
Abstrakt 

Problematika institutu vazby 

Tato práce se zaměřuje na problematiku vazby v českém právním systému. Toto 

dilema patří do odvětví trestního práva, a je regulována trestním řádem. Vazba je 

jedním provizorní nástrojů trestního práva procesního.      

 Vazba slouží k zajištění účasti obviněného v trestním řízení, jelikož obviněný se 

může vyhýbat trestnímu řízení. Je to zajišťovací projev donucovacího orgánu, čili 

subjektu činného v trestním řízení, na základě trestního řádu. Účelem vazby je chránit 

společnost nebo konkrétní jednotlivce před vážnými trestnými činy.   

  Obviněný může být ve vazbě, pokud existuje důvodné podezření, že se pokusí 

uprchnout, ovlivňovat svědky, soudní znalce nebo spoluobviněné, nebo že bude 

pokračovat v páchání trestné činnosti. Podle těchto tří situací rozlišujeme tři typy vazby: 

útěkovou vazbu, koluzní vazbu, a vazbu předstižnou. Hlavním cílem této práce je 

osvětlit problémy, které se objevily v průběhu času k tématu vazby. Byly použity 

statistické údaje z institucí, které mají, co do činění v proceduře institutu vazby. 

Zejména Vězeňská služba České republiky, soudci, státní zástupci a advokáti.  

 Při práci na této diplomové práci přišel v účinnost zákon č.. 459/2011. Tento 

zákon je jedna z nejvýznamnějších změn v postupu rozhodování o vazbě z procesního 

hlediska. Zvláště reaguje na praxi Ústavního soudu České republiky.   

 Velkým tématem této práce je náhrada vazby, zde je možné nalézt další 

alternativní "cesty", které mohou být použity namísto vazby, jako je "slib", "kauce" atd., 

bohužel tyto nástroje nejsou v současné praxi nijak často používány.   

  V závěru této práce můžete najít srovnání s dalšími právními systémy v Evropě, 

např. Slovenské republiky, Rakouské republiky, Německa či Francie a mnoho dalších.

 Konečně, poslední kapitola je o mém stanovisku k právní úpravě vazby v 

českém právním řádu. Myslím si, že tento nástroj je v souladu s lidskými právy a podle 

mezinárodního práva. Možná, by bylo vhodné v rámci rozhodovací praxe soudů více 

uplatňovat instituty nahrazení vazby, které by mohli přispět ke snížení počtu 

obviněných ve vazbě.         

 Příčina problémů vazby nebyla vyřešena nikdy a pravděpodobně nikdy vyřešena 

nebude. 


