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I. ÚVOD

1. Náhled do problematiky

Česká  republika  je  demokratický  právní  stát  založený  na  úctě  k  právům  a 

svobodám člověka a občana. „Státní moc, tedy i moc soudní jako její součást, má sloužit 

všem občanům a lze ji  uplatňovat  jen v případech,  v mezích a  způsoby,  které  stanoví 

zákon. Rozhodnutím soudu nesmí být nikdo vzat do vazby či  jinak omezen na osobní 

svobodě, leč z důvodů stanovených zákonem. Zákonné důvody, pro něž může být kdokoliv 

postupem orgánů státu omezen na osobní svobodě, je nutné vždy vykládat restriktivně. 

Pouze zákonem, a nikoliv jeho výkladem, lze rozšířit důvody pro omezení osobní svobody. 

To je odůvodněno jednak přednostní a nezastupitelnou hodnotou práva každého na osobní 

svobodu (...) a dále tím, že omezení osobní svobody vazbou v trestním řízení má vždy 

povahu předběžného opatření  k  umožnění  provedení  řádného a spravedlivého trestního 

řízení  (...),  a  nikoliv  převážně  povahu  preventivní  a  vůbec  povahu  satisfakční  či 

represivní.“1

Osobní svobodu a její základní principy vymezuje sama Listina základních práv a 

svobod. Stanovuje tak hranice, které nemohou být překročeny zákonodárcem a zřejmě ani 

ústavodárcem, protože jakákoli změna podstatných náležitostí  demokratického právního 

státu je nepřípustná.2 Nejvýraznější formu omezení osobní svobody z procesních opatření 

představuje nepochybně vazba.

Ústavní rozměr ochrany osobní svobody dává široký prostor pro přezkoumávání 

jejího omezování Ústavním soudem coby soudním orgánem ochrany ústavnosti.  Bohatá 

judikatura Ústavního soudu upřesňuje a dokresluje  pravidla  této problematiky a  v této 

práci na ni mnohokrát odkazuji. Rovněž výše uvedená úvodní slova jsou citací jednoho z 

jeho nálezů. 

1 Česko. Ústavní soud. Nález Ústavního soudu sp. zn. II. ÚS 317/04. N 124/34 SbNU 275.
2 Česko. Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, čl. 9 odst. 2 Ústavy.
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2. Volba tématu

Rozhodnutí  zvolit  si  tu  část  právního řádu upravující  institut  vazby zdůvodňuji 

zájmem o oblast veřejného práva a v jeho rámci práva trestního. Vedle toho mě k výběru 

této problematiky vede skutečnost, že vazebnímu právu je trvale přikládán velký význam, 

který v průběhu času nepozbývá na intenzitě.  Jedná se o téma diskutované v laické  i 

odborné veřejnosti a v (ne)poslední řadě i ve sdělovacích prostředcích. Tento institut je 

tudíž sledován i studován z různých táborů, což může přidat na jeho atraktivnosti. Jde o 

nástroj časem prověřený, tedy s určitou historií, ale zároveň i o velmi aktuální téma, a to 

nejen z důvodů relativně nedávných novelizací vazebního práva.

V  diplomové  práci  jsem  zvolil  takovou  systematiku,  že  po  obecném  úvodu  a 

historickém exkurzu se nejdříve budu věnovat osobní svobodě, zejména z ústavněprávního 

hlediska, a jejímu omezování. Dále se zaměřím na institut vazby v kontextu právního řádu, 

trestního práva a trestního řádu, posléze věnuji pozornost základním zásadám, na kterých 

vazební  právo  stojí,  a  konečně  popíši  zákonnou  úpravu  vazby  podrobněji,  zejména  s 

důrazem  na  vazební  důvody,  trvání  vazby  a  rozhodování  o  ní.  Rámcově  nastíním 

nejdůležitější body vazebního práva mladistvých a také úpravu náhrady škody za uvalenou 

vazbu. Nakonec věnuji několik stránek kapitole, kterou jsem nazval „Přeshraniční rozměr 

vazby“, kam řadím jednak druhy vazby v souvislosti s mezinárodní justiční spoluprací ve 

věcech trestních a dále komparatistiku s několika evropskými státy.

Povětšinou se budu držet platné tuzemské úpravy s tím, že na některých místech 

připojím názory teorie nebo aplikační praxe i své vlastní pohledy na věc, případně návrhy 

de lege ferenda,  kterým záměrně nevěnuji  speciální kapitolu,  ale  tyto náměty připojuji 

přímo v textu. Doufám tak, že půjde o pružnější metodu, která textu dodá na čtivosti.

V úvodním odstavci zdůrazňuji,  že Česká republika je demokratický právní stát 

založený  na  úctě  k  právům a  svobodám člověka  a  občana.  Winston  Churchill  jednou 

vyjádřil myšlenku, že demokracie je ten nejhorší  způsob vlády, až na to,  že neexistuje 

žádný lepší. Jako určitou paralelu vnímám institut  vazby. Jde rovněž o nástroj,  který s 

sebou přináší mnoho problémů a někdy i křivd, ale zároveň není znám žádný kvalitnější 

nebo propracovanější prostředek, který by v daných podmínkách fungoval efektivněji.

Jsem si  vědom, že  vazba  je  nezbytný institut,  bez  něhož by se orgány činné v 

trestním řízení, ale ve výsledku i celá společnost, jen složitě obešly, a respektuji tedy jeho 

nezastupitelnost. Navzdory všem námitkám a různé kritice se domnívám, že ve prospěch 
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institutu vazby hovoří „vyšší zájem“, ať už jím zájem na potrestání pachatele,  ochrana 

společnosti nebo spravedlnost.

Podle mého soudu by nebylo přínosné zde zevrubně popisovat vazební institut jen 

jako nezbytný a propracovaný a vychvalovat zákonodárce za naši právní úpravu; pokusím 

se proto spíše hledat slabší místa či mezery v právní úpravě, případně vazbu podrobovat 

konstruktivní kritice. Nebudu se snažit vytvořit nový komentář k vazebnímu právu a ani 

mi to požadovaný rozsah neumožňuje. Zároveň chci ovšem podchytit téma komplexně a 

srozumitelně a všem důležitým pravidlům věnovat patřičnou pozornost.

Zcela konkrétně se například dotknu oblastí, které osobně vnímám jako zajímavé 

nebo kontroverzní; zohledním názor, že právní úprava může z určitého pohledu kolidovat 

se zásadou presumpce neviny. Dále se zastanu pozice orgánů činných v trestním řízení v 

souvislosti s častým přezkumem trvání důvodů vazby, což je může nadbytečně zatěžovat; 

zmíním také určitou slabinu vazby v tom smyslu, kde připomíná hmotněprávní sankci – 

trest odnětí svobody. Okrajově budu konečně polemizovat i s termínem „vazební věznice“, 

který nepovažuji za vhodný.

V  této  práci  velmi  často  cituji  judikaturu  a  vycházím  z  rozhodnutí  zejména 

Ústavního soudu. Činím tak proto, že tím chci dodat tématu praktický pohled a doplnit tím 

obecné teoretické poznatky. Přikláním se k tomu, že pro účely a rozsah této práce bude 

vhodnější věnovat se vazebnímu právu především na ústavněprávní úrovni s připojením 

pohledů Ústavního soudu a dále pak úpravě v trestním řádu. Celé vazební právo včetně 

všech dotčených zákonů je poměrně objemné a nebylo by možné ho do detailu obsáhnout. 

Vazebnímu právu mladistvých věnuji relativně menší prostor. Zásadní body této otázky 

ovšem zmínit neopomenu. 

II. HISTORIE
Chápeme-li  dnes  vazbu  jako  nutné  zlo  trestního  řízení,  možná  už 

neregistrujeme, že jde konec konců o nástroj usilující právě o ochranu práv a svobod 

lidí  v ní žijících a o nalezení spravedlnosti.  Dovolil  bych si  v historickém kontextu 

vazební  institut  dokonce  označit  za  humánní  prostředek.  Ne  odjakživa  se  totiž  se 

svobodou  nakládalo  důstojným  způsobem.  Srovnejme  například  středověké  právo 
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útrpné nebo i další praktiky trestního procesu ještě v dobách tereziánských. Vazba, tak 

jak ji dnes známe, je svým způsobem moderní výdobytek, ačkoliv tento názor nemusí 

být  všemi  sdílen.  Navíc  v  případě  vazebního  řízení  je  nutné  vždy  uplatnit  zásadu 

zdrženlivosti, která spočívá v takovém postupu orgánů činných v trestním řízení, který 

co nejméně zasahuje do základních práv a svobod občanů, což je výrazem humanizace 

trestního řízení a úcty k lidským právům a svobodám (§ 2 odst. 4).3

„Počátky vývoje osobní svobody jako práva uznaného veřejnou mocí (státem) 

lze  v  Evropě  klást  již  od  počátku  novověku,  kdy  byly  záruky  osobní  svobody 

poskytovány především v oblasti trestního procesu. Ochrana proti libovolnému zatýkání 

byla  obsažena  již  v  anglickém Habeas  Corpus  Act  z  r.  1679,  odkud byla  převzata 

francouzskou  Deklarací  práv  člověka  a  občana  z  roku  1789  (čl.  7)  a  ústavou 

francouzskou z r. 1791, belgickou z r. 1831 i ústavním řádem rakouským.“4

Trestní proces do první poloviny 20. století

Pro zajímavost uvádím, že například už Hrdelní řád Marie Theresie z roku 1768 

upravoval  určitý  procesní  nástroj  sloužící  k  zajištění  osoby  v  článku  29,  nesoucím 

označení „O vazebním zjištění a k tomu potřebných potahách (důvodech)“.5

Spíše bych se soustředil na právní historii minulého století a zákony, které ho 

ovlivnily.  Tím  je  nepochybně  trestní  řád  z  roku  1873,  z  něhož  naše  trestní  právo 

procesní vycházelo prakticky až do poloviny 20. století. Rozlišoval několik prostředků 

k postavení obviněného před soud. Vazba jako zajišťovací institut byla upravena v jeho 

§ 180. Pro všechny kodexy trestního procesu, tímto počínaje, které platily na našem 

území, je charakteristické, že existovaly tři základní typy vazby, které dnes označujeme 

jako útěkovou, koluzní a předstižnou. Ve zmíněném „Glaserově trestním řádu“ z roku 

1873  bylo  možno  uvalit  vazbu  vyšetřovací  jen  na  toho  obviněného,  který  zůstával 

podezřelým ze zločinu nebo přečinu i po svém výslechu a u něhož byl dán některý ze 

stanovených důvodů. Obviněný musel být obligatorně do této vazby vzat, jednalo-li se 

o zločin, za který bylo možno udělit trest smrti nebo desetiletý trest odnětí svobody. 

Usnesení  vyšetřujícího  soudce  o  uvalení  vyšetřovací  vazby  bylo  nutno  oznámit 

3 Dostupný z WWW: http://www.epravo.cz. (Výše trestu jako jediný důvod vazby útěkové).
4 PAVLÍČEK, Václav. Ústavní právo a státověda. 2. podst. rozš. a dopl. vyd. Praha : Linde, 2008, str. 522. 

ISBN 978-80-7201-694-5. 
5 ADAMOVÁ, Karolina; SOUKUP, Ladislav. Prameny k dějinám práva v českých zemích. 2. vyd. Plzeň : 

Aleš Čeněk, 2010. str. 192-193. ISBN 978-80-7380-271-4.
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obviněnému.  Tento  trestní  řád  připouštěl  nahrazení  vazby  slibem  nebo  kaucí,  ale 

nezakotvil nejvyšší přípustnou dobu trvání vazby.6

Po vzniku Československé republiky na základě tzv. recepčního zákona z 28. 

října  1918 č.  11/1918 Sb.  zůstaly  v platnosti  dosavadní  trestněprocesní  předpisy.  V 

Čechách, na Moravě a ve Slezsku nadále platil trestní řád z roku 1873 č. 119 ř.z.7

K některým změnám úpravy vazby v trestním řádu z roku 1873 došlo zákonem 

č. 319/1948 Sb., o zlidovění soudnictví. Například byla zrušena celá úprava kauce nebo 

úprava obligatorního propuštění obviněného z vazby v případech vydání zprošťujícího 

rozsudku a několik dalších ustanovení.

Trestní proces v druhé polovině 20. století

„Zákon o trestním řízení soudním č. 87/1950 Sb. zrušil dosavadní právní úpravu 

trestního  řízení  založenou  na  liberálních  zásadách  Glaserova  trestního  řádu  z  roku 

1873.“8 Jsou v něm patrné  sovětské vlivy,  neprohlásil  výslovně za  zásadu trestního 

řízení presumpci neviny, o uvalení vazby na obviněného rozhodoval prokurátor. Tento 

zákon rozšířil důvody vazby oproti předešlým zákonům. Byl-li obviněný podezřelý z 

trestného činu, na který zákon stanovil trest smrti, trest odnětí svobody na doživotí nebo 

trest dočasného odnětí svobody, jehož dolní hranice činila nejméně deset let, musel být 

vzat do vazby. Trestní řád z roku 1950 neobsahoval žádné ustanovení o délce trvání 

vazby, ani o způsobu, jak se mělo rozhodovat o jejím prodlužování.9

Trestní řád z roku 1956 (z. č. 64/1956 Sb.) přinesl znatelný pokrok ve srovnání 

se svým předchůdcem. Například došlo k uvedení základních zásad trestního řízení a 

výslovnému  zakotvení  presumpce  neviny.10 Tento  zákon  znal  mimo  jiné  i  institut 

prozatímní  vazby,  o  které  mohly  rozhodnout  vyšetřovací  orgány.  Osoba,  která  byla 

podezřelá  ze  spáchání  trestného  činu,  mohla  být  vyšetřovacími  orgány  vzata  do 

prozatímní vazby, jen jestliže tu byl některý z důvodů vazby a věc nesnesla odkladu. 

6 RŮŽIČKA, Miroslav; ZEZULOVÁ, Jana. Zadržení a vazba v českém trestním procesu. 1. vyd. Praha : 
Beck, 2004, XXIV, str. 145. ISBN 80-7179-817-7.

7 ŠÁMAL, Pavel; MUSIL, Jan; KUCHTA, Josef aj. Trestní právo procesní. 4. přepracované vyd. Praha : 
C. H. Beck, 2013, str. 20. ISBN 978-80-7400-496-4.

8 KUKLÍK, Jan. Vývoj československého práva 1945-1989. Praha : Linde, 2009, str. 158. ISBN 
978-80-7201-741-6. 

9 RŮŽIČKA, Miroslav; ZEZULOVÁ, Jana. Zadržení a vazba v českém trestním procesu. 1. vyd. Praha : 
Beck, 2004, XXIV, str. 149. ISBN 80-7179-817-7.

10 KUKLÍK, Jan. Vývoj československého práva 1945-1989. Praha : Linde, 2009, str. 164. ISBN 
978-80-7201-741-6. 
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Tento procesní předpis už neznal institut obligatorní vazby; o tom zda má být obviněný 

vzat do vazby,  se rozhodovalo podle okolností  konkrétního případu. Do vazby bylo 

možné vzít jen osobu, proti  níž bylo vzneseno obvinění, toto oprávnění mělo pouze 

soud a  v  přípravném řízení  prokurátor.  Trvala-li  vazba  v přípravném řízení  již  dva 

měsíce,  musel  být  obviněný  propuštěn  na  svobodu,  jestliže  nadřízený  prokurátor 

nerozhodl, že vazba trvá dále.11

Trestní řád, zákon č. 141/1961 Sb., byl vydán spolu s novým trestním zákonem a 

navazoval na úpravu trestního řádu z roku 1956; v mnohokráte novelizované podobně 

platí  do  dneška.  Vzájemnou  spojitost  obou  kodexů  popsala  důvodová  zpráva  k 

trestnímu  řádu  odkazem  na  „známou  Marxovu  poučku,  podle  níž  proces  je  jen 

způsobem života hmotného práva, a proto musí oba zákony prostupovat týž duch“. Pod 

tento citát  bych se podepsal i  dnes a je na škodu věci, že se jím neinspiroval i náš  

zákonodárce  při  přijímání  nového  trestního  zákoníku.  V novém trestním  řádu  byla 

výslovně vyjádřena zásada presumpce neviny i další základní zásady trestního řízení.12

III. OSOBNÍ SVOBODA

1. Osobní svoboda v ústavním pořádku

Svoboda  lidské  bytosti  patří  v  demokracii  k  základním  hodnotám  důstojného 

života.  Teprve  společenské  poměry  posledních  dvou  století  v  evropsko-americké 

civilizační  oblasti  umožnily  tuto  hodnotu  vnímat  jako  základní  právo  každé  lidské 

bytosti.13

V mezinárodních smlouvách osobní svobodu chrání  jak čl.  9 Paktu,  tak v čl.  5 

EÚLP, v obou ustanoveních v souvislosti s právem na osobní bezpečnost. „Čl. 8 Listiny je 

inspirován těmito mezinárodními závazky a zaručuje osobní svobodu v tradičním pojetí, 

tedy především v souvislosti s garancemi v trestním procesu. Nejde tedy o ochranu lidské 

svobody v nejširším smyslu (srov. čl. 1, 2 odst. 3 Listiny a čl. 2 odst. 4 Ústavy), ale jde o 

11 RŮŽIČKA, Miroslav; ZEZULOVÁ, Jana. Zadržení a vazba v českém trestním procesu. 1. vyd. Praha : 
Beck, 2004, XXIV, str. 155. ISBN 80-7179-817-7.

12 KUKLÍK, Jan. Vývoj československého práva 1945-1989. Praha : Linde, 2009, str. 415-416. ISBN 
978-80-7201-741-6. 

13 PAVLÍČEK, Václav. Ústavní právo a státověda. 2. podst. rozš. a dopl. vyd. Praha : Linde, 2008, str. 521. 
ISBN 978-80-7201-694-5. 
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jednu ze svobod dílčích, která má zvláštní význam např. vedle svobody pohybu a pobytu, 

svobody myšlení, svědomí a náboženského vyznání, svobody projevu apod.“14

Nedotknutelnost  osoby  a  jejího  soukromí  zaručuje  Listina  v  čl.  7  odst.  1;  ten 

souvisí s ochranou osobní svobody podle čl. 8 i s dalšími ustanoveními Listiny, zejména se 

zákazem  nucených  prací  (čl.  9)  a  s  osobnostními  právy  obsaženými  v  čl.  10. 

„Nedotknutelnost  osoby  a  jejího  soukromí  podle  čl.  7  odst.  1  tak  představuje  obecný 

základ ochrany fyzické osoby i její duševní autonomie a totožnosti každé lidské bytosti.“15 

Práva zakotvená v dalších ustanoveních jsou ve vztahu k čl. 7 odst. 1 speciální.

Pro osobní svobodu v českém ústavním pořádku je stěžejní čl.  8 odst. 1 Listiny 

přinášející základní garanci: „osobní svoboda je zaručena“. Na něj potom navazuje další 

úprava.  Ze zbývajících odstavců čl.  8 plyne,  že porušením osobní svobody člověka se 

rozumí  především její  fyzické omezení  nebo odnětí,  ať  už je  jeho původcem kdokoli, 

pokud takový zásah do tohoto práva není v souladu s ústavně vymezenými podmínkami.

Pro oblasti trestního práva skýtá Listina v článku 8 každému tyto záruky:

1. Nikdo  nesmí  být  stíhán  nebo  zbaven  svobody  jinak,  než  z  důvodů  a  

způsobem, který stanoví zákon.

2. Nikdo  nesmí  být  zbaven  svobody  pouze  pro  neschopnost  dostát  

smluvnímu závazku.

3. Obviněného nebo podezřelého z  trestného činu  je  možno zadržet  jen  v  

případech  stanovených  v  zákoně.  Zadržená  osoba  musí  být  ihned  

seznámena  s  důvody  zadržení,  vyslechnuta  a  nejpozději  do  48  hodin

propuštěna  na  svobodu nebo odevzdána soudu.  Soudce  musí  zadrženou  

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

propustit na svobodu.

4. Zatknout  obviněného  je  možno  jen  na  písemný  odůvodněný  příkaz  

soudce. Zatčená osoba musí být do 24 hodin odevzdána soudu. Soudce musí 

zatčenou  osobu  do  24  hodin  od  převzetí  vyslechnout  a  rozhodnout  o  

vazbě nebo ji propustit na svobodu.

14 PAVLÍČEK, Václav. Ústavní právo a státověda. 2. podst. rozš. a dopl. vyd. Praha : Linde, 2008, str. 522. 
ISBN 978-80-7201-694-5. 

15 PAVLÍČEK, Václav. Ústavní právo a státověda. 2. podst. rozš. a dopl. vyd. Praha: Linde, 2008, str. 510. 
ISBN 978-80-7201-694-5. 
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5. Nikdo  nesmí  být  vzat  do  vazby,  leč  z  důvodů  a  na  dobu  stanovenou  

zákonem a na základě rozhodnutí soudu.

6. Zákon stanoví, ve kterých případech může být osoba převzata nebo držena v 

ústavní zdravotnické péči bez svého souhlasu. Takové opatření musí být do 

24 hodin oznámeno soudu, který o tomto umístění rozhodne do 7 dnů. Jde o 

poslední možnost zásahu do osobní svobody dovolenou Listinou i EÚLP;  

tady se nejedná o důvody trestněprávní. 16 

Základ osobní svobody na ústavní úrovni a jeho vztah k vazbě podle mého mínění 

zdařile vymezil Ústavní soud, který ve svém nálezu z roku 2006 píše: „Právu na osobní 

svobodu náleží v katalogu základních práv a svobod přední místo. To je dáno mimo jiné 

tím,  že  v  případě  jeho  porušení  může  mít  reparační  a  satisfakční  funkce  právní 

odpovědnosti vždy pouze omezený účinek. Z toho důvodu již na úrovni ústavního pořádku 

existuje výslovné omezení možnosti do tohoto práva zasáhnout, které je dále rozvedeno 

díky  principům,  které  nalezla  jurisprudence  ve  spojení  s  teorií.  Omezení  či  dokonce 

zbavení osobní svobody je možné jen z důvodů a způsobem, který je zákonem stanoven 

(čl.  8 Listiny),  přičemž aplikace příslušných zákonných ustanovení (zejména) musí být 

zdrženlivá a nastupovat jen pokud jejich legitimního účelu nelze dosáhnout jinak.“17

Na tomto závěru nic nemění fakt, že úprava podústavního práva má relativně široké 

pole  působnosti  při  volbě  důvodů  a  způsobů,  pomocí  kterých  lze  do  tohoto  ústavně 

zaručeného práva zasáhnout.  „Mezi  základní principy omezení  osobní svobody vazbou 

(které musí podústavní právo reflektovat) patří nezbytnost uvalení vazby a držení v ní jen 

pro  určitý  legitimní  účel,  proporcionalita  mezi  osobní  svobodou jednotlivce  a  zájmem 

společnosti  na omezení  této svobody,  nezbytnost  omezení  osobní  svobody pro absenci 

jiného prostředku k dosažení totožného cíle, vyvažování přínosů omezení osobní svobody 

s ohledem na z toho vyplývající ztráty, a konečně výhradní pravomoc soudu rozhodovat. 

Lze  tedy  uzavřít,  že  možnost  zasáhnout  do  práva  na  osobní  svobodu  daná  na  úrovni 

ústavního  pořádku  má  povahu  výjimek  z  pravidla,  podle  něhož  do  této  svobody není 

přípustné  zasahovat.  Výjimky  je  pak  vždy  nutné  vykládat  výhradně  restriktivním 

způsobem.“18

16 PAVLÍČEK, Václav. Ústavní právo a státověda. 2. podst. rozš. a dopl. vyd. Praha: Linde, 2008, str. 
522-523. ISBN 978-80-7201-694-5. 

17 KLÍMA, Karel. Komentář k Ústavě a Listině. Plzeň : Čeněk, 2005, str. 652. ISBN 80-86898-44-x. 
18 Česko. Ústavní soud. Nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 63/06. N 21/48 SbNU 223.
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Tato  slova  považuji  za  velmi  důležitá;  kdybych  měl  z  celé  práce  vybrat  tu 

nejvýstižnější  pasáž,  volil  bych právě tento úryvek z nálezu Ústavního soudu. Ten zde 

zdůrazňuje jednak důležitost  osobní  svobody,  její  základní  principy a  podmínky jejího 

omezení.  Tento  trojúhelník  vytváří  prostor,  do  kterého  lze  řadit  i  institut  vazby  coby 

závažný nástroj omezující osobní svobodu jednotlivce.

Ústavní  právo  na  osobní  svobodu  sice  dává  důvod  pro  přezkoumávání  jejího 

omezování Ústavním soudem (coby soudním orgánem ochrany ústavnosti), ale na druhou 

stranu, abych do určité míry relativizoval  jeho roli,  nebo abych jej  nestavěl  do pozice 

„nejvyššího vazebního soudu“, nechám celou situaci dokreslit jeho samotného: „Ve vztahu 

k vazebním řízením Ústavní soud opakovaně konstatoval, že jsou to především obecné 

soudy, které se znalostí konkrétní trestní věci, stadia, ve kterém se nachází, a vůbec na 

základě znalosti všech okolností a souvislostí případu musí posoudit, zda existují či trvají 

vazební  důvody.  Vzhledem  ke  svému  postavení  se  Ústavní  soud  v  zásadě  nezabývá 

přehodnocováním existence či  neexistence vazebních důvodů. Do rozhodnutí  obecných 

soudů se cítí oprávněn zasáhnout zpravidla jen tehdy, není-li rozhodnutí obecného soudu o 

vazbě podloženo zákonným důvodem (čl. 8 Listiny) buď vůbec, nebo jsou-li tvrzené a 

nedostatečně  zjištěné  důvody  vazby  v  extrémním  rozporu  s  kautelami  plynoucími  z 

ústavního pořádku České republiky.“19 Podústavní „jednoduché“ právo týkající se osobní 

svobody je tak plně v kompetenci obecné soudní soustavy. Její omezování, nejen vazební 

formou, je součástí běžné agendy orgánů činných v trestním řízení.

Dalším důležitým orgánem je v této souvislosti Evropský soud pro lidská práva, 

působící pod Radou Evropy, jíž je Česká republika členem20. ESLP rozhoduje na základě 

Úmluvy, která je součástí ústavního pořádku České republiky. ESLP, povolaný k řešení 

sporů z porušování Úmluvy, chrání osobní svobodu z pohledu tohoto dokumentu. Základní 

princip, bez kterého by tato mezinárodní norma ztrácela na významu, stanoví, že v případě, 

bude-li  vnitrostátní  norma  odporovat  Úmluvě,  musí  jí  ustoupit.  Některá  tematická 

rozhodnutí ESLP budu zmiňovat. 

19 Česko. Ústavní soud. Nález Ústavního soudu sp. zn. III. ÚS 18/96. N 88/6 SbNU 145. (a podobně také 
III. ÚS 18/96, IV. ÚS 137/2000, III. ÚS 121/02, I. ÚS 585/02, III. ÚS 1926/10).

20 Dostupný z WWW: http://www.coe.int/en/web/portal/czech-republic. (oficiální webové stránky 
organizace).
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2. Omezení osobní svobody

Ačkoliv je  jádrem této práce problematika institutu vazby,  domnívám se,  že by 

nebylo koncepční vytrhnout tento institut z kontextu a přejít přímo k popisu jeho právní 

úpravy, aniž bych se zmínil o dalších jednotlivých zajišťovacích opatřeních. Krátce tedy k 

nim.

Předvolání

Předvolání je nejfrekventovanější úkon orgánu činného v trestním řízení k zajištění 

účasti  osob na  trestním řízení  (kromě obviněného lze  předvolat  i  svědka,  znalce  nebo 

tlumočníka).  Při  předvolání  nedochází k  omezování  osobní  svobody,  ale  pouze  se  jím 

obstarává  přítomnost  obviněného  k provedení  určitého  procesního  úkonu.  Doručí  se 

obviněnému do vlastních rukou s tím, že nedostaví-li se bez dostatečné omluvy, mohou být 

proti němu užitá důraznější opatření.

Předvedení

Při předvedení se již přímo zasahuje do osobní svobody osoby obviněného (popř. 

svědka). Jak uvádí Listina, lze k němu přistoupit jen při splnění zákonných podmínek. To v 

praxi  znamená,  že  nejprve  muselo  dojít  k  bezvýslednému předvolání,  ve  kterém bylo 

upozorněno na tento možný postup.

Zákaz vycestování do zahraničí

Obviněnému lze rovněž uložit zákaz vycestování do zahraničí; zde ovšem nejde o 

opatření podmíněné vazebním důvodem, na rozdíl od podobné formy ukládané současně 

při nahrazování vazby. Lze k němu přistoupit pouze za splnění stanovených podmínek a 

nepřistupuje se k němu u drobné kriminality.

Zadržení

Zadržení  je  procesní  úkon zajišťující  obviněného nebo podezřelého ze  spáchání 

trestného činu na relativně velmi omezenou dobu. Jeho cílem je přezkoumat, zda existují 

důvody vazby, resp.  u osoby přistižené přímo při  činu a omezené na svobodě zamezit 

jejímu útěku, popř. zjistit totožnost nebo zajistit důkazy.
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 „Zadržení je výjimkou z ústavní ochrany osobní svobody, která je připuštěna v čl. 

8 odst. 3 Listiny, který umožňuje zadržet obviněného nebo podezřelého z trestného činu 

jen  v  případech  stanovených  v  zákoně.  Zadržená  osoba  musí  být  ihned  seznámena  s 

důvody zadržení, vyslechnuta a nejpozději do 48 propuštěna na svobodu nebo odevzdána 

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

vazbě,  nebo  ji  propustit  na  svobodu.“21 Od  roku  2014  (novela  zákona  č.  105/2013) 

upravuje trestní řád nově příkaz k zadržení (§ 76a), což je obdoba příkazu k zatčení.

Trestní  řád  rozlišuje  zadržení  obviněného  policejním  orgánem,  zadržení  osoby 

podezřelé policejním orgánem nebo omezení osobní svobody osoby přistižené při spáchání 

trestného činu jakoukoli osobou. Podle prof. Šámala lze rozlišovat i čtvrtý způsob zadržení 

osoby, a to ve smyslu § 179a a násl.; v podrobnostech odkazuji na toto ustanovení.

Příkaz k zatčení

Konečně lze osobu obviněného zajistit pro účely trestního řízení formou příkazu k 

zatčení podle § 69. Tento procesní prostředek nastupuje v případě, kdy nelze obviněného 

zajistit  pomocí  předcházejících  nástrojů,  jestliže  je  odůvodněna  obava,  která  zakládá 

vazební  důvod  a  není  možné  využít  předchozí  zajišťovací  instituty.  Další,  implicitní 

podmínkou je zahájené trestní stíhání proti obviněnému.  Zatknout obviněného je možno 

jen na písemný odůvodněný příkaz soudce.

Policejní orgán, který obviněného zatkl, tohoto nejpozději do 24 hodin dodá soudu. 

Nestane-li  se tak,  musí být propuštěn na svobodu. Následně je činný soud, který musí 

obviněného  vyslechnout,  popřípadě  rozhodnout  o  vazbě,  a  toto  rozhodnutí  oznámit 

obviněnému do 24 hodin od doby, kdy byl dodán na místo výslechu. V opačném případě je 

opět nutno obviněného propustit na svobodu.

21 ŠÁMAL, Pavel; MUSIL, Jan; KUCHTA, Josef aj. Trestní právo procesní. 4. přepracované vyd. Praha : 
C. H. Beck, 2013, str. 269. ISBN 978-80-7400-496-4.
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IV. VAZBA

1. Pojem

Postup orgánů činných v trestním řízení má být upraven tak, aby trestné činy byly 

náležitě zjištěny a jejich pachatelé podle zákona spravedlivě potrestáni. (§ 1 odst. 1 TŘ). 

Předchozí  kapitola  popisovala,  jaké  různé  možnosti  mají  tyto  orgány  k  dispozici.  Při 

používání uvedených prostředků nemuselo docházet k omezování ústavních práv, nebo k 

jejich omezování docházelo v menší míře. Není-li ani s jejich pomocí účelu trestního řízení 

možné  dosáhnout,  může  nastoupit  nejsilnější  procesní  prostředek,  který  trestní  právo 

připouští – vazba.

Jde o specifický institut trestního řízení, jímž se obviněný na základě rozhodnutí 

soudu v souladu s čl. 8 odst. 5 Listiny základních práv a svobod a navazující zákonnou 

úpravou v trestním řádu zajišťuje pro trestní řízení a výkon trestu.22

Vazba  je  prostředek,  s  jehož  použitím  je  obviněný  na  základě  rozhodnutí 

oprávněného orgánu dočasně zbaven osobní svobody, aby mu bylo zabráněno vyhýbat se 

trestnímu  stíhání  nebo  trestu  tím,  že  by  uprchl  nebo  se  skrýval,  mařit  nebo  ztěžovat 

objasnění věci nepřípustným působením na prameny důkazů, nebo pokračovat v trestné 

činnosti.23 Tato slova už používá Mandák v roce 1975 a díky nadčasovosti je lze použít i 

dnes, i když v právní úpravě došlo za tu dobu k mnoha změnám.

Druhů vazby je hned několik; ty základní jsou uvedeny v § 67 trestního řádu – 

útěková, koluzní a předstižná. Trestní řád zná navíc i tzv. vazbu vyhošťovací podle § 350c. 

Jako na speciální druh vazby by se dalo pohlížet na vazbu mladistvého podle § 46 a násl. 

ZSVM. Další druhy zakotvuje ZMJS; jde o vazbu předběžnou (§ 94 ZMJS), vydávací (§ 

101  ZMJS)  a  předávací  (§  206  ZMJS).  Dále  lze  rozlišovat  i  vazbu  v  souvislosti  s 

průvozem vydávané či předávané osoby územím České republiky, vazbu v souvislosti s 

uznáním  cizozemského  rozsudku  na  území  České  republiky,  vazbu  v  řízení  o 

mimořádných opravných prostředcích a vazbu ve stadiu vykonávacího řízení z důvodů § 

67 písm. a).

Nelze paušálně tvrdit, že by všechny formy tohoto procesního prostředku byly v 

zásadě stejné; stojí totiž na různých principech, což je způsobeno zejména jiným účelem, 

22 RŮŽIČKA, Miroslav; ZEZULOVÁ, Jana. Zadržení a vazba v českém trestním procesu. 1. vyd. Praha : 
Beck, 2004, XXIV, str. 369. ISBN 80-7179-817-7.

23 RŮŽIČKA, Miroslav; ZEZULOVÁ, Jana. Zadržení a vazba v českém trestním procesu. 1. vyd. Praha : 
Beck, 2004, XXIV, str. 369. ISBN 80-7179-817-7.
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kterému slouží a dále také mohou být upraveny jiným zákonem, který vyvěrá z odlišných 

hodnot (např. ZSVM). V této práci se zaměřuji především na tři základní vazební důvody 

podle § 67 trestního řádu.

Samotný výkon vazby je upraven zákonem č.  293/1993 Sb.,  o výkonu vazby a 

řádem výkonu vazby (vyhláška Ministerstva spravedlnosti  č.  109/1994 Sb.).  Podle § 4 

zmíněného zákona se vazba  vykonává ve vazební  věznici  nebo ve zvláštním oddělení 

věznice. Obviněný smí být podroben jen těm omezením, která jsou nezbytná ke splnění 

účelu vazby, smí přijímat ve věznici návštěvy obhájce neomezeně, kontrola korespondence 

mezi nimi je zakázaná. Podrobnosti stanoví oba zmíněné předpisy.24

Opodstatnění vazby spočívá v její procesní nezbytnosti; jedná se totiž o nejtvrdší 

zásah  do  osobní  svobody  člověka  v  době,  kdy  se  stále  uplatňuje  princip  presumpce 

neviny25. Na první pohled nemá vazba daleko od sankce. Při podrobnějším rozboru je ale 

patrná  řada  propastných  rozdílů.  Předně  se  oba  instituty  rozlišují  svým  zařazením  v 

trestním  právu,  kdy  vazba  náleží  do  procesního  práva,  kdežto  tresty  patří  do  práva 

hmotného. Vazba je pouze zajišťovacím institutem, a tedy nemá povahu sankce a dokonce 

nemá ani žádné výchovné poslání, jak by se mohlo zdát.  V žádném případě nesmí být 

vazba pojímána jako předběžný výrok o vině, neboť tento výklad by byl opět v rozporu se 

zásadou presumpce neviny. Vazbu nelze zneužívat k působení na obviněného, aby se ke 

spáchání trestného činu doznal.26

Pokud jde princip presumpce neviny a dlouhodobě trvající vazby, lze uvést, že její 

délka může signalizovat neschopnost obžaloby unést důkazní břemeno, což by se mělo 

projevit i do závěrů o oprávněnosti dalšího nasazení trestněprávních nástrojů omezujících 

práva či svobody.27

Ústavní soud na tomto místě přidává zajímavou myšlenku: „na rozdíl od výkonu 

nepodmíněného  trestu  odnětí  svobody,  jehož  legitimita  je  založena  na  pravomocném 

odsuzujícím rozsudku nezávislého a nestranného soudu, se nad legitimitou vazby vždy 

vznáší příslovečný Damoklův meč. I vazba, která byla uložena způsobem zcela souladným 

24 CÍSAŘOVÁ, Dagmar, FENYK, Jaroslav a GŘIVNA, Tomáš . Trestní právo procesní. Vyd. 1. Praha : 
ASPI-Wolters Kluwer, 2008, str. 263. ISBN 978-80-7357-348-5. 

25 Princip presumpce neviny v této souvislosti zmiňuje i ESLP, když říká, že pokračování vazby může být v 
daném případě ospravedlněno pouze tehdy, jestliže zjevně existuje veřejný zájem, který – nehledě na 
presumpci neviny - převáží nad právem na osobní svobodu (podobně Letellier proti Francii, Muller proti 
Francii, Jecius proti Litvě či Rokhlin proti Rusku).

26 RŮŽIČKA, Miroslav; ZEZULOVÁ, Jana. Zadržení a vazba v českém trestním procesu. 1. vyd. Praha : 
Beck, 2004, XXIV, str. 372. ISBN 80-7179-817-7.

27 Měsíčník Trestní právo 3/2014. Posuzování vazebních důvodů při dlouhotrvající vazbě, str. 74.
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se  zákonem,  se  totiž  může  posléze  ukázat  nespravedlivou,  zejména,  je-li  nakonec 

konstatováno, že se skutek nestal, nebo se neprokáže, že jej spáchal obviněný.“ 28

Formálně  se  vazba  zcela  zásadně  odlišuje  od  trestu.  Fakticky  ovšem  pro 

obviněného představuje citelnou újmu, která se mu oprávněně může jevit k nerozeznání od 

trestu odnětí svobody; někdy se objevuje i názor, že výkon vazby je citelnějším zásahem 

než trest odnětí svobody29. Domnívám se, že by se pomyslné nůžky mezi oběma instituty 

měly co nejvíce rozevřít a tím by mělo dojít k zdůraznění odlišnosti obou institutů.

Je na zamyšlenou, proč se zajišťovací institut, sloužící toliko k zdárnému průběhu 

trestního řízení, tolik podobá nejtvrdšímu typu sankce, který náš právní řád zná. Malou 

náplastí je apel, aby vazba byla ukládána jen v případech, kdy reálně hrozí uložení trestu 

odnětí  svobody.  Určitou  formou  zhojení  je  započítání  doby  trvání  vazby  do  následně 

uděleného trestu odnětí svobody (je-li skutečně udělen) a dále materiální kompenzace pro 

některé případy užití vazby.

Nemohu se zbavit přesvědčení, že tyto dva teoreticky přísně rozlišované nástroje 

nejsou  v  realitě  dostatečně  odděleny.  Takovým  signálem  může  být  i  nešťastný  název 

používaný pro místa, kde se vazebně stíhaní drží – „vazební věznice“. Vypadá to tak, že se 

stát nejen nenamáhal vytvořit dva druhy různých ústavů, v nichž bude docházet k výkonu 

toho kterého opatření, ale co víc, stát se ani nesnažil vytvořit zvláštní označení pro tyto 

objekty. Pojmy věznice a vězeň evokují pejorativní zabarvení a bohužel se podle mého 

názoru  s  tímto  pojmenováním v  očích  veřejnosti  „sveze“  i  institut  vazby.  Mám navíc 

obavu, že podstatná část populace nerozlišuje, zda jde o vazebně stíhaného vězně nebo 

vězně odsouzeného k trestu odnětí svobody. Společnost by měla být vychovávána a ne 

matena.  Podle mého soudu by se v případě vězení  (v pravém slova smyslu)  a prostor 

sloužících pro výkon vazby mělo jednat o dva různé „světy“ s odlišnými podmínkami, 

zacházením i personálem. Jsem si vědom finanční náročnosti, ale proklamuje-li stát určité 

zásady, má jich dostát. Začít by se mohlo změnou pojmosloví, a to tak, že se nebude celá 

záležitost zmíněným způsobem zamlžovat (to žádné finanční prostředky nestojí). 

Ještě  dále  zašel  zákon o výkonu vazby,  který zavádí v mých očích principiálně 

nešťastnou legislativní zkratku, když v § 4 říká: vazba se vykonává ve vazební věznici 

nebo ve zvláštním oddělení věznice (dále jen „věznice“). Tím se nabourává dogma, že ve 

věznicích se nacházejí  odsouzení vězni.  V realitě to pak vede k tomu, že veřejnost na 

28 Česko. Ústavní soud. Nález Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 2208/13.
29 Dostupný z WWW: http://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=11169.
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vazebně  stíhané  osoby  může  pohlížet  stejně  nebo  alespoň  podobně  jako  na  osoby 

odsouzené k trestu odnětí svobody.

Stranou  neponechávám ani  reálnou  podobu  těchto  vazebních  ústavů,  které  jsou 

takřka k nerozeznání od prostor sloužících pro výkon trestu odnětí svobody; fakt, že sídlí 

zpravidla  ve  stejné  budově,  to  jen  podtrhuje.  Jen  těžko lze  v  tomto ohledu  hovořit  v 

souvislosti  s  principy  vazebního  práva  o  naplňování  zásady  humanity.  Pro  úplnost  a 

objektivitu dodávám, že až v posledních letech jsme svědky snahy o uvolnění poměrů ve 

vazebních  věznicích  či  o  určité  zmodernizování  jejich  podoby30.  Tyto  tendence  jsou 

bezesporu správné.

Vzájemnou podobu institutu  vazby a trestu  odnětí  svobody reflektuje  i  Ústavní 

soud, když říká: „Vazba, byť je pouze a výhradně institutem zajišťovacím, představuje pro 

obviněného  obdobný,  ne-li  větší,  zásah  do  osobní  svobody  jako  výkon  trestu  odnětí 

svobody. Už jen s ohledem na princip presumpce neviny by měly orgány činné v trestním 

řízení vést trestní řízení tak, aby mohla být vina obviněnému spolehlivě prokázána bez 

zdržování  a  průtahů  a  aby  v  případech,  kde  je  zákonným  a  přiměřeným  trestem 

nepodmíněné odnětí  svobody,  byl  tento trest  uložen jako legitimní a  nezpochybnitelný 

následek spáchané trestné činnosti a satisfakce pro ostatní členy společnosti.“31

Tuto část zakončím pohledem prof. Jelínka, který vidí podstatu vazby v dočasném 

omezení osobní svobody obviněného na základě rozhodnutí soudu v uzavřeném ústavu 

(vazební  věznici)  Ministerstva  spravedlnosti.  „Vazba  není  prostředek  nátlaku  na 

obviněného a v tomto smyslu nesmí být nadužívána, či dokonce zneužívána.“32

2. Principy vazebního práva

Vazební právo stojí na několika zásadách, které ho charakterizují, určují limity a 

slouží také jako interpretační vodítko při výkladu konkrétních ustanovení, ať už trestního 

řádu, nebo jiných zákonů. Mohu konstatovat, že díky dostatečné míře obecnosti nevidím v 

právní úpravě základních zásad vazebního práva de lege lata nedostatky. Otázkou spíše 

zůstává, jak se jednotlivé zásady promítají do konkrétních zákonných ustanovení a zda se 

30 Dostupný z WWW: http://praha.idnes.cz/veznice-na-pankraci-prosla-castecnou-rekonstrukci 
-f8j-/praha-zpravy.aspx  ?c=A131021_151052_praha-zpravy_bur.

31 Česko. Ústavní soud. Nález Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 2208/13.
32 JELÍNEK, Jiří. Trestní právo procesní. 2. vyd. Praha : Leges, 2011, str. 310. ISBN 978-80-87212-92-9. 
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k nim při výkladu vždy přihlíží.

Zásada zákonnosti

Nikdo nemůže být stíhán jinak než ze zákonných důvodů a způsobem, který stanoví 

trestní řád (princip zákonnosti). Tento princip se týká všech zajišťovacích opatření, pokud 

je úprava vazby koncipována tak, že usiluje o snížení počtu osob ve vazbě a o maximální 

zrychlení trestního řízení, stejně jako o výrazné zkrácení délky vazby.33

Zásada subsidiarity

Vazba  se  aplikuje  jen  tehdy,  není-li  možné  jejího  účelu  dosáhnout  jinými, 

mírnějšími zajišťovacími prostředky. V tomto ohledu se jedná o jistou realizaci principu 

„ultima ratio“.34 Trestní řád tento princip zakotvuje v dovětku § 67, kde se stanoví, že se v 

této souvislosti má brát ohled o osobu obviněného, povahu a závažnost trestného činu.

Zásada fakultativnosti

S jistým zjednodušením lze konstatovat, že historicky byla úprava vazebního práva 

založena  na  obligatorním  principu,  postupně  však  byla  vytlačována  principem 

fakultativnosti, který je dnes dominantní. Trestní právo procesní na našem území upravuje 

vazbu  jako  institut  spočívající  v uvážení  příslušných  orgánů  od  roku  1956.  Dnes  se 

dospělo ke stavu, kdy nejen v ČR, ale i ve většině jiných států, je vazba přípustná jako 

opatření fakultativní.35

Výjimku z obecného principu fakultativnosti tvoří uvalování vazby podle zákona o 

mezinárodní  justiční  spolupráci  ve věcech trestních,  kde § 101 a 206 upravují  případy 

vazby, ve kterých je nařizována povinně (arg. „rozhodne předseda senátu o vzetí osoby do 

vydávací  vazby  nebo  o  přeměně  předběžné  vazby  na  vazbu,  nerozhodl-li  o  odložení 

vydání“).36 Názory se shodují v tom, že posilování fakultativnosti vazby je mj. i výsledkem 

stále  se  zdokonalujících  způsobů  boje  se  zločinem  vedle  nepochybného  vlivu 

33 Seminář Justiční akademie 10. – 12. 12 2012 Kroměříž (JUDr. Miroslav Růžička).
34 JELÍNEK, Jiří. Trestní právo procesní. 2. vyd. Praha : Leges, 2011, str. 310. ISBN 978-80-87212-92-9. 
35 RŮŽIČKA, Miroslav; ZEZULOVÁ, Jana. Zadržení a vazba v českém trestním procesu. 1. vyd. Praha : 

Beck, 2004, XXIV, str. 377. ISBN 80-7179-817-7.
36 Podobně prof. Jelínek říká, že výjimkou ze zásady fakultativnosti je obligatorní vazba v extradičním 

řízení. JELÍNEK, Jiří. Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou: zákon o soudnictví ve 
věcech mládeže, zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, advokátní tarif. 4., 
aktualiz. vyd. Praha: Leges, 2013, str. 626. ISBN 978-80-87576-69-4. 
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přirozenoprávních  koncepcí  a  zvýšené  ochrany  základních  práv  a  svobod.37 Na  druhé 

straně by ale de lege ferenda mohla být diskutována alternativa zavedení obligatorního 

typu vazby, a to v souvislosti s některými novodobými formami trestné činnosti, zejména 

stále propracovanějším organizovaným zločinem nebo korupcí v nejvyšších patrech státní 

správy.

Zásada zdrženlivosti a přiměřenosti

V souladu s principy zdrženlivosti, přiměřenosti a výjimečnosti vazby je, že i když 

bude shledán některý z důvodů vazby, nemusí nutně k vzetí do vazby obviněného dojít 

(§73, 73a ).38 Zásadu proporcionality výslovně zakotvila novela TŘ č. 265/2001 a nově ho 

ještě více posílila „vazební novela“ č. 459/2011 Sb. 

Institut vazby nemá být zásadně použit, jestliže by byl v nepoměru k opatřením z 

oblasti hmotného práva, která obviněného podle očekávání mohou postihnout.39 V souladu 

s účelem trestního řízení podle § 1 odst. 1 TŘ by měla být vazba užita jako opatření, které 

nejlépe povede k jeho dosažení. V každém případě musí být brána v potaz přiměřenost 

zásahu do základních práv a svobod obviněného a šetření jeho osobnosti v mezích daných 

povahou  vazby.  Konkrétní  promítnutí  zdrženlivosti  a  přiměřenosti  je  patrné  např.  v 

nejvyšší přípustné době trvání vazby, nepřípustnosti vazby u méně závažných trestných 

činů, ve způsobu rozhodování o žádostech o propuštění z vazby a konečně v řadě institutů 

nahrazujících vazbu.40

Zásada rychlosti 

Mezi základní zásady trestního řízení patří  také i  povinnost,  aby se trestní věci 

projednávaly urychleně bez zbytečných průtahů; čím citlivější oblast úpravy, tím spíše má 

tento princip své místo. 

Proti  sobě tu  stojí  dva zájmy:  na jedné  straně právo osoby obviněné,  na druhé 

straně stát s cílem ochránit společnost před možnými nežádoucími důsledky skutečnosti, 

37 Např. Mandák; RŮŽIČKA, Miroslav; ZEZULOVÁ, Jana. Zadržení a vazba v českém trestním procesu. 
1. vyd. Praha : Beck, 2004, XXIV, str. 378. ISBN 80-7179-817-7.

38 RŮŽIČKA, Miroslav; ZEZULOVÁ, Jana. Zadržení a vazba v českém trestním procesu. 1. vyd. Praha : 
Beck, 2004, XXIV, str. 378. ISBN 80-7179-817-7.

39 CÍSAŘOVÁ, Dagmar, FENYK, Jaroslav a GŘIVNA, Tomáš . Trestní právo procesní. Vyd. 1. Praha : 
ASPI-Wolters Kluwer, 2008, str. 242. ISBN 978-80-7357-348-5. 

40 RŮŽIČKA, Miroslav; ZEZULOVÁ, Jana. Zadržení a vazba v českém trestním procesu. 1. vyd. Praha : 
Beck, 2004, XXIV, str. 371. ISBN 80-7179-817-7.
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že  daná  osoba  zůstane  na  svobodě.  Výsledkem tohoto  střetu  je  kompromis  v  podobě 

institutu vazby, který umožňuje osobní svobodu jednotlivce zkrátit. Je zde mnoho faktorů, 

které mluví pro ochranu této osoby, ať už v podobě zákonem vyjmenovaných důvodů, 

kvůli  kterým  lze  tento  institut  užít,  nejvyšší  možné  doby  trvání  nebo  opravných 

prostředků.

Vázanost vazby jen na trestní stíhání

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

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

osobu do vazby v řízení o dovolání a v řízení o povolení obnovy. Charakter  vazby po 

skončení trestního stíhání má i vyhošťovací vazba.41

3. Systematika vazebního práva

Vazební právo upravené v právním řádu České republiky je provedením článku 8 

odst.  5  Listiny,  který  umožňuje  vzetí  do  vazby  jen  z  důvodů  a  na  dobu  stanovenou 

zákonem  a  na  základě  rozhodnutí  soudu.  Podústavní  úprava  se  může  samozřejmě 

pohybovat výhradně v mezích daných Listinou. Konkrétní právní úpravu vazby nalezneme 

v části první, hlavě čtvrté, oddílu prvním trestního řádu. Na vazbu jako nedílnou součást 

trestního  procesu  se  vztahují  všechna  jeho  obecná  ustanovení  i  základní  zásady.  Pro 

pracovní účely může být vhodné rozdělit zákonnou úpravu vazby do několika částí:

– obecné podmínky vazby

– zvláštní podmínky vazby

– trvání vazby 

– nahrazení vazby

– proces rozhodování o vazbě

Toto členění lze dovodit z trestního řádu a z podobného také níže vycházím.

Růžička volí jinou systematiku vazebního práva, a to sice jeho dělení na materiální 

a formální. Pod označením materiální vazební právo se rozumí souhrn materiálních (čili 

hmotněprávních) předpokladů vazby a pod označením formální vazební právo pak souhrn 

otázek  týkajících  se  procesního  postupu  příslušných  orgánů  i  procesních  úkonů 

41 RŮŽIČKA, Miroslav; ZEZULOVÁ, Jana. Zadržení a vazba v českém trestním procesu. 1. vyd. Praha : 
Beck, 2004, XXIV, str. 379. ISBN 80-7179-817-7.
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obviněného,  popř.  jiných  oprávněných  osob.  Prostřednictvím  tohoto  postupu  se 

uskutečňuje vazební právo „materiální“, které tvoří zejména zákonem vymezené důvody 

vazby. Přitom ale toto „materiální“ vazební právo není součástí hmotněprávních předpisů, 

ale patří do oblasti procesního práva.42

„Přijetí  názoru,  podle  něhož  úprava  vazby  zahrnuje  normy  dvojího  druhu, 

nepochybně ovlivňuje i řešení četných dalších otázek (např. pojetí obecných důvodů vazby 

a  zpřísněných  důvodů  vazby,  rozšířené  pojetí  ochrany  obviněného,  obligatorní 

přezkoumávání důvodnosti zahájeného trestního stíhání orgány rozhodujícími o vazbě a 

ústavněprávními základy institutu vazby a na druhé straně mezi materiálním a formálním 

vazebním  právem,  stanovení  podmínek  pro  rozhodování  o  dalším  trvání  vazby,  o 

žádostech o propuštění z vazby, otázky aplikace nahrazení vazby jiným opatřením atd.).“43

V této práci nepřebírám zmíněný způsob členění vazebního práva. Myslím si, že 

obecná systematika a členění kapitol by měly být jasné a přehledné, a to i pro neodbornou 

veřejnost a poněkud se obávám, že zmíněné rozlišování by mohlo být na první pohled 

matoucí. Přístup, kdy se část trestního práva procesního štěpí na quasi hmotná a procesní 

ustanovení  nemusí  být  pochopitelný  a  aplikovat  toto  dělení  by  mohlo  znamenat 

znesnadnění orientace v celém textu. Osobně ovšem koncepci formálního a materiálního 

vazebního práva respektuji a přijímám jako možné teoretické dělení.

4. Obecné podmínky vazby

4.1. Přehled podmínek

Atributem institutu vazby je dočasná ztráta osobní svobody obviněného; je vážným 

zásahem do  práv  a  svobod,  a  proto  k  vzetí  do  vazby  může  dojít  jen  z  důvodů  a  za 

podmínek stanovených v zákoně a jen na podkladě rozhodnutí soudu, resp. soudce.44

Ke vzetí obviněného do vazby je zapotřebí kumulativně splnit několik obecných 

podmínek, které vyplývají ze znění ust. § 67 a § 68 a je možné je uspořádat takto: 

42 RŮŽIČKA, Miroslav; ZEZULOVÁ, Jana. Zadržení a vazba v českém trestním procesu. 1. vyd. Praha : 
Beck, 2004, XXIV, str. 382. ISBN 80-7179-817-7.

43 RŮŽIČKA, Miroslav; ZEZULOVÁ, Jana. Zadržení a vazba v českém trestním procesu. 1. vyd. Praha : 
Beck, 2004, XXIV, str. 383. ISBN 80-7179-817-7. 

44 JELÍNEK, Jiří. Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou: zákon o soudnictví ve věcech 
mládeže, zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, advokátní tarif. 4., aktualiz. 
vyd. Praha: Leges, 2013, str. 651. ISBN 978-80-87576-69-4. 
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1. Zahájení trestního stíhání. 

Institut zahájení trestního stíhání je upraven v trestním řádu v ustanovení § 160. 

Zahájí se „vydáním usnesení o zahájení trestního stíhání.“45 Trestní stíhání se od této chvíle 

vede  proti  obviněnému,  což  má  řadu  procesních  důsledků;  jedním  z  nich  je  právě 

přípustnost užití vazby.

2. Důvodná obava

Z jednání obviněného nebo i jiných konkrétních skutečností musí vyplývat důvodná 

obava, že se buď bude chtít vyhýbat trestnímu stíhání nebo mařit objasňování procesně 

důležitých skutečností, popřípadě bude nadále trestně činný (vazební důvody).

Konkrétní  skutečností  je  buď  jednání  samotného  obviněného,  anebo  jiné 

skutečnosti, které obviněný nemůže ovlivnit (tedy i jednání jiné osoby). Tyto skutečnosti 

„musí  být  dostatečným  a  rozumným  podkladem  pro  odůvodnění  alespoň  některé  zde 

uvedené obavy. Přitom nelze požadovat, aby soud, nebo v přípravném řízení soudce, učinil 

naprosto  jistý  závěr,  že  pokud  nebude  vzat  obviněný  do  vazby,  dojde  k uvedenému 

následku. Nemůže však jít pouze o jakési mlhavé a konkrétními skutečnostmi dostatečně 

nedoložené  podezření,  poněvadž  by  to  vedlo  k neodůvodněným  zásahům  do  osobní 

svobody obviněného“.46 

3. Dosud zjištěné skutečnosti v trestním řízení nasvědčují tomu, že skutek, pro který bylo 

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

důvody k podezření a že tento trestný čin spáchal obviněný. 

4. Účelu vazby nelze dosáhnout jinak, a to s ohledem na osobu obviněného, povahu a 

závažnost trestného činu, pro který je stíhán, zejména pak předběžnými opatřeními.

5. Neexistence okolností vylučující vzetí do vazby (§ 68 odst. 2 až 4).

45 Jeho účinky, tj. sdělení obvinění určité osobě, proti níž se řízení vede, nastávají okamžikem, kdy 
usnesení o zahájení trestního stíhání se oznámí osobě, která je obviněna, tj. nejčastěji kdy je opis 
usnesení o zahájení trestního stíhání doručen obviněnému, a to do vlastních rukou. JELÍNEK, Jiří. 
Trestní právo procesní. 2. vyd. Praha : Leges, 2011, str. 498. ISBN 978-80-87212-92-9. 

46 ŠÁMAL, Pavel; MUSIL, Jan; KUCHTA, Josef aj. Trestní právo procesní. 4. přepracované vyd. Praha : 
C. H. Beck, 2013, str. 277. ISBN 978-80-7400-496-4.
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4.2. Důvody vazby

Základní  tři  vazební  důvody  –  vazba  útěková,  koluzní  a  předstižná  –  bývají 

předmětem odborné diskuze, polemiky, někdy i kritiky. Rozpory mohou být vyvolány buď 

tím, že zákonodárce měl překročit ústavní hranici a je podán návrh na zrušení příslušného 

ustanovení,  jindy je napadán extenzivní výklad, jehož se měly dopustit  orgány činné v 

trestním  řízení.  Ať  je  „pravda“  na  té  či  oné  straně,  důsledkem těchto  střetů  je  časté 

rozhodování  vrcholných  soudních  instancí,  a  tudíž  i  bohatá  judikatura.  Stěžejním 

ustanovením pro vazební právo je § 67 trestního řádu, který vymezuje důvody vazby. Jeho 

návětí stanoví, že obviněný smí být vzat do vazby jen tehdy, jestliže z jeho jednání nebo 

dalších konkrétních skutečností  vyplývá důvodná obava.  Následují  písmena a), b) a c), 

představující jednotlivé vazební důvody a celé ustanovení pak pokračuje dovětkem.

a) Vazba útěková

Páteř  útěkové  vazby  tvoří  konkrétní  skutečnosti,  ze  kterých  vyplývá  důvodná 

obava, že obviněný uprchne nebo se bude skrývat,  aby se tak vyhnul trestnímu stíhání 

nebo trestu. Rozdíl v obou alternativách tkví v tom, kam mají směřovat kroky obviněného

– buď existuje riziko, že „uprchne“ do zahraničí, nebo

– zůstane v tuzemsku a bude se „skrývat“ zde.47

Za konkrétní skutečnosti zde nelze považovat každou snahu o cestu do ciziny nebo 

dočasné  vzdálení  se  z  místa  bydliště.  Sama  skutečnost,  že  se  obviněný  nedostavil  k 

hlavnímu líčení, navzdory tomu že byl řádně předvolán, neodůvodňuje konkrétní obavu, že 

se  skrývá,  aby se tak vyhnul  trestnímu stíhání.48 Zdržování  řízení  není  považováno za 

akceptovatelný  důvod  ke  zbavení  osobní  svobody  ani  v  judikatuře  ESLP49.  Důvodem 

útěkové vazby by ale mohl být případ, kdy obviněný znemožňuje své předvedení tím, že se 

před  policejním  orgánem  nechá  zapírat  nebo  „že  se  s  použitím  svých  cest  stane 

nedosažitelným“.50

Trestní  řád  napovídá,  že  především půjde  o  případy,  kdy nelze  zjistit  totožnost 

obviněného (typicky nemá-li u sebe doklady nebo se nemůže jinak legitimovat), nemá-li 

stále bydliště (hlavně nemá-li kde bydlet, nezdržuje se v bydlišti nebo jej často mění) nebo 

47 Česko. Nejvyšší soud. Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČSR. Tpj 93/1988.
48 Československo. Nejvyšší soud Slovenské socialistické republiky. Sp. zn. 4 To 12/88 R 8/1989.
49 ESLP. Tymoshenko v. Ukraine - Application no. 49872/11.
50 ŠÁMAL, Pavel; MUSIL, Jan; KUCHTA, Josef aj. Trestní právo procesní. 4. přepracované vyd. Praha : 

C. H. Beck, 2013, str. 278. ISBN 978-80-7400-496-4.
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mu hrozí vysoký trest. 

Zaměřil bych se právě na poslední z alternativ uvedených v § 67 písm. a) – hrozbu 

vysokého trestu, hlavně proto, že toto spojení může přinášet nejasnosti. Obavy související 

s  totožností  obviněného a jeho bydlištěm ponechávám stranou,  protože jde  o relativně 

přesné termíny. Naproti tomu sousloví „hrozí vysoký trest“ je neurčitý právní pojem a je 

tudíž častějším předmětem výkladu. Trestní řád ani žádný jiný předpis nedefinuje, co toto 

spojení znamená. Odborné názory se shodují v tom, že nelze klást rovnítko mezi vysoký 

trest  a horní hranici  trestní sazby stanovenou trestním zákoníkem, nýbrž že se jedná o 

konglomerát  více  prvků,  zejména  individuálních  okolností  případu.51 S  tímto  závěrem 

souhlasím už jen proto,  že kdyby měl  trestní  řád na mysli  horní hranici  trestní  sazby, 

stanovil  by to tak výslovně.  Termín „horní hranice trestní sazby“ je významově užší a 

nezahrnuje tolik okolností jako hrozba vysokého trestu (nebyl by brán zřetel na specifické 

okolnosti jednotlivých kauz). Různé trestné činy mají různě velké rozpětí trestních sazeb, 

což by mohlo také relativizovat vypovídací hodnotu či „spravedlnost“ konstrukce, ve které 

by figuroval pouze termín horní hranice trestní sazby. Tuto otázku registruje i  Ústavní 

soud,  který  často  trvá  na  dodržení  přesně  stanovených  podmínek  pro  uvalení  útěkové 

vazby, odůvodňuje-li se hrozbou vysokého trestu.52 

Obecně je přijímáno, že povinností orgánů rozhodujících o útěkové vazbě je brát 

zřetel  nejen  na  výši  hrozícího  trestu,  ale  rovněž  zohlednit  ostatní  konkrétní  okolnosti 

případu; nezbytné je uvážit nejen předpokládanou výši trestu, ale i to, zda takto stanovená 

výše trestu odůvodňuje obavy, že obviněný uprchne nebo se bude skrývat.53 Také podle 

prof. Šámala nemůže soud učinit závěr, že obviněnému hrozí vysoký trest jen na podkladě 

příslušné horní hranice trestní sazby v trestním zákoníku na trestný čin, pro který mu bylo 

sděleno obvinění, ale je nutno hodnotit konkrétní okolnosti rozhodné pro stanovení stupně 

nebezpečnosti činu i poměry obviněného v konkrétním případě.54

Nařízení  vazby  z důvodů  útěkových  založených  na  hrozbě  vysokého  trestu  by 

51 Např. Česko. Nejvyšší soud. Rozhodnutí Nejvyššího soudu R 14/1994.
52 Tak například se svou argumentací neuspěl Obvodní soud pro Prahu 1 ve svém usnesení ze dne 17. 5. 

2001, který existenci útěkové vazby odůvodnil jen tím, že stěžovateli hrozí citelný trest odnětí svobody a 
protože se mu podařilo utéci z místa trestného činu, hrozí nebezpečí, že by se při ponechání na svobodě 
mohl vyhýbat trestnímu řízení, eventuálně hrozícímu trestu (Sp. zn. Nt 368/01). Toto rozhodnutí bylo 
zrušeno.

53 Podobně např. Ústavní soud v rozhodnutí I ÚS 432/01. (Česko. Ústavní soud. Nález Ústavního soudu sp. 
zn. I ÚS 432/01).

54 ŠÁMAL, Pavel; MUSIL, Jan; KUCHTA, Josef aj. Trestní právo procesní. 4. přepracované vyd. Praha :
 C. H. Beck, 2013, str. 278. ISBN 978-80-7400-496-4.
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podle mého soudu mohlo být akceptovatelné jen na počátku vyšetřování, a to v závažných 

a  složitých  případech,  kdy  je  potřeba  řádně  připravit  řízení. Postupem  času  původní 

vazební důvody slábnou, ztrácejí legitimitu a rozhodovat o vazebních věcech je zapotřebí s 

klauzulí  rebus  sic  stantibus.  Chybějící  důkazní  materiál,  který orgány činné v trestním 

řízení  mohly  použít  jako  dostatečný  argument  v  době  uvalování  vazby,  lze  jen  stěží 

považovat za pádný důvod pro ponechání obviněného ve vazbě i po delším čase. Myslím 

si,  že  neschopnost  nebo  liknavost  příslušných  orgánů  nemůže  být  osobě  omezené  na 

svobodě na újmu. Vazební orgány si mají za přiměřenou dobu příslušné materiály obstarat 

a obviněného propustit, odpadne-li příslušný důvod. Pokud jde o vztah dlouhodobé vazby 

k  principu  presumpce neviny,  lze  uvést,  že  „její  délka  může signalizovat  neschopnost 

obžaloby unést důkazní břemeno, což by se mělo promítnout i do závěrů o oprávněnosti 

dalšího nasazení trestněprávních nástrojů omezujících práva či svobody“.55

Tematický případ se dostal i na stůl Ústavního soudu. Ten v této souvislosti mimo 

jiné  říká:  „(…)  Hrozbou  vysokým  trestem  lze  proto  dle  Ústavního  soudu  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.“56

Na okraj  doplňuji,  že  se  ztotožňuji  s  kritikou  jednoho  z  rozhodnutí  Městského 

soudu v Praze, podle něhož hrozba vysokého trestu je konkrétní skutečností zakládající 

obavu z jednání podle § 67 odst. 1 písm. a) trestního řádu. Tento názor „odporuje dikci 

zákona i  smyslu předmětného vazebního důvodu,  jelikož  hrozba vysokého trestu musí 

teprve vést - na základě konkrétních skutečností - k důvodné obavě, že obviněný uprchne 

nebo že se bude skrývat, aby se tak trestnímu stíhání nebo trestu vyhnul. Jinak řečeno, 

samotná hrozba vysokého trestu není konkrétní skutečností  zakládající  obavu z jednání 

podle citovaného ustanovení trestního řádu.“57

Jako  správný  a  zajímavý  hodnotím  postřeh  judikatury,  kterážto  zapovídá 

konstrukci,  kdy  by  byla  osoba  brána  do  vazby  z  důvodů  útěkových  jen  na  základě 

skutečnosti, že obviněný z místa činu utekl nebo že má z celé záležitosti strach: „ (…) 

Pokud by totiž Ústavní soud takovéto odůvodnění akceptoval, musel by - ad absurdum - 

dospět  k  obecnému  právnímu  názoru,  že  tzv.  útěková  vazba  by  měla  být  uvalena  na 

55 Časopis Trestní právo, číslo 3/2014 str. 74.
56 Česko. Ústavní soud. Nález Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 2208/13. 
57 Česko. Ústavní soud. Nález Ústavního soudu sp. zn.  I.ÚS 432/01. N 8/25 SBNU 55.
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každého obviněného, kterému hrozí vysoký trest a který po spáchání trestného činu na 

místě nesetrval, případně který má z této záležitosti strach - a to i přesto, že se v průběhu 

dosavadního  vyšetřování  dostavoval  na  policii  a  dobrovolně  se  podrobil  jednotlivým 

vyšetřovacím úkonům. Je zjevné, že takovýto právní názor je z ústavně právního hlediska 

neudržitelný,  neboť  nekoresponduje  se  smyslem  čl.  8  Listiny,  zaručujícím  osobní 

svobodu.“58 Takový  závěr  hodnotím  jako  velmi  správný;  opačný  by  totiž  svědčil  o 

chybném čtení zákona.

b) Vazba koluzní

Specifický charakter má vazba koluzní, a to nejen proto, že pro ni platí některé 

výjimky  z  obecné  úpravy,  ale  také  proto,  že  čelí  poměrně  intenzivní  kritice  z  řad 

odborníků. Pro tento vazební důvod je nezbytná existence důvodné obavy, že obviněný 

bude buď

– působit na dosud nevyslechnuté svědky nebo spoluobviněné nebo

– jinak mařit objasňování skutečností závažných pro trestní stíhání.

Česká procesní úprava tedy neuvádí formy koluzního jednání taxativním výčtem; to 

se týká i osob, na něž má být v souvislosti s takovým jednáním působeno. Zmiňují se zde 

pouze svědci nebo spoluobvinění, nikoli jiné osoby, zejména znalci59 (de lege ferenda by 

se dalo o takovém výslovném zakotvení uvažovat).

Působením na svědky nebo spoluobviněné se rozumí zákonem nepřipuštěné přímé 

(osobně obviněným) nebo zprostředkované (jinou osobou) ovlivňování svědků s motivem 

mařit  objasňování  skutečností  závažných  pro  trestní  stíhání,  např.  přemlouvání  svědků 

nebo  spoluobviněných,  aby  nevypovídali  pravdu,  dohoda  mezi  svědky  nebo 

spoluobviněnými  o  tom,  co  budou  v  rozporu  se  skutečností  vypovídat,  podplácení  či 

vyhrožování svědkům nebo spoluobviněným za stejným účelem atd.60

Jiným mařením objasňování skutečností závažných pro trestní stíhání je např. již 

zmíněné nepřípustné působení na znalce61, padělání, pozměňování, ničení nebo ukrývání 

listinných či věcných důkazů atd. Za koluzi je v souvislosti s omezením osobní svobody 

58 Česko. Ústavní soud. Nález Ústavního soudu sp. zn.  I. ÚS 432/01. N 8/25 SBNU 55.
59 RŮŽIČKA, Miroslav; ZEZULOVÁ, Jana. Zadržení a vazba v českém trestním procesu. 1. vyd. Praha : 

Beck, 2004, XXIV, str. 411. ISBN 80-7179-817-7.
60 ŠÁMAL, Pavel; MUSIL, Jan; KUCHTA, Josef aj. Trestní právo procesní. 4. přepracované vyd. Praha : 

C. H. Beck, 2013, str. 469. ISBN 978-80-7400-496-4.
61 Některé zahraniční právní úpravy mají ovlivňování znalců uvedeno explicitně mezi vazebními důvody 

(např. Slovensko, Rakousko).
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považováno  i  působení  na  osobu  dosud  nepředvolanou,  která  vnímala  svými  smysly 

skutkové okolnosti důležité z hlediska posouzení konkrétního trestního případu, u níž je z 

tohoto důvodu odůvodněný předpoklad, že bude vyslýchána orgánem činným v trestním 

řízení, ať již jako budoucí svědek nebo spoluobviněný. O koluzní důvod vazby jde i tehdy, 

když je zde konkrétními skutečnostmi odůvodněna obava, že obviněný bude působit na 

takovou osobu,  byť  dosud neztotožněnou,  po  které  je  vyhlášeno  pátrání  a  která  proto 

nemohla být dosud předvolána jako svědek nebo jí nemohlo být dosud sděleno obvinění.62

K problematice koluze byly často vznášeny četné námitky, často intenzivnější než u 

útěkové nebo předstižné vazby. Diskuze se vztahovaly nejen na rozsah zásahu do osobní 

svobody  obviněného  v  této  souvislosti,  ale  velmi  často  se  zpochybňovala  vůbec 

oprávněnost a účinnost koluzní vazby jako takové.63 

Velmi ostré kritice podrobil  koluzní  důvod vazby A. Zucker.  Zastával názor,  že 

koluzní  vazba vznikla  s  myšlenkou,  podle níž právu státu na zjištění  pravdy odpovídá 

povinnost stíhaného zdržet se všeho, čím by mařil  vyšetřování.  Koluzní  vazba je však 

podle něho nedůsledná, nadbytečná a navíc svádí v praxi ke zneužití. Byla-li by využívána 

důsledně, musela by být použita i proti každé osobě odlišné od obviněného, která by se 

chovala obdobným způsobem (příbuzným, známým, potenciálním svědkům atd.). Zucker 

dodává,  že stát  má navíc k dispozici  prostředky práva hmotného směřující  k zamezení 

nebezpečí  koluze,  a  to  v podobě pohrůžky trestního  stíhání  v  případech nepravdivého 

svědectví nebo nesprávného znaleckého posudku. Hrozí-li nebezpečí koluze, je věcí státu, 

aby  urychleně  provedl  důkazní  a  zajišťovací  úkony  a  předešel  tak  nežádoucí  činnosti 

obviněného.  „Pokud  příslušným orgánům není  zcela  přesně  známa konkrétní  možnost 

působení na třetí  osoby nebo zahlazování  stop činu,  pak nemůže být  dán ani zákonný 

důvod  vazby.  Pokud  by  o  takové  konkrétní  možnosti  tyto  orgány  věděly,  je  jejich 

povinností postarat se o včasné zajištění a provedení důkazů, a nikoli zbavit obviněného 

svobody.“64

Jedná se sice o zajímavou úvahu, ale její závěry ve většině nesdílím. Domnívám se, 

že  koluzní  důvod  vazby  je  na  tomto  místě  nazírán  výhradně  z  úhlu  „nutného  zla“  a 

62 ŠÁMAL, Pavel; MUSIL, Jan; KUCHTA, Josef aj. Trestní právo procesní. 4. přepracované vyd. Praha : 
C. H. Beck, 2013, str. 470. ISBN 978-80-7400-496-4.

63 RŮŽIČKA, Miroslav; ZEZULOVÁ, Jana. Zadržení a vazba v českém trestním procesu. 1. vyd. Praha : 
Beck, 2004, XXIV, str. 411. ISBN 80-7179-817-7.

64 RŮŽIČKA, Miroslav; ZEZULOVÁ, Jana. Zadržení a vazba v českém trestním procesu. 1. vyd. Praha : 
Beck, 2004, XXIV, str. 412. ISBN 80-7179-817-7.
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neregistruje důležitost a nezbytnost tohoto zadržovacího opatření pro společnost.

Argument, že koluzní vazba svádí v praxi ke zneužití, nepovažuji za pádný. Tímto 

výkladem bychom ad absurdum mohli dojít také k závěru, že ke zneužití nabádají všechny 

procesní prostředky, které orgány mají nebo které slouží k dosažení účelu trestního řízení a 

zároveň mají omezující prvky pro obviněné osoby, nebo například ad absurdum, že i soudy 

jsou sváděny k ukládání peněžitého trestu, protože je s ním spojeno méně práce než se 

zajištěním výkonu trestu obecně prospěšných prací.  Domnívám se,  že vždy je  potřeba 

předpokládat  prozřetelnost  orgánů  činných  v  trestním  řízení  při  výkladu  práva  a 

nedosazovat si za úpravu krajní, přehnané scénáře a varianty.

Závěr Zuckera týkající se možnosti uložení koluzní vazby i osobám odlišným od 

obviněného nebere v úvahu jednak existenci principu proporcionality a dále ani to,  že 

postavení obviněného je v řízení velmi odlišné od ostatních osob. Mimo jiné i tím, že 

obviněný není povinen vypovídat;  někdy se uvádí  i  názor,  že na toho, proti  němuž se 

trestní řízení vede,  se povinnost vypovídat pravdu nevztahuje.  Rovněž platí,  že maření 

trestního řízení  svědky nebo znalci  bude nejčastěji  zprostředkovávané obviněným; toto 

jednání tedy nebude mít takový dopad, jako kdyby ho činil sám obviněný. Použití vazby 

proti němu je tedy daleko naléhavější. Postavení obviněného sice ještě není v této procesní 

fázi stvrzeno pravomocným rozsudkem, ale alespoň jsou zde indicie a pohybujeme se v 

rovině  určité  kvalifikované pravděpodobnosti,  tedy reálné  možnosti,  že  obviněný bude 

nakonec odsouzen, zatímco u osob odlišných od obviněného nedosahuje podezření zdaleka 

takové intenzity; nebylo proti nim ani zahájeno trestní stíhání. Podle naší zákonné úpravy 

musí být navíc vždy přítomny konkrétní skutečnosti, o které se vazba opře, což dostatečně 

zajišťuje legitimitu všech vazebních důvodů.

Fakt, že stát má postupovat v trestním řízení s největším urychlením je pravda, ale 

ani  při  nejlepší  vůli  od  něj  nelze  očekávat  okamžité  výsledky.  Je  potřeba  mu  dát  k 

dispozici  přiměřený časový prostor,  za  který  si  může obstarat  potřebné důkazní  i  jiné 

materiály.  Samotné  trvání  koluzní  vazby  je  oproti  svým dvěma  „sesterským“  druhům 

vazby výrazně časově omezeno, což ji rovněž dodává potřebnou míru oprávněnosti.

Koluzní vazba podle názoru A. Zuckera představuje průlom i do obžalovací formy 

procesu, když tvrdí, že není namístě obviněného uvěznit za jeho chování v řízení, za jeho 

vztah  k procesní  činnosti  příslušného orgánu.  „V této souvislosti  poukazuje i  na jinak 

známou skutečnost,  tedy že v koluzním jednání má smysl obviněnému bránit,  jen je-li 
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izolován  bezprostředně  po  činu  nebo  na  počátku  vyšetřování  (nestane-li  se  tak,  měl 

obviněný možnost  své koluzní  záměry  uskutečnit).  Koluzní  vazba  proto  není  účinným 

opatřením a význam nemá ani její časové omezení, protože praxe často stanoví tyto limity 

bez  zřetele  na  skutečnou  potřebu koluzní  vazby.  Ovšem i  po  propuštění  (po  skončení 

příslušného časového omezení) může obviněný zjišťování pravdy nepřípustně ovlivňovat. 

Vrací se znovu i k bývalému inkvizičnímu procesu, kterému bylo vlastní co nejobsáhlejší 

vyšetřování,  kde zřejmě tento druh vazby měl svůj smysl,  neplatí  to však pro moderní 

obžalovací  řízení.  Koluzní  vazba v tomto řízení  nadále slouží  jako jakási  náhrada tzv. 

tortury, a proto je třeba ji zcela odmítnout, a to i z důvodu, že ji nelze žádnými opatřeními 

reformovat.“65 Souhlasím, že čím dříve je koluzní vazba využita, tím lépe plní svůj účel. 

Nicméně vždy bude nějaký čas trvat, než bude věc prostudována a zhodnocena, čili určitá 

přiměřená časová prodleva se odstranit nedá.

De lege lata je hodná zamyšlení první alternativa § 67 písm. b) trestního řádu, tedy 

působení  na  dosud  nevyslechnuté  svědky  nebo  spoluobviněné.  Obdobně  jako  i  jiní  si 

pokládám  otázku,  zda  k  naplnění  koluzního  důvodu  vazby  postačí  samotná  existence 

nevyslechnutých svědků nebo k této skutečnosti musí přistoupit ještě určitý aktivní postoj 

ze strany obviněného.66 Ve fázi, kdy ještě neproběhl výslech některých svědků, může vždy 

potenciálně hrozit nebezpečí, že se je obviněný bude snažit ovlivnit. To podle mého může 

činit  i  nepřímo,  například  tak,  že  se  ke  svému  trestnímu  stíhání  veřejně  vyjádří  ve 

sdělovacích prostředcích. V konkrétním případě by některou dosud nevyslechnutou osobu 

mohl ovlivňovat i pouhý fakt, že obviněný se nachází na svobodě. Zastávám názor, že 

zájem  na  spravedlivém  a  efektivním  procesu  může  v  závažnějších  kauzách  dokonce 

ospravedlnit postup, kdy bude obviněný vzat do vazby pouze na základě hrozby koluze – z 

obav působení na dosud nevyslechnuté svědky, a to aniž by obviněný k tomu zavdal svým 

jednáním záminku. Vzhledem k okolnostem by to ovšem nesmělo být zcela nepřiměřené.

Domnívám se, že v počátečních fázích trestního řízení, kdy se může rozhodovat o 

zásadních skutečnostech a provádět stěžejní důkazy ovlivňující výsledek trestního řízení, 

je dána vyšší míra legitimity pro uvalení vazby podle § 67 písm. b). Ta by podle mého 

přesvědčení mohla ovšem trvat po velmi omezený čas; v mezidobí by měly být opatřeny 

příslušné důkazy, proběhnout výslechy a obviněný případně propuštěn. Možný následek 

65 RŮŽIČKA, Miroslav; ZEZULOVÁ, Jana. Zadržení a vazba v českém trestním procesu. 1. vyd. Praha : 
Beck, 2004, XXIV, str. 413. ISBN 80-7179-817-7.

66 Dostupný z WWW: http://www.epravo.cz/top/clanky/koluzni-duvod-vazby-85623.html.
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zmaření řízení může být v závažnějších kauzách natolik výrazný, že lze odůvodnit tento 

postup. Podle mého názoru je za těchto podmínek nutné okamžitě konat a nikoli vyčkávat 

do „jistějšího nebo kvalifikovanějšího“ stavu, zda obviněný může svědky ovlivnit. Vždyť 

atributem vazby ani jistota není, tou je rovina „pouhé“ pravděpodobnosti.

Svým speciálním posláním je koluzní vazba privilegovaná v tom směru, že smí 

trvat pouze tři měsíce (§ 72a odst. 2). Druhou stranou mince by de lege ferenda mohla být 

možnost zjednodušeného uvalení  vazby, neboli  možnost  extenzivnějšího výkladu, který 

jinak nemá ve vazebním právu zastoupení. Myslím, že v odůvodněných případech by se 

dalo uvažovat o úpravě, kdy samotné neuskutečnění výslechu by mohlo ospravedlňovat 

uvalení  vazby;  nemám  zde  na  mysli  ty  trestné  činy,  kdy  společenská  nebezpečnost 

dosahuje menší intenzity. Hrozí totiž zmaření objasnění stěžejních skutečností a vazba, byť 

krátkodobá,  by  vzhledem k  okolnostem nebyla  nepřiměřená  daň.  O nutnosti  okamžité 

reakce v koluzních případech mluví i Zucker.67

Jako  oporu  svého  názoru  přikládám  argumentaci  Krajského  soudu  v  Hradci 

Králové: ve svém rozhodnutí z roku 1998 v podstatě uvedl, že na přechodnou dobu (v 

počátcích  vyšetřování)  může  existovat  situace,  kdy  zájem na  objasnění  trestného  činu 

převýší zájem práva na osobní svobodu, aniž by obviněný zcela konkrétní činností mařil 

průběh vyšetřování. S rozhodnutím tohoto soudu se „naneštěstí“ neztotožnil Ústavní soud, 

který  předmětné  usnesení  zrušil  svým nálezem s  odůvodněním,  že  zde  byl  nedostatek 

konkrétních skutečností a s tím, že soudy musí přezkoumatelným způsobem odůvodnit, z 

jakých  důvodů  převyšuje  zájem  na  objasňování  trestného  činu  zájem  na  svobodě 

jednotlivce.68 Klíčovou úvahu zmíněného krajského soudu Ústavní soud nezkritizoval, a to 

sice přípustnost existence vyššího zájmu nad osobní svobodou jednotlivce a v důsledku 

toho i možnost uvalení vazby podle § 67 písm. b), a to aniž by reálně k jejímu uvalení 

zavdal obviněný svým jednáním důvody.

K  otázce  poměru  veřejného  zájmu  a  práva  na  osobní  svobodu  se  vyjádřil  i 

Evropský soud pro lidská práva, který v rozhodnutí Labita proti Itálii píše: „ (...) V souladu 

s judikaturou ESLP nemůže být problém, zda trvání vazby je opodstatněné, posuzován 

67 V této souvislosti poukazuje i  na jinak známou skutečnost, tedy že v koluzním jednání má smysl 
obviněnému bránit, jen je-li izolován bezprostředně po činu nebo na počátku vyšetřování (nestane-li se 
tak, měl obviněný možnost své koluzní záměry uskutečnit). RŮŽIČKA, Miroslav; ZEZULOVÁ, Jana. 
Zadržení a vazba v českém trestním procesu. 1. vyd. Praha : Beck, 2004, XXIV, str. 412. ISBN 
80-7179-817-7.

68 Česko. Ústavní soud. Nález Ústavního soudu sp. zn. IV. ÚS 264/98. N 85/11 SbNU 261.
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obecně.  Opodstatněnost  setrvání  obviněného  ve  vazbě  musí  být  hodnocena  v  každém 

případě na základě konkrétních skutečností. Pokračující vazba může být ospravedlněna v 

daném  případě  pouze  tehdy,  jsou-li  zde  určité  náznaky  opravdové  potřeby  veřejného 

zájmu, který, navzdory presumpci neviny, převažuje nad pravidlem respektování osobní 

svobody.“69 A dále podobně i v rozhodnutí Punzelt v. Česká republika z roku 2000.70

Názor, že musí být zjištěny konkrétní skutečnosti odůvodňující obavu, že obviněný 

bude ovlivňovat svědky nebo jinak mařit objasňování skutečností závažných pro trestní 

řízení, zřejmě převažuje.71 V zásadě s tímto postojem souhlasím, pouze bych uvítal, kdyby 

byl doplněn o mnou výše zmíněný návrh týkající se závažnějších a procesně náročnějších 

případů.

c) Vazba předstižná

Třetím důvodem, na základě kterého smí být obviněný vzat do vazby, je 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.

Předstižná  vazba  přichází  v  úvahu  jen  při  stíhání  pro  úmyslný  trestný  čin.72 

Zvláštností tohoto druhu vazby je, že jde svou povahou o vazbu mimoprocesní, protože je 

určena pro obviněného, u něhož hrozí, že bude trestnou činnost páchat, a ta, jak uvádí 

Růžička, se označuje též jako vazba preventivní.73

Omezení osobní svobody ve smyslu § 67 písm. c) je odlišné od dvou předešlých 

důvodů také co do legislativní konstrukce; výčet důvodů je taxativní a postačí naplnění 

jednoho  z  nich  –  jedná  se  o  alternativní  metodu.  Existují  celkem  čtyři  alternativy 

předstižné vazby.

Terminologicky se zde „opakováním trestné činnosti“, pro niž je obviněný stíhán, 

69 ESLP: Labita proti Itálii 26772/95. (Oficiální překlad do českého jazyka není k dispozici; překlad je 
proveden svépomocí).

70 Pokračování vazby může být v daném případě ospravedlněno pouze tehdy, jestliže zjevně existuje 
veřejný zájem, který – nehledě na presumpci neviny  převáží nad právem na osobní svobodu (Rozsudek 
Punzelt v. Česká republika z 25.4.2000 č. 31315/96, odst. 73).

71 Česko. Ústavní soud. Nález Ústavního soudu sp. zn. ÚS 104/2006.
72 JELÍNEK, Jiří. Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou: zákon o soudnictví ve věcech 

mládeže, zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, advokátní tarif. 4., aktualiz. 
vyd. Praha: Leges, 2013, str. 652. ISBN 978-80-87576-69-4. 

73 RŮŽIČKA, Miroslav; ZEZULOVÁ, Jana. Zadržení a vazba v českém trestním procesu. 1. vyd. Praha : 
Beck, 2004, XXIV, str. 422. ISBN 80-7179-817-7.
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míní opakování nejen téhož trestného činu, ale i spáchání trestného činu téže povahy (např. 

opakování  majetkových  trestných  činů  nebo  opakování  násilných  trestných  činů  proti 

životu a zdraví). „Naproti tomu, má-li jít o obavu z dokonání trestného činu, o který se 

obviněný pokusil, musí jít o pokus totožného trestného činu. Stejně tomu je u vykonání 

(dokonání) trestného činu, který obviněný připravoval nebo kterým hrozil.“74

Vyhrožování jinému určitou újmou přichází v úvahu jen u některých trestných činů 

(např. trestného činu nebezpečného vyhrožování podle § 353 tr. zákoníku). Předpokládá se, 

že obviněný je stíhán pro některý z uvedených trestných činů a nastala odůvodněná obava, 

že obviněný splní svou vyhrůžku. Nemůže jít o trestné činy jiné.75

Ve vztahu ke všem čtyřem alternativám předstižné vazby „je možno ve shodě s V. 

Mandákem uvést, že nebezpečí další trestné činnosti (které musí být stejně jako u ostatních 

důvodů vazby zcela  konkrétní)  musí být  aktuální  (obviněný musí  být  vůbec způsobilý 

takovou  trestnou  činnosti  páchat;  tak  by  tomu  nebylo,  pokud  by  to  vylučoval  jeho 

zdravotní  stav,  věk,  těhotenství  nebo jiné okolnosti)  a  akutní (uvedené nebezpečí musí 

hrozit bezprostředně). Předstižnou vazbu nelze proto v žádném případě použít jako obavu 

z  trestné  činnosti,  k  níž  by  mělo  dojít  např.  až  po  propuštění  z  výkonu trestu  odnětí 

svobody uloženého (podle očekávání) za trestný čin, pro který je právě obviněný stíhán.“76

Souhlasím, že určitě ani zákonodárce nezamýšlel možnost takového krajního výkladu; v 

souladu  s  duchem  zákona  a  principem proporcionality  by  bylo  nevhodné  předstižnou 

vazbu aplikovat tímto způsobem. Takové pojetí  by bylo v rozporu i s dalšími principy 

vazby, a dále by se tak předcházel konečný výsledek trestního řízení.

V této souvislosti dodávám, že naplnění předstižné vazby není možné odůvodnit 

pouhým odkazem na trestní řízení vedené před jiným soudem. Tato argumentace koliduje s 

ústavně  zakotvenou  povinností  předpokládat  nevinu  stíhané  osoby,  a  to  dokonce  i  v 

případě nepravomocného rozhodnutí soudu prvního stupně.77

Na  tomto  místě  odkazuji  na  zásadu  proporcionality.  Mandák  uvádí,  že  „již  v 

minulosti bylo opakovaně poukazováno na to,  že je nepřípustné uplatňovat předstižnou 

vazbu,  jeví-li  se téměř vyloučené,  že by obviněnému mohl být  v dalším řízení  uložen 

74 ŠÁMAL, Pavel; MUSIL, Jan; KUCHTA, Josef aj. Trestní právo procesní. 4. přepracované vyd. Praha : 
C. H. Beck, 2013, str. 280. ISBN 978-80-7400-496-4.

75 MANDÁK, Václav. Zajištění osoby obviněného v československém trestním řízení. 1. vyd. Praha, 1975, 
str. 130.

76 RŮŽIČKA, Miroslav; ZEZULOVÁ, Jana. Zadržení a vazba v českém trestním procesu. 1. vyd. Praha : 
Beck, 2004, XXIV, str. 427. ISBN 80-7179-817-7.

77 Česko. Čl. 40 odst. 2 Listiny; a dále Nález Ústavního soudu ve věci sp. zn. I. ÚS 161/04.
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nepodmíněný trest odnětí svobody“78. Nezbývá než souhlasit, že v případě, kdy s nejvyšší 

pravděpodobností bude uložen některý z alternativních trestů, není omezování osoby na 

její svobodě na místě. Praktický problém však může nastat v případě, že v době, kdy je 

toto rozhodnutí soudu činěno, nemusí být ještě dostatečně zřejmé, jaký trest a zda vůbec 

nějaký bude stíhané osobě uložen. Není možné vyloučit případy, kdy zpočátku trestního 

stíhání bude uvalena vazba, protože dosud zjištěné skutečnosti důvodně nasvědčují tomu, 

že k trestu odnětí svobody může být přistoupeno; po čase se však původní (závažnější) 

podezření částečně rozptýlí a osoba bude potrestána toliko sankcí alternativní.

Předstižná vazba měla a má dosud četné odpůrce. Nikoli však z věcných, nýbrž 

spíše  z  důvodů formálních.  Je  namítáno,  že  toto  donucovací  opatření  nepatří  na  půdu 

trestního procesu,  kde je cizorodým prvkem. „Uvádí  se též,  že tato vazba ani nemůže 

důsledně plnit zamýšlený účel, protože její trvání je omezeno jen na dobu trestního stíhání, 

resp. její účinky se projeví nejvýše ještě po dobu výkonu trestu, zatímco nebezpečí další 

trestné činnosti může hrozit i později.“79

Podle mého přesvědčení nemůže vést k odmítnutí předstižné vazby pouze fakt, že 

se vymyká ostatním institutům. Vždyť každý z vazebních důvodů má svá specifika a tímto 

způsobem  by  bylo  možné  kritizovat  všechny.  Namítané  zařazení  do  trestního  práva 

hmotného z důvodu preventivního charakteru nepovažuji  za věcný argument,  pouze za 

otázku  systematického  zařazení;  čili  rovněž  se  nejedná  o  pádný  důvod  svědčící  proti 

existenci vazby podle § 67 písm. c). Důležité je, že slouží k naplňování účelu trestního 

řízení a je v souladu s ústavním pořádkem.

Shodoval bych se tedy s názorem Mandáka, který se domnívá, že „skutečnost, že 

předstižná  vazba  je  svou  povahou  preventivně-bezpečnostním  opatřením,  je  nesporná. 

Bude-li však vzato v úvahu hledisko účelnosti, pak se věc jeví v jiném světle – detence 

obviněného formou předstižné vazby v rámci trestního stíhání trpí sice vadou krásy, avšak 

představuje přesto patrně nejvhodnější řešení.“80

4.3. Dovětek § 67

Ustanovení § 67 tvoří logický celek, kdy na sebe jednotlivá slova bezprostředně 

78 MANDÁK, Václav. Zajištění osoby obviněného v československém trestním řízení. 1. vyd. Praha, 1975, 
str. 131.

79 RŮŽIČKA, Miroslav; ZEZULOVÁ, Jana. Zadržení a vazba v českém trestním procesu. 1. vyd. Praha : 
Beck, 2004, XXIV, str. 423. ISBN 80-7179-817-7.

80 MANDÁK, Václav. Zajištění osoby obviněného v československém trestním řízení. 1. vyd. Praha, 1975, 
str. 123-124.
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navazují.  Proto  nestačí  pro  uvalení  vazby  pouze  izolovaně  naplnit  jeden  z  vazebních 

důvodů, ale musí se k tomu připojit  i  návětí  a dovětek § 67; resp.  musí být naplněny 

všechny obecné podmínky.

Považuji za důležité zopakovat, že dovětek § 67 podmiňuje použití vazby tím, aby 

dosud zjištěné skutečnosti nasvědčovaly 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, zejména uložením některého z předběžných opatření. Tyto předpoklady musí 

být naplněny zároveň spolu s jednotlivým vazebním důvodem podle písm. a), b) nebo c).

Vazební orgány jsou tak trestním řádem nuceny zkoumat všechny předpoklady § 

67: návětí, důvody i dovětek. „Takto koncipovaná úprava důvodů vazby vytváří zákonné 

předpoklady  přezkoumatelnosti  rozhodnutí  o  vazbě  z  hlediska  nejen  existence  důvodů 

vazby podle § 67 písm. a), b) nebo c), ale i všech dalších předpokladů stanovených v § 

67.“81 

4.4. Výjimky z obecných podmínek vazby

Obecné podmínky pro uvalení vazby doplňuje § 68, který mimo jiné zapovídá užití 

vazby u méně závažné trestné činnosti.  Vzít  do vazby totiž nelze obviněného, který je 

stíhán pro úmyslný trestný čin, za který nehrozí trest odnětí svobody převyšující dvě léta, 

nebo nedbalostní trestný čin,  za který nehrozí trest  odnětí  svobody převyšující  tři  léta. 

Zdrojem této úpravy je novela trestního řádu č.  265/2001 Sb. Růžička na tomto místo 

hovoří o tzv. zpřísněných důvodech vazby.82

I kdyby byly naplněny všechny důvody pro uvalení vazby ve smyslu § 67, není 

možné  ji  použit  v  případě,  kdy  trestný  čin  nedosahuje  závažnosti  zde  uvedené.  Tuto 

konstrukci považuji za rozumnou proto, že u méně závažných trestných činů by nebylo v 

souladu s principem přiměřenosti omezit osobní svobodu vazbou, ale rovněž je tím šetřen 

čas a prostředky orgánů činných v trestním řízení,  které se tak u drobnější  kriminality 

nemusí zabývat otázkou, zda vazbu využít či nikoli – zákon to vyřeší za ně.

V  §  68  odst.  3  je  vytvořena  první  „výjimka  z  výjimky“.  Výše  zmiňované 

81 ŠÁMAL, Pavel; MUSIL, Jan; KUCHTA, Josef aj. Trestní právo procesní. 4. přepracované vyd. Praha : 
C. H. Beck, 2013, str. 280. ISBN 978-80-7400-496-4.

82 RŮŽIČKA, Miroslav; ZEZULOVÁ, Jana. Zadržení a vazba v českém trestním procesu. 1. vyd. Praha : 
Beck, 2004, XXIV, str. 428. ISBN 80-7179-817-7.
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privilegium pro drobnou kriminalitu se na tomto místě prolomí pro případ, kdy obviněný

– uprchl nebo se skrýval,

– opakovaně se nedostavil na předvolání,

– je neznámé totožnosti,

– již mařil objasňování skutečností závažných pro trestní stíhání, nebo

– již opakoval trestnou činnosti, pro niž je stíhán, nebo v ní pokračoval, nebo za ní 

   byl v posledních třech letech odsouzen nebo potrestán83.

Růžička v této souvislosti užívá spojení „kvalifikovaná hmotněprávní skutková podstata 

důvodů vazby“.84 Zákon připouští, aby byla osoba, která se dopustila trestného činu, na 

který je stanoven trest odnětí svobody ve výši jednoho roku, ale již působila na svědky, 

vzata do vazby.

Druhou „výjimku z výjimky“, tentokrát týkající se jen vazby předstižné, zakotvuje 

§ 68 odst. 4. Prolamuje nemožnost uvalení vazby pro úmyslný trestný čin s trestem odnětí 

svobody do dvou let, pokud s přihlédnutím k povaze takového trestného činu vyžaduje 

vzetí do vazby účinná ochrana poškozeného, zejména ochrana jeho života, zdraví nebo 

jiného obdobného zájmu. 

V souvislosti s výjimkami z obecné úpravy považuji za vhodné zmínit i § 71 odst. 2 

písm. b), tedy že vazba není na místě v případech, kdy je nepravděpodobné uložení trestu 

odnětí svobody a dále § 72a odst. 3, který pro trvání koluzní vazby stanoví limit třech 

měsíců.

5. Trvání vazby

Z  Listiny  vyplývá  požadavek,  aby  všechna  řízení  pokud  možno  proběhla  v 

přiměřené době; konkrétně čl. 38 odst. 2 stanoví, že každý má právo, aby jeho věc byla 

projednána bez zbytečných průtahů. Trestní řád tento apel konkretizuje a upravuje:

– nejvyšší přípustnou dobu trvání vazby

– přezkum trvání důvodů vazby

– přezkum z úřední povinnosti (§ 71)

– žádost o propuštění z vazby na návrh od obviněného (§ 71a)

83 Zákon č. 459/2011 Sb. rozšířil § 68 odst. 3 o písm. e). Jde o případy tzv. stejnorodé recidivy.
84 RŮŽIČKA, Miroslav; ZEZULOVÁ, Jana. Zadržení a vazba v českém trestním procesu. 1. vyd. Praha : 

Beck, 2004, XXIV, str. 430. ISBN 80-7179-817-7.
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– rozhodování o dalším trvání vazby (§ 72)

5.1. Maximální délka vazby

Velmi důležitým ustanovením v českém trestním právu, resp. ve vazebním právu, je 

§ 72a, upravující nejvyšší přípustnou dobu trvání vazby.

Vazba je omezována principy subsidiarity a fakultativnosti i v situaci, kdy už je 

uvalena a prošla tedy „sítem“ těchto dvou stěžejních principů. Její trvání je limitováno 

časovou hranicí. Trestní řád garantuje, že vazba může trvat v přípravném řízení a v řízení 

před soudem jen nezbytně nutnou dobu. Celková doba trvání vazby v trestním řízení nesmí 

přesáhnout:

a) jeden rok, je-li vedeno trestní stíhání pro přečin,

b) dva roky, je-li vedeno trestní stíhání pro zločin,

c) tři roky, je-li vedeno trestní stíhání pro zvlášť závažný zločin,

d) čtyři roky, je-li vedeno trestní stíhání pro zvlášť závažný zločin, za 

    který lze podle trestního zákona uložit výjimečný trest.

(viz následující tabulka)

DRUH 
TRESTNÉHO 

ČINU

celková doba vazby maximální délka 
vazby v přípravném 

řízení

maximální délka vazby 
v řízení před soudem

přečin 1 rok 4 měsíce 8 měsíců

zločin 2 roky 8 měsíců 16 měsíců

zvlášť závažný 
zločin

3 roky 12 měsíců 24 měsíců

zvlášť závažný 
zločin, za který 

lze uložit 
výjimečný trest

4 roky 16 měsíců 32 měsíců

Pro vysvětlení pojmů přečin, zločin a zvlášť závažný zločin je nutno vyhledat § 14 

trestního zákoníku. Ačkoliv je trestní zákoník účinný od roku 2010, trestní řád reflektuje 
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tuto  terminologii  až  od  roku 2012.85 Současná  právní  úprava  se  jeví  srozumitelnější  a 

jasnější.

Píše-li  prof.  Jelínek86,  ale  i  jiní,  že  nejdůležitějším stadiem trestního  řízení,  ve 

kterém by mělo ležet těžiště dokazování a rozhodování, je hlavní líčení, a že přípravné 

řízení slouží k tomu, aby připravilo řízení před soudem, tak tyto závěry odráží i úprava 

týkající se délky trvání vazby. Ustanovení § 72a odst. 2 totiž stanoví, že z doby, po kterou 

smí nejdéle trvat vazba, připadá jedna třetina na přípravné řízení a dvě třetiny na řízení 

před  soudem.  Poměr  1:2  považuji  za  odpovídající  důležitosti  obou  stádií,  protože  ani 

přípravné  řízení  není  v  našich  podmínkách  zanedbatelnou  fází  trestního  řízení,  když 

dokonce  trestní  řád  v  původním  znění  vycházel  z  tzv.  „silného“,  dominantního  typu 

přípravného řízení. Tento stav byl ale postupně změněn novelami z roku 1993 a 200187.

Vede-li se kupříkladu trestní stíhání pro přečin nebezpečného pronásledování podle 

§ 354 odst. 1 písm. c) trestního zákoníku, bude nejvyšší přípustná doba trvání vazby v 

přípravném řízení 4 měsíce a v řízení před soudem 8 měsíců.

Prof.  Jelínek  upozorňuje,  že  tyto  limity  nelze  navzájem  „přesouvat“  nebo 

„dočerpávat“ a znamená to, že byl-li obviněný vzat do vazby až v řízení před soudem, pak 

může vazba trvat jen dvě třetiny z uvedené doby.88 Důsledek vyčerpání těchto stanovených 

lhůt, ať už v jedné nebo druhé z těchto fází trestního řízení, lze jednoduše dovodit.

Prof. Šámal k této otázce dodává: „pokud dojde ke změně právní kvalifikace skutku 

a dosavadní délka trvání vazby překročí maximální dobu trvání vazby v přípravném řízení 

nebo v řízení před soudem, musí být obviněný propuštěn z vazby neprodleně poté,  co 

dojde ke změně právní kvalifikace trestného činu, nikoliv ve lhůtě 15 dnů ode dne, kdy 

došlo k upozornění na změnu právní kvalifikace skutku, jak tomu bylo před novelizací.“.89

Doba  trvání  vazby  se  počítá  ode  dne,  kdy  došlo  k  omezení  osobní  svobody 

obviněného. Tuto konstrukci považuji za správnou a zároveň za jedině možnou, která by 

měla tvořit standard, od kterého se nelze odchýlit. Řešení spočívající v odpočítávání trvání 

vazby až od jejího uvalení by bylo nejen nespravedlivé,  ale pochyboval bych i o jeho 

85 Do této doby byla nejvyšší přípustní doba trvání vazby vymezena podle toho, je-li vedeno trestní stíhání 
pro trestný čin, o kterém je příslušný konat řízení samosoudce, v prvním stupni senát okresního nebo 
krajského soudu.

86 JELÍNEK, Jiří. Trestní právo procesní. 2. vyd. Praha : Leges, 2011, str. 465. ISBN 978-80-87212-92-9. 
87 Česko. Zákony č. 292/1993 Sb. a č. 265/2001 Sb.
88 JELÍNEK, Jiří. Trestní právo procesní. 2. vyd. Praha : Leges, 2011, str. 319. ISBN 978-80-87212-92-9.  

Dále č. 5/2003 Sb. rozh. tr.
89 ŠÁMAL, Pavel; MUSIL, Jan; KUCHTA, Josef aj. Trestní právo procesní. 4. přepracované vyd. Praha : 

C. H. Beck, 2013, str. 284. ISBN 978-80-7400-496-4.
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ústavnosti. Pro případ, kdy se trestní věc dostane do pokročilého stadia (mám na mysli 

zejména řízení o mimořádných opravných prostředcích), se postupuje tak, že doba trvání 

vazby  se  posuzuje  samostatně  a  nezávisle  na  vazbě  v  původním  řízení.  Podrobnosti 

upravuje § 72a odst. 5.

Přísnější úprava než je ta obecná existuje pro případ, kdy byl obviněný odsouzen 

pro zvlášť závažný zločin k trestu odnětí svobody. Zde se nezapočítává doba vazby od 

vyhlášení  rozsudku  do  nařízení  výkonu  uloženého  trestu  nebo  do  zrušení  takového 

rozsudku do celkové doby trvání vazby ve smyslu § 72a odst. 1. 

U osob, jimž má v jiné trestní věci ve velmi krátké době skončit výkon trestu odnětí 

svobody nebo maximální přípustná lhůta trvání vazby, trestní řád nevylučuje rozhodnutí 

soudu o jejich vzetí do vazby v nové trestní věci ještě před uplynutím této lhůty.90

Pro zajímavost přikládám tabulku a graf znázorňující počet vazebně stíhaných osob 

v České republice za rok 2013 v závislosti na pohlaví a době, kterou ve vazbě strávily.91

90 Časopis Trestní právo č. 3/2011.
91 Dostupný z WWW: http://www.vscr.cz/generalni-reditelstvi-19/informacni-servis/statistiky-a-udaje-103/ 

statisticke-rocenky-1218/.
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5.2. Přezkum vazebních důvodů

Jelikož vazba tak intenzivním způsobem působí na základní lidská práva, je nutno, 

aby byla aplikována nejen v nezbytných případech, ale  když už je  užita,  tak aby byly 

průběžně přezkoumávány důvody, pro které trvá. Konstrukce přezkumu může být v zásadě 

dvojí – buď může podnět vycházet od obviněného, nebo se přezkum činí z úřední moci. 

Naše úprava počítá s oběma variantami.

Orgány  činné  v  trestním  řízení  musí  průběžně  zkoumat,  zda  důvody  vazby  u 

obviněného nadále trvají nebo se nezměnily. Dále musí ověřovat, zda zde není možnost 

nahradit  vazbu  zárukou,  dohledem,  předběžným  opatřením,  slibem  nebo  peněžitou 

zárukou. Musí se přihlížet k tomu, zda existují závažné důvody, které vyžadují ponechání 

obviněného  ve  vazbě  a  zda  by  propuštěním obviněného  z  vazby  bylo  zmařeno  nebo 

podstatně ztíženo dosažení účelu trestního řízení v souladu s § 1 odst. 1 trestního řádu. 

Soudce tak činí v přípravném řízení pouze při rozhodování o:

a) žádosti obviněného o propuštění z vazby,

b) návrhu státního zástupce na rozhodnutí o ponechání obviněného ve vazbě,

c) změně důvodů vazby, jestliže byl shledán nový důvod vazby, nebo
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d) stížnosti proti usnesení státního zástupce o vazbě.92

Obviněný musí být bezodkladně z vazby propuštěn, jestliže

a) pomine důvod vazby, nebo

b) je zřejmé, že vzhledem k osobě obviněného a k povaze a závažnosti věci, trestní 

stíhání nepovede k uložení nepodmíněného trestu odnětí svobody.93

5.3. Žádost o propuštění z vazby

Trestní řád garantuje obviněnému právo kdykoli po právní moci rozhodnutí o vzetí 

do  vazby  žádat  o  propuštění  z  vazby  (§  71a).  O  žádosti  musí  být  rozhodnuto  „bez 

zbytečného  odkladu“  a  v  případě  jejího  zamítnutí  ji  může  obviněný  opakovat  až  po 

uplynutí 30 dnů od právní moci posledního rozhodnutí, kterým byla zamítnuta jeho žádost 

o propuštění z vazby, nebo kterým bylo rozhodnuto o dalším trvání vazby nebo o změně 

jejích důvodů.94

Domnívám  se,  že  interval  14  dní,  který  byl  zakotven  před  novelizací  tohoto 

ustanovení roku 2011 (č. 459/2011 Sb.), byl neúměrně krátký, zatěžující soudy a soudce, 

kteří by s jistou nadsázkou nedělali nic jiného, než neustále přezkoumávali důvody vazby. 

Existuje  přece  přezkum  zákonnosti  vazby  z  úřední  povinnosti  a  předpokládáme,  že 

obvinění  jsou  posíláni  do  vazby  z  patřičných  důvodů.  Nevyužil-li  soud  některý  z 

alternativních prostředků, ale využil přímo vazbu, učinil tak po dostatečném zvážení všech 

okolností a po odpovídající době. Toto jsou uspokojivé premisy pro to, abychom uvalenou 

vazbu považovali za přiměřenou a přiléhavou okolnostem. Nemyslím si, že bylo namístě 

od soudů vyžadovat, aby ve čtrnáctidenních intervalech rozhodovaly prakticky o tomtéž, a 

to se vším respektem k důležitosti osobní svobody vazebně stíhaného obviněného. Listina 

negarantuje,  že by se mohl  obviněný domáhat  svého propuštění,  natož v tak  krátkých 

intervalech,  jak  přidával  trestní  řád.  Nehledě  na  to,  že  hrozilo  určité  zautomatizování 

rozhodování  příslušných  orgánů  rozhodujících  o  vazbě,  které  se  meritorně  nebudou 

žádostmi zabývat s implicitním argumentem, že tak činily před několika dny a od té doby 

se nic podstatného nezměnilo. Ve svém důsledku pak tato úprava mohla dokonce vést k 

92 ŠÁMAL, Pavel; MUSIL, Jan; KUCHTA, Josef aj. Trestní právo procesní. 4. přepracované vyd. Praha : 
C. H. Beck, 2013, str. 282. ISBN 978-80-7400-496-4.

93 ŠÁMAL, Pavel; MUSIL, Jan; KUCHTA, Josef aj. Trestní právo procesní. 4. přepracované vyd. Praha : 
C. H. Beck, 2013, str. 282. ISBN 978-80-7400-496-4.

94 S určitou mírou ironie uvažuji, že navzdory použití spojky „až“, která zde sice nemá jazykový význam v 
tom smyslu, že by hodnotila třicetidenní lhůtu jako příliš dlouhou a domnívám se, že by spojka „už“ byla 
výstižnější.
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oslabení práva vazebně stíhaných, jelikož jejich podnětům nemusel být fakticky přikládán 

takový zřetel a důležitost jako by mohly být. 

Lhůta byla prodloužena na třicet dnů, což už vnímám jako přijatelnější variantu, i 

když by z mého pohledu zákonodárce mohl být de lege ferenda i odvážnější a například 

kumulovat  tuto  lhůtu  s  další  podmínkou,  třeba  s  povinností  předložit  skutečnosti 

rozptylující  podezření  týkající  se  vazebně  stíhané  osoby nebo  nový důkaz  podporující 

obhajoby. Taková konstrukce by ovšem balancovala na tenké hraně a jen praxe by ukázala, 

zda je životaschopná.

5.4. Rozhodování o dalším trvání vazby

Pro  rozhodování  o  dalším  trvání  vazby  je  zásadním  momentem  právní  moc 

rozhodnutí.  Úprava § 72 vyjádřená v novém znění novelou trestního řádu z roku 2011 

(zák.  č.  459/2011  Sb.)  stanoví  mechanismus  rozhodování  o  dalším  trvání,  resp. 

prodlužování vazby.95 V přípravném řízení soudce rozhoduje na návrh státního zástupce, 

zda  se  obviněný  ponechává  ve  vazbě  i  napříště  nebo  zda  se  propouští.  Děje  se  tak 

nejpozději každé tři měsíce od právní moci rozhodnutí o vazbě. Lhůta tří měsíců se počítá 

od právní moci předchozího rozhodnutí o vazbě. Rozhodnutím o vazbě se rozumí podle § 

72 rozhodnutí o:

- vzetí obviněného do vazby

- žádosti obviněného o propuštění vazby

- změně důvodů vazby

- ponechání obviněného ve vazbě

- návrhu obviněného na přijetí některého opatření nahrazujícího vazbu.

Nedojde-li k příslušnému rozhodnutí, musí se obviněný okamžitě propustit. Státní 

zástupce má v přípravném řízení pravomoc propustit obviněného z vazby i sám. Kdyby 

došlo k uplynutí doby, vydá soud příkaz k propuštění obviněného z vazby. Proti tomuto 

aktu se nelze bránit opravným prostředkem.

Aby měl soud dostatek času na kvalitní rozhodnutí, je návrh státního zástupce na 

vydání rozhodnutí soudce o dalším trvání vazby třeba doručit soudu nejpozději 15 dnů 

před uplynutím lhůty tří měsíců. Zákon v podrobnostech o charakteru této lhůty mlčí a 

95 JELÍNEK, Jiří. Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou: zákon o soudnictví ve věcech 
mládeže, zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, advokátní tarif. 4., aktualiz. 
vyd. Praha: Leges, 2013, str. 661. ISBN 978-80-87576-69-4. 
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spoléhá na teorii či judikaturu. Podle prof. Šámala se jedná o lhůtu propadnou. Takový 

závěr  činí  z  důvodu,  že  jde  o  lhůtu  při  rozhodování  o  vazbě  a  k  výkladu  je  třeba 

přistupovat restriktivně.96 Prof. Jelínek se domnívá, že „na tuto lhůtu nelze nahlížet jen 

jako na lhůtu pořádkové povahy“.97

Ve  shodě  s  autoritou  si  dovolím  dodat  a  tuto  odbornou  úvahu  chápat  i  jako 

nepřímou  podporu  mého  osobního  pohledu  na  věc,  kdy  jsem  se  vyjadřoval  často  o 

zbytečně frekventovaném přezkumu z podnětu vazebně stíhaných, kteří mohli uvádět stále 

stejné  důvody  a  v  krátkých  intervalech  žádat  o  přezkum  vazby.  Přitom  je  zaručen 

propracovaný přezkum z úřední povinnosti a soudce má dostatek času si okolnosti případu 

řádně a nezaujatě prozkoumat. Prof. Šámal zdůrazňuje, že v případě nerespektování lhůty 

15 dnů musí státní zástupce postupovat podle § 72 odst. 1 poslední věty per analogiam a 

vydat příkaz k propuštění obviněného z vazby na svobodu.98

Speciální úprava platí pro řízení před soudem; ten má povinnost do 30 dnů ode dne 

podání  obžaloby  (nebo  jiného  obdobného  úkonu)  na  vazebně  stíhaného  obviněného 

rozhodnout, zda bude ponechán ve vazbě, nebo zda se z ní propustí.99 Následně se uplatní 

již zmíněný interval, kdy k rozhodnutí musí dojít nejpozději každé tři měsíce.

V případě,  kdy  se  trestní  věc,  ve  které  figuruje  obviněný  umístěný  ve  vazbě, 

dostane  před  nadřízený  soud na  základě  podaného opravného prostředku,  rozhoduje  o 

vazebních věcech tento soud.

6. Alternativy vazby

6.1. Obecně k náhradám vazby

Pro demonstraci důležitosti dvou pojmových zásad institutu vazby znovu zopakuji, 

že klíčové jsou z nich právě zásada subsidiarity a zásada fakultativnosti. Ty se projevují 

96 ŠÁMAL, Pavel; MUSIL, Jan; KUCHTA, Josef aj. Trestní právo procesní. 4. přepracované vyd. Praha : 
C. H. Beck, 2013, str. 282. ISBN 978-80-7400-496-4. Prof. Šámal ještě dodává, že je potřebné mít na 
zřeteli i fakt, že smyslem lhůty 15 dnů pro podání návrhu na rozhodnutí soudce o dalším trvání vazby v 
přípravném řízení je i to, aby měl vůbec možnost náležitě prostudovat předložený spisový materiál, 
posoudit ho z pohledu okruhu problémů vztahujících se k rozhodnutí o trvání vazby a případně i nařídit 
vazební zasedání a umožnit obviněnému se k věci odpovídajícím způsobem vyjádřit,

97 JELÍNEK, Jiří. Trestní právo procesní. 2. vyd. Praha : Leges, 2011, str. 317. ISBN 978-80-87212-92-9. 
Jelínek odkazuje na čl. 8 odst. 5 Listiny a č. 58/2002 Sb. rozh. tr. 

98 ŠÁMAL, Pavel; MUSIL, Jan; KUCHTA, Josef aj. Trestní právo procesní. 4. přepracované vyd. Praha : 
C. H. Beck, 2013, str. 283. ISBN 978-80-7400-496-4.

99 JELÍNEK, Jiří. Trestní právo procesní. 2. vyd. Praha : Leges, 2011, str. 317. ISBN 978-80-87212-92-9.
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jednak v době, kdy vazba ještě uvalena nebyla a zkoumá se, zda by některý jiný prostředek 

nebyl dostatečně účinný. Ale tyto principy jsou aktivní i v okamžicích po uvalení vazby, 

kdy by postačilo obviněného zajistit jiným, méně závažným způsobem. Střetávají se zde 

dva pohledy: obviněný má zájem být v době probíhajícího trestního řízení na svobodě, 

kdežto orgánům činným v trestním řízení  vyhovuje,  aby byl  „po ruce“ a zejména aby 

nehrozilo  z  jeho  strany  jednání  mařící  trestní  řízení  nebo  třeba  útěk.  Výsledkem  je 

kompromis v podobě opatření nahrazujících vazbu za současného ponechání obviněného 

na svobodě. Čtyři základní způsoby jsou následující

– záruka zájmového sdružení (§ 73 odst. 1 písm. a))

– slib obviněného (§ 73 odst. 1 písm. b))

– dohled probačního úředníka (§ 73 odst. 1 písm. c))

– předběžné opatření (§ 73 odst. 1 písm. d))

Poněkud stranou stojí zákaz vycestování do zahraničí podle § 73 odst. 4, a peněžitá záruka 

podle § 73a. Pro všechny tyto náhrady je společné to, že jich lze užít toliko ve vztahu k 

vazbě útěkové a předstižné. Tento výklad lze vyčíst z návětí § 73. Velí tak logika věci; 

žádný  z  výše  uvedených  prostředků  by  totiž  nedokázal  efektivně  zamezit  hlavnímu 

nebezpečí vyplývající z vazby koluzní, tedy maření objasňování skutečností závažných pro 

trestní stíhání. Možná by se částečně dalo uvažovat o opaku v případě peněžité záruky. Ale 

to bych si dovedl představit pouze v případě, kdy by výše potenciálně propadnuté kauce 

znatelně  převyšovala  škodu  způsobenou  společnosti  zmařením  konkrétního  trestního 

řízení.

6.2. Druhy náhrad

Záruka

Záruka zájmového sdružení  občanů anebo důvěryhodné osoby za  další  chování 

obviněného přichází jako náhrada v úvahu, jestliže je schopná příznivě ovlivňovat chování 

obviněného a zajistí-li, že se obviněný na vyzvání dostaví k soudu, státnímu zástupci nebo 

policejnímu orgánu, a že vždy předem oznámí vzdálení se z místa pobytu. Zároveň musí 

orgán rozhodující  o  vazbě považovat  tuto  záruku za  dostatečnou a přijmout  ji;  řídí  se 

přitom charakterem a vlastnostmi obviněného a povahou projednávaného případu.100

100 ŠÁMAL, Pavel; MUSIL, Jan; KUCHTA, Josef aj. Trestní právo procesní. 4. přepracované vyd. Praha :    
C. H. Beck, 2013, str. 287. ISBN 978-80-7400-496-4.
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Písemný slib obviněného

Slib obviněného spočívá v prohlášení obviněného, že povede řádný život. Řádný 

život zákon upřesňuje demonstrativně příklady jako, že se nedopustí trestné činnosti, na 

vyzvání  se  dostaví  k  soudu,  státnímu zástupci  nebo policejnímu orgánu,  vždy předem 

oznámí vzdálení se z místa pobytu a že splní povinnosti a dodržení omezení. Podmínkou je 

opět, že orgán rozhodující o vazbě musí, stejně jako u záruky, považovat slib za dostatečný 

a přijmout ho.101

Dohled probačního úředníka

V případech závažnosti trestného činu je možné dosáhnout účelu vazby dohledem 

probačního úředníka. Z takového opatření plynou obviněnému povinnosti dostavit se ve 

stanovených lhůtách k příslušnému úředníkovi, změnit místo pobytu jen s jeho souhlasem 

a podrobit se i dalším omezením směřujícím k tomu, aby se nedopustil trestné činnosti a 

nemařil průběh trestního řízení.102

Uložení předběžného opatření

 Předběžná opatření existují od roku 2013 a jejich cílem je ochrana poškozeného a

jeho blízkých, zabránění obviněnému v páchání trestné činnosti. Předběžným opatřením 

podle § 88c může být obviněnému uložen zákaz

– styku s poškozeným a jinými osobami

– vstoupit do společného obydlí obývaného s poškozeným

– návštěv nevhodného prostředí

– zdržovat se na konkrétně vymezeném místě

– vycestování do zahraničí

– držet a přechovávat věci, které mohou sloužit k páchání trestné činnosti

– zákaz týkající se alkoholických nápojů nebo hazardních her

– zákaz výkonu konkrétně vymezené činnosti103

V podrobnostech na tomto místě odkazuji na § 88b až 88o, které se týkají jednotlivých 

předběžných opatření, jejich trvání a rozhodování o nich.

101 ŠÁMAL, Pavel; MUSIL, Jan; KUCHTA, Josef aj. Trestní právo procesní. 4. přepracované vyd. Praha : 
C. H. Beck, 2013, str. 288. ISBN 978-80-7400-496-4.

102 ŠÁMAL, Pavel; MUSIL, Jan; KUCHTA, Josef aj. Trestní právo procesní. 4. přepracované vyd. Praha : 
C. H. Beck, 2013, str. 288. ISBN 978-80-7400-496-4.

103 ŠÁMAL, Pavel; MUSIL, Jan; KUCHTA, Josef aj. Trestní právo procesní. 4. přepracované vyd. Praha : 
C. H. Beck, 2013, str. 289. ISBN 978-80-7400-496-4.
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Jistou formu výstrahy pro obviněného zakotvuje úprava, která vede obviněného, 

aby  si  řádně  rozmyslel,  jak  přistoupí  k  dodržování  uložených  povinností.  Neplní-li 

obviněný povinnosti uložené v souvislosti s nahrazením vazby některým z opatření sub. a) 

až d), a trvají-li důvody vazby, bude rozhodnuto o vazbě. Všechny zmíněné alternativy by 

bylo s jistým zjednodušením možno vnímat jako vyslovení vazby s podmínkou. Protože 

nejsou-li splněny v určité době uložené povinnosti, nastupuje jako procesní sankce tvrdší 

opatření. V našem případě jím není žádná hmotněprávním sankce, nýbrž je jí vazba.

Peněžitá záruka – kauce

Obviněný může za určitých podmínek (§ 73a) složit peněžitou záruku a na základě 

toho být  ponechán na svobodě nebo být z  vazby propuštěn na svobodu. Je-li  kauce v 

určené  výši  doopravdy  složena,  je  rozhodnutí  spočívající  v  ponechání  obviněného  na 

svobodě nebo propuštění na svobodu (pro případ, že se v této době již ve vazbě nacházel). 

Rozhodujícími kritérii pro rozhodnutí jsou zejména povaha a závažnost trestného činu a 

důvodů vazby, osoba obviněného a její majetkové poměry. 

V některých případech je ovšem peněžitá záruka nepřípustná, např.

– u předstižné vazby, jde-li zároveň o některý z taxativně vymezených 

   trestných činů (§ 73a odst. 1 věta druhá)

– u koluzní vazby (arg. § 73a odst. 1 věta první a contrario).

Pro úpravu propadnutí kauce státu a další podrobnosti odkazuji na úpravu § 73a.

Omezení spočívající v zákazu vycestování do zahraničí

Jde o další možnou substituci vazby. Specifikem tohoto institutu je, že se váže na 

některou  z  výše  uvedených  náhrad  vazby.  Zároveň  s  některým z  těchto  prostředků se 

obviněnému uloží omezení spočívající v zákazu vycestování do zahraničí. Další výjimkou 

je,  že  může  být  uložen  i  bez  ohledu  na  existenci  vazebních  důvodů.  Vyslovit  zákaz 

vycestování  do  zahraničí  lze  na  základě  novely  trestního  řádu  provedené  zákonem č. 

197/2010 Sb.; pro podrobnosti odkazuji na § 77a.
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7. Vazební rozhodování

7.1. Obecně k orgánům a rozhodování

Trestní řád uvádí taxativní výčet rozhodnutí o vazbě v § 74 odst. 1 tak, že odkazuje 

na  jednotlivá  ustanovení.  Dále  dodává,  že  je  proti  nim přípustná  stížnost,  přičemž na 

rozhodování směřující proti rozhodnutí o vazbě se obdobně užijí ustanovení o vazebním 

zasedání. Následující tabulka uvádí druhy rozhodnutí o vazbě a zároveň orgány, které jsou 

příslušné rozhodovat v řízení před soudem a v přípravném řízení.

DRUHY ROZHODNUTÍ ORGÁN PŘÍSLUŠNÝ V 
ŘÍZENÍ PŘED SOUDEM

ORGÁN PŘÍSLUŠNÝ PRO 
PŘÍPRAVNÉ ŘÍZENÍ

Vzetí obviněného do 
vazby

Soud Soudce na návrh státního 
zástupce

Vzetí do vazby 
obviněného zatčeného 

podle § 69
Soudce

Soudce na návrh státního 
zástupce

Další trvání vazby Soud
Soudce na návrh státního 

zástupce

Změna důvodů vazby Soud
Soudce na návrh státního 

zástupce, popř. státní zástupce 
pominul-li některý z důvodů 

vazby

Žádost obviněného o 
propuštění z vazby

Soud Státní zástupce

Zrušení předběžného 
opatření nahrazující 

vazbu
Soud Státní zástupce
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O orgánech disponujících pravomocí rozhodovat ve vazebních věcech již byla řeč 

na několika místech. Zopakuji stěžejní pravidlo, a to sice, že o vzetí obviněného do vazby 

rozhoduje soud a v přípravném řízení soudce na návrh státního zástupce. Stejně tak se 

postupuje při rozhodování o dalším trvání vazby a změně důvodů vazby obviněného s tím, 

že u poslední zmíněné formy může rozhodnout i sám státní zástupce o pominutí vazby v 

přípravném řízení  v  případě,  že  pominul  některý  z  důvodů  vazby.  Jiná  konstrukce  se 

uplatňuje  při  žádostech  obviněného  o  propuštění  z  vazby  –  zde  rozhoduje  soud  a  v 

přípravném řízení státní zástupce. Jde o jedno z mála rozhodnutí ve vazebních věcech, 

které státní zástupce činí sám, a tedy nepodléhá schválení.

Specifická  je  při  rozhodování  o  vazbě  role  státního  zástupce.  Podle  pravidla 

vysloveného  Ústavním  soudem,  který  vymezuje  postavení  státního  zástupce  při 

rozhodování ve vazebních věcech, se tento nikdy „nemůže zbavit označení orgánu činného 

v trestním řízení, a tudíž i nestrannosti. V přípravném řízení mu má být ponecháno toliko 

rozhodování  ve  prospěch  obviněného  (o  propuštění  obviněného  z  vazby  na  svobodu, 

rozhodnutí  o  změně  důvodů  vazby,  pomine-li  některý  a  dále  rozhodování  o  uložení 

náhradních opatřeních)“104.

V případě, že státní zástupce nevyhoví žádosti o propuštění, musí ji nejpozději do 

pěti  pracovních  dnů  předložit  k  rozhodnutí  soudci  a  o  tomto  postupu  vyrozumět 

obviněného. Samostatnost státního zástupce se ale znovu oslabí, posune-li se trestní řízení 

do stadia před soudem; souhlasí-li totiž státní zástupce s propuštěním obviněného z vazby, 

může v řízení před soudem o propuštění z vazby rozhodnout předseda senátu.105

ESLP považuje  za  přezkum  ve  smyslu  čl.  5  odst.  4  Úmluvy  pouze  přezkum 

provedený soudním orgánem nebo alespoň orgánem, který má shodné institucionální rysy 

jako  soud.  Mezi  institucionální  rysy  vyžadované  u  subjektu  přezkoumávajícího 

oprávněnost  zbavení  svobody patří  nestrannost  a  nezávislost.  Tyto rysy státní  zástupce 

nesplňuje,  a to jak z hlediska svého osobního statusu, tak z hlediska svého procesního 

postavení v trestním řízení.106

104 Česko. Ústavní soud. Nález Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 573/02. N 41/32 SbNU 397.
105 Pouze příkaz k propuštění obviněného z vazby, který nemá formu rozhodnutí, vydá soud, resp. v 

přípravném řízení soudce nebo státní zástupce v případě překročení lhůty pro rozhodování.
106 V této souvislosti odkazuji na § 18 odst. 2, § 12d odst. 2 a § 12e odst. 1 a 2 ve spojení s § 9 odst. 2 a § 10 

odst. 4 zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů, a též hlavu třetí 
Ústavy - tj. systematické řazení k moci výkonné) a ve vztahu k postavení v trestním řízení (viz čl. 80 
odst. 1 Ústavy a § 2 odst. 5 větu pátou a § 68 odst. 1 větu třetí tr. ř.).
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Obdobné hodnocení provedl ESLP v případě rumunských státních zástupců, kdy 

konstatoval, že veřejní žalobci jednající jako orgány veřejné žaloby a podřízení v první 

instanci  generálnímu  prokurátorovi  a  poté  ministru  spravedlnosti  nesplňují  požadavek 

nezávislosti na moci výkonné.107

7.2. Stížnost proti rozhodnutí o vazbě

Problematiku  opravného  prostředku  ve  vazebních  věcech  upravuje  speciální 

ustanovení § 74, které v souvislosti s termínem „rozhodnutí o vazbě“ odkazuje na § 68, 69, 

71, 71a, 72, 72a odst. 3, 73 a 73a. Důležitá jsou zde tato ustanovení:

– rozhodnutí o vazbě mají formu usnesení, podrobně upraveného v § 134 a násl.

– proti rozhodnutí o vazbě je přípustná stížnost

– na rozhodování o stížnosti proti rozhodnutí o vazbě se obdobně užijí ustanovení 

   o vazebním zasedání (§ 73d až 73g).

Stížnost obviněného proti rozhodnutí o vazbě nemá zásadně odkladný účinek, a to z 

důvodu případného zmaření  celého trestního řízení.  Kdyby stížnost  suspenzivní  účinek 

nesla,  obviněný by v době rozhodování  byl  na  svobodě a  mohly by tak  být  naplněny 

obavy, pro které byl brán do vazby. Tato konstrukce tedy umožňuje, aby byl obviněný i po 

podání stížnosti nadále držen ve vazební věznici. Výjimkou ze suspenzivního charakteru 

podané stížnosti stanoví § 74 odst. 2: odkladný účinek má pouze

– stížnost stran proti rozhodnutí o připadnutí peněžité záruky státu a

– stížnost státního zástupce proti rozhodnutí o propuštění obviněného z vazby,   

   nejde-li o propuštění z vazby po vyhlášení zprošťujícího rozsudku (viz níže).

Státní zástupce je jediný, kdo může podat stížnost v neprospěch obviněného. Je-li 

vyhlášen zprošťující rozsudek, nemá stížnost státního zástupce odkladný účinek, i když 

podal také odvolání proti rozsudku. Trestní řád zde podle mne zcela správně dává přednost 

rozhodnutí nezávislého soudu před opravným prostředkem „zaujaté“ strany řízení. Je to 

první moment v probíhajícím trestním řízení, kdy je rozhodnuto o nevině. K tomuto stavu 

byl  ale  zákonodárce  dotlačen  až  Ústavním  soudem.  Ten  se  vyslovil  o  neústavnosti 

předcházejícího,  dnes  již  zrušeného  znění  §  74  odst.  2,  které  upravovalo  „oprávnění 

státního zástupce rozhodnutí soudu o propuštění z vazby, byť na časově omezenou dobu, 

do doby rozhodnutí stížnostního soudu, zvrátit“.108 Ačkoli jsem obecně spíše zastáncem 

107 ESLP (rozh. z 3. 6. 2003, Pantea vs. Rumunsko: 33343/96, § 238).
108 Česko. Ústavní soud. Nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 6/10. N 89/57 SbNU 167.
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toho, aby právní úprava byla v této oblasti, když ne přísnější, tak alespoň „neztěžující práci 

orgánů činných v trestním řízení“,  tak  na  tomto místě  musím jednoznačně souhlasit  s 

názorem Ústavního soudu. Myslím si, že tak silný prostředek, který měl v rukou státní 

zástupce  do  roku  2010  po  vyhlášení  odsuzujícího  rozsudku,  byl  neospravedlnitelný. 

Ústavní soud zde našel pro svůj závěr podporu zejména v čl. 5 Úmluvy.109 Byl-li státní 

zástupce přítomen při vyhlášení rozhodnutí, má jeho stížnost odkladný účinek jen tehdy, 

byla-li podána ihned po vyhlášení rozhodnutí (§ 74 odst. 2 poslední věta).

Stížnostní  důvody  dávají  odpověď  na  otázku,  z  jakého  titulu  lze  napadnout 

usnesení, a to sice:

– pro nesprávnost některého jeho výroku, nebo

– pro porušení ustanovení o řízení, které usnesení předcházelo, jestliže toto 

   porušení mohlo způsobit nesprávnost některého výroku usnesení.

Stížnost  je  možné  opřít  o  nové  skutečnosti  a  důkazy,  které  mohou  napadat  i 

přílišnou obecnost,  nelze  z  něj  dovodit  vazební  důvod,  a  tudíž  ho  ani  přezkoumat.  O 

stížnosti proti rozhodnutí o vazbě, které učinil soud, rozhoduje nadřízený soud.110

7.3. Vazební zasedání

Relativní  novinkou  v  českém  trestním  řízení  je  institut  vazebního  zasedání.111 

Vazební řízení zavedla novela trestního řádu z roku 2011 (zák. č. 459/2011 Sb.).112 Jde o 

formu zasedání soudu, kterou zná trestní řád vedle hlavního líčení, veřejného zasedání a 

neveřejného zasedání. Vazební zasedání je určené výhradně pro vazební věci; v jeho rámci 

se  nemůže  řešit  nic  jiného.  Na  druhou  stranu  ale  není  vyloučeno,  aby  se  o  vazbě 

rozhodovalo například v hlavním líčení.

Jako  mnohé  změny  a  novely  v  trestním  řádu,  tak  i  tuto  vyvolalo  rozhodnutí 

Ústavního  soudu113,  i  když  s  mírným zpožděním (zákonodárce  zareagoval  totiž  až  po 

několika letech). Konkrétně tento nález stanovil, že

109 Na okraj poznamenávám, že mě zaráží bod 24 zmíněného nálezu, kde Ústavní soud radí, jak přesně má § 
74 odst. 2 po jeho zásahu znít. Myslím si, že tento postup nepřísluší „negativnímu zákonodárci“.

110 ŠÁMAL, Pavel; MUSIL, Jan; KUCHTA, Josef aj. Trestní právo procesní. 4. přepracované vyd. Praha : 
C. H. Beck, 2013, str. 298. ISBN 978-80-7400-496-4.

111 Dostupný z WWW: http://www.epravo.cz/top/clanky/co-je-noveho-v-trestnim-radu-od-112012-ii-cast-8 
0505.html (z. č. 459/2011).

112 JELÍNEK, Jiří. Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou: zákon o soudnictví ve věcech 
mládeže, zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, advokátní tarif. 4., aktualiz. 
vyd. Praha: Leges, 2013, str. 672. ISBN 978-80-87576-69-4. 

113  Česko. Ústavní soud. Nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 45/04. N 60/36 SbNU 647.
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– ustanovení § 242 odst. 2 se zrušuje114 a

– podle 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.

Podle  názoru  Ústavního  soudu  nebylo  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 (...). 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  o  jeho  konání,  a  v  neposlední  řadě  i  o 

případnou možnost obviněného vzdát se tohoto práva.“115

Prof.  Šámal  k  tomu  dodává,  že  cílem  zrušení  zmiňovaného  ustanovení  bylo 

zajištění  práva  obviněného  být  slyšen  v  kontradiktorním  řízení,  a  proto  došlo  k 

výslovnému  zakotvení  práva  obviněného  na  osobní  slyšení  ve  vymezených  druzích 

vazebního rozhodování. Obviněný se vazebního zasedání musí účastnit vždy; je to konec 

konců důvod jeho konání. V současné době je vazební zasedání, v jehož rámci se právo 

obviněného na slyšení uplatňuje, již upraveno v souladu s čl. 5 odst. 4 Úmluvy.116

Vazební zasedání trestní řád upravuje v § 73d až 73g. Rozhoduje-li soud o vzetí 

obviněného do vazby mimo hlavní líčení nebo veřejné zasedání (soudce o vzetí do vazby v 

přípravném řízení), rozhoduje vždy ve vazebním zasedání (§ 73d odst. 2).

Zavedení  vazebního  zasedání  do  českého  trestního  práva  hodnotím  pozitivně, 

protože umožní reálné naplnění a realizaci všech práv vazebně stíhaného obviněného a 

přispěje ke zjištění skutkového stavu věci bez důvodných pochybností. Domnívám se, že 

nejčastěji bude k vazebnímu zasedání docházet v přípravném řízení vzhledem k dikci § 

73d odst. 2. 

114  Ustanoven § 242 odst. 2 tehdy znělo: (1) Neveřejné zasedání se koná za stálé přítomnosti všech členů 
senátu a zapisovatele. (2) Jiné osoby jsou z účasti na neveřejném zasedání vyloučeny.

115 Česko. Ústavní soud. Nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 45/04. N 60/36 SbNU 647.
116 ŠÁMAL, Pavel; MUSIL, Jan; KUCHTA, Josef aj. Trestní právo procesní. 4. přepracované vyd. Praha : 

C. H. Beck, 2013, str. 294. ISBN 978-80-7400-496-4.
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Trestní řád stanovuje přednost při  rozhodování o vazbě v řízení před soudem v 

hlavním líčení  nebo  ve  veřejném zasedání  před  rozhodováním ve  vazebním zasedání. 

Jestliže se koná hlavní líčení nebo veřejné zasedání, jehož se účastní obviněný, rozhodne 

soud i o vazbě, je-li to potřebné. Je-li obžalovaný přítomen u soudu (a je-li to vhodné s 

ohledem na stanovené vazební lhůty), je třeba využít jeho přítomnost a rozhodnout i o 

vazbě.  Proto  koná-li  se  hlavní  líčení  nebo  veřejné  zasedání,  je  třeba,  je-li  to  možné, 

rozhodnout v tomto zasedání rovněž o vazbě a přitom umožnit realizaci práva obviněného 

na jeho slyšení.

Ve vazebním zasedání se dále rozhoduje v případě, kdy soud a v přípravném řízení 

soudce považuje osobní slyšení obviněného za potřebné pro účely rozhodnutí o vazbě.117 Je 

ho dále třeba konat v případech, kdy o to obviněný požádá, ovšem s některými výjimkami 

(např. kdy se jej obviněný následně odmítl zúčastnit).

Pro přípravu vazebního zasedání je příslušný – jako obvykle – předseda senátu a v 

přípravném řízení soudce. K vazebnímu zasedání je obviněný předvolán nebo předveden; 

vyrozuměn  je  o  něm  státní  zástupce  a  obhájce.  Doba  konání  vazebního  zasedání  je 

stanovena tak, aby státní zástupce a obhájce měli možnost se vazebního zasedání zúčastnit 

s dodržením lhůt stanovených pro rozhodnutí o vazbě.

Vazební zasedání se sice koná bez účasti veřejnosti, ale za stálé účasti obviněného a 

všech členů senátu (jde-li  o řízení  před soudem). Účast státního zástupce a  obhájce je 

dobrovolná.  Samotné vazební  zasedání  pak  probíhá tak,  že po zahájení  podá předseda 

senátu zprávu o stavu věci. Následně může přednést státní zástupce návrh nebo obviněný 

žádost o propuštění z vazby. Poté je vyslechnut obviněný ke všem podstatným okolnostem. 

Potom,  co  tak  umožní  předseda  senátu,  může  jak  státní  zástupce,  tak  i  obhájce  klást 

obviněnému otázky. Případné dokazování se provádí obdobně jako v hlavním líčení. Na 

závěr  vazebního  zasedání  je  uděleno  slovo  k  závěrečným návrhům státnímu  zástupci, 

obhájci a obviněnému. Rozhodnutí se vždy vyhlásí ve vazebním zasedání.118

Ve  vazebním  řízení  obecné  soudy  zásadně  vinu  obviněného  neposuzují,  nýbrž 

zkoumají  "pouze"  existenci  tzv.  důvodného  podezření  jako  jednu  z  podmínek  vzetí 

obviněného do vazby nebo jeho ponechání ve vazbě. Účelem vazebního zasedání s účastí 

117 ŠÁMAL, Pavel; MUSIL, Jan; KUCHTA, Josef aj. Trestní právo procesní. 4. přepracované vyd. Praha : 
C. H. Beck, 2013, str. 295. ISBN 978-80-7400-496-4.

118 ŠÁMAL, Pavel; MUSIL, Jan; KUCHTA, Josef aj. Trestní právo procesní. 4. přepracované vyd. Praha : 
C. H. Beck, 2013, str. 296. ISBN 978-80-7400-496-4.
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obviněného je umožnit mu, aby se vyjádřil k okolnostem podstatným pro rozhodnutí o 

vazbě,  nikoliv  zajištění  jeho  účasti  při  "provádění  důkazů".  Jinak  řečeno,  v  rámci 

vazebního zasedání se neprovádí dokazování, na základě kterého má být zjištěn skutkový 

stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti (§ 2 odst. 5 trestního řádu). Strany přednáší 

při  vazebním  zasedání  svá  vyjádření  a  případně  mohou  navrhnout  provedení  šetření 

potřebného pro rozhodnutí o vazbě.119

Právo obviněného účastnit  se  soudního řízení  při  rozhodování  o  vazbě  či  jejím 

dalším trvání, a tedy být i slyšen v kontradiktorním řízení, je nutné považovat za klíčový 

prvek práva na spravedlivý  proces  týkající  se  omezení  osobní  svobody.  Je  však nutno 

naplnit  zákonné  podmínky  pro  rozhodování  o  vazbě. Přítomnost  objektivně 

nepřekonatelné  překážky,  která  právním  řádem požadovanému  osobnímu  slyšení  při 

prodlužování  vazby  brání,  je  nutno  vykládat  restriktivně  a  povinností  soudu  je  vždy 

provést osobní slyšení, jakmile to je objektivně možné.120

Na  závěr  dodávám,  že  vazba  uvalená  z  důvodů  uvedených  v  §  67  spadá  do 

aplikačního  záběru  ustanovení  čl.  5  odst.  1  písm.  c)  Úmluvy.  Zde cituji  čl.  5  odst.  4 

Úmluvy, podle kterého: „Každý, kdo byl zbaven svobody zatčením nebo jiným způsobem, 

má právo podat návrh na řízení, ve kterém by soud urychleně rozhodl o zákonnosti jeho 

zbavení  svobody a  nařídil  propuštění,  je-li  zbavení  svobody neoprávněné  (,unlawful´), 

nepochybně vyžaduje, aby v řízení o přezkumu oprávněnosti vazby byla dotčená osoba 

osobně slyšena.“121 

8. Vazba ve věcech mladistvých

Považuji  za  nutné  nastínit  problematiku  institutu  vazby v řízení  ve  věcech dětí 

mladších 18 let.  Právní úprava je zakotvena v zákoně č.  218/2003 Sb. o soudnictví ve 

věcech mládeže. Pokud tento zákon jako lex specialis nestanoví něco jiného, postupuje se 

podle  trestního  řádu.  Přednostně  bych  se  věnoval  nejdůležitějším  ustanovením  a 

odchylkám od obecné úpravy.

V řízení ve věcech mladistvých se uplatňují zvláštní zásady trestního řízení, které 

se  promítají  i  do  vazebního  práva.  Jde  zejména  o  princip  zvláštního  přístupu  k 

119 Česko. Ústavní soud. Nález Ústavního soudu sp. zn. III. ÚS 297/12.
120 Podobně nález Ústavního soudu. Česko. Ústavní soud. Nález Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 3326/13. 
121 Dostupný z WWW: www.epravo.cz. (Právo obviněného být slyšen v kontradiktorním řízení).
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projednávání trestních věcí mladistvých,  spolupráce s  orgánem sociálně-právní ochrany 

dětí,  ochrany soukromí a osobnosti mladistvého i rychlosti řízení. Při aplikaci vazby je 

prohloubena zásada subsidiarity a zdrženlivosti (zejm. § 46 odst. 1, úpravou náhrady vazby 

mírnějšími nástroji aj.).122

Nejprve  je  důležité  zdůraznit,  že  použití  vazby  proti  mladistvým  je  krajně 

výjimečné opatření. ZSVM se vyjadřuje tak, že mladistvý může být vzat do vazby jedině 

tehdy, nelze-li účelu vazby dosáhnout jinak. Na prvním místě by se mělo přistupovat k 

využití  náhradních  opatření;  kromě  obecných  opatření  přidává  zákon  nové,  a  to  sice 

umístění v péči důvěryhodné osoby. K využití tohoto institutu lze přistoupit u mladistvého, 

u něhož jsou dány důvody vazby, jestliže důvěryhodná osoba je ochotná a schopná se 

ujmout péče a dohledu, převezme určitou odpovědnost a mladistvý s tím souhlasí.

ZSVM omezuje délku trvání vazby mladistvého; ta obecně trvá kratší dobu než u 

dospělých pachatelů. Nemůže trvat zásadně déle než dva měsíce, ovšem po uplynutí může 

být výjimečně prodloužena o další dva měsíce. V případě mladistvého stíhaného pro zvlášť 

závažné provinění zákon připouští trvání vazby déle než šest měsíců a výjimečně ji lze 

prodloužit až o dalších šest měsíců. K takovým prodloužením lze přistoupit pouze jednou 

v přípravném řízení a jednou v řízení před soudem.123 V nejkrajnějším případě si lze tedy 

představit, že mladistvý může strávit ve vazbě až 18 měsíců.

O prodloužení vazby v přípravném řízení rozhoduje soudce okresního soudu pro 

mládež  na  návrh  státního  zástupce.  O  prodloužení  vazby  ve  stadiu  soudního  řízení 

rozhoduje soudce soudu pro mládež nadřízeného soudu pro mládež, který je příslušný věc 

projednávat. 

Všechny orgány činné podle ZSVM musí pravidelně zkoumat, zda důvody vazby 

mladistvého trvají nebo zda se nezměnily; pomine-li důvod vazby, musí být samozřejmě 

mladistvý ihned propuštěn na svobodu. Tyto orgány postupují v součinnosti s Probační a 

mediační službou a s příslušným orgánem sociálně-právní ochrany dětí.

122 CÍSAŘOVÁ, Dagmar, FENYK, Jaroslav a GŘIVNA, Tomáš . Trestní právo procesní. Vyd. 1. Praha : 
ASPI-Wolters Kluwer, 2008, str. 265. ISBN 978-80-7357-348-5. 

123 JELÍNEK, Jiří. Trestní právo procesní. 2. vyd. Praha : Leges, 2011, str. 326. ISBN 978-80-87212-92-9. 
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9. Náhrada škody způsobené vazbou

Jednou z garancí  českého právního řádu je  právo na náhradu škody,  která  byla 

způsobena obviněnému za určitých předpokladů tím, že na něj byla uvalena vazba. Tato 

problematika je upravena v zákoně č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou 

při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem.

Už v jiné souvislosti jsem připomínal myšlenku Ústavního soudu, který zdůrazňuje, 

že nad legitimitou vazby se vždy vznáší určitá míra nejistoty. I vazba, která byla uložena 

způsobem  zcela  souladným  se  zákonem,  se  totiž  může  ukázat  jako  nespravedlivou, 

především, je-li nakonec shledáno, že skutek se nestal, nebo se prokáže, že jej nespáchal 

obviněný.124 Je otázkou, jak potom přistupovat k úpravě týkající se nahrazování škody za 

použití vazby, která se posléze ukázala jako „nespravedlivá“, navzdory tomu, že při jejím 

uvalení  mohlo  být  postupováno  zcela  podle  zákona;  typicky  se  jedná  o  případ,  kdy 

vazebně  stíhaný  obviněný  bude  zproštěn  obžaloby.  Podle  mého  mínění  by  stát  měl 

odpovídat jen za případy, kdy jeho orgány překročí, poruší nebo zneužijí zákon. Nikoli pak 

za případy, kdy je vazba užita správně a citlivě, protože v počátcích trestního stíhání bylo 

legitimní se  obávat,  že  obviněný je  pachatelem trestného činu,  resp.  že byly přítomny 

důvodná obava a příslušný vazební důvod. Podle prof. Šámala, s jehož stanoviskem se 

ztotožňuji, nelze požadovat, aby soud učinil naprosto jistý závěr, že pokud nebude vzat 

obviněný do vazby, dojde ke konkrétnímu následku.125 Charakteristické pro vazbu je právě 

totiž skutečnost že, při její aplikaci není možné mít jistotu, nýbrž je zde pouze určitý, byť 

relativně  vysoký  stupeň  pravděpodobnosti.  Existovala-li  v  konkrétním  případě  tato 

pravděpodobnost,  stát  má legitimní oprávnění vazbu uvalit  a podlé mého názoru nemá 

posléze  (morální)  povinnost  nést  následky  pro  případy,  kdy  se  ukáže,  že  vazba  byla 

uvalena na osobu nevinnou.  Připadá mi nelogické,  že by stát  měl  nahrazovat  škodu v 

případech, kdy postupoval podle zákona, nepřekročil ho, nicméně následně vyjdou najevo 

skutečnosti, které podezření obviněného rozptýlí a ten je z vazby propuštěn. Na druhou 

stranu pro objektivitu dodávám, že rozumím opačnému pohledu na věc, a to sice, že takto 

„nespravedlivě“  vazebně  stíhaný  člověk  může  do  jisté  míry  oprávněně  cítit  křivdu  a 

dožadovat se materiální kompenzace. Je věcí zákonodárce, ke které z hodnot se přikloní a 

tu promítne do právní úpravy.

124 Česko. Ústavní soud. Nález Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 2208/13.
125 ŠÁMAL, Pavel; MUSIL, Jan; KUCHTA, Josef aj. Trestní právo procesní. 4. přepracované vyd. Praha : 

C. H. Beck, 2013, str. 277. ISBN 978-80-7400-496-4.
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De lege lata má právo na náhradu škody způsobené rozhodnutím o vazbě má ten, na 

němž byla vazba vykonána, jestliže bylo proti němu trestní stíhání zastaveno, jestliže byl 

obžaloby zproštěn nebo jestliže byla věc postoupena jinému orgánu. Za vazbu nařízenou v 

řízení o vydání nebo předání do ciziny se náhrada škody neposkytuje s výjimkou případů, 

kdy škoda vznikla nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem orgánů 

České republiky.

Zákon dále uvádí případy, ve kterých nepřísluší právo na náhradu škody. Toto právo 

nemá ten, kdo si vazbu zavinil sám, nebo kdo byl zproštěn obžaloby nebo proti němu bylo 

trestní stíhání zastaveno pouze proto, že není za spáchaný trestný čin trestně odpovědný 

nebo že mu byla udělena milost anebo že trestný čin byl amnestován. Zákon ještě přidává 

další případy, kdy osoba nemá právo na náhradu škody. Jde o situace, kdy poškozený vzal 

zpět svůj souhlas k trestnímu stíhání,  a tudíž nešlo pokračovat v trestním řízení a dále 

právo na náhradu škody nevznikne  v  některých případech souvisejících  se zastavením 

trestního stíhání.

Nárok  na  náhradu  škody  způsobené  rozhodnutím  o  vazbě  se  uplatňuje  u 

Ministerstva spravedlnosti. Je-li náhrada škody přiznána, je nutné ji nahradit poškozenému 

do šesti  měsíců od uplatnění nároku.  Právo poškozeného domáhat se náhrady škody u 

soudu může být uplatněno pouze tehdy, nebyl-li jeho nárok plně uspokojen do šesti měsíců 

ode  dne  uplatnění.126 Náhrada  ušlého  zisku  se  poskytuje  v  prokázané  výši;  není-li  to 

možné,  pak za každý započatý den výkonu vazby náleží poškozenému náhrada ušlého 

zisku ve výši 170 Kč.

V. PŘESHRANIČNÍ ROZMĚR VAZBY

1. Vazba v mezinárodní justiční spolupráci

Ne vždy se všechny úkony v rámci konkrétního trestní věci dějí v rámci jednoho 

státu. V některých případech je nutná spolupráce mezi jednotlivými zeměmi. Extradičním 

řízením se rozumí vydávání nebo předávání obviněných; podstata obou forem je ovšem 

totožná.  V obou případech jde o odevzdání osoby státu,  jehož orgány jsou příslušné k 

126 Dostupný z WWW: http://www.epravo.cz/top/clanky/nahrada-skody-zpusobene-rozhodnutim-o-vazbe-o- 
trestu-9448.html.
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jejímu trestnímu stíhání včetně výkonu trestu. Rozdíly mezi zmíněnými druhy jsou trojího 

charakteru:  v  právní  úpravě  této  formy spolupráce,  ve  styku příslušných  orgánů a  při 

uplatnění principů těchto postupů.127

Podstatnou  novinku  trestního  procesu  nastolil  zákon  č.  104/2014  Sb.,  o 

mezinárodní  justiční  spolupráci  ve věcech trestních,  který  s  účinností  od 1.  ledna tuto 

problematiku vyčlenil z trestního řádu a sám ji komplexně upravil. Součástí vydávacího a 

předávacího  řízení  může  být  omezení  svobody  osoby,  jíž  se  toto  řízení  týká,  a  to 

zadržením, předběžnou vazbou, vydávací vazbou nebo předávací vazbou.

Předběžná vazba

Předběžná vazba byla poprvé do našeho právního řádu zařazena přijetím novely 

trestního řádu č. 539/2004. Jedná se o opatření fakultativní, její trvání není až na výjimky 

omezeno a může trvat až do okamžiku případné vydávací vazby podle § 101 ZMJS. V 

případě  předběžné  vazby se  jedná  o  nástroj  napomáhající  před  prvním rozhodnutím o 

povolení vydání osoby.

Předávací  vazba  je  v  současnosti  upravena  v  ZMJS,  ze  kterého  vyplývá,  že 

nesnese-li věc odkladu, může Ministerstvo spravedlnosti za určitých okolností požádat cizí 

stát  o  uvalení  předběžné vazby na osobu,  o  jejíž  vyžádání  jde.  Pro úpravu týkající  se 

vydání  osoby do cizího státu platí,  že  jestliže zjištěné skutečnosti  odůvodňují  obavu z 

útěku  osoby,  o  jejíž  vydání  jde,  může  předseda  senátu  na  návrh  státního  zástupce 

rozhodnout o jejím vzetí do předběžné vazby. ZMJS zdůrazňuje, že ustanovení § 67 a 68 

trestního řádu se neužijí.

Vydávací vazba

Jakmile oprávněný orgán, jímž je ministr spravedlnosti, povolí vydání, rozhodne 

předseda krajského soudu o vzetí osoby do vydávací vazby, resp. o přeměně předběžné 

vazby vydávané osoby na vazbu vydávací. Ustanovení § 67 a 68 trestního řádu se neužijí. 

Vydávací vazba může trvat nejdéle 3 měsíce; výjimečně je možné tuto lhůtu prodloužit. 

Vydávací  vazba  slouží  pouze  k  technickému  předání  osoby  státu,  který  o  její  vydání 

127 ŠÁMAL, Pavel; MUSIL, Jan; KUCHTA, Josef aj. Trestní právo procesní. 4. přepracované vyd. Praha : 
C. H. Beck, 2013, str. 941. ISBN 978-80-7400-496-4.
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požádal.  Práva  osoby  umístěné  ve  vydávací  vazbě  jsou  chráněna  a  přiměřeně  jsou 

používána příslušná ustanovení trestního řádu.128

Předávací vazba

Předávání osob z ČR do jiného členského státu EU je postupem, který se skládá z 

obdobných fází jako vydávací řízení s tím, že ministr spravedlnosti v předávacím řízení 

téměř žádnou pravomoc nevykonává. 

Rozhodne-li soud, že se vyžádaná osoba druhému členskému státu předá, vezme ji 

do předávací vazby, která je obligatorní. Pokud se již osoba nacházela v předběžné vazbě, 

soud ji přemění na vazbu předávací. Jestliže soud naopak zamítne předání osoby, musí ji 

zároveň propustit z předběžné vazby na svobodu. Podrobnosti upravuje § 207 ZMJS.

Vyhošťovací vazba

Ačkoliv na toto místo systematicky nepatří,  jelikož nejde o nástroj používaný v 

souvislosti s mezinárodní justiční spoluprací, považuji za nutné vyhošťovací vazbu v této 

práci  zmínit,  a  protože  v  sobě  nese  jistý  přeshraniční  rozsah,  popisuji  ji  právě  zde. 

Vyhošťovací vazba představuje svébytný druh vazby, který je zařazován do závěrečné fáze 

trestního  řízení,  do vykonávacího řízení.  Lze ji  užít  jen při  výkonu trestu  vyhoštění  a 

směřuje k zabránění pravomocně odsouzenému pachateli vyhnout se zmíněnému trestu. 

Ustanovení  §  350c  odst.  1  umožňuje,  aby byl  odsouzený vzat  do  vyhošťovací  vazby, 

hrozí-li  obava,  že se bude skrývat nebo jinak mařit  výkon trestu vyhoštění.  Ve zbytku 

odkazuji na zmíněný paragraf trestního řádu. 

2. Zahraniční srovnání

V  krátkosti  se  pokusím  o  hrubé  nastínění  právní  úpravy  vazebního  práva  ve 

vybraných evropských státech.  Jako příklady jsem si  vybral  naše sousedy Slovensko a 

Rakousko, a dále Francii a Anglii. V případě Francie z důvodů, že je to země s dlouhou 

právní historií a také zdroj inspirace pro další státy, v případě Anglie z důvodu, že jde o 

jiné právní prostředí než je kontinentální. Jedná se pouze o několik ustanovení a pravidel 

tamních právních řádů v souvislosti s trestním právem procesním.

128 ŠÁMAL, Pavel; MUSIL, Jan; KUCHTA, Josef aj. Trestní právo procesní. 4. přepracované vyd. Praha : 
C. H. Beck, 2013, str. 948. ISBN 978-80-7400-496-4.
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2.1. Slovensko

Od 1. ledna 2006 nabyly účinnosti nové slovenské trestní kodexy, které zrušily a 

nahradily  ty  dosavadní  z  šedesátých  let  minulého  století. Jde  o  nový trestní  zákon  č. 

300/2005 Z.z. a nový trestní řád č. 301/2005 Z.z. Oba tyto kodexy představují zásadní 

reformu trestního práva na Slovensku. Je tomu tak i proto, že dosud platné zákoníky, tj. 

trestní  zákon  č.  140/1961  Sb.  a  trestní  řád  č.  141/1961  Sb.,  neprošly ve  Slovenské 

republice tak početnými a zásadními novelizacemi, jako tomu bylo v České republice.

Slovenský  trestní  řád  přináší  větší  počet  změn,  sleduje  zejména  zrychlení  a 

zefektivnění celého trestního procesu. Mimo jiné to chce zajistit viditelnějším oddělením 

činnosti orgánů činných v trestním řízení (prokurátor a policie) od činnosti soudů, které 

nově už nepatří mezi orgány činné v trestním řízení,  neboť mají samostatné postavení, 

nezávislé  na  jiných státních  orgánech.  V přípravném řízení má zvláštní  postavení  tzv. 

soudce pro přípravné řízení. Jako novinka byla stanovena maximální doba pro vyšetřovací 

vazbu, která namísto dosavadních 5 let činí 4 roky.129

Základní konstrukce institutu vazby je velmi podobná té, kterou zná náš trestní řád 

v § 67.  Obviněný smí být vzat  do vazby jen tehdy, jestliže dosud zjištěné skutečnosti 

nasvědčují tomu, že skutek, pro který bylo zahájeno trestní stíhání, byl spáchán, má znaky 

trestného činu, jsou důvody z podezření, tento skutek spáchal obviněný a z jeho jednání 

nebo  dalších  konkrétních  skutečností  vyplývá  určitá  důvodná obava.  Slovenské  trestní 

právo nadále rozlišuje vazbu útěkovou, koluzní a předstižnou s drobnými formulačními 

odchylkami od tuzemského právního řádu. 

2.2. Rakousko

Systém trestního řízení  je  nadále poměrně výrazně založen na tradiční  procesní 

úpravě z roku 1873, i když tehdejší trestní řád byl nahrazen novým kodexem z roku 1975.

Vyšetřovací  vazbu  lze  nařídit  jen  na  základě  návrhu  státního  zástupce,  a  to  z 

důvodu  taxativně  uvedených  v  zákoně:  na  základě  konkrétních  skutečností  existuje 

nebezpečí, že obviněný uprchne nebo se bude skrývat vzhledem k hrozícímu vysokému 

trestu  nebo  z  jiných  důvodů;  bude  působit  na  svědky,  znalce  nebo  spoluobviněné, 

odstraňovat stopy trestného činu nebo se jinak pokusí mařit zjištění pravdy; bez ohledu na 

trestní stíhání, které se proti němu vede, bude opakovat trestný čin, dokoná trestný čin, o 

který se pokusil nebo kterým hrozil. 

129 Dostupný z WWW: www.kriminologie.cz. Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2006.
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Vazba je  v  uvedených případech fakultativní.  Obligatorně  je  vazba  stanovena v 

případě spáchání trestného činu,  za který zákon dovoluje uložit  trest  odnětí  svobody v 

trvání  nejméně  deseti  let,  vyjma  případu,  kdy  lze  na  základě  konkrétních  skutečností 

vyloučit existenci všech důvodů vazby.130 Touto úpravou by se mohl podle mne inspirovat i 

náš zákonodárce.

Lhůta v případě uvalení vyšetřovací vazby je 14 dní od zadržení obviněného; při 

prvním prodloužení vazby může trvat  jeden měsíc,  další  prodloužení je možné na dva 

měsíce. Maximální doba trvání závisí na konkrétních důvodech a závažnosti spáchaného 

trestného činu. Rakouský trestní řád také umožňuje zásahy do osobní svobody svědka.131

2.3. Francie

Francouzské  trestní  řízení  patří  mezi  procesy  kontinentálního  typu s  výraznými 

inkvizičními prvky. Francouzský trestní systém je stále založen na vyšetřování pod vlivem 

vyšetřujícího soudce (le juge d'instruction). Je upraven trestním řádem z roku 1958132.

„O vazbě se rozhoduje v případě, kdy nepostačuje uložení soudního dohledu, resp. 

kdy obviněný vědomě neplní závazky vyplývající z uloženého soudního dohledu.“133

„Vzetí do vazby před zahájením soudního řízení bylo ve Francii předmětem dlouhé 

diskuze. Bylo poukazováno zejména na to, že vyšetřující soudce příliš často bere podezřelé 

osoby do vazby před zahájením soudního řízení.“ Následně byla vyšetřujícímu soudci tato 

pravomoc odebrána a byla předána novému soudci zvanému „le juge des lebertés et de la 

detention“134 a dále byla omezena možnost vzetí do vazby před zahájením soudního řízení.

Mimo tři klasické vazební důvody je možné vzít obviněného do vazby na základě 

důvodu spočívajícího v ochraně veřejného pořádku, resp. obviněného samotného. Vazba je 

ovšem vždy fakultativním opatřením. Pro vzetí osoby do vazby před zahájením soudního 

řízení je zapotřebí, aby byla osoba obviněna z trestného činu, za který je stanoven trest 

odnětí svobody nejméně tři roky, pokud osoba nebyla již dříve odsouzena k trestu odnětí 

svobody na jeden rok.

130 RŮŽIČKA, Miroslav; ZEZULOVÁ, Jana. Zadržení a vazba v českém trestním procesu. 1. vyd. Praha : 
Beck, 2004, XXIV, str. 658. ISBN 80-7179-817-7.

131 RŮŽIČKA, Miroslav; ZEZULOVÁ, Jana. Zadržení a vazba v českém trestním procesu. 1. vyd. Praha : 
Beck, 2004, XXIV, str. 659. ISBN 80-7179-817-7.

132 Dostupný z WWW: http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154.
133 RŮŽIČKA, Miroslav; ZEZULOVÁ, Jana. Zadržení a vazba v českém trestním procesu. 1. vyd. Praha : 

Beck, 2004, XXIV, str. 647. ISBN 80-7179-817-7.
134 RŮŽIČKA, Miroslav; ZEZULOVÁ, Jana. Zadržení a vazba v českém trestním procesu. 1. vyd. Praha : 

Beck, 2004, XXIV, str. 647. ISBN 80-7179-817-7.
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2.4. Anglie

Anglický trestní proces je představitelem právního systému common law.  Jedná se 

o typicky sporné, tj. kontradiktorní řízení. Jedním ze základních rozdílů kontinentálního a 

angloamerického  typu  právní  kultury  je,  že  v  tom  angloamerickém  je  významným 

pramenem práva precedent a dále skutečnost, že vyšší soudy mohou tvořit právo.135

Počátek  předsoudního  stadia  je  obvykle  spojen  s  předvedením  podezřelého  na 

policii.  Poté  musí  být  podezřelý  postaven  před  magistrátního  soudce.  Za  vyšetřování 

odpovídá  policie;  ta  také  společně  se  soudcem  má  právo  rozhodovat  o  použití 

donucovacích prostředků. Obviněného lze držet v policejní vazbě tak, aby byl předveden 

před soud ihned, jakmile je to možné. Osobu, která je zatčena a obviněna ze spáchání 

trestného činu, lze buď propustit na základě složení kauce, nebo ji ponechat ve vazbě.

Magistrátní soud může kdykoli odročit jednání a vzít obviněného do vazby nebo ho 

propustit na kauci, kterou upravuje zákon o kauci (Bail Act). Rovněž v případech, kdy je 

pachatel předán Korunnímu soudu za účelem soudního řízení nebo vynesení rozsudku, lze 

obviněného  buď  propustit  na  kauci,  nebo  ho  ponechat  ve  vazbě.  „Zákon  o  trestním 

soudnictví  a  veřejném  pořádku  (Criminal  Justice  and  Public  Order  Act)  ukládá 

automatické uvalení vazby na obžalovaného nebo odsouzeného pro zabití nebo znásilnění, 

byl-li pachatel v minulosti již pro některý z těchto trestných činů odsouzen.“136

Pokud soud projednává případ osoby, která je obžalována nebo souzena za trestný 

čin,  který  údajně  spáchala  v  době,  kdy  byla  propuštěna  na  kauci,  soud  kauci  nemusí 

povolit. Magistrátní soud je oprávněn ponechat obviněného ve vazbě nejprve na dobu až 

osmi dnů, ale poté na dobu až 28 dnů za předpokladu, že obžalovaný je u soudu přítomen a 

byl již předtím pro týž trestný čin ve vazbě.

V případě, že se osoba předvolaná k soudu nebo propuštěná na kauci ve stanovený 

den  k  soudu  nedostaví  a  neexistuje  proto  žádný  závažný  důvod,  soud  vysloví,  že  se 

pachatel  skrývá  a  vydá  příkaz  k  zatčení.  Pokud  se  pachatel,  který  byl  propuštěn  na 

svobodu na základě peněžité záruky, nedostaví k porotnímu soudu, lze vydat také soudní 

příkaz k zatčení.137

135 GERLOCH, Aleš. Teorie práva. 5., upr. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2009, str. 
105-106. ISBN 978-80-7380-233-2. 

136 RŮŽIČKA, Miroslav; ZEZULOVÁ, Jana. Zadržení a vazba v českém trestním procesu. 1. vyd. Praha : 
Beck, 2004, XXIV, str. 648. ISBN 80-7179-817-7.

137 RŮŽIČKA, Miroslav; ZEZULOVÁ, Jana. Zadržení a vazba v českém trestním procesu. 1. vyd. Praha : 
Beck, 2004, XXIV, str. 650. ISBN 80-7179-817-7.
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VI. ZÁVĚR

V úvodu práce jsem vyjádřil myšlenku, že vazba je nástroj, který s sebou přináší 

mnoho  problémů  a  někdy  i  křivd,  ale  zároveň  není  znám  žádný  kvalitnější  nebo 

propracovanější prostředek, který by v daných podmínkách fungoval efektivněji. V závěru 

práce  nechci  na tomto svém výroku nic  měnit.  Pouze si  v  posledních větách dovolím 

navzdory  vší  kritice  konstatovat,  že  institut  vazby  je  nezbytný  pro  řádné  fungování 

právního státu a přispívá k zabezpečení pořádku ve společnosti. Nejedná se pouze o můj 

názor, ale existuje na něm širší shoda. 

Mým  cílem  bylo  představit  nejintenzivnější  procesní  formu  omezení  svobody 

člověka,  která  se  v  našem právním řádu  připouští,  zamyslet  se  nad  klady  i  zápory  a 

případně navrhnout alternativní úpravu. Věřím, že se mi podařilo vyložit tuto problematiku 

a vystihnout nejdůležitější znaky vazebního práva. Napomoci tomu měla i systematika této 

práce, kdy jsem začal obecnějším úvodem a přes osobní svobodu a druhy jejího omezování 

jsem se dostal až k vazbě samotné. Ve zmíněné kapitole týkající se osobní svobody, jsem 

kromě obecnějšího úvodu představil i jiné procesní nástroje a to proto, abych zařadil vazbu 

do určitého kontextu, a aby lépe vynikla její specifika. Těmto zajišťovacím institutům jsem 

ovšem věnoval malý prostor, protože nebyly přímým předmětem této práce.

Poměrně obsáhleji jsem se záměrně věnoval třem základním důvodům vazby, které 

trestní řád zná, protože tuto pasáž jsem považoval za stěžejní v předkládané práci. Každý 

tento vazební důvod jsem představil a dále jsem hledal „slabší“ či problematická místa. 

Dospěl jsem k přesvědčení, že v jádru je naše právní úprava zdařilá, nicméně v určitých, i 

mnou zmíněných bodech bych si dokázal představit upravená nebo odlišná ustanovení – 

zde jsem často přikládal návrhy de lege ferenda. Záměrně jsem se nevyhýbal prezentaci 

argumentů,  se  kterými  nesouhlasím;  myslím  si,  že  vedle  nich  pak  lépe  vyniknou  mé 

pohledy na konkrétní věc. Například u problematiky vazby koluzní jsem předložil celou 

řadu kritických argumentů a následně jsem se je pokusil rozptýlit a přidat svůj pohled.

Neopomněl jsem se ale dotknout i některých dalších, zcela konkrétních problémů, 

které jsem si vytyčil v úvodu práce, jako je například zásada presumpce neviny ve světle 

vazby  nebo  nepřehlédnutelná  podobnost  vazby  a  trestu  odnětí  svobody.  U  posledně 

zmíněného bodu jsem dospěl k závěru, že jde sice o dva teoreticky odlišované instituty, 

ovšem v praxi  lze nalézt  řadu podobností  a  přesahů. K tomuto stavu jsem se vyjádřil 
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kriticky a vyjádřil  přání,  aby došlo pokud možno k co nejvýraznějšímu odlišení těchto 

nástrojů trestního práva.

Snažil jsem se vycházet z aktuální právní úpravy, jen výjimečně jsem se vyjádřil k 

právnímu stavu již  nahrazenému (v případě přezkumu vazby).  Kladně jsem vyhodnotil 

novelu trestního řádu vyvolanou nálezem Ústavního soudu, který požadoval a měl za cíl 

zvýšit záruky vazebně stíhaných osob, v důsledku čehož bylo do trestního řádu zakotveno 

vazební zasedání.

V úvodu jsem naznačil,  že  právní  úpravě  vazby  osob mladších  18  let  se  budu 

věnovat jen rámcově, což jsem také učinil. Ačkoli se jedná nepochybně o oblast citlivou a 

problematickou,  nebylo  v  možnostech  rozsahu  předkládané  práce  předložit  ucelenější 

pohled na věc.

Kapitoly  věnující  se  vývoji  právní  úpravy  trestního  procesu  a  vazby  na  našem 

území a srovnání s některými zahraničními státy jsem do práce zařadil částečně z důvodu, 

abych  dodal  ostatním (důležitějším kapitolám)  určitý  kontext  a  dále  proto,  že  některé 

informace v  nich  obsažené považuji  za  zajímavé zpestření  zbytku textu.  Nebylo mým 

úmyslem podchytit tyto oblasti komplexněji, spíše jsem chtěl vybrat několik informací.

Byl bych nerad, aby se tato práce jevila jen jako odmítající a kritizující tuzemskou 

právní  úpravu.  Naopak  bych  chtěl  závěrem  vyjádřit  přesvědčení,  že  v  našem 

trestněprocesním kodexu lze nalézt vcelku zdařilou úpravu, k čemuž přispívá i fakt, že 

vazba je institut časem prověřený (jak jsem již konstatoval v úvodní kapitole) a praxí i 

judikaturou pravidelně „filtrovaný“. Díku tomu je podle mého názoru právní úprava na 

dobré úrovni.

V souvislosti s plánovaným přijetím nového trestního řádu bych tedy uvítal, aby v 

oblasti vazebního práva nedošlo k žádným revolučním změnám a aby, pokud možno, se 

nový zákon omezil na okrajovější změny popřípadě systematické zpřehlednění.
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Resumé

Osobní  svoboda  člověka  je  základní  lidské  právo,  současně  je  ovšem  i  v 

demokratické společnosti dovolené ho za určitých předem vymezených podmínek omezit. 

Tato diplomová práce se věnuje nejzávažnějšímu procesnímu omezení osobní svobody – 

institutu vazby.  

Vazba  spočívá  v  dočasném  omezení  osobní  svobody  obviněného  na  základě 

rozhodnutí soudu v uzavřeném ústavu. Vazba je krajním prostředkem a k jejímu užití se má 

přistoupit až tehdy, nelze-li jejího účelu dosáhnout jiným opatřením. Vazba není prostředek 

nátlaku na  obviněného  a  je  nepřípustné  jí  zneužívat;  rovněž  se  nejedná ani  o  sankční 

opatření. 

Vazební  právo  je  upraveno  v  zejména  v  trestním  řádu,  který  stanoví  základní 

principy a podmínky,  za kterých může být  obviněný omezen na osobní  svobodě tímto 

procesním nástrojem. Základními předpoklady pro vzetí obviněného do vazby je důvodná 

obava,  že  uprchne  nebo  se  bude  skrývat,  dále  že  bude  mařit  objasňování  skutečností 

závažných  pro  trestní  stíhání  a  konečně,  že  bude  opakovat  trestnou  činnost.  Tyto  tři 

vazební důvody se také označují jako vazba útěková, koluzní a předstižná.

Toto omezení osobní svobody smí trvat jen po určitou dobu, odstupňovanou podle 

závažnosti  činu,  kterého  se  měl  obviněný  dopustit.  Zákon  stanoví  přesně  podmínky  a 

podrobnosti a dále i postup při přezkumu vazebních důvodů. O vzetí obviněného do vazby 

rozhoduje soud a v přípravném řízení  soudce na návrh státního zástupce.  O vazbě lze 

rozhodovat ve vazební zasedání, což je jedna z forem zasedání soudu.

Institut vazby je sice přípustný i u osob mladších patnácti let, ale pouze jako zcela 

výjimečné opatření; tuto problematiku upravuje speciální zákon o soudnictví ve věcech 

mládeže.

V některých  případech,  kdy  bylo  osobě  způsobena  újma  protiprávně  uvalenou 

vazbou, zná náš právní řád možnost náhrady škody.
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Abstract – The issue of the concept of criminal custody

     Man´s personal freedom is the basic human right,  however at the same time it is 

possible to restrict it in a democratic society under certain conditions defined beforehand. 

This thesis deals with the  most serious personal freedom trial restriction – the institute of 

custody.

     Custody consists in a temporary personal freedom restriction of the defendant in a 

closed facility based upon a court decision. Custody is an utmost means and it shall be 

used only  if its purpose cannot be reached by other measures. Custody is not a means of 

pressure on the defendant and it is unacceptable to misuse it; it si not a sanction measure 

either.

     Custody law is arranged particularly in the Penal Procedure Code, which sets the basic 

principles  and  conditions  under  which  the  defendant  can  be  limited  on  their  personal 

freedom with this procedure means. The basic suppositions for taking the defendant into 

custody are a reasonable concern that they will escape or hide, further that they will thwart 

clarifying facts crucial for the criminal prosecution, and finally that they will repeat their 

criminal activity. These three reasons for custody are also indicated as getaway, collusion 

and surpass  custodies.

     This personal freedom restriction may last only for a certain time, graded according to 

the  seriousness  of  the  crime which  the  defendant  was  to  commit.  The law sets  exact 

conditions and details  as well as the procedure concerning the custody reasons review. 

Defendant´s custody is decided about by court or by the judge after a prosecutor´s proposal 

during a preparatory proceeding.  Custody can be decided upon in a custodial meeting, 

which is one of court session forms.

     The custody institute is applicable even in people under the age of 15, but only as an 

exceptional measure; this issue is arranged in a special law concenrnig legislation in youth 

matters.

     In some cases, when the person was harmed by an illegally imposed custody, our legal 

code accepts the posibility of damage compensation.

68



Klíčová slova:

Vazba, Trestní právo procesní, Zajišťovací institut, Vazební zasedání

Key words:

Criminal custody, Procedure criminal law, Securing institute, Custodial meeting

69


	I. ÚVOD
	1. Náhled do problematiky
	2. Volba tématu

	II. HISTORIE
	III. OSOBNÍ SVOBODA
	1. Osobní svoboda v ústavním pořádku
	2. Omezení osobní svobody

	IV. VAZBA
	1. Pojem
	2. Principy vazebního práva
	3. Systematika vazebního práva
	4. Obecné podmínky vazby
	4.1. Přehled podmínek
	4.2. Důvody vazby
	a) Vazba útěková
	b) Vazba koluzní
	c) Vazba předstižná

	4.3. Dovětek § 67
	4.4. Výjimky z obecných podmínek vazby

	5. Trvání vazby
	5.1. Maximální délka vazby
	5.2. Přezkum vazebních důvodů
	5.3. Žádost o propuštění z vazby
	5.4. Rozhodování o dalším trvání vazby

	6. Alternativy vazby
	6.1. Obecně k náhradám vazby
	6.2. Druhy náhrad

	7. Vazební rozhodování
	7.1. Obecně k orgánům a rozhodování
	7.2. Stížnost proti rozhodnutí o vazbě
	7.3. Vazební zasedání

	8. Vazba ve věcech mladistvých
	9. Náhrada škody způsobené vazbou

	V. PŘESHRANIČNÍ ROZMĚR VAZBY
	1. Vazba v mezinárodní justiční spolupráci
	2. Zahraniční srovnání
	2.1. Slovensko
	2.2. Rakousko
	2.3. Francie
	2.4. Anglie


	VI. ZÁVĚR
	Seznam pramenů
	Seznam zkratek
	Resumé
	Abstract – The issue of the concept of criminal custody

