měsíců v roce 1998 na přibližně pět měsíců v roce 2011.
Samozřejmě, jedná se nepochybně o zlepšení, ale otázkou je, zda dostatečné.
Samozřejmě, hodně záleží na tom, jak se bude průměrná doba vazby vyvíjet po nabytí
účinnosti novely č. 459/2011 Sb.. Dopady této novely samozřejmě zatím nemohly
statistické údaje podchytit a bude bezesporu zajímavé, jestli se podaří tomuto
zákonnému opatření nějak výrazně snížit dobu trvání vazby v řízení před soudem,
pokud současně nedojde i ke změnám v justici, k posílení stavu soudců, jejich
technického a ekonomického vybavení a také posílení stavu soudních úředníků. Na
výsledky působení samotného zákonného opatření se tedy budeme muset počkat.

Věkové složení obviněných ve vazbě

Dále jsem se ve statistických údajích zaměřil na věkové složení obviněných osob
ve vazbě a to i vzhledem k pohlaví obviněných. Srovnával jsem údaje z vybraných let
2000, 2004, 2008 a 2011, tak aby pokud by se v posledních letech projevoval výraznější
trend, například klesajícího věku obviněných, bylo by ho možné zachytit a zpracovat.
Údaje o věku a pohlaví obviněných jsem shrnul do Tabulky 3. Zde jsem rozdělil
obviněné do kategorií podle věku, rozdělil je na muže a ženy a nakonec vyjádřil
v procentech jejich podíl na celkovém počtu obviněných osob ve vazbě. Zejména jsem
si všímal kategorie mladistvých pachatelů, tedy osob mezi 16 a 18 lety. V této kategorii
sice došlo k více než padesátiprocentnímu poklesu počtu obviněných osob a to z roku
2000, kdy bylo ve vazbě 18 obviněných mladistvých, do roku 2011, kdy bylo ve vazbě
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7 mladistvých. Zajímavé ale je, že celkový procentuální podíl mladistvých pachatelů ve
vazbě na celkovém počtu osob ve vazbě se nijak výrazně nezměnil. V roce 2000 tento
podíl činil 0,30 % celkového počtu osob ve vazbě a v roce 2011 pak 0,27% celkového
počtu obviněných. Ze statistického hlediska nejde o nijak výrazný rozdíl a tedy se zdá,
že sice poklesl počet mladistvých obviněných ve vazbě, ale současně poklesl i počet
všech osob ve vazbě a tedy podíl osob mladších 18 let na celkovém objemu pachatelů
trestných činů stíhaných vazebně zůstává prakticky stejný.
Ve všech hodnocených letech je stejný jednoznačný výsledek, kdy největší podíl
na množství obviněných mají dvě věkové kategorie a to od 25 do 30 let a od 30 do 40
let. Tyto „osoby v nejproduktivnějším věku“ mají prakticky padesátiprocentní podíl na
počtu všech obviněných a tento stav se zdá být setrvalým a lety neměnným. Hned jako
třetí nejpočetnější kategorie jsou pachatelé ve věku 21 až 25 let, kteří mají na celkovém
počtu osob ve vazbě velmi slušný podíl. V roce 2000 tento podíl činil 24,82%, v roce
2004 pak 17,25%, v roce 2008 16,15% a v roce 2011 pak klesl na 12,71%. Zdá se tedy,
že podíl mladších pachatelů trestných činů na celkovém počtu zadržených osob klesá. A
stejný snižující se trend můžeme zachytit i v kategorii obviněných mezi 18 a 21 lety,
kde podíl této kategorie na celkovém počtu osob ve vazbě klesl od roku 2000, kdy činil
10,37% do roku 2011, kdy je 6,51%. Je tedy otázkou, zda se jedná o větší využívání
alternativních opatření k vazbě ze strany orgánů činných v trestním řízení, a to zvláště u
pachatelů nižších věkových kategorií, nebo zcela prostě o celkový pokles
procentuálního poddílu mladších lidí v celé společnosti. Toto je ale otázka pro širší
sociologickou statistickou studii.
Naproti tomu se dá ze statických údajů Vězeňské služby odvodit jeden zajímavý
a zcela jasný trend a to ten, jak výrazně stoupá procentuální poddíl obviněných ve
vyšších věkových kategoriích. Jde zejména o kategorii pachatelů ve věku 50 až 60 let.
Jejich podíl na celkovém počtu obviněných ve vazbě činil v roce 2000 pouhých 2,77%,
ale v roce 2004 to bylo 3,79%, v roce 2008 pak 5,16% a v roce 2011 dokonce 7,46%.
Jde tedy o jednoznačně stoupající podíl pachatelů této věkové kategorie na celkovém
počtu osob ve vazbě. Stejný trend stoupajícího podílu můžeme objevit i v kategorii
obviněných mezi 60 a 70 lety, kde jde samozřejmě o čísla řádově nižší, ale i zde se
jedná o stoupající tendenci. Obvinění mezi 60 a 70 lety se v roce 2000 podíleli na
celkovém počtu 0,34% a v roce 2011 už to bylo 1,38%. Zdá se, že stav společnosti, kdy
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se lidé dožívají vyššího věku a zůstávají ekonomicky a společensky aktivní i
v pozdějších letech svého života, platí i pro pachatele trestných činů. Vypadá to, že
soudy budou mnohem častěji přicházet do styku s pachateli „pracujícími důchodci“ a
bude nutno tomu přizpůsobit nejen soudní jednání, ale samozřejmě i podmínky v našem
vězeňství. Pobyt většího počtu starších osob ve věznici bude přinášet mnohé
komplikace, ať už se jedná o jejich častější potřebu lékařské péče, zdravotní a
hygienická omezení a stravovací režim. Zdá se, že průměrný zvyšující se věk
společnosti s sebou nese i zvyšující se věk pachatelů trestných činů a já se domnívám,
že české vězeňství na to bude muset reagovat, samozřejmě, pokud mu to ekonomická
situace umožní. Všechny tyto trendy v procentuálním složení obviněných ve vazbě jsem
zachytil v Grafu 3 až Grafu 6, které jsou vypracovány pro každý jednotlivý zkoumaný
rok a jednotlivé věkové kategorie pachatelů jsou barevně odlišeny a je graficky
znázorněn jejich podíl na celkovém počtu obviněných osob ve vazbě.

Mladiství obvinění ve vazbě

Jako poslední speciální kategorii jsem zkoumal počty mladistvých obviněných
ve vazbě a to v letech 2000 až 2011. Pokusil jsem se zachytit i údaje z roku 2012, ale
zde jsou k dispozici stavy obviněných pouze k 24.10.2012. Tyto údaje jsou obsahem
Tabulky 4. Také jsem zahrnul do této tabulky rozdělení obviněných podle pohlaví.
V případě obviněných mladistvých můžeme konstatovat, že jejich počty měly od roku
2000 do roku 2007 jednoznačně klesající trend, kdy se od roku 2003 trvale drží pod
stovkou obviněných ročně. Dá se říci, že tyto počty kopírují klesající počty všech
vazebně stíhaných a jak jsem konstatoval výše, celkový procentuální podíl mladistvých
obviněných na celkových počtech nijak výrazně neklesá. Počet mladistvých dívek ve
vazbě je minimální a podíl počtu dívek ve vazbě na počtu všech mladistvých ve vazbě
činí cca 3%, přitom podíl žen ve vazbě na celkovém počtu obviněných osob ve vazbě se
pohybuje kolem 5%.
V roce 2007 dosáhl počet mladistvých obviněných ve vazbě zatím rekordně
nízkého počtu 34 osob a od té doby nebyl tento rekordně nízký údaj překonán. Určitá
šance se jeví v letošním roce 2012, kdy stav mladistvých ve vazbě je ke dni 24.10.2012
zatím 32 osob. V roce 2008 počet osob do 18 let ve vazbě sice vzrostl na 61, ale v letech
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následujících počty zadržených mladistvých nepřesáhly počet padesáti osob a držely se
na konstantních hodnotách. I v této kategorii můžeme pouze odhadovat případné
působení novely č.459/2011 Sb., ale já se domnívám, že počet mladistvých obviněných
ve vazbě je v současné době na velmi nízkých hodnotách a jeho výrazné skokové
snížení nelze očekávat. Je jasné, že již dnes orgány činné v trestním řízení používají
vazbu pouze u mladistvých pachatelů, kdy ji skutečně nelze nahradit jiným
alternativním opařením. Možná lze počty vazebně stíhaných mladistvých snížit v počtu
jednotlivců, ale nějaké prudké omezení již dnes nízkého stavu obviněných osob do 18
let ve vazebních věznicích nelze podle mého názoru očekávat.
Klesající počty mladistvých obviněných ve vazbě dobře ilustruje Graf 7 a
celkové nejdříve klesající a nyní stagnující počty osob do 18 let věku ve vazbě dobře
graficky znázorňuje.

Trestné činy, pro které bývalí mladiství pachatelé nejčastěji

stíhání a je na ně uvalena vazba, lze rozdělit do tří kategorií. Jednak jde o násilné trestné
činy, zejména loupeže97 a úmyslné ublížení na zdraví98, které se na celkovém složení
trestných činů podílejí takřka 40%. Dále jde o trestný čin krádeže99, který představuje
30% všech trestných činů spáchaných mladistvými a za který byli vzati do vazby.
Zbytek trestných činů pak představuje maření úředního rozhodnutí 100 nebo řízení
motorového vozidla bez řidičského oprávnění 101 . Podle ročenky Vězeňské služby se
průměrná délka vazby u mladistvých pohybuje kolem 50 až 60 dnů a je tedy
neporovnatelně nižší než průměrná délka vazby dospělých pachatelů. Zdá se, že
speciální přístup soudnictví k problematice mladistvých pachatelů, zvláštní senáty, které
se zabývají pouze případy mladistvých pachatelů a systematické věnování se
problematice mladistvých pachatelů i ze strany probačních úředníků přináší své ovoce a
jak počty mladistvých osob ve vazbě, tak i průměrná délka vazby těchto osob nejsou
nijak katastrofální. Situace ve vazbě mladistvých osob se zdá být vyrovnaná se mírně se
zlepšující tendencí.
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§ 234 trestního zákona 40/2009 Sb.
§ 221 a §222 trestního zákona 40/2009 Sb.
99
§ 247 trestního zákona 40/2009 Sb.
100
§ 171 trestního zákona 40/2009 Sb.
101
§ 180 d trestního zákona 40/2009 Sb.
98
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Judikatura

Rozdělení Judikatury

V rámci rozhodování Ústavního soudu je možné rozdělit předmětnou judikaturu
do mnoha kategorií, jelikož institut vazby je širokým tématem a stížnosti na
rozhodování v rámci tohoto institutu se jen hrnou. Což je celkem oprávněné, jelikož se
jedná o krajní prostředek, který zasahuje do jednoho z nejzákladnějších lidských práv a
to osobní svobody. Není tedy žádných sporů, že obhajoba se snaží ve většině případů
napadat rozhodnutí okresních a krajských soudů u soudu ústavního.
Institut vazby jako prostředek či způsob zajištění osoby v trestním řízení, velice
omezuje základní práva obviněných, vede k časovému omezenému zbavení osobní
svobody v nepoměrně větším rozsahu než je tomu u jiných zajišťovacích úkonů.
Nejedná se ovšem o trest samotný, pouze o zajišťovací úkon, který má vést k ochraně
účelu trestního řízení, ale přesto jsou orgány rozhodující o vazbě vázány pravidly pro
její ukládání a trvání.
Dalším velkým dílem judikatury v tomto ohledu jsou stížnosti přímo na orgány,
které o vazbě rozhodují. Zde dochází k velkému průlomu s příchodem novely č.
459/2011 Sb.. A je nasnadě, že těchto stížností by nyní mohlo být méně. V současné
chvíli se tyto nálezy a usnesení Ústavního soudu stávají víceméně bezpředmětnými,
jelikož se zabývají individuálním přístupem k rozhodování státních zástupců a jejich
legality. Ve velké míře se tato část judikatury týká zejména rozhodování o trvání vazby,
které před novelou náleželo státnímu zástupci podle §71 odst.3 zákona č. 141/1961 a
tedy stěžovatelé napadali základní princip práva na spravedlivý proces, zejména
s ohledem na princip „nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci“ dle listiny
základních práv a svobod jež je součástí ústavního pořádku.
V rámci těchto stížností je velice často upozorňováno na nerespektování práva
obviněného být slyšen v rozhodování o stížnosti proti usnesení státního zástupce o
dalším trvání vazby, jako například v případě ústavní stížnosti O. T., proti usnesení
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Okresního soudu v České Lípě ze dne 11. 7. 2005, sp. zn. 0 Nt 1161/2005, kde je
uvedeno „Nález pléna Ústavního soudu ze dne 22. 3. 2005 ve věci sp. zn. Pl. ÚS 45/04,
na který stěžovatel v ústavní stížnosti poukazuje, zrušil ustanovení § 242 odst. 2
trestního řádu ke dni vyhlášení tohoto nálezu ve Sbírce zákonů. K vyhlášení došlo dne
17. 6. 2005 pod č. 239/2005 Sb., tedy ještě před rozhodnutím Okresního soudu v České
Lípě o stížnosti proti usnesení státní zástupkyně o ponechání stěžovatele ve vazbě (11. 7.
2005). Ve shora uvedeném nálezu pléna Ústavního soudu byl vysloven závazný právní
závěr, že dle čl. 5 odst. 4 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod je nutné
slyšení obviněného soudem předtím, než je rozhodováno o jeho stížnosti proti usnesení
státního zástupce o dalším trvání vazby. Nedostatek výslovné právní úpravy na úrovni
jednoduchého práva nemůže při existenci norem vyšší právní síly, tj. Listiny a Ústavy
České republiky, obstát jako důvod pro porušení ústavně zaručených základních práv a
svobod. Zmíněná Úmluva je již od 18. 3. 1992 součástí právního řádu České republiky a
má aplikační přednost před zákonem. Rozhodování soudu o stížnosti proti usnesení
státního zástupce o dalším trvání vazby (jež bylo uskutečněno v neveřejném zasedání,
aniž měl stěžovatel plnou možnost uplatnění svých ústavně zaručených procesních práv)
není v souladu s touto Úmluvou a zasahuje do základních práv a svobod stěžovatele.“102
Podívejme se teď přece jenom komplexněji na Nález pléna ústavního soudu ze dne 22.
3. 2005, kde se ústavní soud věnuje hlavní otázce rozporu ustanovení § 242 odst. 2
zákona č. 141/1961 Sb. se článkem čl. 5 odst. 4 Úmluvy o ochraně lidských práv a
základních svobod o nutném slyšení obviněného soudem předtím, než je rozhodováno o
jeho stížnosti proti usnesení státního zástupce o dalším trvání vazby. V tomto případě
Ústavní soud přímo poukazuje na úpravu v okolních státech a na principy zakotvené
v Listině základních práv a svobod. Ústavní soud se vyjadřuje k potřebě novely
trestního řádu a k úpravě principů rozhodování o trvání vazby.
„Podle názoru Ústavního soudu není ustanovení § 242 odst. 2 trestního
řádu rozporné s čl. 5 odst. 4 Úmluvy samostatně, ale pouze ve vztahu k těm ustanovením
trestního řádu, která upravují soudní přezkum usnesení státního zástupce o dalším
trvání vazby. Bylo by proto zřejmě vhodnější, pokud by řízení o tomto soudním
přezkumu bylo upraveno samostatně. Tedy obdobně, jako v případě řízení o vzetí
obviněného do vazby (§ 77 odst. 2 trestního řádu), nebo jako je tomu v německé a
102
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rakouské úpravě. V samostatné úpravě by totiž mohlo lépe a jednoznačněji dojít k
úpravě povinností soudů při přezkumu rozhodnutí státního zástupce o dalším trvání
vazby na straně jedné, i práv obviněného (jakož i státního zástupce, jako druhé procesní
strany) na straně druhé. Jedná se především o časové hledisko, o otázku povahy
"slyšení" obviněného, vyrozumění dotčených subjektů (resp. obhájce v případě
obviněného) o jeho konání, a v neposlední řadě i o případnou možnost obviněného
vzdát se tohoto práva. Za takových podmínek by ustanovení § 242 odst. 2 trestního řádu
mohla být nadále v nezměněné podobě součástí trestního řádu. Do doby jednoznačné
úpravy této problematiky bude pouze na obecných soudech, aby vzhledem k důvodům,
které vedly Ústavní soud k tomuto rozhodnutí, nalézaly procesní postupy a dotvářely tak
právo. Ústavní soud je totiž tzv. negativním zákonodárcem, bez oprávnění pozitivně
formovat zákony, coby předpisy jednoduchého práva. K pozitivnímu formování
právního řádu je oprávněn v souladu se zásadou dělby státní moci demokraticky
zvolený zákonodárný orgán, tedy Parlament. Ústavní soud je pouze oprávněn rušit ty
součásti jednoduchého práva, které jsou v rozporu s ústavním pořádkem. Z uvedených
důvodů návrhu II. senátu Ústavního soudu vyhověl a § 242 odst. 2 trestního řádu podle
§ 70 odst. 1 ZoÚS, zrušil.“103 A tedy velké množství stížností se týká zejména tohoto
ustanovení a této problematiky.

Dalšími obecnou kategorií, která se přiklání

k velice individuálnímu přístupu, je možnost dosáhnout účelu vazby alternativním
opatřením, například zárukou, slibem či dohledem. O tomto se vyjadřuje ústavní soud
ve svých rozhodnutích, že by orgány rozhodující o vazbě se měli otázkou náhradních
opatření zabývat již při rozhodování o vazbě a případně odůvodnit, proč k alternativním
opatřením nebylo přistoupeno. „Ústavní soud má za to, že Vrchní státní zastupitelství v
Olomouci, pobočka Brno, i Krajský soud v Brně pochybily, když se při zkoumání
jednání stěžovatele v minulosti neseznámily s obsahem předmětných zpráv Probační a
mediační služby ČR a nezajistily si tak dostatek podkladů a poznatků pro zhodnocení
všech okolností svědčících pro i proti omezení osobní svobody stěžovatele. Skutečnosti
získané z těchto zpráv jsou přitom zásadní pro hodnocení důvodné obavy "ze skrývání
se či útěku". Jde totiž o ony konkrétní okolnosti, které si ovšem oba orgány státní moci,
jejichž rozhodnutí zasáhla do základních práv stěžovatele, neověřovaly. Jejich liknavý a
nedbalý postup Ústavní soud nemůže ponechat bez vyslovení kritiky. Rovněž samotná
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hrozba vysokého trestu odnětí svobody (5 až 12 let) není s ohledem na judikaturu
Ústavního soudu (viz bod 24) pro naplnění citovaného vazebního důvodu dostačující. Z
rozhodnutí stížnostního soudu také vůbec nevyplývá, zda-li se zabýval možností přijmout
peněžitou záruku či písemný slib stěžovatele, které jako šetrnější varianty byl soud
povinen zvažovat ve vztahu k vazebním důvodům dle § 67 písm. a) tr. řádu.“104

Útěková vazba a judikatura

Ustanovení §67 písm. a) trestního řádu jasně definuje podmínky „útěkové“
vazby a to že obviněný smí být vzat do vazby jen tehdy, pokud z jeho chování nebo
z dalších konkrétních skutečností vyplývá důvodná obava, že uprchne nebo se bude
skrývat, aby se vyhnul trestnímu stíhání nebo trestu. Dále jsou taxativně vyjmenovány
okolnosti pro vzetí do vazby a to „nelze-li jeho totožnost hned zjistit, nemá-li stálé
bydliště anebo hrozí-li mu vysoký trest“. V tomto ustanovení je velice často cílem
stížností podmínka vysokého trestu, která je ze strany obviněného nejčastějším
důvodem pro podání stížnosti k Ústavnímu soudu. Ústavní soud se v mnohých svých
nálezech vyjadřuje k této podmínce a s připomínkou o individuálním posouzení
stížností, ovšem i dává určité vodítko pro obecné soudy, jak posuzovat tuto podmínku a
to přímo.“ Výklad zákonné podmínky "hrozby" vysokým trestem Ústavní soud
interpretuje ve smyslu konkretizace a individualizace trestněprávní kvalifikace skutku
ve vztahu k obviněnému, a to na základě zjištění konkrétních skutečností,
opodstatňujících důvodnost trestního stíhání.
"Hrozbou vysokým trestem" lze odůvodnit uložení tzv. útěkové vazby toliko v
těch případech, kdy na základě zjištěných skutečností opodstatňujících důvodnost
podezření ze spáchání zvlášť závažného trestného činu, lze předpokládat uložení trestu
odnětí svobody ve výši nejméně kolem osmi let.
Obviněný může a má právo naproti tomu namítat a prokazovat za těchto
okolností existenci konkrétních skutečností (silných důvodů), jež důvodnou obavu z
následků uvedených v § 67 písm. a) tr. řádu eliminují a vylučují tak aplikaci
104
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předmětného vazebního důvodu.“105 V tomto Nálezu skutečně dává Ústavní soud jakési
vodítko pro soudy obecné, jak vykládat „hrozbu vysokým trestem“, ale je nutné se na to
podívat s objektivním nadhledem a zhodnotit, že vyjádření „kolem osmi let“ je velice
extenzivním vyjádřením a není autorovi jasné, jak by obecné soudy měly rozhodovat,
aniž by se v některých případech nejednalo o analogii k tíži obviněnému.
V dalších Nálezech Ústavní soud pouze odkazuje na tento nález, ale již ho nijak
neupřesňuje a jen upozorňuje, že „hrozba vysokým trestem“ není rozhodně jedinou
podmínkou při vzetí do vazby podle §67 písm. a) zákona 141/1961 Sb., i když většina
napadených rozhodnutí odůvodňuje vzetí do vazby právě touto podmínkou. Ústavní
soud zde sice vyjádřil svůj názor, ale je otázkou, zda se jedná o pomyslné „vodítko“,
které je ku pomoci obecným soudům nebo spíše k tíži.
Velice často se setkáváme se vzetím do „útěkové“ vazby na základě snahy
obviněného se záměrně vyhýbat trestnému stíhání a to způsobem, že obviněný setrvává
v cizině. Většina těchto případů je sice odůvodněna, ale i zde nacházíme některé
výjimky, které se následně dostanou, až k ústavnímu soudu jako např. I. ÚS 603/07-1 ze
dne 7.6.2007, kde dokonce stěžovatel odkazoval na konstantní judikaturu Evropského
soudu pro lidská práva, která staví rovinu osobní svobody a presumpce neviny nad
veřejným zájmem.

Koluzní vazba

Dle § 67 písm. b) TrŘ, smí být obviněný vzat do vazby jen tehdy, jestliže z jeho
jednání nebo z dalších konkrétních skutečností vyplývá důvodná obava, že bude působit
na dosud nevyslechnuté svědky nebo obviněné nebo jinak mařit objasňování skutečností
závažných pro trestní stíhání.
V případě tohoto důvodu existuje spousta judikátů zabývající se právě trváním a
setrváním ve vazbě, jelikož tento důvod má specifické lhůty a ty jsou následně
napadány u Ústavního soudu. Tato skupina judikátů je víceméně neúspěšná a proto se
více zaměříme na zajímavou problematiku definice „dosud nevyslechnutých svědků
nebo obviněných“.
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Ústavní soud se k tomuto problému vyjadřuje takto: „Zde nelze opomenout text
ustanovení § 67 písm. b) trestního řádu v platném znění. Z něho plyne, že koluzní
vazební důvod je dán, je-li důvodná obava, že obviněný "bude působit na dosud
nevyslechnuté svědky nebo spoluobviněné nebo jinak mařit objasňování skutečností
závažných pro trestní stíhání.". Trestní řád proto nepodmiňuje existenci tohoto
vazebního důvodu obavou z ovlivňování svědků nebo spoluobviněných nevyslechnutých
dosud soudem, jak platilo v předchozí právní úpravě před 1. 1. 1999, nýbrž jen "dosud
nevyslechnutých", což se bude dít zpravidla již v přípravném řízení, tím byla zásadním
způsobem zúžena možnost uplatnění koluzního důvodu vazby. Městský soud tedy
pochybil, pokud spatřoval existenci důvodu vazby v podstatě až do doby skončení
vyšetřování (výslovně v relaci k působení na spoluobviněné), či dokonce až do skončení
jejich výslechu při hlavním líčení.“106 Zde je jasně řečeno, že koluzní vazba je čistě
z důvodu neovlivňování dosud nevyslechnutých a tedy ji nelze k tíži obviněného
prodlužovat až do skončení hlavního líčení.
Dalším velice známým nálezem je ten, kde se ústavní soud opět
vyjadřuje k materiálnímu posouzení zájmů mezi objasněním trestného činu a osobní
svobodou jednotlivce a to : „Vazební důvod podle ustanovení § 67 písm. b) trestního
řádu, tedy důvod pro tzv. koluzní vazbu, je obecně dán, jsou-li v posuzovaném případě
zjištěny konkrétní skutečnosti, odůvodňující obavu, že obviněný bude mařit zjišťování
skutkových okolností, důležitých pro objasnění věci, a to postupem upraveným trestním
řádem, tedy zpravidla dokazováním. Ani doznání pachatele jistě zpravidla není
způsobilé pouze samo o sobě eliminovat důvody pro tzv. koluzní vazbu, nicméně soudy,
rozhodující o uvalení vazby podle ustanovení § 67 písm. b) trestního řádu, musí
přezkoumatelným způsobem odůvodnit, z jakých důvodů převyšuje zájem na
objasňování trestného činu zájem na svobodě jednotlivce. Tak se však v projednávané
věci nestalo, neboť odůvodnění napadeného usnesení uvedené pouhou částí věty "., když
dosud nebyly vyslechnuty všechny osoby, které se podílely na výrobě bankovek nebo
byly jejich držiteli představit nespočet případů, kdy dosud nebyly vyslechnuty všechny
osoby participující na trestném činu, to však samo o sobě ještě není bez dalšího
důvodem pro uvalení koluzní vazby.“107 Zde se opět objevuje určitá možnost pro obecné
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107
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soudy, jak nahlížet na problematiku koluzní vazby. Zejména pokud je přednesen
problém rozporu ochrany zájmu a osobní svobody jednotlivce.

Předstižná vazba

Předstižná vazba, dle mého názoru, je více flexibilní než ostatní vazební důvody,
ačkoliv judikatura k tomuto důvodu není tak rozsáhlá jak by se dalo očekávat.
Ustanovení obsažené v § 67 písm.c) TrŘ. přichází s velice nekonkrétním popisem
vazebního důvodu a následně judikatura tuto paralelu ještě více podporuje volním
výkladem některých pojmů. V návaznosti na tyto fakta je s podivem, že se stížnosti na
rozhodování soudů objevuje v menší míře než u předchozího důvodu.
Ale podívejme se na předstižnou vazbu nejdříve z obecného hlediska. Předstižná
vazba připadá do úvahy jen tehdy, jestliže z jednání obviněného nebo z dalších
konkrétních skutečností vyplývá důvodná obava, že bude opakovat trestnou činnost, pro
niž je stíhán, dokoná trestný čin, o který se pokusil, nebo vykoná trestný čin, který
připravoval nebo kterým hrozil a 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 tento trestný čin spáchal obviněný, a s ohledem na
osobu obviněného, povahu a závažnost trestného činu, pro který je stíhán, nelze v době
rozhodování účelu vazby dosáhnout jiným opatřením. Jedna ze zásadních podmínek
předstižné vazby je pokračování v trestném činu. Tato podmínka byla řešena na úrovni
Ústavního soudu a právě v této podmínce došel soud k zajímavému výkladu, i když se
samozřejmě jednalo o individuální případ a toto rozhodnutí nemá precedentní účinek,
přesto v rámci zásady kontinuity rozhodování soudů se dá hovořit o převratné
rozhodnutí.
Stěžovatel, který byl recidivistou a byl obviněn z násilí na skupině obyvatel,
vyhrožoval před zahájením stíhání vraždou své manželky. Okresní soud došel v jeho
případě k závěru, že jelikož obviněný byl osobou s výraznými sklony k násilné trestné
činnosti, tak byly splněny podmínky pro uvalení předstižné vazby. Následně obviněný
prostřednictvím svého advokáta podal stížnost k ústavnímu soudu, kde namítal, že jedna
z podmínek je pokračující trestná činnost, která ovšem musí být chápána jako
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pokračování po zahájení trestního stíhání nikoli před jeho zahájením. A tedy, že časová
posloupnost je nejdříve zahájené trestné stíhání usnesením a následně by musel
obviněný pokračovat v trestné činnosti. Ústavní soud tuto stížnost ovšem zamítl
v nálezu, kde mimo jiné uvádí.: „Judikatura Ústavního soudu je při interpretaci a
aplikaci ust. § 68 odst. 3 písm. e) ve vazbě na ust. § 68 odst. 2 tr. řádu vedena prioritou
teleologického

výkladu

jednoduchého

práva,

zásadou

restriktivního

výkladu

trestněprocesních norem omezujících základní práva a svobody a dále principem
proporcionality. Pojem "pokračoval", užitý zákonodárcem v ustanovení § 68 odst. 3
písm. e) tr. řádu, dopadá proto pouze na situace, kdy obviněný pokračoval v trestné
činnosti po zahájení trestního stíhání a nikoliv před zahájením trestního stíhání, ledaže
vazba uvalená dle uvedeného zákonného ustanovení na obviněného za skutek
bezprostředně navazující na předchozí, zvláště pak poněkolikáté opakovanou trestnou
činnost, obstojí v testu proporcionality, neboť sleduje legitimní cíl, a není dán jiný
přiměřeně šetrný prostředek, kterým bylo možno tohoto cíle dosáhnout.“108 Dle tohoto
rozhodnutí Ústavní soud vyzdvihl teleologický výklad ustanovení §68, který dává
akcent na smysl a funkci zákona a to nad formální výklad této normy. Dále dává určitou
možnost soudům extenzivního výkladu ustanovení trestního práva, ovšem pouze
v ojedinělých a zcela odůvodněných případech a to za předpokladu, že se nezmění
v analogii k tíži pachatele. Ústavní restriktivní konformní výklad norem tak zůstává
zachován, ačkoliv je připuštěna výjimka v případě porovnávání smyslu a účelu zákona a
dopadu na osobní svobodu a ochranu zájmů chránících trestním zákoníkem.
Celkové pojetí předstižné vazby tedy dává soudům určitou „volnost“, při
udělování vazby na obviněné, ovšem za předpokladu, že jsou dány objektivní indicie a
skutečnosti, nasvědčující jedné nebo více podmínek dle ustanovení o předstižné vazbě
v trestním řádu. Potřeba jistoty při udělování předstižné vazby se nejeví jako reálným
atributem, jelikož i z podstaty tohoto institutu nebylo možné vyčkávat do okamžiku,
kdy je již jisté, že obviněný bude páchat další trestnou činnost, mimo jiné by v tomto
okamžiku již s největší pravděpodobností nebylo možné takovému jednání zabránit.
Vazební stíhání dle výše uvedeného je tedy nutné brát čistě jako prevenci ve smyslu
ochrany zájmů, jež jsou zákonem chráněny.
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Úprava institutu vazby v zahraničí

Slovensko
Tento stát, jehož právní dějiny byly až do nedávné doby spojeny s naším státem
má v současné době v platnosti Trestný poriadok zák.č. 301/2005 Z.z., který obsahuje
pravidla pro vazbu. Trestní stíhání proti podezřelým osobám vede prokurátor, ale
fakticky trestní řízení provádí policejní orgán a vyšetřovatel.109 Na Slovensku se dosud
uplatňuje institut stíhání „ve věci“. Osobu, proti které bylo vzneseno obvinění, je do
vazby možné vzít jen z důvodů stanovených zákonem. Děje se tak rozhodnutím soudu
na návrh prokurátora. Důvody vazby jsou obdobné jako v České republice, jde o:
a) Obavu, že obviněný uprchne nebo se bude skrývat, aby se vyhnul trestnímu stíhání,
zejména pokud nelze zjistit jeho totožnost nebo nemá stálé bydliště
b) Obavu, že bude působit na svědky nebo spoluobviněné a mařit tak objasňování
skutečností důležitých pro trestní stíhání
c) Obavu, že bude pokračovat v trestné činnosti nebo dokoná trestný čin, o který se
pokusil
Podle zákona č.178/1993 Z.z. § 67 je možné vzít do vazby obviněného i tehdy,
pokud je stíhaný za trestný čin, ze který zákon stanoví trest odnětí svobody s dolní
hranicí sazby nejméně osm roků. Ale i v tomto případě jde o fakultativní vazbu,
obviněný může být vzat do vazby, ale nemusí. Po propuštění z vazby do ní může být
obviněný vzat znovu tehdy, pokud je na útěku, skrývá se, nebo nepobývá na té adrese,
kterou uvedl orgánům činným v trestním stíhání, nepřebírá zásilky od soudu, ovlivňuje
svědky nebo spoluobviněné nebo byl obviněn pro další úmyslný trestný čin. Trvání
vazby v přípravném řízení a řízení před soudem by nemělo přesáhnout šest měsíců, o
prodloužení na jeden rok rozhoduje soudce, o prodloužení na dobu dvou let pak senát.
Pokud by ve výjimečných případech měla vazba přesáhnout dobu dvou let, musí o jejím
dalším trvání rozhodnout Nejvyšší soud. Maximální doba vazby nesmí přesáhnout tři
roky, u zvlášť závažných trestných činů pět let. Obviněný si může proti rozhodnutí o
vazbě podat stížnost podle §74 odst.1 TrP. Pokud soud rozhodl, že se obviněný nebere
do vazby, může proti tomuto rozhodnutí prokurátor podat stížnost ihned po vyhlášení
109
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usnesení. Obviněný může kdykoliv požádat o propuštění z vazby, pokud této žádosti
prokurátor nevyhoví, musí tuto žádost předložit k rozhodnutí soudu.

Pokud ten

rozhodne o jejím zamítnutí, může si obviněný podat další žádost za 14 dnů od uplynutí
pravomocného rozhodnutí. Soud může vazbu nahradit některým z alternativních
opatření110. Jedná se o záruku zájmového sdružení občanů nebo důvěryhodné osoby,
písemným slibem obviněného, dohledem nebo peněžitou zárukou. Pokud je obviněný
stíhán pro zvlášť závažný zločin, lze alternativní opatření uplatnit pouze tehdy, pokud to
odůvodňují výjimečné okolnosti případu. Pokud soud použil některé z opatření
nahrazujících vazbu, může dále k posílení účelu nařídit obviněnému další povinnosti.
Jde například o zákaz vycestování do zahraničí, zákaz vykonávat činnost, při
které došlo ke spáchání trestného činu, zákaz návštěv určitých míst, povinnost odevzdat
legálně drženou zbraň, zákaz vzdalovat se z místa pobytu, povinnost pravidelně
docházet k státnímu orgánu určenému soudem, zákaz řízení motorového vozidla, zákaz
styku s určitými osobami, zákaz přiblížit se k určité osobě na vzdálenost menší než 5
metrů, nebo povinnost složit finanční prostředky pro účely zajištění nároku postiženého
na náhradu škody. Pokud obviněný stanovené povinnosti neplní, soud o umístění
obviněného do vazby.

Rakousko
Systém právní úpravy našich jižních sousedů vychází z tradičního zákoníku
z roku

1873,

ale

samozřejmě

byl

aktualizován

kodexem

z roku

1975,

Strafprozessordnung, dále jen StPO. Trestní proces má vždy základ v legalitě a
oficialitě, výjimku tvoří pouze trestné činy spáchané mladistvými, držení drog pro
vlastní potřebu, méně závažných trestných činů spáchaných ve věznicích. Vyšetřování
vždy vede buď vyšetřující soudce nebo policie či četnictvo. Pokud dojde k omezení
osobní svobody ve formě předběžného zadržení, nesmí jeho doba přesáhnout 48 hodin.
V této lhůtě musí být dotyčný vyslechnut a buď propuštěn na svobodu, nebo předán
soudu.

Vyšetřující soudce pak musí rozhodnout, zda bude zadržený propuštěn na

svobodu nebo vzat do vazby a na toto rozhodnutí má opět 48 hodin. Celková doba

110

§ 80 odst.1 a § 81 TrP
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předběžného zadržení tedy nesmí být delší než 96 hodin.
Pokud lze účelu zadržení dosáhnout tím, že je podezřelé osobě zabaven cestovní
doklad nebo řidičský průkaz, může dotyčného propustit i policejní orgán se souhlasem
státního zástupce a to po zadržení příslušného dokladu. Vazba fakultativní může být
nařízena na základě návrhu státního zástupce a důvody, kvůli kterým se tak může stát a
které jsou taxativně vyjmenovány v StPO, jsou následující:
a) Existuje skutečné nebezpečí, že obviněný uprchne nebo se bude skrývat a to zejména
kvůli vysokému hrozícímu trestu
b) Obviněný bude působit na svědky, znalce nebo spoluobviněné, bude odstraňovat stopy
trestného činu nebo se jinak pokusí mařit zjišťování pravdy
c) Bude opakovat trestný čin nebo ho dokoná a to bez ohledu na trestní stíhání, které se
proti němu vede
Obligatorní vazba je pak stanovena v těch případech, kdy za spáchaný trestný
čin může být uložen trest odnětí svobody v trvání nejméně deseti let, výjimku tvoří ty
případy, kyd na podkladě konkrétních skutečností lze vyloučit existenci všech výše
zmíněných důvodů vazby. I v Rakousku mají před vazbou přednost náhradní
alternativy. Podle § 173 odst.5 StPO je to zejména slib obviněného, že se nebude
skrývat a bránit trestnímu řízení, povinnost zdržet se kontaktu s obětí, případně
povinnost opustit společnou domácnost. Dále je to povinnost dodržovat uložená
omezení, jako například povinnost zdržovat se na určitém místě, nepožívat alkoholické
nápoje a pracovat. Obviněnému může být uložena povinnost hlásit každou měnu místa
pobytu, odevzdat orgánům činným v trestním řízení osobní doklady nebo řidičský
průkaz, povinnost spolupracovat s probační službou nebo podstoupit odvykací léčbu či
psychoterapii . Toto opatření lze použít pouze se souhlasem obviněného. Dále mezi
alternativní opatření nahrazující vazbu patří i v Rakousku možnost peněžité záruky. Zdá
se, že nejlépe se v praxi osvědčuje opatření předběžné probace 111 , kdy dochází
k dobrovolné spolupráci obviněného s probační službou a je tak lépe zajištěno, že
obviněný bude žít řádný život.
První lhůta pro trvání vazby je 14 dní, po prvním prodloužení pak trvá jeden
měsíc, po dalším prodloužení pak dva měsíce. Maximální celková délka vazby pak
vždy závisí na důvodech vazby a závažnosti trestního případu. Koluzní vazba smí trvat
111

§ 179 StPO
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maximálně dva měsíce, v ostatních případech pokud byl spáchán zločin pak měsíců
šest, když došlo k zločinu, za který hrozí trest odnětí svobody do pěti let, může vazba
trvat jeden rok, ale maximální doba vazby nesmí přesáhnout dva roky.
Rakouský trestní řád si ještě z 19.století zachoval možnost

omezit osobní

svobodu svědka. Svědek je povinen podle zákona dostavit s na základě předvolání před
orgán trestního řízení a má povinnost vypovídat. Pokud nerespektuje řádně doručené
předvolání, je toto předvolání zopakováno a pokud i tentokrát se svědek nedostaví, nebo
odmítá vypovídat, může mu být uložena peněžitá pokuta nebo na něj dokonce uvalena
tzv. donucovací vazba, jejíž maximální možná délka je šest týdnů.

Německo
Základy právního systému v německých zemích byly ovlivněny, stejně jako ve
většině Evropy, francouzským trestním řádem z roku 1808. Dosud zde platí trestní řád
z roku 1877 a veřejní žalobci jsou vázáni principy legality a oficiality. V praxi ale
existuje řada výjimek.

Vyšetřování zpravidla provádí státní zástupce, který může

pověřit policii k vykonání jednotlivých úkonů. Německý právní systém zahrnuje
instituty předvolání, předvedení, předběžné zadržení a vazbu. Osoba předběžně
zadržená musí být následujícího dne po svém zadržení předvedena před soudce a
vyslechnuta. Soudce musí následně rozhodnout buď o jejím propuštění na svobodu,
nebo o vzetí do vazby. Důvody pro uvalení vazby jsou tyto:
a) Obviněný je na útěku nebo se skrývá a hrozí, že se bude vyhýbat trestnímu stíhání
b) Chování obviněného zakládá důvodné podezření, že zničí, změní, odstraní, nepřizná
nebo zfalšuje důkazy anebo bude nekalým způsobem působit na svědky, spoluobviněné
nebo znalce.
Tato vazba je vždy fakultativní. Německé právo považuje vazbu za prostředek
ultima ratio. V § 116 Trestního řádu – Strafprozessordnung- StPO, je dána možnost
nahradit vazbu mírnějším prostředkem, ale zajistit tak, aby obviněný neuprchl a
neskrýval se. Mezi tato opatření patří například povinnost obviněného pravidelně se
hlásit příslušným orgánům, zákaz soudu aby obviněný kontaktoval spoluobviněné nebo
svědky. Také může být obviněnému dána možnost složit peněžní záruku. Soudce může
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výši této záruky stanovit podle vlastního uvážení112.
Poměrně často je v praxi využíváno opatření, kdy je obviněnému odebrán
cestovní pas nebo občanský průkaz. V některých německých spolkových zemích,
například v Hesensku, je zaváděn elektronický monitoring obviněných jako alternativa
vazby. Tato novinka ale naráží na odpor zastánců lidských práv, kdy je namítáno, že se
jedná o příliš velký zásah do práv a svobod obviněného.
Délka vazby by v zásadě neměla překročit dobu šesti měsíců, prodloužit jí nad
tento limit je možno pouze ze zákonem stanovených důvodů. Vazba z důvodů možnosti
útěku obviněného nebo jeho skrývání- tedy vazba preventivní – nesmí trvat déle než
jeden rok. I německý trestní zákon zná pojem donucovací vazby proti svědkovi, která
má za cíl donutit svědka k výpovědi a její maximální možná délka je šest měsíců.

Francie
Na území Francie platí Code de Procédure Pénale, dále jen CPP, u nějž jsou
zřetelné procesní prvky kontinentálního typu s výraznými inkvizičními prvky.
Základním principem je ponechání obviněného pokud možno na svobodě vzhledem
k presumpci nevinny. Trestní systém je založen na vyšetřování pod vedením
vyšetřujícího soudce. Podezřelou osobu může během předběžného vyšetřování policie
zadržet na 24, na základě žádosti policie může státní zástupce tuto lhůtu prodloužit o
dalších 24 hodin. Možnost vzít obviněného do vazby před zahájením soudního řízení
vyvolávalo ve Francii časté diskuze. 15. června 2000 byl přijat zákon, který odebral
vyšetřujícímu soudci pravomoc rozhodnout o uvalení vazby a předal ji zcela nové
instituci, soudci zvanému „le juge des lebertés et de la detention“. Zákon také výrazně
omezil možnosti, kdy je zákonné vzít obviněného před zahájením soudního řízení.
V zákoně jsou také jasně deklarována práva obviněného, pokud je vzat do
vazby a patří mezi ně právo nevypovídat, právo na lékařské vyšetření, právo na
okamžitý kontakt s právním zástupcem a právo na kontakt s rodinou. Vazba tedy podle
francouzského právního systému patří mezi výjimečná opatření a je vždy fakultativní.
Její důvody jsou stejně jako v našem právním řádu, jde tedy o vazbu preventivní,

112
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koluzní a útěkovou. Dalším důvodem vzetí obviněného do vazby může být jeho vlastní
ochrana, případně zajištění veřejného pořádku. Pro vzetí do vazby je podmínkou, aby
byl obviněný obžalován z trestného činu, za který je stanoven trest odnětí svobody
v trvání nejméně tří let a v případě majetkového trestného činu sazba alespoň pěti let.
Celková dovolená délka vazby se pohybuje v rozpětí čtyř měsíců až maximálně čtyři
roky. Její konkrétní délka v každém inkriminovaném případě je jednak určována
závažností trestného činu, ze kterého je obviněný obžalován, a jednak se řídí trestním
rejstříkem obviněného. Osoba ve vazbě nebo její právní zástupce mohou požádat o
propuštění z vazby a to kdykoliv. O této žádosti rozhoduje nejprve vyšetřující soudce, a
pokud ten obviněného odmítne z vazby propustit, je žádost podstoupena soudci,
rozhodujícímu o vazbě. Doba, kterou obviněný stráví ve vazbě před zahájením soudního
řízení se započítává do celkové délky trestu. Jako náhrada vazby mohou být
obviněnému uložena určitá omezení, jako je stanovení soudního dohledu nebo složení
peněžní kauce. V rámci soudního dohledu nad obviněným, který má nahradit vazbu, je
možno uložit například tato omezení:
a) Povinnost neopouštět vymezené území
b) Povinnost neopouštět své bydliště nebo místo pobytu
c) Nenavštěvovat určitá stanovená místa
d) Povinnost ohlašovat cesty za hranice vymezeného prostoru
e) Pravidelně se dostavovat a hlásit příslušným orgánům
Tato pravidla může vyšetřujíc soudce obviněnému kdykoliv změnit, uložit další
povinnosti, případně tato opatření zrušit nebo mu udělit dočasnou výjimku z plnění
těchto povinností.
Itálie
Stejně jako ve Francii byl původní charakter italského práva, řídícího se
zákoníkem z roku 1930, inkviziční, kde vyšetřování vedl a důkazy shromažďoval
vyšetřující soudce. Až v roce 1989 nabyl účinnosti nový trestní řád – Codice di
Procedura Penale , dále jen CPP - a tím byl tento systém změněn. Nyní je zde
uplatňován systém inspirovaný adverbálním obžalovacím modelem, který pochází ze
Spojených států amerických.

V současnosti je klíčová úloha při získávání důkazů

přidělena soudnímu řízení V devadesátých letech pak bylo přijato mnoho novel, aby
mohl být řešen kritický stav kriminality a organizovaného zločinu. Díky těmto novelám
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došlo k částečnému návratu k původnímu stavu a vznikl tak smíšený inkvizičněkontradiktorní typ procesu. Co se problematiky vazby týká, čl.13 italské ústavy zaručuje
právo na osobní svobodu a omezit ji mohou pouze soudní orgány a to v případech, které
stanoví zákon. Aby bylo zabráněno praxi, kdy byla vazba používána jako prostředek
k získání přiznání nebo usvědčující výpovědi, byl v roce 1995 přijat zákon č.332. Tento
zákon výslovně zakazuje použít vazbu na osobu, která pouze odmítne učinit výpověď
nebo přiznat vinu. Samotné využití práva nemo tenetur se detegere nemůže být
důvodem k uložení vazby. Zákon také stanovil, že vazba je výjimečným krajním
opatřením a soudce musí být připraven zdůvodnit své rozhodnutí, pokud takové
opatření uloží. Celková délka uložené vazby nesmí překročit určité maximální sazby,
v případě těch nejzávažnějších trestných činů je to šest let. Obviněný si může kdykoliv
podat žádost o změnu nebo zrušení opatření jemu uložených a rozhoduje o tom vždy
soudce, který tato opatření uložil. Zatčená osoba musí být vždy informována o svém
právu vzít si obhájce. Do 48 hodin od zadržení musí prokurátor zatčeného buď propustit
na svobodu, nebo požádat soudce, aby schválil zatčení113. Soudce pak musí do dalších
48 hodin nařídit jednání, kdy buď uplatní nad zatčeným předběžné opatření (např.
vazbu) nebo dotyčnou osobu musí okamžitě propustit na svobodu.
Jako opatření nahrazující vazbu může podle italského práva použít soudce
následující instituty:
a) Zákaz opuštění země
b) Povinnost obviněného hlásit se v určité dny a hodiny na soudem určené policejní
služebně
c) Vykázání obviněného ze společného obydlí (týká se zejména případů domácího násilí)
d) Zákaz zdržovat se v místech, kde se vyskytuje oběť trestného činu, případně zákaz
jakékoliv komunikace s obětí.
e) Zákaz zdržovat se na místech určených soudem
f) Povinnost setrvat na území určité obce114
Další možnou alternativou je domácí vazba, kdy může soud obviněnému povolit
během dne opustit obydlí a to za účelem výkonu povolání, studia nebo zabezpečení
základních životních potřeb. Jak jsem již uvedl, na žádost obviněného nebo státního
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zástupce může soudce tato opatření zrušit nebo změnit, případně k již uloženým
opatřením přidat další. Při rozhodování o délce trestu uloženého obviněnému bere soud
do úvahy i dobu strávenou obviněným ve vazbě.

Polsko
Polský trestní řád – Kodeks postepovania karnego, dále KPK – platící od roku
1997, určuje trestní řízení založené na principu legality. Přípravné trestní řízení vede
prokurátor ve spolupráci s policií. Obviněného je možno zadržet, následně musí být
informován o svých právech, o důvodech zadržení a vyslechnut. Do 48 hodin musí být
zadržená osoba předána soudu, který rozhodne o případném uvalení vazby a to na návrh
prokurátora. O méně závažných zajišťovacích prostředcích, které nepředstavují závažný
zásah do osobní svobody, může rozhodnout i prokurátor, případně soud. Podle čl. 257
KPK nesmí být použita vazba, pokud postačuje jiný zajišťovací prostředek. Vazba je
odůvodněna v těch případech, kdy:
a) je obava, že obviněný uprchne nebo se bude skrývat, nelze zjistit jeho totožnost.
b) Mohl by působit na osoby nebo jinak mařit trestní řízení
c) Pokud hrozí obviněnému vysoký trest
d) Pokud je důvodná obava, že obviněný spáchá trestný čin proti životu, zdraví nebo proti
obecné bezpečnosti
KPK dále jasně stanoví, že od vazby je třeba upustit, pokud by omezení osobní
svobody mohlo obviněnému způsobit vážné ohrožení života nebo zdraví, nebo přivodit
závažné následky jemu nebo jeho rodině.

Vazba také nemá být uložena v těch

případech, kdy lze předpokládat, že soud vynese podmíněný trest nebo trest odnětí
svobody v krátké délce, tedy nemůže být vazba uvalena, pokud hrozí obviněnému trest
odnětí svobody ve výměře kratší jednoho roku115. Celková doba vazby nesmí překročit
dva roky, nad tuto lhůtu může trvání vazby prodloužit pouze Nejvyšší soud.
Jako instituty náhrady vazby polské právo uznává hlavně:
a) Finanční kauci, složenou obviněným nebo jinou osobou a to buď v peněžní formě, nebo
ve formě cenných papírů nebo zástavy
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b) Policejní dohled a případná další omezení, jako je například zákaz opuštění určeného
místa pobytu, povinnost hlásit se ve stanovenou dobu dohlížejícímu orgánu, zákaz
kontaktovat poškozeného, zákaz pobytu na určitých místech. V případech domácího
násilí lze uplatnit povinnost opustit společné obydlí a ohlásit dohlížejícímu orgánu nové
místo pobytu116.
c) Záruka zaměstnavatele obviněného, vedení školy, kde obviněný studuje, nebo
pracovního kolektivu. Tyto osoby se musí zaručit, že se obviněný dostaví k soudu,
kdykoliv bude předvolán a že nebude bránit průběhu trestního řízení.
d) Záruka důvěryhodné osoby
Jako speciální zajišťovací prostředek zná polské právo tzv. železný list. Ten
zajišťuje obviněnému pobývajícímu v zahraničí, že může zůstat na svobodě až do
pravomocného rozhodnutí soudu a to za podmínek, že se bude dostavovat ve
stanovených termínech na výzvu soudu nebo prokurátora, nebude se bez souhlasu soudu
vzdalovat z místa pobyt v té zemi, kde žije a nebude ovlivňovat svědky a jinak mařit
trestní řízení.

Anglie a Wales
Na těchto územích platí systém common law, kde jde o kontradiktorní řízení. Za
vyšetřování odpovídá policie, která shromažďuje důkazy pro žalobce, který teprve před
soudem předkládá a provádí důkazní činnost. Osobu zatčenou a obviněnou z trestného
činu, lze buď propustit po složení peněžité záruky, nebo ponechat ve vazbě. Zákon o
kauci - Bail Act – z roku 1976 přiznává obviněnému právo na propuštění na kauci za
podmínky, že se nejedná o některý ze závažných trestných činů stanovených v tomto
zákoně. Právo kauce může soud odepřít i v těch případech, kdy má soud důvod se
domnívat, že by se obviněný nedostavoval k soudu, spáchal v průběhu kauce trestný
čin, ovlivňoval svědky, jinak mařil vyšetřování nebo byla ohrožena jeho vlastní
bezpečnost. Zákon o trestním soudnictví a veřejném pořádku – Criminal Justice and
Public Order Act – z roku 1994 stanoví automatické uvalení vazby na obviněného pro
zločin zabití nebo znásilnění, v těch případech, kdy už byl pachatel v minulosti za
některý z těchto trestných činů odsouzen. Pokud se osoba propuštěná na kauci v určený
116

Čl. 275 odst.3 KPK

112

den nedostaví k soudu a nemá pro to závažný důvod, soud vysloví, že se pachatel
skrývá a vydá příkaz k zatčení.
Podle zákona o trestním soudnictví z roku 2003 – Criminal Justice Act – má
možnost propustit na kauci zadrženou osobu přímo policejní orgán a to bez nutnosti
odvést tuto osobu na policejní stanici. Policejní orgán může této osobě uložit povinnost
dostavit se na policejní stanici. Spolu s propuštěním na kauci může soud obviněnému
uložit i některé další povinnosti, například vyhýbat se určeným místům nebo osobám
nebo povinnost obviněného zdržovat se ve svém obydlí. Tato povinnost je často
kontrolována prostředky elektronického monitoringu.

Skotsko
Ve Skotsku je trestní proces obžalovací neboli sporný. Důkazy proti obviněnému má
za povinnost shromažďovat a předkládat státní zástupce. Prakticky vyšetřování provádí
policie, která se státnímu zástupci zodpovídá. Skotské právo rozlišuje dvě konkrétní
opatření a to vazbu ( detention) a zatčení (arrest). Policie může osobu podezřelou
z trestného činu zadržet, odvést na policejní stanici a umístit do vazby. Po uplynutí 6
hodin musí být dotyčná osoba buď propuštěna na svobodu, nebo vzata do vazby v rámci
přípravného řízení. Na základě příkazu k zatčení může také dojít k zatčení obviněného.
Hned druhý den po zatčení obviněného musí být tento předveden před soud a ten
rozhodne, zda bude obviněný propuštěn na kauci. Pokud nemá státní zástupce námitky
proti propuštění na kauci, soud ji většinou povolí. Po nařízení soudního procesu může
opět obviněný požádat o propuštění na kauci a soud musí o jeho žádosti rozhodnout do
24 hodin od jejího podání. Pokud zůstává obviněný ve vazbě, musí soudní proces začít
do 110 dnů ode dne, kdy byl soudní proces nařízen. Při ukládání trestu odnětí svobody
bere soud do úvahy dobu, kterou obviněný strávil ve vazbě a většinou ji odečte od
celkové délky trestu.
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Závěr
Jak jsem již uvedl v úvodu své práce, otázky spojené s institutem vazby jsou
složité a komplikované. Před orgány činné v trestním řízení vždy stojí nelehké
rozhodnutí, zda je nutné poslat obviněného do vazby a tím výrazně omezit jeho lidská
práva a osobní svobodu, nebo zda je v jeho konkrétním případě vhodné jeho ponechání
na svobodě. Soudy samozřejmě musí mít vždy na paměti zásadu presumpce neviny, na
druhou stranu je jasné, že osobní zkušenosti a předvídatelnost obviněných mohou u
soudů vést i k automatickému rozhodování o vazbě. Jasným pravidlem by pak mělo být
individuální posuzování každého jednotlivého případu a to ve všech stádiích
vyšetřování. Hlavním negativním důsledkem rozhodnutí o uvalení vazby je samozřejmě
okamžik, kdy je na obviněného vazba uvalena, ale ten je následným rozhodnutím soudu
shledán jako nevinný.
Tím došlo k omezení osobní svobody u člověka, který se nedopustil trestného
činu, a tím byla poškozena jeho lidská práva. Vazba, i v oprávněných a později soudním
rozhodnutím potvrzených případech, pak může mít a většinou má velice negativní
dopad i na osobní a rodinný život obviněného, jeho pracovní a profesní kariéru a
existenci. Osoba ve vazbě je vytržena ze svého prostředí a pokud u ní dosud fungovaly
pozitivní vazby v rámci rodiny, přátel nebo kolektivu v práci, mohou být pobytem ve
vazbě nenávratně poškozeny. K negativním dopadům vazby pak samozřejmě patří i
psychická izolace obviněného, která může zvláště u mladistvých nebo citlivějších osob
vést až k trvalým psychickým následkům a poruchám. Navíc i osoba, která je na
základě rozhodnutí soudu shledána nevinnou, si po pobytu ve vazbě odnáší určité
společenské stigma „zločince“ a toto jí může v budoucnu silně komplikovat vztahy i
pracovní uplatnění.

Proto by měly orgány rozhodující o vazbě opravdu každý

jednotlivý případ vážit na vážkách vskutku lékárnických.
Nezpochybnitelným pozitivem institutu vazby je samozřejmě přítomnost
obviněného umístěného do vazby na celém trestním řízení a případném odsouzení. Tedy
nezpochybnitelná možnost společnosti pachatele trestného činu odsoudit a potrestat za
jeho konání. Jednoznačně pozitivním účinkem vazby je důkladné ztížení možnosti
obviněného komplikovat nebo mařit průběh samotného vyšetřování trestného činu.
Osoba ve vazbě má pochopitelně velmi omezené nebo zcela vyloučené možnosti

114

ovlivnit svědky nebo spolupachatele. Neposledním pozitivním dopadem vazby je
ochrana společnosti před nebezpečným pachatelem, kdy mu vazba zamezí v
pokračování trestné činnosti, dokonání trestného činu a tak přinese i tolik potřebný klid
a jistotu případným poškozeným. Státní zástupci či policisté vzhledem ke svým
zkušenostem bývají schopni předpovědět, jak velké riziko útěku nebo dalšího
pokračování v trestné činnosti hrozí ze strany obviněného a v tomto smyslu informovat
soud, který jediný má právo o vazbě rozhodnout.
Já sám se domnívám, že naše současná právní úprava vazby je v souladu se
všemi mezinárodními dohodami o ochraně lidských práv, respektuje dostatečně institut
osobní svobody jednotlivce. Dává ale také soudcům dostatečný okruh důvodů k uvalení
vazby tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost společnosti a umožněno řádné vyšetření
trestních případů. Soudy mají v rukou i určitou paletu náhradních opatření k institutu
vazby, možná v některých případech, poněkud nefunkčních, ale v současné situaci
použitelných. Protože nejnovější novela vazebního práva je v účinnosti teprve necelý
rok, nelze proto ještě komplexně vyhodnotit všechny její dopady na praxi, vhodnost
jednotlivých úprav a opatření. O tom, jaké konkrétní výsledky přinesla, budeme moci
hovořit možná až v nějaké pozdější práci, která se bude moci opřít o více vstupů ze
soudní, vyšetřovací a vězeňské praxe.
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Tabulka 1

pohlaví
muži
ženy
celkem

1993
11531
492
12023

Příjem obviněných do vazby v letech 1993 – 2002
1994
1995
1996
1997
1998
1999
11881 11562 11861 12398 13044 13178
555
562
709
677
738
906
12436 12124 12570 13075 13782 14084

2000
11791
936
12727

2001
10333
827
11160

pohlaví
muži
ženy
celkem

Příjem obviněných do vazby v letech 2003 - 2011
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
7801
7432
6809
6096
5668
5864
5653
484
519
514
408
417
470
481
8285
7951
7323
6504
6085
6334
6134

2010
5752
363
6115

2011
5807
371
6178
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2002
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7776

Tabulka 2

v přípravném řízení
v řízení před soudem
celková průměrná délka vazby

Průměrná délka vazby ve dnech v letech 1998 - 2011
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
91
89
107
94
83
80
83
77
72
73
81
83
129
120 132 116 118
96
116 116 130 121 118 130
177
164 180 178 150 133 154 145 148 136 134 141
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2011
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1998

0
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132
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Tabulka 3

věk
do 16
16 - 17
17 - 18
18 - 21
21 - 25
25 - 30
30 - 40
40 - 50
50 - 60
60 - 70
nad 70
celkem

k 31.12.2000
ženy
muži
%
2
16
0,30
3
52
0,92
2
88
1,51
51
568
10,37
99
1382
24,82
62
1186
20,91
72
1476
25,94
52
667
12,05
20
145
2,77
0
20
0,34
0
4
0,07
363
5604
100,00
5967

Věkové složení obviněných mužů a žen
k 31.12.2004
k 31.12.2008
ženy muži
%
ženy muži
%
0
14
0,43
0
6
0,25
2
29
0,95
1
24
1,04
4
30
1,04
2
28
1,25
14
241
7,80
22
169
7,95
38
526
17,25
32
356
16,15
34
707
22,67
47
437
20,15
50
975
31,36
56
715
32,10
30
437
14,29
23
336
14,95
12
112
3,79
5
119
5,16
1
12
0,40
0
22
0,92
0
1
0,03
0
2
0,08
185
3084
188
2214
100,00
100,00
3269
2402
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k 31.12.2011
ženy muži
%
0
7
0,27
3
11
0,54
0
25
0,96
11
159
6,51
19
313
12,71
30
412
16,92
66
821
33,95
40
465
19,33
12
183
7,46
4
32
1,38
0
0
0,00
185
2428
100,00
2613

Graf 3

Věkové složení obviněných mužů a žen k 31.12.2000 (%)
2,77%

0,34% 0,07% 0,30%
12,05%

0,92%

1,51%

do 16
16 - 17

10,37%

17 - 18
18 - 21
24,82%

25,94%

21 - 25
25 - 30
30 - 40
40 - 50

20,91%

50 - 60
60 - 70
nad 70

Graf 4

Věkové složení obviněných mužů a žen k 31.12.2004 (%)
3,79%

0,40%

14,29%

0,43% 0,95%
1,04%
0,03%

do 16
16 - 17

7,80%

17 - 18
17,25%

18 - 21
21 - 25
25 - 30

31,36%
22,67%

30 - 40
40 - 50
50 - 60
60 - 70
nad 70

123

Graf 5
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Tabulka 4

pohlaví
muži
ženy
celkem

2000
156
7
163

Počet obviněných mladistvých ve vazbě v letech 2000 - 2012
2002 2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
99
90
73
63
58
33
58
44
3
3
6
1
1
1
3
0
102
93
79
64
59
34
61
44

2001
116
4
120

2010
47
2
49

2011
43
3
46

2012*
29
3
32

* stav k 24.10.2012
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Summary
Problems of the institute of custody

This thesis focuses on the problems of custody in the Czech legal system. This
dilemma belongs to the branch of criminal law and is regulated by the Rules of Criminal
Procedure.
Custody is one of the penal provisory instruments. Custody serves to guarantee
the attendance of the accused at criminal proceedings because the accused can be
interested in the absent from the criminal procedure. It is a manifestation of coercive
authority of body active in criminal procedure on the basis of the Rules of criminal
procedure.
The purpose of custody is to protect society or particular individuals from
serious offences. An accused can only beput in custody if there are reasonable grounds
for believing that he will attempt escape,affect witnesses, expert witnesses or co –
defendants or that he will continue to commit acrime or perpetrate a further crime.
According to these three situations we distinguish three types of custody namely
runaway custody, collusive custody and preventive custody.
Main focus of this thesis is to shine a light on problems that appeared during the
time in the topic of custody. For this I used a statistical data from the institution that
have something to do in procedure of the custody. Especially Prison service of the
Czech Republic, judges, state attorneys and lawyers.
During my work on this thesis came effectiveness the statute Nr. 459/2011 it
was one of the most important change in a procedure of the custody decision making.
Especially this statute react on practice of the Constitution court of the Czech republic.
Big topic of this thesis is substitution of custody, there you can find other
“ways” that can be used instead of the custody like a “promise”, “custody bail” e.t.c.,
but there could be some statute that will change these tools that could judge use them
more often.
In the end of this thesis you can find some comparison with other law systems in
Europe like a Slovak Republic, Austrian Republic, Germany or France and many others.
Finally, the last chapter is about my opinion of the legal regulation of custody in
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Czech law. I think that present regulation is in conformity with human rights and
according the international law. Maybe there is a time to improve the substitution of the
custody and that could help to reduce the number of defendants that spending their time
in the custody. Cause problems of the custody are not yet solved and probably they will
be never solved.
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