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Úvod 

Vazba bývá mnohdy označována za „nutné zlo trestního řízení“. Na jedné straně 

pobyt ve vazbě s sebou přináší pro osobu, a to zpravidla pro tu, o jejíţ vině nebylo 

doposud pravomocně rozhodnuto, závaţný zásah do jejích základních práv a svobod, 

především pak do svobody osobní. Vazba často ohroţuje samy existenční moţnosti 

vazebně vězněného a má negativní dopad na osobní ţivot nejenom jeho samotného, ale 

i jeho rodinných příslušníkŧ, osob mu blízkých, popř. i dalších osob. V neposlední řadě, 

tím ţe je obviněný umístěn ve vazbě, se podstatným zpŧsobem rovněţ znesnadňuje 

moţnost realizace jeho práva na obhajobu. Naproti tomu, institut vazby je podstatnou 

součástí trestního řízení, jedním z jeho klíčových instrumentŧ, bez něhoţ by bylo 

mnohdy velice obtíţné, ne-li nemoţné, dosáhnout účelu trestního řízení. V případě 

vazby se tak zvláště intenzivně projevuje střet protichŧdných zájmŧ obhajoby na 

ochraně práv a svobod obviněného a zájmŧ příslušných orgánŧ činných v trestním řízení 

sledujících prostřednictvím zajištění obviněného co nejefektivnější a nejrychlejší 

naplnění účelu trestního řízení.  

 Nejen z těchto dŧvodŧ je nutno věnovat institutu vazby náleţitou a trvalou 

pozornost. Vazební právní úpravu, ale téţ i její praktické aplikování, je potřebné 

podrobovat stálému zkoumání. Je ţádoucí upozorňovat na případné nedostatky této 

úpravy, a vŧbec obecně na problémy související s institutem vazby, a nalézat jejich 

řešení tak, aby k uplatňování vazby docházelo opravdu pouze tehdy, je-li to nezbytné, a 

v případě, ţe je přesto nutné osobu ve vazbě drţet, aby dopad na její základní práva a 

svobody byl, v rámci mezí, co nejmenší.  

 V souladu s tímto si tak i tato diplomová práce klade za cíl nejenom poskytnout 

určitý ucelený obraz o právní úpravě institutu vazby, ale zároveň spolu s tím také blíţe a 

podrobněji poukázat na některé problematické otázky pojící se s tímto institutem. 

K tomuto je však potřebné poznamenat, ţe záměrem této práce není problematiku 

institutu vazby pojmout zcela komplexně a ve své plné šíři. Toto by i vzhledem k 

obsáhlosti zkoumaného tématu a k omezenému rozsahu práce nebylo ani dost dobře 

moţné.  

Práce je strukturována do dvou velkých obsahových celkŧ - dvou částí. První 

část, zahrnující v sobě kapitoly 1 aţ 6, je svou povahou spíše deskriptivní a jejím 
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hlavním účelem je institut vazby určitým zpŧsobem celistvě popsat a analyzovat. Jádro 

této části tvoří zejména rozbor obecné trestněprávní vazební úpravy obsaţené v oddílu 

prvním hlavy čtvrté trestního řádu, jeţ představuje podstatu tohoto institutu a vytváří i 

určitý subsidiární základ pro většinu specifických případŧ vazby.  

Druhá část práce, skládající se z kapitoly 7. aţ 10., je pak věnována čtyřem 

vybraným s institutem vazby spjatým problematikám. Těmito jednotlivými 

problematikami se budeme zabývat poněkud obšírněji a více do hloubky. Oproti 

předchozí převáţně popisné části tuto část koncipuji diskursivně a snaţím se zachycovat 

i určité názorové směry a tendence. Do probíraných otázek taktéţ ve větší míře vnáším 

svŧj subjektivní pohled, prezentuji své názory, popř. předkládám návrhy na řešení 

některých problémŧ.  

Jak jsem jiţ zmínil, převáţný díl první části práce je vyhrazen právní úpravě 

oddílu prvního hlavy čtvrté trestního řádu. Před vlastním rozborem jednotlivých 

zákonných ustanovení je však nejprve nutno připomenout, ţe vazba je jedním z ústavně 

připuštěných zásahŧ do základního lidského práva na osobní svobodu. Z tohoto dŧvodu 

je tak ţádoucí nejdříve na institut vazby nahlédnout v širším ústavněprávním rámci. 

V první kapitole si tak stručně vymezíme osobní svobodu, a to jak z hlediska českého 

ústavního práva, tak i příslušných mezinárodních smluv. Posléze se jiţ, se zřetelem 

k nastíněnému ústavně a mezinárodněprávnímu rámci, konkrétně soustředíme na 

samotný institut vazby jako na jednu z výjimek z práva na osobní svobodu.  

V dalších kapitolách budeme na vazbu pohlíţet jiţ především prizmatem 

trestního práva procesního. V kapitole 2. provedeme obecnou charakteristiku tohoto 

institutu a rovněţ si představíme některé podstatné zásady a principy, jichţ je nutné při 

aplikaci vazby dbát. Tyto zásady či principy prostupují příslušnou právní úpravou a 

odráţejí se ve znění jednotlivých zákonných ustanovení; budou nás tedy určitým 

zpŧsobem „doprovázet“ v prŧběhu celé této práce.  

Právní úpravou obsaţenou v oddíle prvním hlavy čtvrté trestního řádu se 

zaobírají kapitoly 3. aţ 6. V těchto kapitolách se neomezíme toliko na deskripci 

příslušných ustanovení trestního řádu, ale taktéţ upozorníme a blíţe se zaměříme na 

některá problematická místa této právní úpravy. Při strukturování a řazení jednotlivých 

kapitol jsem povaţoval za nejpříhodnější vycházet z klasifikace členící danou právní 

úpravu na materiální vazební právo a formální vazební právo, jak tak činí ve své 
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publikaci téţ např. M. Rŧţička a J. Zezulová (2004a). Tohoto dělení se však budeme 

drţet pouze volně a od tohoto konceptu se odchýlíme, bude-li to vhodné vzhledem 

k zachování obsahových celkŧ a obecně struktury práce či k lepší přehlednosti nebo 

srozumitelnosti textu.  

Náš zájem upřeme nejprve k materiálnímu vazebnímu právu, tedy k souhrnu 

materiálních (čili hmotněprávních) předpokladŧ vazby (Rŧţička a Zezulová, 2004a, 

s. 382). V kapitole 3. si vymezíme zákonné podmínky, za kterých je moţné vzít osobu 

do vazby. Dŧraz bude kladen zejména na jednotlivé vazební dŧvody (a to včetně tzv. 

zpřísněných či kvalifikovaných dŧvodŧ vazby), jeţ detailněji rozebereme v jednotlivých 

podkapitolách. Kapitola 4. je pak věnována opatřením nahrazujícím vazbu. Po obecném 

uvedení tato jednotlivá opatření postupně charakterizujeme s tím, ţe se soustředíme 

nejenom na popis jejich právní úpravy, ale i na jejich praktickou aplikovatelnost a 

vyuţitelnost. Do výčtu této kapitoly nebude zahrnuto opatření umístění v péči 

dŧvěryhodné osoby, institut zákona o soudnictví ve věcech mládeţe, jeţ lze uplatnit jen 

u mladistvého, a které systematicky proto bude zařazeno do kapitoly 8.  

Formálním vazebním právem, tedy obecně otázkami týkajícími se procesního 

postupu příslušných orgánŧ i procesních úkonŧ obviněného, popř. jiných oprávněných 

osob, v rámci rozhodování o vazbě (Rŧţička a Zezulová, 2004a, s. 382), se budeme 

zabývat zvláště v kapitole 5. Systém rozhodování o vazbě byl do dnešní podoby 

zformován novelou provedenou z. č. 459/2011 Sb. Tato novela byla přijata s cílem 

napravit některé nedostatky a vyřešit některé obtíţe, jeţ se s tehdejším vazebním 

řízením pojily. V této kapitole se tak budeme zaobírat nejenom právní úpravou účinnou, 

ale v případech, kdy to bude příhodné, provedeme i určitý malý historicko-legislativní 

exkurz a nahlédneme do úpravy účinné před touto novelou. V souladu s tématem této 

diplomové práce se tak zaměříme rovněţ na to, jak zákonodárce prostřednictvím 

zmíněné novely na problémy tehdejší právní úpravy reagoval a jaká řešení případně 

zvolil. Rozbor vazební úpravy obsaţené v trestním řádu završíme v 6. kapitole, v níţ se 

budeme věnovat otázce zákonného vymezení nejvyšší přípustné doby trvání vazby.  

Druhá část práce, kterou nazývám Vybrané problematiky institutu vazby, v sobě 

pojímá kapitoly 7 aţ 10. Kaţdá z těchto kapitol je vyhrazena jedné vybrané 

problematice související s institutem vazby. Jak jsem jiţ uvedl, téma, které je 

předmětem zkoumání této diplomové práce, je poměrně široké. Z tohoto dŧvodu nebylo 
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moţno v této práci plně obsáhnout celé spektrum jednotlivých problematik či moţných 

okruhŧ otázek, jeţ lze ve spojitosti s institutem vazby identifikovat. Pokud jsem se 

nechtěl omezit na pouhé povrchní zkoumání, jen na určité souhrnné pojednání o tomto 

tématu, ale měl jsem v úmyslu se určitými otázkami zabývat obšírněji, více do hloubky, 

bylo nutné uţít selektivní metody a zaměřit se toliko na některé vybrané a vzájemně 

pouze volně související problematiky. Stranou hlubšího zájmu tak zŧstanou např. 

některé specifické případy vazby - tzv. vyhošťovací vazba a případy vazeb upravené 

v zákoně o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních. Tyto druhy vazeb se 

oproti „běţné“ vazbě příliš často neuplatňují. Povaţoval jsem za vhodnější a 

prospěšnější, spíše neţ do této práce zahrnout popis a shrnutí zvláštní úpravy těchto 

typŧ vazeb a opakovat tak to, co jest zevrubně a dobře osvětleno v odborných 

publikacích,
1
 raději poukázat na některé jiné zajímavé či problematické otázky spjaté s 

institutem vazby.  

Předtím neţ čtenáře seznámím s jednotlivými dílčími problematikami 

rozebíranými v rámci této práce, bych rád podotknul, ţe jejich výběrem jsem se, krom 

jiného, téţ snaţil nastínit poněkud odlišný a širší pohled na institut vazby, neţ bývá 

obvyklé. Problematika tohoto institutu by totiţ dle mého mínění neměla být redukována 

pouze na příslušná ustanovení trestního řádu. S vazbou se totiţ pojí i jiné konsekvence, 

které dokonce nemusí mít ani trestněprávní povahu.  

Objektem našeho zájmu v kapitole 7. bude otázka naplňování práva obviněného 

být slyšen ve vazebním řízení, tak jak vyplývá z čl. 5 odst. 4 Úmluvy o ochraně 

lidských práv a základních svobod a z konstantní judikatury Evropského soudu pro 

lidská práva. Ve své době se jednalo ve spojitosti s institutem vazby o jednu 

z nejdiskutovanějších a nejzávaţnějších otázek, jeţ byla rovněţ předmětem četných 

rozhodnutí Ústavního soudu ČR. Tento problém byl určitým zpŧsobem vyřešen aţ 

zavedením tzv. vazebního zasedání novelou č. 459/2011 Sb. V  této kapitole tak nejprve 

shrneme základní východiska, z nichţ vychází judikatura Evropského soudu pro lidská 

                                                 
1 Při bliţším zájmu o problematiku vyhošťovací vazby lze ke studiu doporučit kupříkladu kapitolu o 

tomto tématu pojednávající v publikaci Rŧţičky a Zezulové: Zadrţení a vazba v českém trestním 

procesu (2004a, s. 580–586) či příslušnou pasáţ ve třetím svazku velkého komentáře k trestnímu řádu 

(Šámal et al., 2013c, s. 3956–3960). Podrobný výklad k jednotlivým ustanovením zákona 

o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, a to včetně charakteristiky ustanovení 

vztahujících se k jednotlivým zvláštním druhŧm vazby v něm upraveným, obsahuje nově vydaný 

komentář k tomuto zákonu autorŧ Kubíčka a Poláka (2014).  
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práva nejenom při posuzování práva na slyšení, ale i obecně záruk dle čl. 5 odst. 4 

Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod. Problematiku práva být slyšen 

pak zasadíme do kontextu tehdy účinné (do 1. 1. 2012) české právní úpravy. 

Představíme si názory některých odborníkŧ a zmapujeme postupný posun, ke kterému 

došlo v nazírání na tuto otázku v  judikatuře Ústavního soudu. V druhé části kapitoly se 

pak jiţ přesuneme do současnosti a charakterizujeme si příslušná účinná ustanovení 

trestního řádu váţící se k vazebnímu zasedání. Je moţno namítnout, ţe by bylo 

vhodnější tuto charakteristiku systematicky začlenit spíše do části první této práce, 

domnívám se však, ţe je lépe na úpravu vazebního zasedání nahlíţet v širších 

„historických“ souvislostech a upozornit tím taktéţ na skutečnost, ţe tento institut je 

dŧsledkem, určitým rozřešením, závaţného problému, jenţ byl právní veřejností 

diskutován, probírán a řešen po několik let.  

Kapitola 8. je věnována problematice vazby v řízení ve věcech mladistvých dle 

zákona o soudnictví ve věcech mládeţe. Svébytná a poměrně ucelená zvláštní právní 

úprava s koncepčně odlišným pojetím rozhodování o trvání vazby a s některými dalšími 

významnými odchylkami od obecné vazební úpravy trestního řádu by v našem 

pojednání jistě neměla být opomenuta. Před vlastním rozborem jednotlivých zvláštních 

ustanovení si stručně téţ nastíníme některé základní principy, na kterých je zákon 

o soudnictví ve věcech mládeţe zaloţen a z nichţ vychází i příslušná právní úprava 

dotýkající se vazby mladistvého.  

Často, dle mého názoru, zŧstávají poněkud stranou všeobecného zájmu právních 

odborníkŧ otázky související s výkonem vazby. Prostředí výkonu vazby bývá přitom 

mnohdy označováno za náročnější na odolnost umístěné osoby, neţ prostředí výkonu 

samotného trestu odnětí svobody (Zeman et al., 2008, s. 115). Mimo jiné i z těchto 

dŧvodŧ jsem se rozhodl jednu kapitolu své práce vyhradit problematice spojené právě 

s výkonem vazby. V 9. kapitole se tak konkrétně budeme zabývat tím, jakým zpŧsobem 

a jakými orgány je v našem právním řadu zajišťována kontrola dodrţování a naplňování 

práv osob nacházejících se ve výkonu vazby. Pozornost bude zvláště zaměřena na dozor 

prováděný státními zástupci, ale podrobněji bude charakterizována i kontrolní činnost 

Veřejného ochránce práv a stručně budou představeny i další kontrolní mechanismy. 

Nezŧstane ovšem jen u strohého popisu, ale zmíníme i některé zajímavé teoretické či 

praktické otázky spjaté s touto problematikou.  
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Jak jsem jiţ předestřel, v souvislosti s vazbou, resp. s pobytem v ní, mohou 

vyvstávat i jiné právní problémy či otázky neţ ty, které spadají do oblasti práva 

trestního, popř. do ústavněprávního rámce ochrany osobní svobody. Na tuto skutečnost 

jsem chtěl taktéţ upozornit výběrem tématu, jeţ bude předmětem závěrečné, desáté, 

kapitoly této práce. Předně bych však rád poznamenal, aniţ bych zamýšlel jakkoliv 

sniţovat významnost této kapitoly a problematiky v ní rozebírané, ţe těţiště této 

diplomové práce leţí především v trestněprávní úpravě institutu vazby. 10. kapitola tak 

představuje jakýsi doplněk k tomuto a vyjadřuje jiţ výše naznačenou snahu o určitý širší 

přístup ke zkoumanému tématu této diplomové práce.  

V článku publikovaném v odborném periodiku Trestněprávní revue autoři Marek 

Antoš a Jakub Drápal (2012) poukázali na fakt, ţe v současné době je v dŧsledku 

podmínek nastavených v příslušných zákonných a interních předpisech v některých 

aspektech citelně omezována moţnost výkonu aktivního volebního práva osob 

umístěných ve věznicích. Prezentovaná problematika mě do té míry zaujala a závěry 

v článku učiněné mi připadají natolik závaţné, ţe jsem se rozhodl do této práce rovněţ 

zařadit i určité pojednání o těchto otázkách. V 10. kapitole tedy naváţu na poznatky 

autorŧ článku a na základě analýzy příslušné zákonné úpravy a vnitřních předpisŧ 

Vězeňské sluţby ČR v rámci jednotlivých druhŧ voleb identifikuji některé právní či 

z právní úpravy vyplývající faktické překáţky, které ztěţují osobám drţeným ve vazbě 

výkon jejich volebního práva. Za tímto účelem jsem podal ţádost podle zákona o 

svobodném přístupu k informacím adresovanou Vězeňské sluţbě ČR, v níţ jsem 

poţádal o poskytnutí údajŧ týkajících se volební účasti osob vazebně vězněných a 

zejména pak o znění příslušných interních předpisŧ. Některé z takto mi poskytnutých 

dokumentŧ lze nalézt v přílohách připojených k této práci.  

 Text této diplomové práce vychází z právního stavu platného ke dni 31. 3 2015.  
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ČÁST 1. 
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1. Ústavněprávní a mezinárodněprávní vymezení práva na 

osobní svobodu  

 Právo na osobní svobodu je jedno z nejvýznamnějších přirozených lidských 

práv. Je nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné a nezrušitelné. V českém právním 

řádu je toto právo na úrovni ústavní garantováno v čl. 8 Listiny základních práv a 

svobod (Listina).
2
 Osobní svobodu ve smyslu tohoto ustanovení nelze zaměňovat se 

svobodou člověka v nejširším slova smyslu, jeţ je zmíněna v čl. 1 Listiny či v odst. 1 

čl. 1 Ústavy, ale je ji nutné pojímat stricto sensu jako svobodu tělesnou spočívající ve 

volnosti pohybu, tj. v právu nebýt omezován v realizaci rozhodnutí, zda, kdy a kam své 

kroky zavést (Wagnerová et al., 2012, s. 218). Na osobní svobodu je téţ moţné nazírat 

(Klíma et al., 2009b, s. 989) jako na jeden z dílčích aspektŧ nedotknutelnosti člověka, 

jeţ je obecně zakotvena v čl. 7 odst. 1 Listiny a jejíţ některé další aspekty jsou 

upraveny dále také v čl. 6, 7 odst. 2, 9, a 10 Listiny.  

 Právo na osobní svobodu akcentují i některé mezinárodní smlouvy. Na tomto 

místě je nutné v prvé řadě zmínit Úmluvu o ochraně lidských práv a základních svobod 

(Úmluva), a to především její čl. 5, a dále pak Mezinárodní pakt o občanských a 

politických právech (MPOPP), který záruky vztahující se k tomuto právu upravuje 

v článcích 9 aţ 11. Garanci osobní svobody rovněţ zakotvuje v čl. 6 Listina základních 

práv Evropské unie (Listina EU)
3
, jeţ odkazuje na interpretaci této svobody ve smyslu 

Úmluvy (srov. čl. 52 odst. 3).  

 V této souvislosti je nezbytné zdŧraznit, ţe téţ jako jiné vyhlášené mezinárodní 

smlouvy, k jejichţ ratifikaci dal Parlament souhlas a jimiţ je ČR vázána, jsou dle čl. 10 

Ústavy i tyto mezinárodní smlouvy součástí právního řádu a mají aplikační přednost 

před zákonem. Ústavní soud ČR dokonce ve své ustálené judikatuře přiznává právŧm a 

svobodám zahrnutým v mezinárodních smlouvách o lidských právech a základních 

svobodách ochranu na úrovni zákonŧ ústavních.
4
  

                                                 
2 O významnosti práva na ochranu osobní svobody svědčí téţ i jeho systematické zařazení do hlavy 

druhé oddílu prvního Listiny, označeného „Základní lidská práva a svobody" (srov. I. ÚS 645/99).  

3 Při aplikaci tohoto článku je však nutné brát v potaz ustanovení čl. 51 odst. 1 Listiny EU, dle kterého 

jsou ustanovení Listiny EU při dodrţení zásady subsidiarity určena orgánŧm, institucím a jiným 

subjektŧm Unie, a dále členským státŧm, výhradně pokud uplatňují právo Unie.  

4 Ve svém nálezu Pl. ÚS 36/01 Ústavní soud judikoval, ţe: „(…) rozsah pojmu ústavního pořádku nelze 

vyložit toliko s ohledem na ustanovení čl. 112 odst. 1 Ústavy, nýbrž i vzhledem k ustanovení čl. 1 

odst. 2 Ústavy a do jeho rámce zahrnout i ratifikované a vyhlášené mezinárodní smlouvy o lidských 
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 Odst. 1 článku 8 Listiny stanoví, ţe „osobní svoboda je zaručena“. Podobně téţ 

čl. 5 odst. 1 Úmluvy, čl. 9 odst. 1 MPOPP a čl. 6 Listiny EU shodně uvádějí, ţe „každý 

má právo na svobodu a osobní bezpečnost“. Garantem práva na osobní svobodu je 

primárně stát. Ten je povinen toto právo respektovat a prostřednictvím moci 

zákonodárné, výkonné i soudní činit všechna potřebná opatření k tomu, aby byl jedinec 

chráněn před všemi formami svévolných a nezákonných zásahŧ do osobní svobody a 

aby případné přípustné zásahy do tohoto práva byly vţdy realizovány v souladu 

s principy a standardy stanovenými ústavními, mezinárodními i zákonnými normami 

(Klíma et al., 2009b, s. 990).  

 Právo na osobní svobodu není neomezitelné. Omezit toto právo lze ovšem jen 

při respektování podmínek vymezených v odst. 2 čl. 8 Listiny, dle něhoţ nikdo nesmí 

být stíhán nebo zbaven svobody jinak neţ z dŧvodŧ a zpŧsobem, který stanoví zákon; 

nikdo však nesmí být zbaven svobody pouze pro neschopnost dostát smluvnímu 

závazku. Zákonem tak vţdy musí být stanoveny podmínky, limity, zpŧsob a dŧvody 

takovéhoto moţného zásahu do osobní svobody (Klíma et al., 2009b, s. 993). Pojem 

„zbavení“ je zde nutno pojímat nejenom jako odnětí osobní svobody, ale také ve 

významu jejího omezení.  

 Článek 8 úplný výčet těchto případŧ neobsahuje; koncepce odst. 2 vytváří 

otevřený systém dalších moţných omezení osobní svobody člověka, jejichţ společným 

jmenovatelem je zákon (Klíma et al., 2009b, s. 993). Jiţ konkrétnější je v tomto ohledu 

Úmluva ve svém článku 5 odstavci 1. Zde je uveden výčet případŧ, kdy mŧţe být osoba 

za podmínky, ţe se tak stane v souladu s řízením stanoveným zákonem, svobody 

zbavena. Tohoto taxativního výčtu je nutné, vzhledem k závaznosti Úmluvy, dbát a 

okruh zákonem upravených forem zbavení či omezení osobní svobody nemŧţe 

překročit rámec tohoto ustanovení. 

 Zákonem dovolené zásahy do osobní svobody mají mnoho rŧzných podob a je 

k nim přistupováno z rŧzných dŧvodŧ - od zajišťovacích a ochranných aţ po sankční. 

V oblasti trestního práva ke zbavení osobní svobody dochází především při výkonu 

trestu odnětí svobody, který lze za podmínek stanovených trestním zákoníkem uloţit 

                                                                                                                                               
právech a základních svobodách“ (Pl. ÚS 36/01). Svŧj názor pak Ústavní soud následně potvrdil i 

v některých dalších svých rozhodnutích. Tento postoj Ústavního soudu je však právní teorií shledáván 

kontroverzním a kritizován jako nepřípustné rozšiřování čl. 112 odst. 1 Ústavy (Pavlíček et al., 2011, 

s. 336–337 a 346–347).  
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jako sankci za spáchaný trestný čin. Osobní svoboda jedince mŧţe být taktéţ omezena 

v rámci uloţených ochranných opatření, a to při výkonu ústavní formy ochranného 

léčení nebo zabezpečovací detence; v případě mladistvých pachatelŧ pak téţ i při 

výkonu ochranné výchovy uloţené dle příslušných ustanovení z. č. 218/2003 Sb., 

o odpovědnosti mládeţe za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeţe a o 

změně některých zákonŧ (ZSM).  

 Rovněţ i trestní právo procesní upravuje instituty, jimiţ mŧţe být osoba, pro 

účely trestního řízení, na své osobní svobodě omezena. Sem je nutné, s ohledem na 

intenzitu zásahu, zařadit předně právě institut vazby. Úzkou souvislost s vazbou mají 

instituty zadrţení a zatčení. Na základě nich mŧţe být krátkodobě omezena osobní 

svoboda jedince, a to za splnění stanovených podmínek aţ na dobu 72 hodin (při 

zadrţení), popř. 48 hodin (při zatčení). Pokud není zatčená nebo zadrţená osoba 

propuštěna na svobodu, je rozhodnutím soudu vzata do vazby. Ústavodárce závaţnost a 

významnost těchto zásahŧ zdŧraznil jejich výslovnou úpravou obsaţenou 

v odst. 3 (zadrţení)
5
,
 
4 (zatčení) a 5 (vazba) čl. 8 Listiny. Prŧlomem do práva na osobní 

svobodu podle čl. 8 odst. 2 Listiny je téţ moţnost, v rámci dokazování, umístit 

obviněného ve zdravotnickém ústavu na pozorování za účelem vyšetření jeho duševního 

stavu (srov. § 116 a 117 TŘ, § 58 odst. 2 ZSM).  

 Ke zbavení, resp. k omezení, osobní svobody mŧţe docházet i mimo oblast 

trestního práva. V této souvislosti je nutné zmínit především případy, jichţ se dotýká 

odst. 6 čl. 8 Listiny. Dle tohoto ustanovení mŧţe pouze zákon stanovit, ve kterých 

případech je moţné, aby byla osoba převzata nebo drţena v ústavní zdravotnické péči 

bez svého souhlasu; takovéto opatření musí být do 24 hodin oznámeno soudu, jenţ je 

povinen do 7 dnŧ rozhodnout o přípustnosti tohoto umístění. Jednotlivé případy, při 

kterých je nutné tento postup aplikovat, vymezuje zejména zákon č. 372/2011 Sb., o 

zdravotních sluţbách (srov. § 38–40); příslušná prováděcí procesněprávní úprava je pak 

obsaţena především v dílu 4 hlavy I (§ 66 a násl.) z. č. 292/2013 Sb., o zvláštních 

                                                 
5 Od zadrţení je nutné odlišovat zajištění, institut práva policejního. Tento prostředek téţ opravňuje 

policistu ke krátkodobému omezení osobní svobody jedince, a to nejdéle na dobu 24 hodin (v případě 

vyhostitelných cizincŧ aţ na dobu 48 hodin); dŧvody, pro které lze však osobu zajistit, jsou odlišné od 

těch, pro něţ lze osobu zadrţet (srov. § 26 a 27 z. č. 273/2008 Sb., o Policii ČR, § 29 z. č. 300/2013 

Sb., o Vojenské policii, a § 11 z. č. 341/2011 Sb., o generální inspekci bezpečnostních sborŧ). Za 

zadrţení ve smyslu odst. 3 čl. 8 Listiny nelze rovněţ povaţovat právo kterékoliv osoby za podmínek 

§ 76 odst. 2 TŘ omezit osobní svobodu osoby, jeţ byla přistiţena při trestném činu nebo 

bezprostředně poté (Wagnerová et al., 2012, s. 236).  
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řízeních soudních (ZŘS).  

 Výše uvedený výčet zákonných omezení osobní svobody není konečný, a 

v rámci české právní úpravy tak lze nalézt i další instituty spadající pod reţim čl. 8 odst. 

2 Listiny.
6
  

 

1.1. Vazba jako jedna z výjimek z práva na osobní svobodu 

 Prizmatem práva ústavního je nutné na institut vazby nahlíţet primárně jako na 

jednu z výjimek ze základního práva na osobní svobodu. V této souvislosti lze upozornit 

na skutečnost, ţe rovněţ Ústavní soud při posuzování ústavnosti vazebních rozhodnutí 

vychází z premisy, ţe: „Obsahem právního institutu vazby je vymezení ústavně 

akceptovatelných důvodů omezení osobní svobody (…) s cílem tímto nezbytným 

omezením osobní svobody obviněného znemožnit zmaření nebo ztížení dosažení účelu 

trestního řízení“ (Pl. ÚS 4/94).  

 Uloţit vazbu jako jedno z povolených opatření, kterým je zasahováno do osobní 

svobody, lze však toliko pouze za splnění podmínek odst. 5 čl. 8, jenţ stanoví, ţe nikdo 

nesmí být vzat do vazby, leč z dŧvodŧ a na dobu stanovenou zákonem a na základě 

rozhodnutí soudu. Tento ústavní poţadavek se v rovině zákonné promítá zejména 

v příslušné právní úpravě obsaţené v trestním řádu, ale téţ i v dalších ustanoveních 

jiných právních předpisŧ, jeţ se k institutu vazby váţou.  

 Vazba je podřaditelná pod některé z případŧ, v závislosti na jejím charakteru 

k tomu přináleţejících, vymezených v odst. 1 čl. 5 Úmluvy. Zvláště významný je pak 

případ uvedený pod písm. c)
 7

, jenţ je jediným ustanovením Úmluvy, na základě kterého 

je moţné osobu podezřelou nebo obviněnou v rámci trestního stíhání zbavit osobní 

svobody (Repík, 2002, s. 218). Taktéţ Mezinárodní pakt o občanských a politických 

                                                 
6 Lze dále zmínit např. tzv. zajištění cizincŧ nebo omezení svobody ţadatele o azyl v přijímacím 

středisku na mezinárodním letišti či v azylovém zařízení (§ 124–129a z. č. 326/1999 Sb. a § 73 z. č. 

325/1999 Sb.) anebo ustanovení § 17 z. č. 379/2005 Sb., na základě něhoţ je moţné umístit osobu po 

dobu nezbytně nutnou k odeznění akutní intoxikace v protialkoholní a protitoxikomanické záchytné 

stanici. Autoři komentáře k Listině (Wagnerová et al., 2012, s. 224) se domnívají, ţe pod čl. 8 odst. 2 

Listiny je moţné podřadit téţ např. i ústavní výchovu nařízenou soudem podle občanského zákoníku 

(§ 971–975 OZ), a to jestliţe je vykonávána ve výchovných ústavech; ústavní výchovu vykonávanou 

v ostatních zařízeních je pak třeba hodnotit podle specifických okolností kaţdého případu.  

7 Čl. 5 odst. 1 písm. c) Úmluvy: 

„zákonné zatčení nebo jiné zbavení svobody osoby za účelem předvedení před příslušný soudní orgán 

pro důvodné podezření ze spáchání trestného činu nebo jsou-li oprávněné důvody k domněnce, že je 

nutné zabránit jí ve spáchání trestného činu nebo v útěku po jeho spáchání“.  
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právech povaţuje vazbu za jeden z přípustných zásahŧ do práva na osobní svobodu.  

 Oba tyto dokumenty, kromě toho, ţe striktně upravují podmínky, na něţ je 

zbavení svobody prostřednictvím vazby vázáno, poskytují ve spojitosti s tímto 

institutem dále některé dŧleţité záruky. V kontextu české právní úpravy vazby jsou 

podstatné především odst. 3, 4 a 5 čl. 5 Úmluvy. V odst. 3 Úmluva obsahuje v relaci 

k vazbě spadající pod ustanovení písm. c) odst. 1 garance, které se dotýkají zejména 

prvotního rozhodování o vzetí do vazby, oprávněnosti trvání vazby a její délky. Dle 

tohoto odstavce musí být osoba, jeţ je zatčena nebo jinak zbavena svobody v souladu 

s ustanovením odst. 1 písm. c), ihned předvedena před soudce nebo jinou úřední osobu 

zmocněnou zákonem k výkonu soudní pravomoci, a má právo být souzena v přiměřené 

lhŧtě nebo propuštěna během řízení, přičemţ propuštění mŧţe být podmíněno zárukou, 

ţe se dotyčná osoba dostaví k přelíčení (srov. také čl. 9 odst. 3 MPOPP). Ustanovení 

odst. 4 Úmluvy (podobně téţ čl. 9 odst. 4 MPOPP) je inspirováno tradičním anglickým 

institutem habeas corpus a zaručuje v přiměřených intervalech pravidelné následné 

přezkoumávání oprávněnosti vazby v prŧběhu jejího trvání soudem - kaţdý, kdo byl 

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

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

propuštění, je-li zbavení svobody nezákonné. Odst. 5 pak zakotvuje právo poţadovat 

odškodnění, jestliţe vazby bylo uţito v rozporu s čl. 5 Úmluvy (viz rovněţ čl. 9 odst. 5 

MPOPP).  

 Nezastupitelnou roli při zajišťování těchto práv hraje Evropský soud pro lidská 

práva (ESLP, Soud). Právo Úmluvy je do značné míry právem soudním. Rozsudky 

tohoto soudu mají interpretační význam pro výklad a rozvíjení norem v Úmluvě 

obsaţených. Soud jednotlivá ustanovení vykládá evolutivním a tvořivým zpŧsobem a 

pojmŧm v Úmluvě formulovaným propŧjčuje autonomní význam, jenţ se často velmi 

odlišuje od významu stejných nebo obdobných pojmŧ práva vnitrostátního (Repík, 

2002, s. 11). Z formálního hlediska nejsou rozhodnutí ESLP pramenem práva, ze znění 

Úmluvy lze však vyvodit obecnou povinnost smluvních státŧ respektovat Úmluvu tak, 

jak je interpretována judikaturou Soudu (Repík, 2002, s. 26). Jak si dále ukáţeme, 

judikatura ESLP týkající se výše zmíněných ustanovení značně ovlivnila rozhodovací 

činnost Ústavního soudu ČR a byla i silným hybatelem legislativních změn v české 

právní úpravě vazby.  
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 Blíţe o některých aspektech záruk zahrnutých v čl. 5 Úmluvy bude pojednáno 

v kapitole 7., věnované problematice práva obviněného na slyšení při rozhodování o 

vazbě.  

 

2. Vazba jako institut trestního práva procesního 

 Trestní řád ani jiný právní předpis legální definici institutu vazby neupravuje. 

Řadu rŧzných vymezení či charakteristik však nabízí odborná literatura. Z mnoha 

citujme tu, kterou předkládá kolektiv autorŧ učebnice Trestní právo procesní 

(Šámal et al., 2013d) a jeţ, dle mého názoru, nejkomplexněji postihuje podstatné rysy 

vazby, a jeví se tak jako nadmíru výstiţná: 

„Vazba je nejzávažnější zajišťovací institut, jehož použitím je obviněná 

fyzická osoba na základě rozhodnutí soudu (soudce) dočasně zbavena 

osobní svobody umístěním do vazební věznice, aby jí bylo zabráněno 

vyhýbat se trestnímu stíhání nebo trestu tím, že by uprchla nebo se skrývala, 

mařit nebo ztěžovat objasnění věci nepřípustným působením na prameny 

důkazů, anebo jí zabránit v dokonání trestného činu či v opakování trestné 

činnosti“ (Šámal et al., 2013d, s. 275).
8
  

 Právní úprava vazby jako zajišťovacího institutu pro účely probíhajícího 

trestního stíhání je zahrnuta, spolu s jinými zajišťovacími a předběţnými opatřeními, 

v hlavě čtvrté trestního řádu; samotné vazbě je pak vyčleněn oddíl první této hlavy. 

V případě mladistvých (§ 2 odst. 1 písm. c) ZSM) je současně nutné, nejsou-li dány 

podmínky § 73 ZSM, které toto vylučují, aplikovat zvláštní ustanovení zákona o 

soudnictví ve věcech mládeţe vztahující se k vazbě mladistvého (zejm. § 46 aţ 50 

ZSM).  

 Institut vazby však nelze omezovat pouze na tento „klasický“ a nejobvyklejší 

druh ukládaný v rámci trestního stíhání, jeţ bývá téţ někdy označován, a to převáţně 

starší odbornou literaturou, za tzv. vazbu vyšetřovací (k tomu viz Rŧţička a Zezulová, 

                                                 
8 Pro porovnání a v návaznosti na to, co bylo vyloţeno v předcházející kapitole, je téţ zajímavé si 

předestřít, jak tento institut trestního práva procesního charakterizují někteří odborníci na právo 

ústavní: „Vazba je institutem trestního řízení, je to procesní úkon, kterým se zajišťuje osoba 

obviněného pro účely trestního řízení a pro výkon trestu. Atributem institutu vazby je dočasná ztráta 

osobní svobody obviněného. Jde tudíž o vážný zásah do práv a svobod zaručených Ústavou, 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“ (Pavlíček et al., 2002, s. 94).  
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2004a, s. 370; Wagnerová et al., 2012, s. 239). Vazba se totiţ uplatní i v dalších 

specifických případech. Po pravomocném rozhodnutí ve věci samé mŧţe být za 

stanovených podmínek o vazbě rozhodnuto i v souvislosti s řízením o mimořádném 

opravném prostředku, popř. v rámci řízení po zrušení rozhodnutí nálezem Ústavního 

soudu. Hrozí-li obava, ţe se odsouzený bude skrývat nebo jinak mařit výkon trestu 

vyhoštění, je moţné uloţit tzv. vazbu vyhošťovací (§ 350c TŘ). Vazba se dále rovněţ 

uţije ve vymezených případech v rámci justiční spolupráce s druhými státy dle z. č. 

104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních (ZMJS).  

 Podmínky výkonu vazby, práva a povinnosti osob vazebně vězněných, dozor 

nad výkonem vazby aj. upravuje zákon č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby (ZVV), popř. 

téţ prováděcí vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 109/1994 Sb., kterou se vydává řád 

výkonu vazby (ŘVV). Za podmínek § 92, resp. § 93 TZ (ve vztahu k vazbě vykonané v 

cizině), se doba strávená ve vazbě započítává do uloţeného trestu; není-li to vzhledem 

k druhu uloţeného trestu moţné, přihlédne soud k této skutečnosti při stanovení druhu 

trestu, popř. jeho výměry. O započítání vazby rozhoduje, zpravidla zároveň s nařízením 

výkonu trestu, usnesením předseda senátu, popř. samosoudce (srov. § 334 TŘ).  

 Z povahy vazby jako opatření omezujícího osobní svobodu člověka vyplývá, ţe 

její uplatnění nepřichází v úvahu v trestním řízení vedeném proti právnické osobě dle 

z. č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim.
9
  

 

2.1. Zásady a principy vztahující se k institutu vazby 

 Před vlastním rozborem konkrétních zákonných ustanovení je ţádoucí poukázat 

na některé zásady či principy, které se s vazbou pojí a k nimţ je nutné při jejím 

uplatňování přihlíţet. Tyto principy jsou více či méně vzájemně provázané a, jak bude 

vyloţeno v následujících kapitolách, prostupují právní úpravou institutu vazby a 

odráţejí se ve znění příslušných ustanovení trestního řádu či zákona o soudnictví ve 

věcech mládeţe. Jednotlivé principy jsou zakotveny buď přímo výslovně v těchto 

zákonech, popř. téţ v předpisech ústavních, anebo se projevují v konkrétní právní 

úpravě pouze implicitně. Některé z nich jsou širšího charakteru a je moţné je do určité 

                                                 
9 Vzdáleně by bylo moţné k vazbě připodobnit zajišťovací opatření upravené v § 33 tohoto zákona, dle 

něhoţ je soudce na návrh státního zástupce (v přípravném řízení) nebo předseda senátu (v řízení před 

soudem) oprávněn dočasně pozastavit obviněné právnické osobě výkon jednoho nebo více předmětŧ 

její činnosti nebo uloţit omezení nakládání s majetkem této právnické osoby, hrozí-li dŧvodná obava, 

ţe obviněná právnická osoba bude postupovat zpŧsobem uvedeným v § 67 písm. c) TŘ.  
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míry vztáhnout i na jiná zajišťovací opatření, příp. je lze dokonce zařadit mezi základní 

zásady trestního řízení (srov. § 2 TŘ), jeţ však svým účinkem na institut vazby rovněţ 

bezprostředně dopadají.
 10

  

 Vazba představuje vţdy krajní a výjimečné opatření (princip výjimečnosti) a 

měla by být uplatňována jen jako nejzazší procesně nezbytný prostředek ultima ratio.  

 Orgány činné v trestním řízení (OČTŘ) jsou povinny v rámci celého trestního 

řízení zachovávat zásadu přiměřenosti (či zdrţenlivosti), jeţ obecně vychází z čl. 4 

odst. 1 a 4 Listiny a na úrovni zákonné je vyjádřena zejména ustanovením § 2 odst. 4 

věty třetí TŘ. Obsahem této zásady je poţadavek, aby OČTŘ postupovaly vţdy tak, aby 

co nejméně zasahovaly do základních práv a svobod občanŧ, coţ je výrazem 

humánnosti trestního řízení a úcty k lidským právŧm a svobodám (Jelínek et al., 2013, 

s. 155–156). Vztáhneme-li tuto zásadu in concreto k institutu vazby, lze konstatovat, ţe 

vazba by měla být zásadně uţita jen jako opatření, které za daného skutkového stavu 

nejlépe povede k dosaţení účelu trestního řízení, a přitom bude vzato v úvahu, ţe se 

nemá nepřiměřeně zasahovat do základních práv a svobod obviněného a má být šetřeno 

jeho osobnosti v mezích daných povahou vazby (Rŧţička a Zezulová, 2004a, s. 371).  

 Další principy na výše uvedené navazují a úzce s nimi souvisejí. Vazba je 

opatřením fakultativním
11

 (princip fakultativnosti), tj. je jen na uváţení soudu (soudce), 

zda vazbu uvalí či nikoli. Třebaţe jsou tedy dány pro vazbu zákonné předpoklady, 

nemusí být v daném konkrétním případě osoba nezbytně nutně do vazby vzata. Princip 

subsidiarity vnáší poţadavek, aby vazba byla aplikována pouze tehdy, nelze-li obavě, 

pro kterou mŧţe být nařízena, čelit jinak, zejména pouţitím mírnějších opatření 

(Císařová et al., 2008, s. 242). Ve shodě s principem proporcionality (či úměrnosti) by 

pak vazba měla být vţdy opatřením úměrným povaze a závaţnosti stíhaného trestného 

činu, včetně zákonem předpokládané sankce, která konkrétnímu obviněnému hrozí 

(Jelínek et al., 2013, s. 328).  

 Je nutno podtrhnout, ţe ke vzetí osoby do vazby zpravidla dochází v době, kdy 

                                                 
10 Následující výčet principŧ či zásad nemusí být nezbytně nutně povaţován za uzavřený a neměnný. Se 

zřetelem k rŧzným aspektŧm účinné právní úpravy vazby lze vyvodit i jiné principy či podstatné rysy 

tohoto institutu. Poněkud odlišný soubor těchto principŧ předkládají např. Rŧţička a Zezulová, kteří 

ve své publikaci rozlišují principy společné všem zajišťovacím prostředkŧm (Rŧţička a Zezulová, 

2004a, s. 237–249) a podstatné rysy právní úpravy samotné vazby (Rŧţička a Zezulová, 2004a, 

s. 370–381).  

11 Výjimkou je vazba vydávací (§ 101 ZMJS) a předávací (§ 206 ZMJS).  
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její vina nebyla dosud pravomocným odsuzujícím rozsudkem soudu vyslovena. Proto je 

vŧči těmto osobám vţdy nezbytné dbát zásady presumpce neviny, jeţ je zakotvena 

především v čl. 40 odst. 2 listiny (srov. téţ § 2 odst. 2 TŘ, § 2 větu první ZVV). Ze 

skutečnosti, ţe na obviněného byla uvalena vazba, není tak moţné za ţádných okolností 

dovozovat, ţe je vinen ze spáchání trestného činu, pro nějţ je stíhán - vazba 

neprejudikuje spáchání trestného činu ze strany obviněného. Vazbu nelze rovněţ 

zneuţívat k pŧsobení na obviněného, aby se k trestnému činu „doznal“. Vazba má vţdy 

jen charakter zajišťovací, nikoliv sankční nebo výchovný, a nemŧţe tak slouţit jako 

prostředek resocializace nebo rehabilitace obviněného, či dokonce jako forma trestu, 

byť nepřímého (Šámal et al., 2013d, s. 275).  

 Ustanovení § 2 odst. 4 TŘ, kromě jiného, ve větě druhé stanoví, ţe OČTŘ jsou 

povinny trestní věci projednávat urychleně bez zbytečných prŧtahŧ, s největším 

urychlením pak projednávají zejména vazební věci a věci, ve kterých byl zajištěn 

majetek, je-li to zapotřebí vzhledem k hodnotě a povaze zajištěného majetku. Jak je 

zřejmé, zákonodárce pokládal za potřebné ve vztahu k řízením o věcech vazebních, 

s ohledem na intenzitu zásahu do práv obviněného, jenţ je s vazbou spojen, silněji 

reflektovat obecnou zásadu rychlosti řízení (srov. čl. 38 odst. 2 Listiny). V duchu této 

zásady je koncipována i současná účinná právní úprava vazby. K urychlení postupu 

OČTŘ ve vazebních řízeních zvláště přispívá mnoţství nepřekročitelných lhŧt 

stanovených v souvislosti s rozhodováním o vazbě a s jejím trváním, včetně nejvyšší 

přípustné doby trvání vazby.  

 Vazebně vedené trestní řízení do velké míry usnadňuje činnost OČTŘ, na druhé 

straně však představuje pro obviněného výrazné omezení moţnosti realizovat své právo 

na obhajobu. Z tohoto dŧvodu, tak aby byla naplněna dikce čl. 40 odst. 3 Listiny a jedna 

ze základních zásad trestního řízení - zásada zajištění práva na obhajobu, je tato 

okolnost jedním z případŧ tzv. nutné obhajoby. Osoba pobývající ve vazbě musí mít 

obhájce, a to i pokud si ho výslovně nepřeje, jiţ v přípravném řízení a téţ i ve 

vykonávacím řízení, v němţ soud rozhoduje ve veřejném zasedání, a dále v řízeních 

o stíţnosti pro porušení zákona, o dovolání a o návrhu na povolení obnovy (srov. § 36 

odst. 1 písm. a), § 36a odst. 1 písm. b), odst. 2 písm. a) TŘ, stran mladistvých také § 42 

odst. 2 ZSM). Nezvolí-li si obviněný obhájce ve lhŧtě mu k tomu určené (či nezvolí-li 

mu ho jiná osoba uvedená v § 37 odst. 1 TŘ), je mu obhájce za podmínek § 39 TŘ na 
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dobu, po kterou dŧvody nutné obhajoby trvají, neprodleně ustanoven (§ 38 odst. 1 TŘ).  

 

 Zaměřme jiţ nyní naši pozornost ke konkrétní právní úpravě obsaţené v 

oddílu prvém hlavy čtvrté trestního řádu. Započneme rozborem zákonných podmínek, 

za nichţ je moţné osobu vzít do vazby.  

 

3. Zákonné podmínky vazby 

 Zákonné podmínky, při jejichţ splnění je moţné, aby mohla být určitá osoba 

vzata do vazby, jsou upraveny v § 67 a 68 TŘ. Do vazby lze vzít pouze obviněného, 

tedy osobu, proti které bylo jiţ zahájeno trestní stíhání (§ 160 TŘ). Toto vylučuje 

moţnost uvalit vazbu na osobu podezřelou, proti níţ je vedeno tzv. zkrácené přípravné 

řízení (§ 179a–179h TŘ). Probíhající trestní stíhání musí být shledáno dŧvodným, tedy 

je třeba, aby soud (soudce) rozhodující o vazbě dospěl k závěru, ţe dosud zjištěné 

skutečnosti nasvědčují tomu, ţe skutek, pro který bylo trestní stíhání zahájeno, byl 

spáchán, má všechny znaky trestného činu a jsou zde zřejmé dŧvody k podezření, ţe 

tento trestný čin spáchal obviněný. Dále je nezbytné, aby zde existoval alespoň jeden ze 

tří zákonem stanovených vazebních dŧvodŧ. Na jejich popis a vymezení se zaměříme 

v následující kapitole. V souladu s principem subsidiarity je nutnou podmínkou téţ 

absence moţnosti uloţení některého z alternativních opatření, tedy to, ţe nelze v době 

rozhodování s ohledem na osobu obviněného, povahu a závaţnost trestného činu, pro 

nějţ je obviněný stíhán, dosáhnout účelu vazby jiným zákonem upraveným opatřením, 

zejména uloţením některého z předběţných opatření. Jednotlivá tato opatření budou 

podrobněji charakterizována v kapitole čtvrté.  

Odrazem principu proporcionality vazby je § 68 odst. 2 TŘ. Toto ustanovení 

obecně omezuje moţnost uvalení vazby pouze na úmyslné trestné činy, na které trestní 

zákoník stanoví trest odnětí svobody, jehoţ horní hranice činí více neţ dva roky, 

v případě nedbalostních trestných činŧ pak na ty, jejichţ horní hranice trestu odnětí 

svobody převyšuje tři roky.
 
Tento obecný limit mŧţe být prolomen a obviněný do vazby 

vzat v taxativně vymezených případech § 68 odst. 3 a 4 TŘ.
 
Pro zde uvedené 

skutečnosti se pouţívá pojem tzv.
 
„kvalifikované či zpřísněné vazební dŧvody“.

 12 
 

                                                 
12 V kontextu výčtu zákonných předpokladŧ pro vzetí obviněného do vazby je vhodné taktéţ poukázat 

na rozhodnutí R 1/2003. V kongruenci s principem proporcionality vazby je podle tohoto judikátu 
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3.1. Důvody vazby 

 Článek 8 odst. 5 Listiny podmiňuje moţnost vzetí do vazby naplněním zákonem 

stanoveného dŧvodu. Konkrétním zákonným promítnutím tohoto ustanovení je § 67 TŘ, 

který tyto dŧvody vymezuje. Nezbytnou podmínkou pro vzetí obviněného do vazby a 

téţ i pro její následné trvání je tak dŧvodná obava, ţe obviněný bude naplňovat jednu či 

více ze zde vymezených skutkových podstat: 

- ţe uprchne nebo se bude skrývat, aby se tak trestnímu stíhání nebo trestu vyhnul  

(vazba útěková) 

- ţe bude pŧsobit na dosud nevyslechnuté svědky nebo spoluobviněné nebo jinak 

mařit objasňování skutečností závaţných pro trestní stíhání (vazba koluzní) 

- ţe bude opakovat trestnou činnost, pro niţ je stíhán, dokoná trestný čin, o který 

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

(vazba předstiţná) 

Dŧvodná obava nemusí nezbytně nutně vyplývat jen ze samotného jednání 

obviněného, ale, jak výslovně trestní řád stanoví, i z dalších konkrétních skutečností. 

Ústavní soud v této souvislosti judikoval, ţe s přihlédnutím ke konkrétnímu případu a 

k osobě pachatele mŧţe dostačovat ke shledání dŧvodu vazby „i určitá objektivní 

konstelace, která zahrnuje nejen osobu pachatele, ale i všechny znaky skutkové podstaty 

trestného činu včetně stadia vyšetřování“(srov. např. I. ÚS 62/96). Okolnosti, na 

základě nichţ je oprávněnost vazby shledávána, by však vţdy měly být dostatečným a 

rozumným podkladem pro takovéto rozhodnutí; proto i v odŧvodnění tohoto rozhodnutí 

musí být náleţitě označeny a zdŧvodněny. S ohledem na intenzitu zásahu do osobní 

svobody jakou vazba pro obviněného představuje, není moţné její dŧvodnost zakládat 

jen na jakémsi mlhavém a konkrétními skutečnostmi dostatečně neodŧvodněném 

podezření (Šámal et al., 2013a, s. 737).  

 Na druhé straně je však nutno zdŧraznit, ţe při rozhodování o vazbě nelze 

poţadovat naprostou jistotu, ţe dotyčný, nebude-li do vazby vzat, bude jednat dle 

                                                                                                                                               
rovněţ nutné ustanovení § 67 a 68 TŘ o dŧvodech vazby a podmínkách pro vzetí do vazby vykládat i 

s ohledem na povinnost OČTŘ dle § 72 odst. 2 písm. b) TŘ (v účinném znění § 71 odst. 2 písm. b) 

TŘ) propustit obviněného z vazby na svobodu v případě, kdy je zřejmé, ţe vzhledem k jeho osobě a 

k okolnostem případu (v účinném znění: „k osobě obviněného a k povaze a závaţnosti věci“) trestní 

stíhání nemŧţe vést k uloţení nepodmíněného trestu odnětí svobody. Obviněný by tak neměl být vzat 

do vazby ve věci, ve které je takový závěr nutno učinit s přihlédnutím k získaným informacím jiţ 

v tomto stádiu rozhodování o vazbě.  
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§ 67 TŘ, ale postačuje, ţe s ohledem na konkrétní skutečnosti, resp. na objektivní 

konstelaci, je hrozba takovéhoto jednání reálná (srov. např. I. ÚS 734/08). Při striktním 

trvání na poţadavku jistoty bez dŧvodných pochyb, jako tomu musí být při meritorních 

rozhodnutích, by se v mnoha případech nedařilo takovémuto jednání zabránit, a vazba 

by tak často neplnila svŧj účel.  

 

3.1.1. Vazba útěková (§ 67 písm. a) TŘ) 

 Účelem vazby útěkové je především zajistit přítomnost obviněného na úkonech 

trestního řízení. Dŧvod vazby útěkové spočívá v dŧvodné obavě z toho, ţe obviněný 

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

Z uvedeného vyplývá, ţe útěkovou vazbu tak lze za určitých podmínek uvalit i na osobu 

jiţ odsouzenou vyhýbající se výkonu nepodmíněného trestu odnětí svobody.
13

  

 Výraz „uprchne“ je soudní praxí chápán ve smyslu vzdálení se z území České 

republiky. Naopak pokud se pachatel „skrývá“, rozumí se tím, ţe se na území ČR 

nachází, avšak rŧznými prostředky se snaţí o to, aby se trestnímu stíhání či trestu 

vyhnul.  

 Při posuzování, zda došlo k naplnění tohoto vazebního dŧvodu, je nutné přihlíţet 

jak k okolnostem objektivní povahy (konkrétní okolnosti případu, reálná moţnost 

útěku), tak rovněţ ke skutečnostem subjektivním (k osobě obviněného, k uspořádanosti 

jeho rodinných a majetkových poměrŧ, k postavení v zaměstnání apod.) (Rŧţička a 

Zezulová, 2004a, s. 409). Vysoký věk, špatný zdravotní stav či těhotenství pak moţnost 

útěku často prakticky vylučují. Obecně lze říci, ţe předpoklady pro uprchnutí jsou 

nejčastěji dány u cizincŧ
14

 či u osob, které jiţ dříve v zahraničí pobývaly anebo mají 

potřebné kontakty, které jim umoţňují do zahraničí vycestovat (Vicherek, 2012, s. 17).  

                                                 
13 Ovšem skutečnost, ţe pravomocně odsouzený nenastoupil ve lhŧtě, která mu byla k tomuto 

poskytnuta, výkon trestu odnětí svobody, sama o sobě vzetí do vazby neodŧvodňuje. Primárně by 

v těchto případech mělo být vyuţito prostředkŧ vykonávacího řízení, zejm. § 321 odst. 3 TŘ (srov. 

R 34/1996). Uloţení vazby útěkové přichází, za výjimečných podmínek, v úvahu např. také v řízení o 

tom, zda se podmíněně odsouzený osvědčil dle § 330 TŘ (R 7/1996), zda se podmíněně propuštěný 

osvědčil dle § 332 TŘ (R 33/2010), nebo v řízení o nařízení výkonu náhradního trestu odnětí svobody 

za uloţený peněţitý trest (§ 344 odst. 3 TŘ).  

14 V této souvislosti je však nutné podotknout, ţe okolnost, ţe obviněný je cizinec, sama o sobě 

nezakládá konkrétní skutkově podloţenou obavu dle § 67 písm. a) TŘ (srov. III. ÚS 121/02; II. ÚS 

347/96). Vţdy je nutné, aby byly zjištěny další konkrétní skutečnosti odŧvodňující hrozbu uprchnutí. 

Mohlo by se jednat např. o skutečnost, ţe obviněný byl zadrţen na hranicích nebo poblíţ státní 

hranice se zavazadlem obsahujícím cenné části jeho majetku, byl objeven v úkrytu osobního 

automobilu přejíţdějícího hranici státu, zajišťoval si letenky či jízdenky do zahraničí nebo měl 

v úmyslu si pořídit nepravé doklady pro cestu do ciziny (Mandák, 1975, s. 159).  
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 Dle judikatury soudŧ není dŧvod vazby útěkové bez dalšího naplněn v případě, 

ţe se obviněný nedostavil k hlavnímu líčení, a to i přesto, ţe byl řádně a včas předvolán 

(srov. R 8/1989). K zajištění přítomnosti obviněného je tak v těchto případech nutné 

nejprve uţít jiných zajišťovacích instrumentŧ - předvedení obviněného (§ 90 TŘ) či 

pořádkové pokuty (§ 66 TŘ). Po vyčerpání těchto prostředkŧ však jiţ za určitých 

podmínek přichází rozhodnutí o vzetí do vazby v úvahu.
15

  

 Ustanovení § 67 písm. a) TŘ příkladmo alternativně vyjmenovává tři 

skutečnosti, jeţ na základě praktických zkušeností nejčastěji obavu z vyhýbání se 

trestnímu stíhání či trestu vyvolávají, a které tak mohou být dŧvodem pro nařízení 

vazby - totoţnost obviněného nelze hned zjistit, obviněný nemá stálé bydliště, 

obviněnému hrozí vysoký trest. Je nutno zdŧraznit, ţe tento výčet je pouze 

demonstrativní a ţe dŧvod vazby útěkové lze shledat i z jiných konkrétních skutečností.  

 První zákonem výslovně zmíněnou skutečností je, ţe není moţné ihned zjistit 

totoţnost obviněného. Toto nastává zvláště v případech, kdy obviněný nemá u sebe 

nebo na dosaţitelném místě ţádné osobní doklady prokazující jeho totoţnost (a jeho 

totoţnost mu nemŧţe potvrdit ani ţádná věrohodná osoba) či pokud obviněný při 

zjišťování své totoţnosti odmítá spolupracovat nebo úmyslně o sobě uvádí údaje 

nepravdivé (Šámal et al., 2013d, s. 278).  

 Obviněný nemá stálé bydliště, nemá-li vŧbec kde bydlet nebo sice bydliště má, 

ale trvale se v něm nezdrţuje anebo často mění místo svého pobytu, aniţ by tyto změny 

ohlásil OČTŘ; není přitom rozhodující, zda či kde je obviněný přihlášen k trvalému 

pobytu, pokud zde nepobývá (Šámal et al., 2013a, s. 740). Roman Vicherek 

(2012, s. 18) v této souvislosti doplňuje, ţe v praxi jsou pod toto ustanovení téţ 

subsumovány případy, kdy obviněný k místu svého faktického pobytu není nikterak 

vázán a v jeho opuštění mu nebrání ţádné závazky, tedy např. nemá k místu pobytu 

ţádný právní titul nebo pobývá na ubytovně, kde se hradí nájemné denně či týdně.  

 Poněkud komplikovanější situace je v případě třetí uvedené skutečnosti - tedy ţe 

                                                 
15 K tomuto se vyjádřil Ústavní soud v rozhodnutí III. ÚS 18/98: „Jistěže nelze vzít za to, že pokud byl 

obžalovaný řádně předvolán k hlavnímu líčení a nedostavil se, vyvozovat z takového postupu 

mechanicky obavu, že se trestnímu stíhání vyhýbá. Pokud se však opakovaně předvolání vyhýbá a jeho 

účast nelze zajistit ani dalšími prostředky předpokládanými v trestním řádu (…), prostor pro další 

úvahy soudu je takto zúžen do té míry, že při dalším a stejném postupu (ve snaze obžalovaného 

předvolat) by soud nemohl (nebyl schopen) trestní věc (podanou obžalobu) projednat“ 

(III. ÚS 18/98).  
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obviněnému „hrozí vysoký trest“. Předně je nezbytné konstatovat, ţe nelze bez dalšího 

mechanicky vyvozovat naplnění tohoto ustanovení pouze s odkazem na horní hranici 

trestní sazby stanovené pro daný trestný čin ve zvláštní části trestního zákoníku. Vţdy je 

nutné přihlíţet, se zřetelem ke konkrétním okolnostem případu, k reálně hrozící výši 

trestu a k tomu, zda tato výše odŧvodňuje obavu, ţe obviněný uprchne či ţe se bude 

skrývat (srov. R 14/1994).  

 Ústavní soud ve svém nálezu III. ÚS 566/03
16

 dovodil, ţe „"hrozbou vysokým 

trestem" lze odůvodnit uložení tzv. útěkové vazby toliko v těch případech, kdy na základě 

zjištěných skutečností opodstatňujících důvodnost podezření ze spáchání zvlášť 

závažného trestného činu lze předpokládat uložení trestu odnětí svobody ve výši 

nejméně kolem osmi let“ (III. ÚS 566/03). Zároveň ve shodě s předcházející judikaturou 

zdŧraznil, ţe nikoliv typová, ale pouze konkrétní hrozba vysokého trestu, podloţená 

jedinečnými specifickými okolnostmi posuzovaného případu, mŧţe zakládat vazební 

dŧvod dle 67 písm. a) TŘ. V této souvislosti dále Ústavní soud konstatoval, ţe existují 

určité skutečnosti - „silné dŧvody“, které aplikaci předmětného vazebního dŧvodu, a 

potaţmo tedy i této hranice, mohou vylučovat. Ústavní soud pak demonstrativně některé 

tyto dŧvody vyjmenovává - uspořádanost ţivotních poměrŧ obviněného, špatný 

zdravotní stav limitující mobilitu obviněného, citové a zaopatřovací vazby aj. Tento 

nález Ústavního soudu byl obecnými soudy v řadě případŧ dezinterpretován. Soudy 

často shledávaly dŧvodnost vazby pouze a jen ze samotného faktu, ţe obviněnému 

hrozil trest odnětí svobody ve výši okolo 8 let. Proti této rozhodovací praxi se Ústavní 

soud následně vymezil v některých svých dalších rozhodnutích.
17

  

 

3.1.2. Vazba koluzní (§ 67 písm. b) TŘ) 

 Vazební dŧvod dle § 67 písm. b) TŘ je vymezen demonstrativně a spočívá v 

dŧvodné obavě: 

- ţe obviněný bude svým jednáním pŧsobit na dosud nevyslechnuté svědky 

nebo spoluobviněné za účelem maření objasňování skutečností závaţných 

                                                 
16 Toto rozhodnutí Ústavního soudu podrobil ve svém příspěvku v odborném periodiku Právní rozhledy 

zevrubnému rozboru Libor Hanuš (2004).  

17 Srov. např. I. ÚS 603/07: „Ústavní soud, jsa konfrontován s takovou aplikační praxí, již opakovaně 

konstatoval, že nález sp. zn. III. ÚS 566/03 v žádném případě (a plyne to zcela jasně z jeho 

odůvodnění) nelze interpretovat tak, že by samotný fakt trestního stíhání pro trestný čin ohrožující 

obviněného cca osmiletým trestem odnětí svobody dovoloval rozhodnout o uvalení vazby či o 

ponechání ve vazbě bez přihlédnutí k dalším konkrétním okolnostem posuzované věci“ (I. ÚS 603/07).  
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pro trestní stíhání 

- či ţe bude jinak mařit objasňování skutečností závaţných pro trestní stíhání.  

 Pro naplnění dŧvodu vazby koluzní není rozhodující, zdali takto jedná přímo 

samotný obviněný nebo činí-li tak obviněný prostřednictvím jiné osoby, která pak na 

jeho návrh, příkaz či z jeho popudu koná.  

 Stran existence tohoto druhu vazby se historicky vyskytly určité kontroverze, při 

nichţ někteří autoři vyjadřovali své pochyby nad účinností a oprávněností této vazby.
18

 

V rámci platné právní úpravy jsou s vazbou koluzní spojena určitá specifika, jeţ ve 

svém dŧsledku představují oproti jiným druhŧm vazby mnohem intenzivnější zásah do 

práv obviněného. Kromě svěření mladistvého do péče dŧvěryhodné osoby nepřichází 

v úvahu uţití jiného opatření nahrazujícího vazbu. Taktéţ samotný výkon vazby v těchto 

případech podléhá přísnějšímu reţimu. Na druhou stranu je toto vyváţeno mnohem 

striktnějším časovým vymezením délky jejího trvání. Podrobněji se odlišnostmi 

spojenými s koluzní vazbou budeme zaobírat dále v textu v rámci jednotlivých kapitol.  

 Přesuňme se nyní jiţ konkrétněji k rozboru jednotlivých skutečností uvedených 

v § 67 písm. b) TŘ.  

 Pŧsobení na svědky nebo spoluobviněné mŧţe spočívat např. v jejich 

přemlouvání, aby nevypovídali pravdu, ve vzájemné dohodě s nimi o tom, co budou 

v rozporu se skutečností vypovídat, v podplácení svědkŧ nebo spoluobviněných či ve 

vyhroţování jim. Obviněný, popř. jiná osoba, musí být však s to tyto osoby ovlivnit, 

tedy musí být schopna je kontaktovat a případně je téţ přesvědčit. Za koluzní jednání 

nelze označit pŧsobení na svědky či spoluobviněné tak, aby jednali v souladu 

s právními předpisy - tedy např. upozornění na právo odepřít výpověď, poukázání na 

povinnost mlčenlivosti, přesvědčování, aby svědek nebo spoluobviněný vypovídal 

pravdu či aby vŧbec vypovídal aj.  

 Naplnění tohoto vazebního dŧvodu přichází v úvahu výlučně ve vztahu 

                                                 
18 Kritické názory jednotlivých autorŧ shrnují Rŧţička a Zezulová (2004a, s. 412–414). Na podporu 

těchto názorŧ lze argumentovat např. tím, ţe pokud by koluzní vazba měla být opravdu účinná a 

dŧsledná, musela by být pouţita i proti kaţdé jiné osobě, která by mohla jednat obdobným zpŧsobem 

jako obviněný. Je moţné téţ poukázat na skutečnost, ţe ochranu proti koluzi poskytuje i trestní 

zákoník, který obsahuje skutkovou podstatu trestného činu křivé výpovědi a nepravdivého znaleckého 

posudku (§ 346 TZ). Je ovšem otázka, do jaké míry je hrozba jejich trestního postihu garancí toho, ţe 

se nenechají tyto osoby obviněným ovlivnit.  
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ke svědkŧm nebo spoluobviněným doposud nevyslechnutým,
19

 přičemţ nezbytnost 

výpovědi těchto osob se mŧţe vztahovat pouze k tomu trestnému činu, pro nějţ je 

obviněný stíhán (II. ÚS 599/01).  

 Samotný výslech těchto osob musí být proveden formálně správně a zaměřen na 

všechny okolnosti dŧleţité pro rozhodnutí tak, aby bylo moţné protokol o tomto 

výslechu pouţít jako dŧkaz před soudem (srov. R 44/2001). Při nesplnění těchto 

podmínek mŧţe dŧvod vazby koluzní nadále trvat.  

 Okruh nevyslechnutých svědkŧ, na které by mohl obviněný či jiná osoba 

pŧsobit, musí být vţdy určitým zpŧsobem konkretizován. Koluzní vazbu nelze 

odŧvodňovat toliko potřebou vyslechnutí pouze obecně vymezeného okruhu svědkŧ, 

popř. i konkrétního spoluobviněného na útěku (IV. ÚS 257/2000).  

 Tzv. svědky v „materiálním smyslu“, tedy osoby, které svými smysly vnímaly 

skutkové okolnosti dŧleţité pro dané trestní řízení a u nichţ je moţné předpokládat, ţe 

budou vyslýchány jako svědkové či spoluobvinění, ale které nebyly doposud 

předvolány, nelze povaţovat ve smyslu § 67 písm. b) za „dosud nevyslechnuté svědky“; 

jejich ovlivňování je však moţné podřadit pod „jiné maření objasňování skutečností 

závaţných pro trestní stíhání“ (Šámal et al., 2013a, s. 743; Vicherek, 2012, s. 19).
20

  

 Výčet okolností uvedených v § 67 písm. b) TŘ je demonstrativní. Spojení „jiné 

maření objasňování skutečností závaţných pro trestní stíhání“ je jakousi „sběrnou 

kategorií“ a zahrnuje jiná jednání v ustanovení explicitně neobsaţená. Koluze tak 

přichází v úvahu ve vztahu ke všem dŧkazním prostředkŧm i zdrojŧm dŧkazŧ. 

Příkladmo lze uvést zákonem nepřípustné pŧsobení na znalce nebo padělání, 

pozměňování, ničení či ukrývání listinných a věcných dŧkazŧ.  

 Za maření nebo ztíţení dosaţení účelu trestního řízení, jeţ by mohlo 

odŧvodňovat vzetí do vazby, však nelze povaţovat taková jednání, která jsou součástí 

práva obviněného na obhajobu (III. ÚS 148/97), tedy např. odepření výpovědi, popírání 

viny nebo uvádění nepravdivých informací. Dŧvodná obava dle § 67 písm. b) TŘ téţ 

                                                 
19 Oproti předchozí právní úpravě účinné před 1. 1. 1999 došlo novelou č. 166/1998 Sb. ke zpřísnění 

podmínek. Dřívější poţadavek, ţe obviněný musí pŧsobit na svědky nebo spoluobviněné 

nevyslechnuté před soudem, byl zúţen pouze na svědky a spoluobviněné dosud nevyslechnuté. Nyní 

tak postačí za splnění zákonných podmínek provést výslech jiţ v přípravném řízení.  

20 Opačný názor zastávají Rŧţička a Zezulová (2004a, s. 416). Ovšem, ať uţ se přikloníme k 

jakémukoliv stanovisku, na dŧvodnosti koluzní vazby to nic v tomto případě nemění.  
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nemŧţe být dovozena toliko s odkazem na určitou dŧkazní či procesní situaci - počátek 

vyšetřování, sloţité dokazování, rozpory ve výpovědích apod.  

 

3.1.3. Vazba předstižná (§ 67 písm. c) TŘ) 

 Vazbu dle § 67 písm. c) TŘ je moţné na obviněného uvalit za podmínky, 

existuje-li dŧvodná obava, ţe obviněný bude opakovat trestnou činnost, pro niţ je 

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

nebo kterým hrozil. Vazba předstiţná bývá často označována za vazbu preventivní 

(Rŧţička a Zezulová, 2004a, s. 422), a to s ohledem na svou zvláštní povahu, kdy se 

jedná ve své podstatě o „mimoprocesní“ zajišťovací prostředek, jehoţ účelem není 

primárně zajištění zdárného prŧběhu trestního řízení, ale zabránění obviněnému v 

páchání další trestné činnosti. Z tohoto dŧvodu byla a je některými odborníky její 

existence kritizována.
21

  

 Z povahy věci vyplývá, ţe vazba předstiţná přichází v úvahu pouze v případech 

trestního stíhání pro dolózní trestné činy. Při rozhodování o dŧvodnosti vazby dle § 67 

písm. c) TŘ se přihlíţí zejména k případné trestní minulosti obviněného, jeho osobnosti 

a postojŧm, sklonŧm, návykŧm, k jeho zdravotnímu stavu, rodinnému zázemí a k 

prostředí, ve kterém se obviněný pohybuje. U majetkové trestné činnosti se bere v potaz 

téţ např. okolnost, ţe obviněný není zaměstnán a ani veden jako nezaměstnaný na úřadu 

práce (Vicherek, 2012, s. 22). Dŧvod vazby předstiţné v praxi, právě s ohledem na výše 

uvedené, nejčastěji dopadá na recidivisty.  

 Na rozdíl od jiných vazebních dŧvodŧ jsou v případě vazby předstiţné jednotlivé 

skutečnosti, pro které mŧţe být obviněný vzat do vazby, vymezeny taxativně.  

 Podmínka, ţe zde je dŧvodná obava, ţe pachatel bude „opakovat trestnou 

činnost, pro niţ je stíhán“, prošla poměrně zajímavou legislativně-historickou genezí. 

V pŧvodním znění nebyl rozsah trestné činnosti omezen a v praxi byl tak často tento 

vazební dŧvod dovozován na základě obavy z opakování (v tehdejším znění 

„pokračování“) jakékoliv trestné činnosti (k tomu viz Šámal et al., 2013a, s. 745). 

                                                 
21 Nejčastěji uváděným argumentem je, ţe tento institut je určitým cizorodým prvkem, a do trestního 

procesu tak nepatří. Rovněţ je namítáno, ţe vazba předstiţná často svŧj preventivní účel ani neplní, 

protoţe její trvání je omezeno délkou trestního stíhání, kdeţto hrozba konání další trestné činnosti 

mŧţe trvat i později. Na druhou stranu je však moţné konstatovat, ţe z hlediska svého účelu 

představuje předstiţná vazba patrně nejvhodnější řešení (Rŧţička a Zezulová, 2004a, s. 423).  
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Novela trestního řádu č. 152/1995 Sb. tento rozsah zúţila pouze na „trestnou činnost, 

pro niţ je obviněný stíhán“. Po této změně nastal určitý interpretační spor o význam 

tohoto spojení. V. Mandák (1996 cit. dle Rŧţička a Zezulová, 2004a, s. 425) se 

domníval, ţe zahrnuje pouze opakování téhoţ trestného činu, pro nějţ je obviněný 

stíhán, nikoliv trestnou činnost podléhající odlišné právní kvalifikaci. Naopak autoři 

tehdejšího vydání komentáře k trestnímu řádu (Šámal et al., 1995, s. 265 cit. dle 

Rŧţička a Zezulová, 2004a, s. 425) dovozovali pomocí jazykového výkladu slovního 

spojení „trestná činnost“, ţe se tímto nechápe pouze opakování téhoţ trestného činu, ale 

i spáchání trestného činu téţe povahy (např. trestné činy proti ţivotu a zdraví, 

majetkové trestné činy apod.). K tomuto názoru se přiklonila i rozhodovací praxe soudŧ 

(srov. např. R 39/1995; I. ÚS 470/05) a rozsah tohoto ustanovení je v zásadě takto 

pojímán i v současné době.  

 Novela provedená z. č. 265/2001 Sb. zpřesnila úpravu tohoto ustanovení a 

spojení „pokračovat v trestné činnosti“ nahradila slovy „opakovat trestnou činnost“. 

Opakováním trestné činnosti, pro niţ je obviněný stíhán, se tak jiţ nyní výslovně 

nerozumí pokračování v trestném činu ve smyslu hmotněprávním (116 TZ) ani další 

akty či útoky u téhoţ hromadného trestného činu či udrţování protiprávního stavu u 

trvajícího trestného činu, ale opakování téhoţ trestného činu nebo spáchání trestného 

činu téţe povahy (Císařová et al., 2008, s. 248). Pokračování ve stíhaném trestném činu 

nebo udrţování protiprávního stavu vyvolaného stíhaným trestným činem je vyloučeno 

s ohledem na § 12 odst. 11 TŘ (R 39/1995).  

 Pokud se jedná o moţnost dokonání trestného činu, o který se obviněný pokusil, 

či vykonání trestného činu, který připravoval, přichází toto v úvahu, pouze umoţňuje-li 

to povaha daného trestného činu.
22

 Na rozdíl od hrozby opakování trestné činnosti 

v těchto případech se vţdy musí jednat o obavu z realizace stejného trestného činu, pro 

nějţ je obviněný stíhán. Je nutné zdŧraznit, ţe nařídit vazbu pro moţné vykonání 

připravovaného trestného činu lze jen tehdy, je-li příprava daného trestného činu trestně 

postiţitelná, tedy u zvlášť závaţných zločinŧ, u nichţ tak trestní zákoník výslovně 

stanoví (§ 20 odst. 1 TZ).  

                                                 
22 Pokus (§ 21 TZ) ani příprava trestného činu (§ 20 TZ) obecně nejsou z povahy věci moţné u 

nedbalostních trestných činŧ, předčasně dokonaných trestných činŧ, u trestných činŧ, jejichţ skutková 

podstata je formulována tak široce, ţe v sobě pokus (popř. i přípravu) zahrnuje, u trestných činŧ 

spočívajících v úmyslném opomenutí určité povinnosti a u trestných činŧ verbálních.  
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 Obdobně téţ trestný čin, kterým pachatel hrozil, mŧţe být vykonán, pouze 

pokud je „hrozba“ ve skutkové podstatě tohoto trestného činu zahrnuta.
23

 Dŧvod vazby 

předstiţné je pak dán, existuje-li dŧvodná obava, ţe obviněný svou hrozbu naplní.  

 

3.1.4. Kvalifikované (zpřísněné) důvody vazby 

 Dle § 68 odst. 2 TŘ není moţné vzít do vazby obviněného, jenţ je stíhán pro 

úmyslný trestný čin, na který zákon stanoví trest odnětí svobody, jehoţ horní hranice 

nepřevyšuje dvě léta, nebo pro trestný čin spáchaný z nedbalosti, na který zákon stanoví 

trest odnětí svobody, jehoţ horní hranice nepřevyšuje tři léta.  

 Ustanovení § 68 odst. 3 a 4 TŘ stanoví výjimky z tohoto principu, kdyţ 

taxativně upravují okolnosti - zpřísněné (kvalifikované) dŧvody vazby, za kterých se 

omezení dle § 68 odst. 2 TŘ neuţijí. Zpřísněný dŧvod vazby lze při naplnění některé ze 

zde uvedených skutečností uplatnit jak jiţ ve vztahu k prvotnímu rozhodování o vzetí 

do vazby, tak rovněţ po tomto rozhodnutí, kdy nebyl obviněný s ohledem na omezení 

dle § 68 odst. 2 TŘ do vazby vzat, či poté, co byl do vazby sice vzat, ale měl by být 

s ohledem na změnu právní kvalifikace stíhaného trestného činu propuštěn na svobodu, 

anebo dokonce téţ následně, kdyţ byl jiţ takto propuštěn (Šámal et al., 2013a, s. 770).  

 

3.1.4.1. Zpřísněné důvody vazby dle § 68 odst. 3 TŘ 

 Výčet § 68 odst. 3 TŘ převáţně zahrnuje jednání, kterými jiţ byla do určité míry 

naplněna podstata některého ze „základních“ vazebních dŧvodŧ uvedených v § 67 TŘ. 

Obecně, s určitými výjimkami, tak lze tyto případy charakterizovat jako vznik 

poruchového stavu, jemuţ má být vazbou zabráněno. Rŧţička a Zezulová (2004a, 

s. 430) v této souvislosti hovoří o tom, ţe okolnosti vymezené v tomto ustanovení 

představují „kvalifikovanou hmotněprávní skutkovou podstatu dŧvodŧ vazby“.  

 Konkrétně se jedná o případy, kdy bylo zjištěno, ţe obviněný: 

- uprchl nebo se skrýval 

- opakovaně (nejméně dvakrát) se nedostavil na předvolání a zároveň s tím se jej 

nepodařilo předvést ani jinak zajistit jeho účast při úkonu trestního řízení 

                                                 
23 Je tomu tak kupříkladu v případě trestných činŧ dle § 324 TZ (vyhroţování s cílem pŧsobit na orgán 

veřejné moci), § 326 TZ (vyhroţování s cílem pŧsobit na úřední osobu), § 352 TZ (násilí proti skupině 

obyvatel a proti jednotlivci), § 353 TZ (nebezpečné vyhroţování) či § 354 TZ (nebezpečné 

pronásledování).  
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- je neznámé totoţnosti a (zároveň s tím) dostupnými prostředky se ji nepodařilo 

zjistit 

- jiţ pŧsobil na svědky nebo spoluobviněné nebo jinak mařil objasňování 

skutečností závaţných pro trestní stíhání 

- jiţ opakoval trestnou činnost, pro niţ je stíhán, nebo v takové trestné činnosti 

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

odsouzen nebo potrestán. 

 Oproti vazebním dŧvodŧm obsaţeným v § 67 TŘ zde nepostačuje dŧvodná 

obava z takovéhoto jednání, ale musí být vţdy konkrétně zjištěno, ţe obviněný některou 

ze zde uvedených skutečností jiţ naplnil.  

 Pokud jde o bliţší charakteristiku jednotlivých výše uvedených okolností, 

odkazuji na výklad týkající se jednotlivých dŧvodŧ vazby dle § 67 TŘ. Je nutné 

upozornit na určitý rozdíl mezi „základním“ dŧvodem vazby předstiţné a jeho 

kvalifikovanou obdobou dle § 68 odst. 3 písm. e) TŘ. Toto ustanovení bylo nově 

formulováno novelou trestního řádu č. 459/2011 Sb. Rozsah zde obsaţených skutečností 

je širší neţ u § 67 písm. c) TŘ a zahrnuje situace, kdy obviněný po zahájení trestního 

stíhání trestnou činnost opakoval nebo v takové činnosti pokračoval, ale téţ i situace, 

kdy bylo zahájeno trestní stíhání proti obviněnému, jenţ byl v minulosti (v posledních 

třech letech) pro trestnou činnost stejné povahy jiţ odsouzen (nebo i potrestán) - 

vztahuje se tedy i na případy tzv. stejnorodé recidivy.  

 

3.1.4.2. Zpřísněný důvod vazby dle § 68 odst. 4 TŘ 

 Ustanovení § 68 odst. 4 bylo do trestního řádu nově zařazeno zákonem 

č. 459/2011 Sb. za účelem posílení ochrany poškozených před další trestnou činností 

vŧči nim páchanou. Dle tohoto ustanovení se omezení § 68 odst. 2 v relaci k vazebnímu 

dŧvodu dle § 67 písm. c) TŘ neuţije a na obviněného mŧţe být z tohoto dŧvodu vazba 

uvalena, pokud to s přihlédnutím k povaze úmyslného trestného činu, pro nějţ je 

obviněný stíhán, vyţaduje účinná ochrana poškozeného, zejména pak ochrana jeho 

ţivota, zdraví nebo jiný obdobný zájem, např. svoboda, lidská dŧstojnost v sexuální 

oblasti aj. Zákonodárce zavedením této výjimky reagoval na závaţné případy, ke kterým 

v praxi nezřídka docházelo, kdy se obviněný nejprve dopustil vŧči poškozenému méně 

závaţného trestného činu spadajícího pod ustanovení § 68 odst. 2 TŘ a následně pak 
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pachatel své jednání proti poškozenému vystupňoval a dopustil se vŧči němu trestného 

činu mnohem závaţnějšího (Rŧţička, Chromý a Přepechalová, 2012, s. 16).  

 

4. Opatření nahrazující vazbu 

 Jiţ tradičně a historicky příslušné procesní předpisy v rámci právních systémŧ 

rŧzných zemí upravují určité alternativní a mírnější instrumenty, jeţ jsou zpŧsobilé 

dosáhnout účelu vazby a zároveň nepředstavují tak zásadní zásah do základních 

lidských práv a svobod, a to zejména do svobody osobní, tak jak tomu je, pokud je 

osoba drţena ve vazbě.  

 Taktéţ i v českém právním prostředí je vazba opatřením fakultativním a 

subsidiárním. V této souvislosti český právní řád upravuje sedm zpŧsobŧ, kterými lze 

vazbu nahradit: 

- záruka zájmového sdruţení občanŧ (§ 73 odst. 1 písm. a), odst. 2 TŘ) 

- záruka dŧvěryhodné osoby (§ 73 odst. 1 písm. a), odst. 2 TŘ) 

- písemný slib obviněného (§ 73 odst. 1 písm. b) TŘ) 

- dohled probačního úředníka (§ 73 odst. 1 písm. c), odst. 3 TŘ) 

- uloţení předběţného opatření (§ 73 odst. 1 písm. d), § 88b aţ 88o TŘ) 

- peněţitá záruka (§ 73a TŘ) 

- umístění mladistvého v péči dŧvěryhodné osoby (§ 49 odst. 1 ZSM, 

§ 50 ZSM).  

 Tato opatření mohou být ukládána samostatně nebo téţ kumulativně, přičemţ 

jejich vzájemnou kombinací lze snáze dosáhnout poţadovaného účelu. Jako doplněk 

k jednotlivým opatřením je moţné rovněţ uloţit omezení spočívající v zákazu 

vycestování do zahraničí
24

 nebo v zákonem stanovených případech další přiměřené 

povinnosti, omezení či doplňující podmínky (srov. § 73 odst. 1 písm. b) TŘ, § 73 odst. 3 

                                                 
24 Omezení spočívající v zákazu vycestování do zahraničí mŧţe být uloţeno v relaci ke všem opatřením 

nahrazujícím vazbu (srov. § 73 odst. 4, 5, 6 a § 73a odst. 3 TŘ, analogicky téţ i při umístění v péči 

dŧvěryhodné osoby). Orgán rozhodující o vazbě poté, co uloţí toto omezení, vyzve obviněného, příp. 

jinou osobu, která má cestovní doklad obviněného u sebe, aby doklad v jím stanovené lhŧtě vydal(a). 

Není-li cestovní doklad dobrovolně vydán, je obviněnému (či jiné osobě) odejmut. Obviněný mŧţe 

ţádat zrušení tohoto omezení. O ţádosti bez zbytečného odkladu rozhodne soud, v přípravném řízení 

pak státní zástupce (§ 73b odst. 5 TŘ). Jestliţe je ţádost zamítnuta, mŧţe ji obviněný opětovně podat, 

neuvede-li nové dŧvody, aţ po uplynutí třech měsícŧ od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Zákaz 

vycestování je moţné uloţit nejenom jako omezení doplňující opatření nahrazující vazbu, ale za 

podmínek stanovených v příslušných ustanoveních téţ jako předběţné opatření (§ 88h TŘ) nebo zcela 

samostatně jako zvláštní zajišťovací instrument (§ 77a TŘ).  
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TŘ, § 50 ZSM), a tímto tak dále účinnost těchto opatření posílit. V případě vazebního 

dŧvodu dle § 67 písm. b) trestní řád vylučuje moţnost uţití v něm upravených opatření; 

vazbu koluzní je tak moţné nahradit pouze v rámci řízení ve věcech mladistvých, a to 

umístěním mladistvého v péči dŧvěryhodné osoby.  

 Příslušný orgán je povinen prŧběţně posuzovat, tedy nejenom při prvotním 

rozhodování o vzetí do vazby (§ 67 TŘ in fine, § 46 odst. 1 ZSM), ale téţ i následně po 

celou dobu jejího trvání (srov. § 71 odst. 1 TŘ, § 48 věta druhá ZSM), zdali vazbu nelze 

nahradit některým ze zákonem upravených opatření (či jejich kombinací). Jestliţe je 

moţné účelu vazby dosáhnout jiným mírnějším opatřením, je orgán rozhodující o vazbě 

povinen jej aplikovat. Tato povinnost vyplývá nejenom z příslušných ustanovení 

trestního řádu, popř. ZSM, či z některých principŧ vztahujících se k právní úpravě 

vazby, ale taktéţ např. z čl. 5 odst. 3 Úmluvy. Na základě tohoto článku ESLP vyvodil 

povinnost státu aplikovat záruku v případě, ţe jediným dŧvodem vazby je obava z útěku 

obviněného a jeho přítomnost u příslušného orgánu lze zajistit jiným, mírnějším 

zpŧsobem, neţ je vazba (Repík, 2002, s. 230–231).
25

 
26

 Apel k uţívání alternativních 

opatření vyjadřuje rovněţ MPOPP v ustanovení článku 9 odst. 3 věty druhé.  

 Zaměřme se nyní jiţ na rozbor jednotlivých opatření obsaţených v českém 

právním řádu. V praktické rovině je stěţejní otázkou jejich reálná aplikovatelnost. 

Z tohoto dŧvodu se kromě popisu příslušné právní úpravy budeme téţ zaobírat tím, jak 

jsou jednotlivá opatření zpŧsobilá v praxi plnit svŧj účel, resp. do jaké míry jsou 

vyuţitelná jako náhrada za uţití vazby.  

                                                 
25 Dotčená část článku 5 odst. 3 Úmluvy zní: „Propuštění může být podmíněno zárukou, že se dotyčná 

osoba dostaví k přelíčení.“ Tato „moţnost“ je Soudem vykládána jako povinnost. Viz k tomu 

rozsudek ESLP Wemhoff v. Německo z 27. 6. 1968: „Vyplývá z poslední věty článku 5 odst. 3 Úmluvy, 

že když pokračování vazby je odůvodněno jen obavou, že obviněný se vyhne útěkem dostavení se před 

soud, propuštění obviněného musí být nařízeno, může-li poskytnout záruku, že se dostaví“ (cit. dle 

Repík, 2002, s. 231). Výraz „záruka“ je v tomto případě nutné pojímat largo sensu, nejenom tedy ve 

významu záruky peněţité či majetkové. Na druhé straně je však nutno zdŧraznit, ţe nebezpečí útěku 

mŧţe být tak vysoké, ţe jej ţádná záruka nemŧţe zaţehnat (Repík, 2002, s. 231).  

26 V některých svých rozhodnutích ESLP šel ještě dále. Např. v rozsudku S.B.C. v. Spojené království z 

19. 6. 2001 Soud konstatoval porušení čl. 5 odst. 3 Úmluvy v případě, kdy byla kauce vyloučena 

zákonem a vazba byla zaloţena nikoli na hrozbě útěku, ale na nebezpečí recidivy a ovlivňování 

svědkŧ. V této souvislosti tak Bohumil Repík (2003, s. 34) na základě judikatury ESLP dospívá 

k závěru, ţe je v rozporu s čl. 5 odst. 3 Úmluvy, jestliţe moţnost přijetí záruky je automaticky 

vyloučena zákonem a její přijetí není vţdy dáno na úvahu soudu, přičemţ u závaţných trestných činŧ 

mŧţe být přijetí záruky popřípadě podmíněno přísnými podmínkami. S ohledem na toto se tak 

nejenom on, ale i někteří další odborníci (Zeman et. al., 2010, s. 16–17; Wagnerová et al., 2012, 

s. 240) zamýšlejí nad moţným rozporem současné české právní úpravy s čl. 5 odst. 3 Úmluvy, 

vylučuje-li trestní řád moţnost nahrazení vazby koluzní jiným opatřením či nepřipouští-li stran vazby 

předstiţné uţití peněţité záruky u taxativně vyjmenovaných trestných činŧ v § 73a odst. 1 TŘ.  
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4.1. Nahrazení vazby uložením předběžného opatření 

 Zákonem č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činŧ a o změně některých zákonŧ, 

byl, mimo jiné, do trestního řádu nově včleněn oddíl 8. hlavy 4. - „Předběţná opatření“. 

V této souvislosti došlo taktéţ k novelizaci ustanovení § 67 a § 73 odst. 1 TŘ, díky 

čemuţ je moţné vazbu nově nahradit rovněţ uloţením některého z předběţných 

opatření. Dle § 88c TŘ je moţné předběţným opatřením obviněnému uloţit: 

- zákaz styku s poškozeným, osobami jemu blízkými nebo s jinými osobami, 

zejména svědky (§ 88d TŘ) 

- zákaz vstoupit do společného obydlí obývaného s poškozeným a jeho 

bezprostředního okolí a zdrţovat se v takovém obydlí (§ 88e TŘ) 

- zákaz návštěv nevhodného prostředí, sportovních, kulturních a jiných 

společenských akcí a styku s určitými osobami (§ 88f TŘ) 

- zákaz zdrţovat se na konkrétně vymezeném místě (§ 88g TŘ) 

- zákaz vycestovat do zahraničí (§ 88h TŘ) 

- zákaz drţet a přechovávat věci, které mohou slouţit k páchání trestné 

činnosti (§ 88i TŘ) 

- zákaz uţívat, drţet nebo přechovávat alkoholické nápoje nebo jiné návykové 

látky (§ 88j TŘ) 

- zákaz hazardních her, hraní na hracích přístrojích a sázek (§ 88k TŘ) 

- zákaz výkonu konkrétně vymezené činnosti, jejíţ povaha umoţňuje 

opakování nebo pokračování v trestné činnosti (§ 88l TŘ).  

 Na předběţná opatření není moţné pohlíţet pouze jako na další alternativní 

zpŧsob, jímţ je moţné vazbu nahradit. Předběţná opatření jsou svébytným institutem, 

který má koncepčně mnohem širší dosah.
27

 Jednotlivá předběţná opatření mohou být 

ukládána samostatně a nezávisle bez jakékoliv spojitosti s institutem vazby. Účel 

předběţných opatření je primárně preventivní - jejich smyslem je především ochrana 

poškozeného, osob mu blízkých, popř. téţ zájmŧ společnosti, dále pak zabránění 

obviněnému v páchání trestné činnosti a zajištění účinného provedení trestního řízení 

(Gřivna et al., 2014, s. 319).  

                                                 
27 Právě z dŧvodu, ţe předběţná opatření jsou především samostatným institutem odlišným od vazby se 

svou vlastní právní úpravou, nebudeme se touto problematikou detailněji zabývat. Zevrubné 

informace o tomto institutu lze nalézt např. v příslušné části komentáře k zákonu o obětech trestných 

činŧ (Gřivna et al., 2014, s. 313–405).  
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 V rámci posuzování, zda je zde dŧvod pro uloţení některého z předběţných 

opatření, je oproti vazbě taktéţ nutné přihlédnout k tomu, zda si tohoto vyţaduje 

ochrana oprávněných zájmŧ poškozeného, který je fyzickou osobou, zejména jeho 

ţivota, zdraví, svobody nebo lidské dŧstojnosti, nebo zájmŧ osob mu blízkých, nebo 

ochrana zájmŧ společnosti (srov. § 88b odst. 2 in fine TŘ).  

 Při aplikaci předběţných opatření jako alternativ k vazbě je, mimo jiné, nutné 

uplatnit ustanovení § 88m TŘ. Bez ohledu na to, jaký orgán je oprávněn rozhodnout o 

ponechání obviněného na svobodě či o jeho propuštění z vazby, o uloţení předběţného 

opatření dle § 88e, 88f, 88g, 88h a 88l TŘ mŧţe rozhodnout pouze předseda senátu, 

v přípravném řízení pak soudce, a to na návrh státního zástupce. O ostatních opatřeních 

(§ 88d, 88i, 88j, 88k TŘ), vzhledem k tomu, ţe představují méně intenzivní zásah do 

lidských práv a svobod, je oprávněn rozhodnout předseda senátu a v přípravném řízení 

pak státní zástupce. Záměna orgánŧ rozhodujících o uloţení předběţného opatření není 

v zásadě moţná (Gřivna et al., 2014, s. 316).
28

  

 

4.2. Záruka zájmového sdružení občanů 

 Záruka zájmového sdruţení občanŧ je projevem jedné ze základních zásad 

trestního řízení - zásady spolupráce se zájmovými sdruţeními (§ 2 odst. 7 TŘ). 

Poskytnutím záruky dané sdruţení přebírá dohled nad dalším chováním obviněného a 

zaručuje se za to, ţe se obviněný na vyzvání dostaví k OČTŘ a ţe vţdy předem oznámí 

vzdálení se z místa svého pobytu. Zároveň s tímto je zájmové sdruţení obecně povinno 

pŧsobit na obviněného, aby ţil řádným ţivotem; za tímto účelem je oprávněno téţ 

přijmout potřebná opatření (§ 6 odst. 2, 3 TŘ).  

 Záruku mohou poskytnout pouze subjekty vymezené v § 3 odst. 1 TŘ, tedy 

odborové organizace, organizace zaměstnavatelŧ a ostatní občanská sdruţení
29

, církve, 

                                                 
28 V případě, kdy má státní zástupce v přípravném řízení v úmyslu propustit obviněného na svobodu za 

současného nahrazení vazby některým z předběţných opatření, nemŧţe uloţit takové předběţné 

opatření, k němuţ není oprávněn (88m odst. 3 TŘ), ale musí nejprve podat příslušný návrh soudci a 

teprve poté eventuálně rozhodnout o propuštění obviněného z vazby; takové rozhodnutí mŧţe učinit 

na návrh státního zástupce i sám soudce.  

29 S účinností nového občanského zákoníku (z. č. 89/2012 Sb.) došlo v právní úpravě právnických osob 

k podstatným změnám terminologie a taktéţ ke zrušení z. č. 83/1990 Sb., o sdruţování občanŧ. 

Občanská sdruţení jako forma právnických osob byla nahrazena spolky. Domnívám se, ţe de lege 

ferenda by bylo vhodné odstranit tuto legislativní nepřesnost a zesouladnit ustanovení § 3 odst. 1 TŘ 

s příslušnou soukromoprávní úpravou.  
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náboţenské společnosti, popř. jiné právnické osoby sledující v předmětu své činnosti 

charitativní účely. Zaručit se však nemohou politické strany a politická hnutí.  

 Sdruţení, které záruku nabízí a jeţ splňuje podmínky pro její přijetí, musí být 

soudem, v přípravném řízení pak státním zástupcem, vţdy seznámeno s podstatou 

obvinění a se skutečnostmi, na základě nichţ je dŧvod vazby shledáván 

(§ 73 odst. 2 TŘ).  

 V praxi je vyuţívání tohoto opatření poměrně komplikované (k tomu viz 

Vantuch, 2003a, s. 58). Pro obviněného je často velice obtíţné nalézt organizaci 

zpŧsobilou a schopnou se zaručit. Uspěje-li, mŧţe být pak následně téţ problémem od 

této organizace získat potřebný souhlas s nabídnutím záruky. V případě zatčení či 

zadrţení je toto pak v 24hodinové lhŧtě stanovené soudci k rozhodnutí o vazbě 

prakticky nemoţné.  

 Dle výsledkŧ prŧzkumu provedeného mezi soudci a státními zástupci
30

 je záruka 

zájmového sdruţení povaţována ze všech opatření umoţňujících nahrazení vazby za 

nejhŧře upotřebitelnou (Zeman et al., 2010, s. 57, 72). Respondenty byla záruka 

zájmového sdruţení charakterizována jako ryze formální, nedostačující a v praxi v 

podstatě nevyuţívaná. Někteří dotázaní téţ kriticky poukázali na skutečnost, ţe zájmová 

sdruţení často tuto záruku nabízejí zcela mechanicky bez úvahy nad svými schopnostmi 

a povinnostmi, které jim z převzetí záruky plynou.  

 

4.3. Záruka důvěryhodné osoby 

 Poskytnout záruku dŧvěryhodné osoby lze za obdobných podmínek, jako tomu 

je v případě záruky zájmového sdruţení.
31

 Stran jednotlivých povinností dŧvěryhodné 

osoby poskytující záruku platí, co bylo vyloţeno výše k povinnostem zájmového 

sdruţení.  

                                                 
30 Expertní dotazníkové šetření proběhlo v letech 2009 a 2010 v rámci výzkumného úkolu Opatření 

nahrazující vazbu v trestním řízení. Výzkum provedl Institut pro kriminologii a sociální prevenci 

(IKSP). Dotazníkového šetření se zúčastnilo 80 soudcŧ, 78 státních zástupcŧ a 43 probačních 

úředníkŧ (vyjadřovali se pouze k dohledu probačního úředníka jako institutu nahrazujícího vazbu). 

Výstupy tohoto výzkumu byly zveřejněny v oficiální publikaci vydané IKSP (Zeman et al., 2010). 

Určitý souhrn výsledkŧ byl pak publikován rovněţ v odborném periodiku Trestněprávní revue 

(Zeman et al., 2011).  

31 Trestní řád záruku zájmového sdruţení občanŧ a záruku dŧvěryhodné osoby upravuje jednotně a 

společně jako jedno opatření v § 73 odst. 1 písm. a), odst. 2 TŘ. Vzhledem k rozdílným subjektŧm, 

které záruku poskytují, a z toho vyplývajícím odlišnostem, je dle mého názoru účelnější na tato 

opatření nahlíţet odděleně.  
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 Klíčovým hlediskem pro to, zda osoba je zpŧsobilá záruku poskytnout, je 

schopnost příznivě ovlivňovat chování obviněného. Mezi obviněným a osobou, která 

záruku poskytuje, by měl existovat určitý specifický vztah, např. pracovní, rodinný 

apod., tak aby bylo moţno na obviněného pozitivně pŧsobit a účinně kontrolovat jeho 

chování. Dle soudní praxe tak mŧţe být dŧvěryhodnou osobou často např. vychovatel v 

internátě pro učně, nadřízený obviněného, učitel nebo osoby blízké. Záruku, za splnění 

výše uvedených podmínek, mŧţe poskytnout i rodič obviněného; avšak tyto podmínky 

zpravidla nesplňují rodiče mladistvého, kteří měli s jeho výchovou závaţné problémy, 

jeţ mimo jiné vyústily i ve spáchání posuzované trestné činnosti (R 51/1995). 

Dŧvěryhodnou osobou nemŧţe být obhájce obviněného, a to s ohledem na svou roli a 

procesní postavení v trestním řízení (R 34/2004). Toto však nevylučuje převzetí záruky 

obecně advokátem, o němţ bez dalšího nelze učinit paušální závěr, ţe se jedná a priori o 

osobu, která by nesplňovala podmínky ustanovení § 73 odst. 1 písm. a) TŘ 

(I. ÚS 263/05).  

 Osobu zpŧsobilou záruku poskytnout bývá v mnoha případech velmi obtíţné 

nalézt. Záruku často nabízejí buď osoby nedŧvěryhodné, nebo účelově ve prospěch 

obviněného osoby blízké nemající však kritický nadhled nad jeho chováním a představy 

o tom, jak na obviněného pozitivně pŧsobit (Zeman et al., 2010, s. 57, 73).  

 

4.4. Písemný slib obviněného 

 Opatření nahrazující vazbu dle § 73 odst. 1 písm. b) TŘ spočívá ve slibu 

obviněného, ţe nadále povede řádný ţivot, zejména ţe se nedopustí trestné činnosti, na 

vyzvání se dostaví k OČTŘ (tzv. dostavovací závazek) a předem vţdy oznámí vzdálení 

se z místa svého pobytu (tzv. oznamovací závazek). Rozhodující orgán taktéţ mŧţe 

uloţit, nad rámec výše uvedeného, i další přiměřené povinnosti nebo omezení, které je 

povinen obviněný splnit či dodrţet. Slib musí být dán v písemné formě a obviněný jej 

musí vlastnoručně podepsat. Vlastní znění slibu však mŧţe být sepsáno i jinou osobou; 

v praxi slib nejčastěji sepisuje obhájce obviněného (Vantuch, 2003a, s. 59).  

 Realizace písemného slibu nevyţaduje zvláštního institucionálního či 

personálního zajištění, a proto je písemný slib poměrně jednoduše aplikovatelný. 

Pravděpodobně z těchto dŧvodŧ je nejčastěji uţívaným opatřením nahrazujícím vazbu 

(Vantuch, 2003a, s. 60). Není jistě příliš překvapující, ţe za hlavní nedostatky 
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písemného slibu jsou praxí shledávány jeho častá pouhá formálnost a nízký reálný vliv 

na chování obviněného (Zeman et al., 2010, s. 58, 70). Osoba vystavená hrozbě vzetí do 

vazby či dalšího drţení v ní je často ochotná sloţit jakýkoliv slib, jeho případné 

dodrţování je však jiţ otázkou jinou. V této souvislosti bych rád upozornil na právní 

názor vyjádřený v rozhodnutí R 29/1993: „Skutečnosti, že škoda, již měl obviněný 

způsobit trestným činem, je velkého rozsahu, obviněný není výdělečně činný, je bez 

prostředků a trestné činnosti se měl dopouštět na různých místech republiky, výrazně 

zpochybňují takový slib“ (R 29/1993). V některých případech tak mŧţe být účelné, s 

cílem posílit účinnost tohoto opatření, písemný slib spojit s jiným institutem 

nahrazujícím vazbu, např. s dohledem probačního úředníka či se zárukou, popřípadě 

alespoň uloţit obviněnému další povinnosti či omezení.  

 

4.5. Dohled probačního úředníka 

 Dohled probačního úředníka, v návaznosti na zřízení Probační a mediační sluţby 

z. č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační sluţbě (PMS)
32

, byl do trestního řádu zaveden 

novelou č. 265/2001 Sb. jako nové do té doby neexistující opatření nahrazující vazbu. 

Postavení probačního úředníka jako pomocné osoby v trestním řízení upravuje kromě 

výše zmíněného zákona téţ i § 27b TŘ.  

 Probační úředník je povinen v rámci dohledu být obviněnému nápomocen, 

pozitivně jej vést a kontrolovat jeho chování (§ 27b odst. 1 TŘ). Podstata samotného 

opatření pak spočívá zejména v povinnosti obviněného se ve stanovených lhŧtách 

dostavovat k probačnímu úředníkovi. Místo svého pobytu mŧţe obviněný změnit pouze 

se souhlasem probačního úředníka. Rozhodující orgán je oprávněn ve výroku 

příslušného usnesení rovněţ stanovit i další omezení směřující k tomu, aby se obviněný 

nedopouštěl trestné činnosti a nemařil prŧběh trestního řízení.  

 Pokud obviněný poruší podmínky dohledu nebo v rámci dohledu mu uloţená 

omezení, příslušný probační úředník o tomto informuje předsedu senátu, resp. 

samosoudce, popř. v přípravném řízení státního zástupce. Při méně závaţném porušení 

pak mŧţe probační úředník obviněného na zjištěné nedostatky pouze upozornit a poučit 

ho, ţe v případě opakování nebo závaţnějšího porušení o tomto vyrozumí výše zmíněný 

                                                 
32 Konkrétně s dohledem probačního úředníka ve smyslu § 73 odst. 1 písm. c) TŘ souvisí především 

ustanovení § 2 odst. 1, § 4 odst. 1, odst. 2 písm. c) a § 7 odst. 3 tohoto zákona.  
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orgán (srov. § 7 odst. 3 PMS).  

 Za určitou překáţku pro účinnější a častější vyuţívání tohoto opatření v praxi je 

povaţována nedostatečná materiální a personální vybavenost Probační a mediační 

sluţby (Zeman et al., 2010, s. 58, 80, 94).  

 

4.6. Peněžitá záruka 

 Oproti jiným alternativním institutŧm k vazbě je u peněţité záruky zákonný 

výčet případŧ, kdy není moţné toto opatření aplikovat, rozšířen. Peněţitou záruku tak 

nelze přijmout jako náhradu za vazbu koluzní a téţ i za vazbu předstiţnou, je-li 

obviněný stíhán pro některý z trestných činŧ taxativně vyjmenovaných v ustanovení 

§ 73a odst. 1 TŘ. Peněţitou záruku mŧţe poskytnout obviněný, nebo s jeho souhlasem i 

jiná osoba; ta však vţdy musí být před jejím přijetím seznámena s podstatou obvinění a 

se skutečnostmi, v nichţ je dŧvod vazby shledáván.  

 O přijetí peněţité záruky mŧţe být rozhodnuto výhradně na návrh obviněného, 

resp. jiné osoby nabízející sloţení peněţité záruky. Rozhodování o nahrazení vazby 

peněţitou zárukou probíhá ve dvou postupných krocích a svým prŧběhem se tak liší od 

rozhodování o jiných opatřeních nahrazujících vazbu. Příslušný orgán nejprve 

usnesením dle § 73a odst. 2 TŘ rozhodne o tom, ţe přijetí peněţité záruky připouští, 

nebo naopak, ţe vzhledem k okolnostem případu nebo závaţnosti skutečností 

odŧvodňujících vazbu nabídku peněţité záruky nepřijímá. V kladném případě pak 

zároveň téţ určí výši a zpŧsob sloţení peněţité záruky
33

.  

 Minimální výše záruky činí 10 000 Kč, horní hranice určena není. Primárním 

kritériem pro stanovení výše peněţité záruky by mělo být zejména to, zdali zvaţovaná 

částka odstraňuje dŧvodnou obavu z jednání obviněného, jemuţ má být vazbou 

zabráněno. Při rozhodování o výši této částky je povinen příslušný orgán přihlédnout 

k osobě a majetkovým poměrŧm obviněného, resp. toho, kdo sloţení peněţité záruky 

nabízí, k povaze a závaţnosti trestného činu, pro který je obviněný stíhán, a taktéţ 

k závaţnosti dŧvodŧ vazby. V rozhodovací praxi dochází k neblahému jevu, kdy 

příslušné orgány určují výši záruky především s ohledem na závaţnost spáchaného 

                                                 
33 Nejčastěji se tak děje převodem na bankovní účet, ale moţné je i její uhrazení poštovní poukázkou 

nebo v hotovosti na pokladně soudu (Vantuch, 2003b, s. 53). K samotnému sloţení peněţité záruky 

pak dochází aţ v okamţiku, kdy je částka připsána na účet soudu, resp. zaplacena na pokladně soudu.  
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trestného činu, aniţ by dostatečně braly v potaz jiné skutečnosti, zejm. majetkové 

poměry (Zeman et al., 2010, s. 15).
34

 Takto pak mŧţe docházet k diskriminaci méně 

majetných obviněných, kteří nejsou schopni stanovený finanční obnos sloţit.  

 Aţ po případném sloţení určené částky mŧţe příslušný orgán následně ve 

druhém kroku rozhodnout usnesením o ponechání obviněného na svobodě či o jeho 

propuštění z vazby za současného přijetí peněţité záruky (§ 73a odst. 1 TŘ). Při účelné 

aktivitě, rychlém obstarání finančního obnosu a jeho bezodkladném sloţení mohou obě 

tato usnesení následovat po sobě v poměrně rychlém sledu.  

 V prŧběhu dalšího trvání peněţité záruky mŧţe soud nebo v přípravném řízení 

soudce na návrh státního zástupce rozhodnout o tom, ţe peněţitá záruka připadá státu, 

jestliţe obviněný jednal zpŧsobem uvedeným v § 73a odst. 4 TŘ. Soud a v přípravném 

řízení státní zástupce je rovněţ oprávněn, a to i bez návrhu, peněţitou záruku zrušit či 

změnit její výši, a to pokud pominuly dŧvody, které k přijetí záruky vedly, resp. se 

změnily okolnosti rozhodné pro určení její výše.
35

 Spolu s rozhodnutím o zrušení 

peněţité záruky či o tom, ţe záruka připadá státu, je rozhodující orgán téţ vţdy povinen 

přezkoumat, zda nejsou dány dŧvody pro vzetí obviněného do vazby, a případně za 

tímto účelem provést potřebné úkony.  

 Specifikem peněţité záruky je, ţe v určitých případech pokračuje její trvání i po 

právní moci odsuzujícího rozsudku. Jak stanoví § 73a odst. 6 TŘ, byl-li obviněný 

pravomocně odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody nebo peněţitému trestu, 

trvá záruka, nerozhodne-li soud jinak, aţ do dne nástupu výkonu trestu odnětí svobody 

(popř. zaplacení peněţitého trestu a nákladŧ trestního řízení). Jestliţe obviněný ve 

stanovené lhŧtě peněţitý trest nebo náklady řízení nezaplatí, uţije se na jejich zaplacení 

prostředkŧ z peněţité záruky.  

 Poté, co odsouzený splní své povinnosti dle § 73a odst. 6 TŘ, je poškozený, 

                                                 
34 Stran této problematiky lze také upozornit na rozhodnutí R 55/1991, v němţ byl vyjádřen právní 

názor, ţe i u závaţnějších trestných činŧ sankcionovaných vysokým trestem mŧţe být dostatečnou 

majetková záruka, resp. v účinné úpravě peněţitá záruka, určená při dolní hranici zákonného rozpětí, a 

to jestliţe se jedná o mírně narušeného obviněného, pro kterého by se zřetelem na jeho majetkové 

poměry, případně majetkové poměry toho, kdo záruku nabízí, byla ztráta záruky citelnou újmou.  

35 Ke změně výše peněţité záruky mŧţe kupříkladu dojít, pokud byla zjištěna další trestná činnost 

obviněného či došlo-li ke změně právní kvalifikace stíhaného trestného činu nebo změnili-li se 

majetkové poměry obviněného, resp. osoby, která záruku sloţila. Dŧvody pro další trvání peněţité 

záruky pak pominou v případě, ţe stíhání pro daný trestný čin je vyloučeno nebo jestliţe došlo 

k zastavení trestního stíhání či byl-li u obviněného shledán dŧvod vazby koluzní (Šámal et al., 2013a, 

s. 892).  
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kterému byla v daném řízení vŧči odsouzenému přiznána náhrada majetkové škody 

nebo nemajetkové újmy v penězích, následně oprávněn poţádat do tří měsícŧ od doby, 

kdy byl o této moţnosti soudem vyrozuměn, o uspokojení své pohledávky z peněţité 

záruky. V případě, ţe svého práva poškozený ve stanovené lhŧtě nevyuţije, peněţitá 

záruka se vrátí odsouzenému nebo osobě, která záruku sloţila (§ 73a odst. 7, 8 TŘ).  

 Na dŧvody, pro něţ lze peněţitou záruku pouţít k uhrazení pohledávky 

poškozeného, k zaplacení peněţitého trestu nebo nákladŧ trestního řízení, ale téţ i pro 

které mŧţe záruka připadnout státu, musí být dle § 73a odst. 9 TŘ obviněný a popř. i 

osoba, která záruku sloţila, předem upozorněni.  

 Lze souhlasit s M. Rŧţičkou a J. Zezulovou (2004a, s. 531), ţe v rámci všech 

opatření nahrazujících vazbu peněţitá záruka pŧsobí na vŧli obviněného nejintenzivněji, 

a nejúčinněji ho tak motivuje k dodrţování zákonných podmínek. I kdyţ i jiná opatření 

mohou být podstatným zásahem do ţivota obviněného, u většiny obviněných riziko 

podstatné majetkové újmy nejsilněji odrazuje od případného jednání, pro něţ by mohlo 

být rozhodnuto o jejich vzetí do vazby. Toto potvrdilo i dotazníkové šetření provedené 

mezi soudci a státními zástupci (Zeman et al., 2010, s. 57, 76), kdy obě tyto skupiny se 

jednoznačně shodly na závěru, ţe roli alternativního opatření k vazbě naplňuje nejlépe 

právě peněţitá záruka.  

 

5. Rozhodování o vazbě 

 Současná účinná právní úprava rozhodování o vazbě byla zformována novelou 

trestního řádu provedenou z. č. 459/2011 Sb.
36

 Tento zákon s účinností od 1. 1. 2012 

zcela přetvořil tehdejší systém vazebního rozhodování utvořený tzv. velkou novelou 

trestního řádu (zákon č. 265/2001 Sb.) a v určitých aspektech ho navrátil k principŧm 

zastávaným před touto novelou. Novela č. 459/2011 Sb. s sebou přinesla podstatné 

změny, které byly motivovány především snahou odstranit nedostatky a problémy, jeţ 

se s tehdejší právní úpravou vazebního rozhodování pojily. Zákonodárce přijetím této 

novely rovněţ reagoval na některé skutečnosti, které se jevily rozporné z hlediska svého 

souladu s ústavním pořádkem a mezinárodními smlouvami, jimiţ je ČR vázána. 

Záměrem novely bylo téţ zjednodušit a zefektivnit vazební řízení a obecně tak i alespoň 

                                                 
36 Obšírně se změnám trestního řádu provedeným touto novelou věnují ve svých článcích kolektiv 

autorŧ Rŧţičky, Chromého a Přepechalové (2012) a J. Hrudka a P. Volevecký (2012).  
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určitým zpŧsobem „odbřemenit“ orgány rozhodující ve věcech vazebních.  

 Z těchto dŧvodŧ se na následujících řádcích budeme zabývat nejenom rozborem 

platné právní úpravy, ale rovněţ v případě, kdy to bude vhodné, učiníme i určité 

historické srovnání. Pokusíme se tak poukázat na některá z problematických míst dříve 

účinné právní úpravy a zaměříme se na zákonodárcem zvolená řešení obsaţená v 

současném znění trestního řádu. Dŧleţitým pramenem poznání nám proto bude, kromě 

jiného, téţ dŧvodová zpráva k vládnímu návrhu zákona později schváleného a 

vyhlášeného ve Sbírce zákonŧ pod číslem 459/2011 Sb. (dále dŧv. zpráva), která úmysly 

zákonodárce detailně osvětluje.  

 

5.1. Rozhodování o vazbě - obecný náhled 

 Z hlediska formálního vazebního práva je nutné odlišovat prvotní rozhodnutí, na 

základě něhoţ se obviněný bere do vazby (kapitola 5.2.), od následného trvání vazby 

(kap. 5.4.). Poté, co byl obviněný vzat do vazby, příslušné OČTŘ jsou obecně povinny 

z úřední povinnosti po celou dobu, kdy je obviněný drţen ve vazbě, prŧběţně zkoumat, 

zda je trvání vazby oprávněné a nutné (kap. 5.4.1.). V rámci tohoto přezkumu jsou 

pravidelně, nejpozději v zákonem stanovených časových intervalech, činěna příslušná 

rozhodnutí o vazbě, a pouze na základě nich mŧţe být obviněný případně nadále ve 

vazbě ponechán. Takto je rozhodováno především na popud samotného obviněného, 

který je oprávněn za stanovených podmínek ţádat o propuštění z vazby (kap. 5.4.3.). 

Nevyuţije-li obviněný svého práva, rozhodne se o dalším trvání vazby z úřední 

povinnosti (kap. 5.4.4.).  

 Zásadní koncepční změnou oproti právní úpravě účinné do 1. 1. 2012 je, ţe 

všechna rozhodnutí, jejichţ dŧsledkem je drţení obviněného ve vazbě, mŧţe učinit 

jedině soud. V přípravném řízení v prvním stupni takto rozhoduje soudce okresního 

soudu, v jehoţ obvodě je činný státní zástupce, který podal příslušný návrh (§ 26 TŘ 

ve spojení s § 2 odst. 9 věta druhá TŘ). V řízení před soudem je pak dle povahy věci 

v prvním stupni k tomuto rozhodnutí příslušný samosoudce nebo senát okresního či 

krajského soudu
37

 (srov. § 16–25 a § 314a TŘ ve spojení s § 2 odst. 9 věta první TŘ).
38

 

                                                 
37 Senáty okresních soudŧ se skládají z předsedy a dvou přísedících (§ 35 odst. 2 z. č. 6/2002 Sb.), 

senáty krajských soudŧ jsou pak sloţeny v případech prvoinstančního rozhodování z předsedy senátu 

a dvou přísedících, jindy pak z předsedy senátu a dvou soudcŧ (§ 31 odst. 2 z. č. 6/2002 Sb.).  

38 Výjimkou je rozhodnutí dle § 69 odst. 5 TŘ o vazbě zatčeného obviněného, kde, jak výslovně stanoví 
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Státní zástupce jiţ nemŧţe v přípravném řízení rozhodnout o ponechání obviněného ve 

vazbě, tak jak k tomu byl před novelou č. 459/2011 Sb. oprávněn. Mŧţe však vydat 

rozhodnutí, kterým se obviněný z vazby propouští na svobodu, a to popřípadě i za 

současného nahrazení vazby některým z opatření nahrazujících vazbu (§ 73b odst. 6 

věta první TŘ, § 175 odst. 1 písm. d) TŘ). Státní zástupce ovšem není oprávněn 

rozhodnout o ponechání obviněného na svobodě za současného přijetí některého z 

opatření nahrazujících vazbu, neboť toto předpokládá konstatování dŧvodu vazby, coţ 

mŧţe učinit výhradně soud.  

 Pokud je proti rozhodnutí o vazbě podána stíţnost, je jeho správnost 

přezkoumávána v rámci stíţnostního řízení příslušným nadřízeným orgánem (kap. 5.5.). 

Specificky jsou pak upraveny situace, kdy je o vazbě rozhodováno v rámci 

mimořádných opravných prostředkŧ (kap. 5.6.).  

 Za splnění zákonných podmínek se o vazbě rozhoduje ve vazebním zasedání 

(kap. 7.3.). Všechna rozhodnutí o vazbě mají formu usnesení (srov. § 119 TŘ); ve 

stanovených případech musí tato usnesení splňovat zvláštní obsahové náleţitosti 

§ 73c TŘ (kap. 5.7.).  

 

5.2. Rozhodování o vzetí obviněného do vazby 

 Jak jsme jiţ vyloţili výše, aby mohl být obviněný vzat do vazby, musí být 

splněny materiální podmínky vymezené v § 67 a 68 TŘ. Dle čl. 8 odst. 5 Listiny je 

nezbytným procesním předpokladem pro to, aby mohl být obviněný do vazby vzat, 

rozhodnutí soudu. K tomuto rozhodnutí je obecně oprávněn v přípravném řízení na 

návrh státního zástupce soudce, v řízení před soudem pak dle povahy věci samosoudce 

či senát (srov. § 73b odst. 1 věta první TŘ).  

 Samotnému rozhodnutí o vzetí do vazby obvykle předchází zadrţení obviněného 

či podezřelého, popř. zatčení osoby obviněné. V těchto případech je pak nutné splnit 

stanovené podmínky a postupovat dle příslušných ustanovení upravujících institut 

zadrţení (§ 75 aţ 77 TŘ) či vázajících se k příkazu k zatčení (§ 69 TŘ). Zadrţení 

přichází v úvahu pouze v přípravném řízení, a proto o vzetí do vazby zde vţdy 

rozhoduje soudce. Stejně toto však platí i v případě osoby zatčené, a to i pakliţe je o 

                                                                                                                                               
§ 73b odst. 1 věta druhá TŘ, i v řízení před soudem rozhoduje vţdy soudce, jenţ má v takovém 

případě stejná práva a povinnosti jako senát a jeho předseda.  
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vazbě zatčeného obviněného rozhodováno v řízení před soudem (srov. § 73b odst. 1 

věta druhá TŘ), kde by za jiných okolností byl oprávněn rozhodovat senát či 

samosoudce.  

 Osobu zadrţenou je dle § 77 odst. 1 TŘ státní zástupce povinen, nenařídí-li 

předtím na podkladě materiálŧ mu došlých, popř. po jejím opětovném výslechu, její 

propuštění, soudu odevzdat ve lhŧtě 48 hodin od zadrţení spolu s návrhem na vzetí do 

vazby, k němuţ připojí i dosud získaný dŧkazní materiál. Rovněţ byl-li dle § 76a TŘ 

vydán příkaz k zadrţení osoby podezřelé, musí státní zástupce svŧj případný návrh na 

vzetí této osoby do vazby podat do 48 hodin od jejího zadrţení.  

 Pokud nelze obviněného předvolat, předvést nebo zadrţet, je oprávněn za 

podmínek § 69 TŘ soudce na návrh státního zástupce (v přípravném řízení) či předseda 

senátu (v řízení před soudem) vydat příkaz k zatčení obviněného. V tomto případě pak 

musí být obviněný dle § 69 odst. 4 TŘ policejním orgánem, který zatčení provedl, 

neodkladně, nejpozději do 24 hodin od jeho zatčení, dodán soudu, jehoţ soudce příkaz 

vydal, nebo na místo umoţňující tomuto soudu provést výslech prostřednictvím 

videokonferenčního zařízení, popř., není-li to výjimečně moţné s ohledem na 

nepředvídatelné okolnosti, jinému věcně příslušnému soudu.  

 Příslušný soudce je v těchto případech povinen podle ustanovení § 77 odst. 2 TŘ 

(rozhodnutí o osobě zadrţené) či § 69 odst. 5 TŘ (rozhodnutí o osobě zatčené) 

rozhodnout poté, co je obviněný vyslechnut, o tom, zda se obviněný propouští na 

svobodu, či zda se bere do vazby.
39

 Toto rozhodnutí musí být učiněno (a při zatčení téţ 

oznámeno obviněnému) do 24 hodin od doručení návrhu státního zástupce na vzetí do 

vazby, resp. do 24 hodin od doby, kdy byl obviněný dodán na místo výslechu. V těchto 

případech se zásadně rozhoduje ve vazebním zasedání (srov. § 73d odst. 2 TŘ). 

 Obviněný musí být neprodleně propuštěn na svobodu, jestliţe je 24hodinová 

lhŧta určená pro rozhodnutí soudce, ale taktéţ i příslušná 48hodinová lhŧta, v níţ musí 

být případný návrh státního zástupce na vzetí zadrţeného do vazby podán (srov. § 75 

in fine, § 76 odst. 4 in fine, popř. § 76a odst. 4 TŘ) nebo 24hodinová lhŧta pro dodání 

osoby zatčené soudu (§ 69 odst. 4 TŘ), překročena.  

                                                 
39 Jestliţe byl zatčený obviněný dodán dle § 69 odst. 4 TŘ jinému věcně příslušnému soudu, výslech 

provede věcně příslušný soudce tohoto soudu. O vazbě však vţdy rozhoduje soudce soudu, který 

příkaz k zatčení vydal, a to poté, co byl o výsledku výslechu informován soudcem provádějícím 

výslech. Rozhodnutí je pak obviněnému oznámeno prostřednictvím soudce provádějícího výslech.  
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 Jak jsme jiţ dříve zdŧraznili, vazbu nelze uvalit na podezřelého, proti němuţ je 

vedeno tzv. zkrácené přípravné řízení. V rámci následného projednání ve 

zjednodušeném řízení před samosoudcem toto však moţné jiţ je. Trestní stíhání se 

v tomto případě zahajuje tím, ţe soudu je doručen návrh státního zástupce na potrestání. 

Dle ustanovení § 314b odst. 2 TŘ je samosoudce v rámci tohoto řízení povinen poté, co 

mu byl spolu s návrhem na potrestání předán zadrţený podezřelý, jej do 24 hodin 

vyslechnout a rozhodnout o vazbě.  

 Zatčení či zadrţení však není nezbytnou podmínkou a nemusí vţdy uvalení 

vazby předcházet. K zajištění přítomnosti obviněného při rozhodování o jeho vzetí do 

vazby lze téţ vyuţít moţnosti jeho předvolání či předvedení. Soud mŧţe o vzetí do 

vazby rozhodnout taktéţ v rámci hlavního líčení či veřejného zasedání, jehoţ je 

obviněný účasten. Rozhodnutí o vazbě bude téţ moţné snadno bez nutnosti zadrţení či 

zatčení osoby opatřit ve specifických situacích, kdy např. obviněný pobývá ve 

zdravotnickém zařízení či v protialkoholní záchytné stanici nebo v dalších případech, 

při nichţ byla osobní svoboda obviněného omezena mimo přímou souvislost s trestním 

řízením podle ustanovení jiných právních předpisŧ (Rŧţička a Zezulová, 2004a, s. 433).  

 O skutečnosti, ţe došlo k vzetí obviněného do vazby, je nutné vyrozumět 

zákonem vymezený okruh osob. Dle § 70 TŘ je nutné bez prŧtahŧ o tomto vyrozumět, 

ledaţe by obviněný výslovně prohlásil, ţe s vyrozuměním nesouhlasí, některého 

rodinného příslušníka obviněného nebo jinou fyzickou osobu, u nichţ obviněný uvedl 

údaje potřebné k vyrozumění, a zaměstnavatele obviněného. V případě příslušníka 

ozbrojených sil či ozbrojeného sboru se taktéţ vyrozumí jeho velitel či náčelník. 

Poţádá-li o to (a nestanoví-li jinak vyhlášená mezinárodní smlouva, kterou je ČR 

vázána), vyrozumí se o vzetí cizince do vazby a jeho propuštění z ní rovněţ konzulární 

úřad státu, jehoţ je dotyčný občanem.  

 

5.3. Rozhodování o změně důvodů vazby 

 I poté, co byla na obviněného uvalena vazba, mohou nastat situace, kdy je nutné 

rozhodnout o tom, zdali zde existuje i některý z dalších vazebních dŧvodŧ vedle toho 

(těch), pro které je obviněný ve vazbě drţen. Na druhé straně mŧţe také dojít k tomu, ţe 

některý z vazebních dŧvodŧ jiţ pominul, ale zároveň s tím však nadále jiný (jiné) 

vazební dŧvod(y) trvá(jí). Tyto situace upravuje § 73b odst. 4 TŘ, jenţ stanoví 
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příslušnost k rozhodování o změně dŧvodŧ vazby. Za změnu dŧvodŧ vazby ve smyslu 

§ 73b odst. 4 TŘ je nutné povaţovat rozšíření vazebních dŧvodŧ o nový vazební dŧvod, 

a to event. téţ i o dŧvod kvalifikovaný dle § 68 odst. 3, 4 TŘ, a dále naopak i jejich 

zúţení (mŧţe se opět týkat jak dŧvodŧ vazby základních, tak kvalifikovaných), a popř. i 

záměnu jednoho dŧvodu vazby za druhý. V případě vazby koluzní lze taktéţ za změnu 

dŧvodŧ vazby pokládat (Šámal et al., 2013a, s. 909) rozhodnutí dle § 72a odst. 3 TŘ 

věty třetí o tom, ţe se obviněný dále ponechává ve vazbě, jelikoţ bylo zjištěno, ţe 

obviněný jiţ pŧsobil na svědky nebo spoluobviněné nebo jinak mařil objasňování 

skutečností závaţných pro trestní stíhání.  

 O změně dŧvodŧ vazby rozhoduje soud, resp. v přípravném řízení soudce na 

návrh státního zástupce (§ 73b odst. 4 před středníkem TŘ). Ovšem o tom, ţe některý z 

vazebních dŧvodŧ pominul, je v přípravném řízení oprávněn rozhodnout rovněţ i sám 

státní zástupce (§ 73b odst. 4 za středníkem TŘ, § 175 písm. d) in fine TŘ).  

 

5.4. Trvání vazby 

 Po celou dobu, kdy je obviněný drţen ve vazbě, musí být zkoumáno, zda 

podmínky, které vedly k jeho vzetí do vazby, stále trvají. Poţadavky odŧvodňující další 

trvání vazby se však v prŧběhu času zvyšují. Toto vyplývá nejenom, jak bude vyloţeno 

níţe, z příslušných ustanovení trestního řádu, ale v této souvislosti je téţ potřebné se 

zmínit o tzv. doktríně zesílených dŧvodŧ, kterou při své rozhodovací činnosti vztahující 

se k ustanovení čl. 5 odst. 1 písm. c) a čl. 5 odst. 3 Úmluvy formuloval ESLP a jíţ dbá i 

český Ústavní soud. Tato doktrína vychází z premisy, ţe s plynutím času postupně 

ubývá legitimita k omezení základních práv a svobod, zejm. svobody osobní, ve 

prospěch veřejného zájmu na naplnění účelu trestního řízení, a naopak se posiluje 

potřeba obnovit respekt k základním právŧm a svobodám jednotlivce: „pokračování 

omezení osobní svobody (je) ospravedlněno pouze tehdy, existují-li specifické indikace 

skutečné potřeby veřejného zájmu, které, nehledě na presumpci neviny, převáží nad 

principem respektování osobní svobody“ (např. rozsudek ESLP Letellier v. Francie z 

26. 6. 1991 aj. cit. dle Pl. ÚS 6/10). Při posuzování přiměřenosti omezení osobní 

svobody musí rozhodující orgány zkoumat, zda je podezření ze spáchání trestného činu, 

pro který je obviněný stíhán, posilováno či oslabováno. Po určité době uţ samotné, byť 

dŧvodné, podezření pro další drţení obviněného ve vazbě nepostačuje a rozhodující 
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orgán musí zjišťovat, zda existují jiné relevantní a dostačující dŧvody, které 

pokračování vazby ospravedlňují (rozsudek ESLP Rokhlina v. Rusko z 7. 4. 2005 cit. 

dle Pl. ÚS 6/10).  

 

5.4.1. Přezkoumávání trvání důvodů vazby (§ 71 TŘ) 

 Ustanovení § 71 TŘ upravuje obecnou povinnost orgánŧ činných v trestním 

řízení prŧběţně přezkoumávat trvání dŧvodŧ vazby. Okolnosti v tomto ustanovení 

uvedené je nutno zkoumat po celou dobu, kdy je obviněný ve vazbě drţen, a to i při 

všech rozhodnutích o vazbě činěných v prŧběhu jejího trvání bez ohledu na to, zda je 

rozhodováno na ţádost obviněného nebo z úřední povinnosti; ustanovení § 71 TŘ tak, 

mimo jiné, vytváří i určitý obecný rámec pro tato rozhodnutí, kdyţ stanovuje 

skutečnosti, jeţ příslušné orgány musí při rozhodování posuzovat.  

 OČTŘ jsou povinny prŧběţně po celou dobu trvání vazby zkoumat tyto 

stanovené okolnosti: 

- zda dŧvody vazby dále trvají 

- zda se dŧvody vazby nezměnily 

- zda nelze vazbu nahradit některým z opatření uvedených v § 73 a § 73a TŘ. 

Zároveň s tímto a nad rámec podmínek nutných ke vzetí obviněného do vazby však 

musí v prŧběhu jejího trvání OČTŘ taktéţ přihlíţet k tomu: 

- zda ponechání obviněného ve vazbě vyţaduje obtíţnost věci nebo jiné závaţné 

dŧvody, pro které nelze trestní stíhání skončit
40

 

- a zároveň s tím, zda by propuštěním obviněného z vazby bylo zmařeno nebo 

podstatně ztíţeno dosaţení účelu trestního stíhání.  

Dle právní úpravy účinné před novelou č. 459/2011 Sb. se poslední dvě výše zmíněné 

podmínky posuzovaly pouze v rámci pravidelného rozhodování ex offo o ponechání 

                                                 
40 K tomuto ustanovení se váţe poměrně bohatá judikatura. Splnění této podmínky nelze nahradit 

úvahami o závaţnosti trestného činu, pro který je obviněný stíhán (srov. R 26/1998). Při posuzování, 

zda je tento poţadavek naplněn, se vţdy musí přihlíţet ke konkrétním okolnostem daného trestního 

stíhání. Při prŧtazích v řízení se zásadně nelze odvolávat na skutečnosti, které spadají do sféry 

organizace výkonu soudnictví a spočívají výlučně na straně státu (R 10/1998). Tato podmínka tak není 

např. splněna, jestliţe trestní stíhání neskončilo v dŧsledku nedostatečného dozoru státního zástupce 

nad zachováváním zákonnosti v přípravném řízení či z dŧvodu jeho dlouhodobé nečinnosti 

(R 31/1998). Naopak za okolnost odŧvodňující postup spočívající v ponechání obviněného nadále ve 

vazbě lze povaţovat (Rŧţička a Zezulová, 2004a, s. 505) onemocnění soudce (popř. jinou objektivní 

dlouhodobou nepřítomnost na pracovišti). V případě dlouhodobé nemoci by však příslušný orgán 

státní správy soudŧ měl zváţit, zda nepřidělit věc k vyřízení zastupujícímu soudci.  
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obviněného ve vazbě, a to aţ v případě druhého a kaţdého dalšího příslušného 

rozhodnutí státního zástupce či pokud bylo o dalším trvání vazby rozhodováno v řízení 

před soudem (srov. § 71 odst. 4 a odst. 6 TŘ ve znění účinném před 1. 1. 2012). Lze tak 

shledat za velmi pozitivní, ţe oproti předcházející úpravě se nyní jiţ jedná o obecné 

podmínky, k nimţ je nutné přihlíţet po celou dobu trvání vazby, v dŧsledku čehoţ tak 

došlo v relaci k vazbě k dalšímu posílení zásady zdrţenlivosti.  

 V návaznosti na výše uvedené pak § 71 odst. 2 TŘ výslovně stanoví povinnost 

neprodleně obviněného propustit z vazby: 

- pomine-li dŧvod (dŧvody) vazby (ať uţ základní či příp. i kvalifikovaný) 

- v souladu se zásadou proporcionality, jestliţe je zřejmé, ţe vzhledem k osobě 

obviněného a k povaze a závaţnosti věci trestní stíhání nepovede k uloţení 

nepodmíněného trestu odnětí svobody a nejsou-li dány okolnosti dle § 68 odst. 3 

a 4 TŘ.  

 Povinnost prŧběţně přezkoumávat skutečnosti vymezené v § 71 TŘ není dána 

všem OČTŘ ve stejné míře a je diferencována dle fáze trestního řízení. V přípravném 

řízení přezkum provádí především státní zástupce; ten je taktéţ v tomto stádiu trestního 

řízení oprávněn rozhodnout o propuštění obviněného na svobodu, a to případně i za 

současného uloţení některého z opatření nahrazujících vazbu (srov. § 175 odst. 1 

písm. d) TŘ, § 73b odst. 6 věta první TŘ). Policejní orgán o propuštění obviněného 

rozhodnout sám nemŧţe, ale téţ i on je povinen prŧběţně přezkoumávat trvání dŧvodŧ 

vazby a v případě, ţe při své činnosti shledá, ţe by měl být obviněný z vazby propuštěn, 

resp. ţe došlo u obviněného ke změně vazebních dŧvodŧ, bezodkladně podá podnět 

příslušnému státnímu zástupci provádějícímu dozor nad vyšetřováním. Soud (soudce) 

v přípravném řízení obecnou povinnost přezkumu nemá. Výše uvedené skutečnosti 

zkoumá pouze v rámci své rozhodovací činnosti, tedy v případě, ţe rozhoduje o: 

- ţádosti obviněného o propuštění z vazby 

- návrhu státního zástupce na rozhodnutí o ponechání obviněného ve vazbě 

- změně dŧvodŧ vazby, jestliţe byl shledán nový dŧvod vazby 

- stíţnosti proti usnesení státního zástupce o vazbě (§ 71 odst. 1 in fine TŘ).
41

 

                                                 
41 Tímto zákonem č. 459/2011 Sb. nově formulovaným výčtem rozhodnutí se odstranil i určitý 

legislativní nedostatek právní úpravy účinné před 1. 1. 2012, jenţ musel být v té době překlenován 

výkladem (dŧv. zpráva, s. 51). Tehdy účinné znění § 72 odst. 1 věta druhá TŘ navozovalo dojem, ţe 

soud v přípravném řízení zkoumal dŧvody vazby pouze při rozhodování o stíţnosti proti rozhodnutí 
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Konkrétní právní úprava je obsaţena v ustanoveních upravujících předmětná 

rozhodování. Jednotlivé tyto případy si blíţe popíšeme v následujících kapitolách.  

 Poněkud odlišná situace nastává v řízení před soudem. Zde povinnost 

přezkoumávat dŧvody vazby leţí na bedrech soudu. Policejní orgán se v této fázi 

trestního řízení neangaţuje, protoţe jeho úloha se zásadně skončením vyšetřování jiţ 

naplnila. Státní zástupce v řízení před soudem jiţ není dominus litis, ale pouze stranou 

řízení (srov. § 12 odst. 6 věta první před středníkem TŘ), a ovlivňovat další prŧběh 

vazby tak mŧţe pouze úkony v rámci tohoto procesního postavení, tedy např. návrhem 

na propuštění obţalovaného z vazby, návrhem na změnu vazebních dŧvodŧ či stíţností 

proti rozhodnutí soudu o dalším trvání vazby.  

 

5.4.2. Rozhodování o trvání vazby - historická východiska 

 Před vlastním rozborem jednotlivých typŧ rozhodnutí, v rámci nichţ se 

oprávněnost trvání vazby přezkoumává, učiňme příhodnou legislativně-historickou 

vsuvku.  

 Ve znění trestního řádu před novelou provedenou z. č. 459/2011 Sb. byl 

příslušný orgán povinen z úřední povinnosti vţdy v pravidelných intervalech 

rozhodovat o dalším trvání vazby (§ 71 odst. 3 aţ 7 TŘ ve znění před 1. 1. 2012), a to 

bez ohledu na to, ţe oprávněnost vazby byla jiţ zkoumána v době nedávné v rámci 

jiného rozhodnutí, zejména např. na základě ţádosti obviněného o propuštění z vazby 

(§ 72 odst. 3, 4 TŘ ve znění před 1. 1. 2012). Tyto dva mechanizmy přezkumu vazby 

byly na sobě zcela nezávislé, coţ často vedlo k duplicitnímu rozhodování, a tedy 

k neúměrnému zvyšování počtu vazebních rozhodnutí. Dŧv. zpráva (s. 34) v této 

souvislosti uvádí, ţe značný počet vazebních přezkumŧ u téhoţ obviněného 

představoval neefektivní zátěţ pro rozhodující orgány a vedl téţ k nadbytečné cirkulaci 

spisŧ mezi státními zástupci a soudy prvního a druhého stupně, v dŧsledku čehoţ se 

zpomaloval prŧběh vazebního řízení, potaţmo se prodluţovala celková délka trestního 

řízení jako takového.  

 Na negativa tohoto „dvojkolejného“ systému rozhodování o trvání vazby 

                                                                                                                                               
státního zástupce o ponechání obviněného ve vazbě. Ve skutečnosti tomu však bylo i v případě 

rozhodování o ţádosti obviněného o propuštění z vazby a při změně dŧvodŧ vazby, měl-li být shledán 

nový vazební dŧvod.  
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upozorňovalo ve své době mnoho autorŧ z řad odborné veřejnosti (Kučera a Richter, 

2004, s. 2; Kmec, 2004, s. 289–290; Paroulková, 2004, s. 15–16). V reakci na toto se 

vyskytly určité tendence ke zjednodušení tohoto systému. De lege ferenda bylo 

navrhováno (Kmec, 2004, s. 290; Kučera a Richter, 2004, s. 4) zejména doplnit systém 

o komplementární prvky tak, aby k rozhodování z úřední povinnosti docházelo pouze 

tehdy, kdyţ by zde po určitou dobu nebylo jiné rozhodnutí, kterým by bylo o 

oprávněnosti vazby rozhodnuto.
42

  

 De lege lata pak byla v této souvislosti zejména zvaţována otázka, a to jak 

teoretiky (Hanuš, 2003; Král, 2001, s. 41; Šámal, 2002, s. 198), tak i v rámci 

rozhodovací činnosti soudŧ, zdali je rozhodnutí o zamítnutí ţádosti obviněného o 

propuštění z vazby zpŧsobilé svými účinky, alespoň v některých případech, substituovat 

rozhodnutí o ponechání obviněného ve vazbě učiněné z úřední povinnosti.  

 Ve vztahu k přípravnému řízení převáţil názor, ţe toto moţné není vzhledem k 

odlišným rozhodujícím subjektŧm. Rozhodnutí státního zástupce, který byl dle tehdejší 

právní úpravy o dalším trvání vazby oprávněn rozhodovat, nemohlo být nahrazeno 

rozhodnutím učiněným soudem (soudcem), a to ani k ţádosti obviněného o propuštění 

z vazby. Pro toto nebyla v účinném znění trestního řádu ţádná zákonná opora, a tento 

postup by tak byl v rozporu s čl. 2 odst. 3 Ústavy a s čl. 2 odst. 2 Listiny (srov. Hanuš, 

2003, s. 322–323; Šťastník, 2005, s. 174).
43

  

  Naopak v řízení před soudem, v němţ byl jiţ příslušným pro obě tato 

rozhodnutí soud, byla realizace výše nastíněné eventuality mnohem schŧdnější a jevila 

se s ohledem na procesní ekonomii jako vhodný postup. Předpokladem k tomu, aby 

rozhodnutí o ţádosti obviněného o propuštění z vazby mohlo suplovat rozhodnutí soudu 

o dalším trvání vazby, bylo, ţe předmětné usnesení kumulativně splňovalo všechny 

                                                 
42 J. Kmec (2004, s. 290) navrhoval systém podobný současné právní úpravě, jenţ by spočíval 

v povinnosti soudu (popř. státního zástupce ve spolupráci se soudem) přezkoumat oprávněnost vazby 

nejpozději do tří měsícŧ od posledního rozhodnutí o trvání vazby, kterým by mělo být nejenom kaţdé 

předchozí obligatorní rozhodnutí o dalším trvání vazby, příp. prvotní rozhodnutí o vzetí do vazby, ale 

taktéţ i rozhodnutí o zamítnutí ţádosti o propuštění obviněného z vazby. Ještě mnohem radikálnější 

byl v tomto ohledu návrh P. Kučery a M. Richtera (2004, s. 4), kteří navrhovali zrušení periodického 

přezkoumávání dle § 71 odst. 4 a 6 TŘ a stanovení povinnosti rozhodnout o dalším trvání vazby 

z úřední povinnosti toliko v případech, kdy obviněný sám o propuštění na svobodu nepoţádá po 

značně dlouhou dobu (např. po dobu jednoho roku).  
43 Lze téţ upozornit na nález IV. ÚS 692/02, ve kterém Ústavní soud dospěl ke shodnému závěru - 

v posuzované věci konkrétně ve spojitosti s rozhodnutím státního zástupce dle § 71 odst. 3 TŘ 

(v tehdy účinném znění) a jeho případnou moţnou zaměnitelností za rozhodnutí soudu o změně 

vazebních dŧvodŧ (rozšíření dŧvodŧ vazby).  
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zákonem stanovené podmínky pro vydání obou těchto rozhodnutí (Hanuš, 2003, s. 323). 

Ústavní soud tento postup ve svém nálezu IV. ÚS 157/03 podmínil, vzhledem k 

poţadavku právní jistoty ohledně běhu příslušných lhŧt, tím, ţe dané usnesení muselo v 

sobě obsahovat dva samostatné výroky - jeden týkající se rozhodnutí o ţádosti 

obviněného, druhý pak vázající se k rozhodnutí o dalším trvání vazby.  

  Povaţuji za velký klad, ţe zákonodárce vyslyšel kritické hlasy a, jak si 

vyloţíme níţe, provedl zákonem č. 459/2011 Sb. příslušné změny vedoucí k celkovému 

zjednodušení a zefektivnění vazebního řízení. Dle současné právní úpravy jsou 

jednotlivá rozhodování o vazbě na sebe vzájemně navázána. Trvání dŧvodŧ vazby je 

přezkoumáváno především na základě ţádosti obviněného o propuštění z vazby. 

K rozhodování o dalším trvání vazby z úřední povinnosti, k němuţ je nyní v přípravném 

řízení příslušný nikoliv státní zástupce, ale stejně jako v případě rozhodování o ţádosti 

o propuštění z vazby soudce, dochází pouze subsidiárně. Jedná se tak obecně o jakousi 

„pojistku“ zajišťující, ţe trvání dŧvodŧ vazby bude vţdy nejpozději ve stanovených 

nejzazších intervalech přezkoumáno soudem.  

 Tomuto koncepčnímu přístupu odpovídají i systematické změny v řazení 

příslušných ustanovení trestního řádu, ke kterým touto novelou došlo. Rozhodování o 

ţádosti o propuštění z vazby jako primární zpŧsob přezkumu oprávněnosti vazby bylo 

předřazeno do nově utvořivšího se § 71a TŘ před rozhodování o dalším trvání vazby 

z úřední povinnosti, jeţ bylo nově přeřazeno z § 71 TŘ, ve kterém bylo zahrnuto jiţ od 

počátku účinnosti trestního řádu, do § 72 TŘ. Ustanovení § 71 TŘ pak nově obsahuje 

obecnou „zaštiťující“ právní úpravu přezkoumávání trvání dŧvodŧ vazby.  

 
5.4.3. Rozhodování o vazbě na základě žádosti obviněného o propuštění z vazby  

(§ 71a, § 73b odst. 2 TŘ) 

 K přezkumu oprávněnosti vazby dochází primárně zejména na základě ţádosti 

obviněného o propuštění z vazby a, teprve nevyuţije-li obviněný svého práva, nastupuje 

přezkum z úřední povinnosti prováděný při rozhodování o dalším trvání vazby dle 

§ 72 TŘ.  

 Obviněný je oprávněn ţádost o propuštění z vazby podat kdykoliv po právní 
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 moci rozhodnutí o vzetí do vazby.
44

 V souvislosti s ţádostí je nutné uplatnit ustanovení 

§ 59 TŘ; zda se jedná o ţádost ve smyslu § 71a TŘ se tak vţdy musí posuzovat podle 

obsahu daného podání. Trestní řád nově explicitně stanoví, co bylo před novelou 

459/2011 Sb. dovozováno judikaturou (srov. R 44/2003), a to ţe za ţádost o propuštění 

z vazby je nutné vţdy povaţovat téţ návrh obviněného na přijetí některého z opatření 

nahrazujících vazbu.  

 O ţádosti o propuštění z vazby rozhoduje soud a v přípravném řízení státní 

zástupce, popřípadě soudce (srov. § 73b odst. 2 TŘ). Rozhodující orgány jsou povinny 

postupovat s největším urychlením a o ţádosti rozhodnout bez zbytečného odkladu. 

Státní zástupce není oprávněn ţádost zamítnout a mŧţe rozhodnout pouze o propuštění 

obviněného z vazby, a to popř. i za současného přijetí nabídky některého z opatření 

nahrazujících vazbu. Jestliţe státní zástupce ţádosti nevyhoví, je povinen ji předloţit 

nejpozději do pěti pracovních dnŧ od jejího doručení k rozhodnutí příslušnému soudci; 

o tomto postupu je povinen obviněného vyrozumět. Výše uvedená pětidenní lhŧta je 

pořádková a její nedodrţení nevede k propuštění obviněného na svobodu; v zásadě by 

však měla být státními zástupci respektována s ohledem na ustanovení § 2 odst. 4 část 

věty druhé za středníkem TŘ (Šámal et al., 2013a, s. 906).
45

 

 V řízení před soudem je oprávněn o ţádosti o propuštění z vazby rozhodnout 

výlučně soud, tedy dle povahy stíhaného trestného činu senát či samosoudce. Specifický 

postup je stanoven v případě, kdy s propuštěním obviněného v řízení před soudem 

vysloví státní zástupce souhlas. Za splnění této podmínky mŧţe o propuštění 

obviněného z vazby rozhodnout předseda senátu (§ 73b odst. 2 in fine TŘ).  

 Pokud byla ţádost zamítnuta, mŧţe ji obviněný opětovně podat aţ po uplynutí 

třiceti dnŧ od právní moci posledního usnesení o vazbě, kterým bylo rozhodnuto o 

                                                 
44 Novelou provedenou z. č. 459/2011 Sb. bylo upřesněno, ţe je moţné tuto ţádost poprvé podat aţ 

s okamţikem právní moci rozhodnutí o vzetí do vazby. Záměrem této změny bylo zamezit 

negativnímu jevu, kdy v minulosti obvinění často v praxi podávali ţádost o propuštění z vazby téměř 

současně se stíţností proti usnesení o vzetí do vazby, v dŧsledku čehoţ docházelo k nadbytečnému a 

příslušné orgány zatěţujícímu duplicitnímu rozhodování (dŧv. zpráva, s. 51).  

45 Trestní řád ve znění účinném před 1. 1. 2012 zakotvoval tuto pětidenní pořádkovou lhŧtu i pro 

rozhodnutí soudu o této ţádosti (srov. tehdejší znění § 72 odst. 3 TŘ). Za současné účinné právní 

úpravy, kdy musí být za stanovených podmínek v rámci vazebního zasedání umoţněno obviněnému 

slyšení, by byla v mnoha případech tato lhŧta nesplnitelná. Při striktním trvání na jejím dodrţení by 

nemuselo být právo obviněného na slyšení realizovatelné, a paradoxně by toto tak mohlo vést ke 

zkrácení práv obviněného. Z těchto dŧvodŧ došlo zákonem č. 459/2011 Sb. k vypuštění této lhŧty 

(dŧv. zpráva, s. 52). Nadále je však nutné dodrţovat obecnou povinnost rozhodnout o ţádosti co 

nejrychleji „bez zbytečného odkladu“.  
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zamítnutí jeho ţádosti, rozhodnuto o dalším trvání vazby, popř. o změně dŧvodŧ vazby. 

Toto omezení neplatí, a obviněný tak mŧţe ţádat o propuštění i dříve, uvádí-li v ţádosti 

pro své propuštění jiné dŧvody neţ ve své předchozí ţádosti. Ve znění trestního řádu 

před novelou č. 459/2011 Sb. činila tato lhŧta pouze 14 dnŧ. Dle dŧv. zprávy (s. 52) se 

však takto nastavená délka jevila v praxi jako příliš krátká a vedla k nárŧstu 

bezdŧvodných ţádostí zahlcujících soudy. Prodlouţením této lhŧty se má tento jev 

alespoň částečně odstranit. Touto novelou byl rovněţ počátek této lhŧty nově navázán 

nikoliv pouze k právní moci rozhodnutí o předcházející ţádosti, ale téţ i k okamţiku 

právní moci dalších vyjmenovaných rozhodnutí o vazbě.  

 

5.4.4. Rozhodování o dalším trvání vazby (§ 72 TŘ, § 73b odst. 3 TŘ) 

 K rozhodování o dalším trvání vazby dochází pouze subsidiárně v případě, ţe 

zde není po stanovenou dobu jiné pravomocné rozhodnutí, kterým bylo trvání dŧvodŧ 

vazby přezkoumáno.  

 

5.4.4.1. Rozhodování o dalším trvání vazby v přípravném řízení (§ 72 odst. 1, 2 TŘ) 

 V přípravném řízení rozhoduje o dalším trvání vazby, tedy o tom, zdali se 

obviněný i nadále ponechává ve vazbě, či zda má být z vazby propuštěn, soudce na 

návrh státního zástupce. Je tak povinen prŧběţně činit nejpozději vţdy kaţdé tři 

měsíce
46

 od právní moci rozhodnutí o vzetí do vazby nebo od právní moci jiného 

rozhodnutí o vazbě. Pod pojem jiné rozhodnutí o vazbě je nutné podřadit kaţdé 

rozhodnutí, jehoţ dŧsledkem je ponechání obviněného ve vazbě (Šámal et al., 2013a, 

s. 832). Státní zástupce je povinen návrh na vydání rozhodnutí o dalším trvání vazby 

doručit soudu nejpozději 15 dnŧ před uplynutím tříměsíční lhŧty. Při nedodrţení těchto 

stanovených lhŧt musí soudce či státní zástupce vydat příkaz k neprodlenému 

propuštění obviněného z vazby; usnesení se v těchto případech nevydává (§ 72 odst. 1 

věta poslední ve spojení s § 73b odst. 6 věta druhá TŘ).
47

  

                                                 
46 Podle pŧvodního návrhu této novely měla být za účelem alespoň částečného „odbřemenění“ soudŧ 

tato lhŧta navýšena na 6 měsícŧ. Během legislativního procesu však došlo ke změně a lhŧta byla 

ponechána v pŧvodní délce tří měsícŧ (Hrudka a Volevecký, 2012, s. 12).  

47 Propadná povaha lhŧty 15 dnŧ pro podání příslušného návrhu státního zástupce dle § 72 odst. 2 TŘ 

mŧţe být zpochybňována, a to především s ohledem na dikci tohoto ustanovení. Zákonodárce v tomto 

případě, na rozdíl od lhŧt dle odst. 1 a 2 § 72 TŘ, explicitně nestanovil povinnost při nedodrţení této 

lhŧty propustit obviněného na svobodu. Na druhou stranu znění daného ustanovení ani nenapovídá, ţe 

by se jednalo pouze o lhŧtu pořádkovou. Kolektiv autorŧ učebnice Trestní právo procesní 
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  Jak jiţ bylo zmíněno, ve znění trestního řádu účinném do 1. 1. 2012 rozhodoval 

o dalším trvání vazby státní zástupce. Aţ teprve následně, pokud došlo k podání 

stíţnosti, bylo toto rozhodnutí přezkoumáváno soudem. Pravomoc státního zástupce 

rozhodnout o ponechání obviněného ve vazbě byla některými odborníky v kontextu 

tehdy účinné právní úpravy shledávána spornou z hlediska svého souladu s čl. 8 odst. 5 

Listiny a s čl. 5 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv
48

 (k tomu srov. např. Repík, 

2003, s. 36–37). Tím, ţe novelou provedenou z. č. 459/2011 Sb. byla tato pravomoc 

přenesena na soudce, došlo nejenom k odstranění těchto pochyb, ale téţ k určitému 

sjednocení rozhodujících subjektŧ v případech rozhodování o dalším trvání vazby a k 

ţádosti o propuštění z vazby.  

 

5.4.4.2. Rozhodování o dalším trvání vazby v řízení před soudem 

(§ 72 odst. 3 a 4 TŘ) 

 V řízení před soudem je soudem (senátem či samosoudcem) rozhodováno o 

dalším trvání vazby za dvou odlišných procesních situací.  

 V případě, ţe se obviněný nachází ve vazbě, je soud dle § 72 odst. 3 věty první 

TŘ vţdy povinen rozhodnout o dalším trvání vazby nejpozději do 30 dnŧ ode dne, kdy 

u něj byla ve věci obviněného: 

- podána obţaloba 

- podán návrh na schválení dohody o vině a trestu sjednané s obviněným  

- doručen spis na základě rozhodnutí o postoupení věci nebo přikázání věci.  

 Rozhodnutí dle § 72 odst. 3 věty první TŘ mŧţe být plnohodnotně nahrazeno 

rozhodnutím o dalším trvání vazby učiněným soudem v rámci předběţného projednání 

                                                                                                                                               
(Šámal et al., 2013d, s. 283) se kloní k závěru, s ohledem na to, ţe se jedná o lhŧtu při rozhodování o 

vazbě, kde je třeba přistupovat k výkladu restriktivně, ţe tato lhŧta je propadná. Dle autorŧ je tak 

státní zástupce povinen v případě nerespektování 15denní lhŧty dle § 72 odst. 2 TŘ postupovat 

analogicky podle ustanovení § 72 odst. 1 věty poslední a 73b odst. 6 věty druhé TŘ a vydat příkaz 

k propuštění obviněného z vazby na svobodu. Lze rovněţ poukázat na úpravu obsaţenou v ZSM (§ 47 

odst. 2 a 4), dle níţ je příslušná lhŧta 15 dnŧ pro podání návrhu státního zástupce na prodlouţení lhŧty 

vazby vymezena téţ jako propadná.  

48 V souvislosti s tímto je nutné upozornit na nález Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 573/02, v němţ 

Ústavní soud s odkazem na judikaturu ESLP konstatoval, ţe rozhodnutí státního zástupce o dalším 

trvání vazby není rozhodnutím ve smyslu čl. 5 odst. 4 Úmluvy a nelze na něho vztáhnout záruky 

spojené s tímto ustanovením. ESLP povaţuje za přezkum ve smyslu čl. 5 odst. 4 Úmluvy pouze 

přezkum provedený soudem nebo orgánem, který má shodné institucionální rysy, tedy zejména 

nestrannost a nezávislost. Státní zástupce však tyto atributy postrádá, a to jak z hlediska svého 

osobního statutu, tak s ohledem na své procesní postavení v rámci trestního řízení.  
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obţaloby dle § 192 TŘ nebo rozhodnutím samosoudce podle § 314c odst. 4 TŘ, a to za 

podmínky, ţe je takto rozhodnuto ve stanovené třicetidenní lhŧtě, neboť v těchto 

případech se jedná o obsahově totoţná rozhodnutí (srov. IV. ÚS 253/03).  

 Následně poté, co bylo takto rozhodnuto o ponechání obviněného ve vazbě, nebo 

došlo-li ke vzetí obviněného do vazby aţ v řízení před soudem, postupuje soud 

přiměřeně jako soudce v řízení přípravném dle § 72 odst. 1 TŘ a pravidelně nejpozději 

kaţdé tři měsíce od právní moci některého z rozhodnutí o vazbě přezkoumává trvání 

dŧvodŧ vazby a rozhoduje o tom, zda se obviněný nadále ponechává ve vazbě, či zda se 

z vazby propouští (§ 72 odst. 3 věta druhá TŘ). Na rozdíl od přípravného řízení však 

toto rozhodnutí není podmíněno návrhem či jiným podáním.  

 Jestliţe řízení ve věci samotné dospěje do fáze projednávání o opravném 

prostředku před nadřízeným soudem, rozhoduje podle § 72 odst. 4 TŘ o případném 

dalším trvání vazby jiţ tento nadřízený soud. Soud, proti jehoţ rozhodnutí byl opravný 

prostředek podán, je pak povinen nadřízený soud při předloţení spisu vyrozumět o tom, 

kdy uplyne příslušná tříměsíční lhŧta, ve které má být o dalším trvání vazby 

rozhodnuto. Zásadně se toto ustanovení dotýká rozhodování o trvání vazby před 

nadřízeným soudem rozhodujícím o řádném opravném prostředku. V řízeních o 

mimořádných opravných prostředcích se dle § 72a odst. 5 TŘ doba vazby posuzuje 

samostatně a nezávisle na vazbě v pŧvodním řízení, a proto by v těchto případech 

přicházelo toto rozhodnutí v úvahu aţ tehdy, pokud by ohledně takové vazby začaly 

opětovně běţet lhŧty podle § 72 odst. 1 aţ 3 TŘ (Šámal et al., 2013a, s. 838).  

 Stanovené lhŧty pro rozhodnutí soudu jsou propadné a v případě, ţe soud v 

příslušné lhŧtě o dalším trvání vazby nerozhodne, musí neprodleně vydat příkaz k 

propuštění obviněného z vazby na svobodu (§ 73b odst. 6 věta druhá TŘ).  

 

5.5. Rozhodování o stížnosti proti rozhodnutí o vazbě 

 Institut stíţnosti jako řádného opravného prostředku proti usnesení je obecně 

upraven v hlavě sedmé trestního řádu (§ 141 aţ 150). Speciální úpravu ve vztahu 

k stíţnostem proti rozhodnutím o vazbě obsahuje ustanovení § 74 TŘ. Vzhledem 

k zaměření této diplomové práce není účelné se zevrubněji zabývat obecnými 

podmínkami přípustnosti stíţnosti, jejími náleţitostmi a postupem při rozhodování o ní. 

Z tohoto dŧvodu se budeme zaobírat touto problematikou pouze v relaci k vazebním 
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rozhodnutím, přičemţ se pokusíme upozornit na některé problémy s touto agendou 

spojené.  

 Dle § 74 odst. 1 TŘ (ve spojení s § 141 odst. 2 TŘ) lze stíţností napadnout 

všechna usnesení o vazbě učiněná v prvním stupni na základě ustanovení § 68, 69, 71, 

71a, 72, 72a odst. 3, 73 a 73a TŘ. Tato usnesení jsou napadnutelná bez ohledu na to, ţe 

o vazbě rozhodl soud jinak v postavení soudu druhého stupně, tedy např. soud 

rozhodující o odvolání proti rozsudku, popř. o stíţnosti proti meritornímu usnesení.
49

 

Rozhodnutím o vazbě není usnesení o propuštění zadrţené osoby na svobodu podle § 77 

odst. 2 TŘ (R 39/1998) a téţ ani usnesení o propuštění zatčeného obviněného na 

svobodu dle § 69 odst. 5 TŘ, proto proti nim není stíţnost přípustná (Fenyk et al., 2010, 

s. 249).  

 Stíţnost proti rozhodnutím vymezeným v § 74 odst. 1 TŘ mŧţe podat v prvé 

řadě především obviněný jakoţto osoba přímo dotčená předmětným usnesením o vazbě 

(§ 142 odst. 1 před středníkem TŘ), a to osobně nebo prostřednictvím svého obhájce. 

Oprávněným subjektem je téţ státní zástupce; proti rozhodnutí soudu mŧţe podat 

stíţnost jak ve prospěch, tak v neprospěch obviněného (§ 142 odst. 1 za středníkem 

TŘ). Speciálně ve vztahu k usnesením o vazbě mají dle § 142 odst. 2 TŘ moţnost ve 

prospěch obviněného podat stíţnost taktéţ osoby, jeţ by mohly v jeho prospěch podat 

odvolání. Takto oprávněnými osobami jsou příbuzní obviněného v pokolení přímém, 

jeho sourozenci, osvojitel, osvojenec, manţel, partner a druh; za obviněného omezeného 

ve svéprávnosti mŧţe téţ v jeho prospěch i proti jeho vŧli rozhodnutí napadnout jeho 

zákonný zástupce a obhájce (§ 247 odst. 2 TŘ, srov. rovněţ § 72 odst. 2 ZSM). Ve 

prospěch mladistvých, a to i proti jejich vŧli, je oprávněn téţ stíţnost podat i příslušný 

orgán sociálně-právní ochrany dětí (§ 72 odst. 1 ZSM). Usnesení týkající se peněţité 

záruky mŧţe napadnout rovněţ i osoba, která se souhlasem obviněného peněţitou 

                                                 
49 Dříve panovaly o tomto, s ohledem na znění § 141 odst. 2 in fine TŘ, v rozhodovací praxi obecných 

soudŧ pochyby (k tomu viz Rŧţička a Zezulová, 2004a, s 470–471; srov. také R 8/1994). Se zřetelem 

k ustálené judikatuře Ústavního soudu (Pl. ÚS 4/94; III. ÚS 162/98; IV. ÚS 104/08; III. ÚS 1926/10 

aj.) je však nutné se přiklonit k názoru, ţe stíţnost je přípustná i za této situace. Rozhodující je zde 

totiţ skutečnost, ţe samo usnesení o vazbě bylo učiněno v prvním stupni. Obviněnému tak nelze 

v těchto případech odejmout právo stíţnosti. V nálezu IV. ÚS 537/01 Ústavní soud v této souvislosti 

téţ konkrétně kriticky poukázal na skutečnost, ţe opačný výklad by zakládal bez ústavně 

akceptovatelných dŧvodŧ nerovnost mezi skupinou vazebně stíhaných osob podávajících ţádost o 

propuštění z vazby v době, kdy se meritorní řízení o vině a trestu nachází ve stádiu řízení odvolacího, 

a které by tak právo podat stíţnost bylo odpíráno, a osobami, jejichţ řízení se v meritu věci nachází 

v procesním stádiu před soudem nalézacím a kterým toto právo svědčí bez jakýchkoliv pochybností.  
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záruku sloţila.  

 O stíţnosti proti usnesení, kterým státní zástupce rozhodl o vazbě, rozhoduje dle 

§ 146a odst. 1 písm. a) TŘ soud, v jehoţ obvodu je tento státní zástupce, jenţ napadené 

rozhodnutí vydal, činný; soud by tak měl učinit zpravidla do 5 dnŧ po uplynutí příslušné 

lhŧty pro podání stíţnosti všem oprávněným osobám. Výjimkou je stíţnost proti 

rozhodnutí státního zástupce o propuštění obviněného z vazby bez přijetí některého 

z opatření nahrazujících vazbu, o které rozhoduje státní zástupce nejblíţe vyššího 

státního zastupitelství. Příslušný k rozhodnutí o stíţnosti proti usnesení soudu, ať uţ jej 

v prvním stupni vydal soudce, samosoudce či senát, je vţdy nadřízený soud (§ 146 

odst. 2 písm. c) TŘ), jenţ rozhoduje v senátu; proti usnesení Nejvyššího soudu však 

stíţnost přípustná není (srov. § 141 odst. 2 in fine TŘ).  

 Za splnění zákonných podmínek je stíţnost proti rozhodnutí o vazbě 

projednávána v rámci vazebního zasedání. Nezamítne-li nadřízený orgán stíţnost dle 

§ 148 TŘ, napadené usnesení zruší a, je-li podle povahy věci potřeba nového 

rozhodnutí, sám ve věci rozhodne (§ 149 odst. 1 písm. a) TŘ), nebo uloţí orgánu, proti 

jehoţ rozhodnutí stíţnost směřuje, aby o věci znovu jednal a rozhodl (§ 149 odst. 1 

písm. b) TŘ).  

 V minulosti byla řešena otázka, zdali v relaci k vazebním rozhodnutím, jimiţ 

bylo rozhodnuto o vzetí obviněného do vazby či o jejím dalším trvání, mohl nadřízený 

orgán, poté co napadené rozhodnutí zrušil, postupovat dle § 149 odst. 1 písm. b) TŘ. 

Klíčovou otázkou pak bylo zejména to, zda by případně takovýto postup měl mít 

bezprostřední dopad na pobyt obviněného ve vazbě.
50

 Zákonem č. 459/2011 Sb. nově 

formulovaný § 74 odst. 3 TŘ tyto pochybnosti odstranil a najisto stanovil, jak má 

nadřízený soud v těchto případech postupovat. S ohledem na povahu těchto vazebních 

rozhodnutí by měl stíţnostní soud primárně ve věci sám rozhodnout. Věc vrátit 

k novému projednání a rozhodnutí mŧţe nadřízený soud pouze z dŧvodu závaţných vad 

rozhodnutí; obviněný však v takovém případě musí být neprodleně z vazby propuštěn 

na svobodu.  

                                                 
50 V případě bliţšího zájmu o tyto otázky, které tehdy účinná právní úprava vyvolávala, lze doporučit 

tohoto tématu se týkající stať Miroslava Rŧţičky a Jany Zezulové (2004b) publikovanou v časopise 

Trestněprávní revue.  
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5.5.1. Problematika odkladného účinku stížnosti proti rozhodnutí o 

vazbě 

 Dle ustanovení § 74 odst. 2 TŘ má stíţnost proti rozhodnutí o vazbě odkladný 

účinek ve dvou případech, a to pokud se jedná o stíţnost stran proti usnesení o 

připadnutí peněţité záruky státu a stíţnost státního zástupce proti usnesení o propuštění 

obviněného z vazby. Jestliţe je však státní zástupce při vyhlášení některého z výše 

uvedených rozhodnutí přítomen, má jeho stíţnost odkladný účinek pouze za podmínky, 

je-li podána ihned po vyhlášení rozhodnutí. Specifickou výjimkou je stíţnost státního 

zástupce proti usnesení o propuštění z vazby poté, co byl vydán zprošťující rozsudek - 

tato stíţnost nemá odkladný účinek za ţádných okolností.  

 K problematice odkladného účinku stíţnosti po vydání zprošťujícího rozsudku 

se váţe poměrně problematická historicko-právní anabáze. V dřívějším znění trestního 

řádu (do 26. 5. 2010) předmětná pasáţ § 74 odst. 2 TŘ stanovovala toto: „(…) jde-li o 

propuštění z vazby po vyhlášení zprošťujícího rozsudku, má stížnost státního zástupce 

odkladný účinek jen tehdy, podal-li státní zástupce také odvolání proti rozsudku.“  

 Za situace, kdy je obţalovaný rozhodnutím soudu zcela zproštěn viny, je zřejmé, 

ţe vazební dŧvody jiţ nejsou dány. Další trvání vazby tak jiţ není opodstatněné a soud 

by vzápětí po vydání rozsudku měl usnesením taktéţ rozhodnout o propuštění 

obviněného na svobodu. Dle tehdy účinné právní úpravy však bylo moţné, aby státní 

zástupce svou stíţností rozhodnutí soudu, byť po dobu pouze přechodnou, neţ bylo o 

stíţnosti rozhodnuto, zvrátil. Tuto skutečnost podrobil kritice Ústavní soud ve svém 

nálezu Pl. ÚS 6/10: „Z hlediska ústavnosti je přitom stěží akceptovatelné, aby 

kontinuita omezení osobní svobody vazbou nebyla zprošťujícím rozsudkem nijak 

narušena.“ Dotčené ustanovení Ústavní soud shledal rozporným zejména s čl. 5 odst. 1 

písm. c) ve spojení s čl. 5 odst. 3 Úmluvy a s principy obsaţenými v judikatuře ESLP, a 

to především s jiţ zmíněnou doktrínou zesílených dŧvodŧ, ale téţ s čl. 8 odst. 2, 5 

Listiny, pročeţ výše citovanou část textu § 74 odst. 2 TŘ zrušil. Jelikoţ nebylo moţné 

nezrušenou část tohoto ustanovení ústavně konformně vykládat tak, aby byla 

aplikovatelná na případy, kdy byl vydán zprošťující rozsudek, dal Ústavní soud ve 

výroku tohoto nálezu obecným soudŧm závaznou instrukci, jak v těchto situacích 

postupovat: „Obviněný bude vždy po vydání zprošťujícího rozsudku neprodleně 
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propuštěn na svobodu. Stížnost státního zástupce proti rozhodnutí o propuštění 

obviněného z vazby na svobodu po vydání zprošťujícího rozsudku nemá odkladný 

účinek“ (Pl. ÚS 6/10).  

 Zákonodárce posléze toto rozhodnutí reflektoval v novele č. 459/2011 Sb. a 

změnil dotčené ustanovení tak, aby bylo v souladu se závěry v tomto nálezu učiněnými.  

 

5.6. Rozhodování o vazbě v souvislosti s řízeními o mimořádných 

opravných prostředcích a s řízením po zrušení rozhodnutí 

nálezem Ústavního soudu 

 Rozhodnout o vzetí do vazby je moţné i tehdy, pokud řízení v meritu věci 

dospěje do stádia rozhodování o mimořádných opravných prostředcích. V této 

souvislosti lze vysledovat dva okruhy případŧ, kdy takovéto rozhodnutí přichází 

v úvahu.  

 V rámci dovolacího řízení je dle § 265o odst. 2 TŘ Nejvyšší soud oprávněn 

vydat příkaz k zatčení a rozhodnout o vzetí obviněného do vazby, a to za účelem 

zajištění dŧkazního materiálu k šetření potřebnému pro rozhodnutí o dovolání. Takto 

mŧţe Nejvyšší soud postupovat, jen navrhne-li to nejvyšší státní zástupce v dovolání 

podaném v neprospěch obviněného. Zákon na tomto místě oproti jiným případŧm silněji 

akcentuje zásadu výjimečnosti vazby. Za současného splnění obecných předpokladŧ 

obsaţených v ustanoveních § 67, 68, resp. § 69, je moţné vydat příkaz k zatčení a vzít 

obviněného do vazby pouze ve zvlášť naléhavých případech, povaţuje-li to Nejvyšší 

soud za nezbytné vzhledem k závaţnosti trestného činu a naléhavosti vazebních 

dŧvodŧ. Obava z pobytu obviněného na svobodě zde musí být zvlášť intenzivní, takţe 

tím, ţe by obviněný nebyl vzat do vazby, by mohlo být dosaţení účelu trestního řízení 

zcela zmařeno (Rŧţička a Zezulová, 2004a, s. 573). Podobná úprava je téţ obsaţena v 

§ 282 TŘ ve vztahu k řízení o návrhu na povolení obnovy. I zde je za podobných 

podmínek oprávněn rozhodující soud k provedení potřebných šetření, navrhne-li to 

státní zástupce v návrhu na obnovu řízení podaném v neprospěch obviněného, 

rozhodnout o vzetí obviněného do vazby.  

 Druhým okruhem případŧ jsou situace, kdy došlo rozhodnutím o mimořádném 

opravném prostředku ke zrušení výroku o trestu rozsudku, na jehoţ základě je na 

obviněném vykonáván trest odnětí svobody. V těchto případech je Nejvyšší soud, resp. 
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soud, jenţ povolil obnovu řízení, povinen zároveň se zrušením výroku o trestu, resp. 

neprodleně po právní moci příslušného usnesení o povolení obnovy, taktéţ rozhodnout o 

vazbě (srov. § 265l odst. 4, 275 odst. 3 a 287 TŘ). Rovněţ pokud byl výrok o trestu 

zrušen nálezem Ústavního soudu, je dle § 314k odst. 1 TŘ příslušný soud povinen 

rozhodnout o vazbě, a to neprodleně poté, co mu byl tento nález doručen.
51

  

 

5.7. Požadavky kladené na odůvodnění rozhodnutí o vazbě 

 Rozhodnutí, v jehoţ dŧsledku je obviněný drţen ve vazbě, je silným zásahem do 

ústavně zaručeného práva na osobní svobodu. Z tohoto dŧvodu je nutné klást na tato 

rozhodnutí přísné podmínky. Nezbytným poţadavkem je, aby skutečnosti, na základě 

kterých je oprávněnost vazby vyvozována, byly vţdy pečlivě a úplně popsány a také 

logicky a přesvědčivě odŧvodněny. Bohuţel ne vţdy se tak v minulosti dělo a kvalita 

odŧvodnění jednotlivých vazebních rozhodnutí často kolísala. Na toto opakovaně 

kriticky upozorňovala i judikatura vyšších soudŧ a soudu Ústavního, jeţ poţadavek 

kvality jednotlivých odŧvodnění trvale akcentuje: „(…) soudy rozhodující o uvalení 

vazby (…) musí přezkoumatelným způsobem zdůvodnit, z jakých důvodů převyšuje 

zájem na objasňování trestného činu nad zájmem svobody jednotlivce (…). Pokud tak 

soudy nečiní (…), porušují zásady řádného a spravedlivého procesu zaručeného 

stěžovateli čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, a stejně tak tímto postupem 

zasahují do dalších práv garantujících zákonný průběh trestního řízení, zakotvených 

zejména v čl. 8 odst. 2 a 5 Listiny, v čl. 5 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a 

základních svobod a případně i v čl. 9 odst. 1 Paktu“ (II. ÚS 124/97). 

„Rozhodnutí, jímž je osobní svoboda jednotlivce omezena, není v souladu s ústavním 

pořádkem republiky, obsahuje-li jen povšechné a obecné odůvodnění, v podstatě jen 

citující text příslušných zákonných důvodů vazby bez jakéhokoliv odkazu na konkrétní 

okolnosti, které by měly existenci vazebních důvodů založit“ (IV. ÚS 137/2000). 

„(P)ožadavek řádného a vyčerpávajícího odůvodnění rozhodnutí jako jedné ze 

základních podmínek spravedlivého, resp. ústavně souladného rozhodnutí vyplývá i z 

ústavního zákazu výkonu libovůle soudy (…) v rozhodnutí o uvalení vazby je potřeba 

                                                 
51 Za soud věcně a místně příslušný k rozhodnutí podle § 314k odst. 1 TŘ je třeba povaţovat, i přes 

nedostatek výslovné úpravy, okresní nebo krajský soud, který ve věci rozhodl v prvním stupni, a to i 

tehdy, jestliţe konečné rozhodnutí ve věci učinil např. aţ odvolací soud svým rozsudkem 

(Šámal et al., 2013b, s. 3618).  
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zhodnotit všechny okolnosti svědčící pro i proti omezení osobní svobody jednotlivce, což 

musí být náležitě a důsledně odůvodněno“ (II. ÚS 897/08).  

 V tomto ohledu za velmi pozitivní krok zákonodárce směrem ke zlepšení kvality 

a ke sjednocení obsahu
 
jednotlivých odŧvodnění povaţuji zákonem č. 459/2011 Sb. 

nově formulovaný § 73c TŘ. Toto ustanovení vytváří určitý obecný rámec pro 

jednotlivá rozhodnutí o vazbě, kdyţ specificky a jednotně stanovuje obligatorní 

obsahové náleţitosti odŧvodnění těchto rozhodnutí.
52 

Jak je výslovně určeno, 

poţadavky zde uvedené je nutné vztáhnout na odŧvodnění kaţdého rozhodnutí, kterým 

se obviněný bere do vazby, a všech ostatních rozhodnutí o vazbě, jejichţ dŧsledkem je 

ponechání obviněného ve vazbě. V odŧvodnění těchto rozhodnutí tak musí být, kromě 

obecných náleţitostí vymezených v § 134 TŘ,
53

 téţ uvedeny: 

- skutečnosti, které odŧvodňují podezření ze spáchání trestného činu, pro který je 

obviněný stíhán 

- konkrétní skutečnosti, ze kterých jsou dovozovány dŧvody vazby, popř. 

kvalifikované vazební dŧvody (§ 68 odst. 3 a 4 TŘ), anebo okolnosti 

odŧvodňující další trvání vazby koluzní po zákonném limitu tří měsícŧ (§ 72a 

odst. 3 TŘ) 

- dŧvody, pro které nebylo moţné dosáhnout účelu vazby jiným opatřením.  

  

6. Nejvyšší přípustná doba trvání vazby (§ 72a TŘ) 

 Jak jsme jiţ dříve zdŧraznili, v souvislosti s uţíváním vazby jako zajišťovacího 

prostředku je nutné vţdy ctít zásadu zdrţenlivosti. Odrazem této zásady je, kromě 

jiného, i ustanovení § 72a TŘ, které výslovně stanoví, ţe vazba mŧţe trvat v přípravném 

řízení a v řízení před soudem jen po nezbytně nutnou dobu. Jako určitou pojistku ultima 

                                                 
52 Tento záměr byl i hlavním motivem pro přijetí této právní úpravy. Citujme z dŧvodové zprávy 

k tomuto zákonu: „Navržená úprava má přispět ke sjednocení obsahu odůvodnění rozhodnutí o vazbě, 

jež zatím vykazují v praxi soudů, případně i státních zástupců, poměrně výrazné odchylky. Přitom by 

měly být vzhledem k závažnosti zásahu do svobody osoby, o jejíž vazbě se rozhoduje, splněny určité 

minimální požadavky kladené na obsah odůvodnění“ (dŧv. zpráva, s. 55).  

53 Dle § 134 odst. 1 TŘ musí kaţdé usnesení obsahovat: označení orgánu, o jehoţ rozhodnutí jde, den a 

místo rozhodnutí, výrok usnesení s uvedením zákonných ustanovení, jichţ bylo pouţito, odŧvodnění 

(nestanoví-li zákon jinak, srov. § 136 odst. 3 TŘ), poučení o opravném prostředku. V odŧvodnění je 

pak nutné uvést (§ 134 odst. 2 TŘ): skutečnosti, které byly vzaty za prokázané, dŧkazy, o něţ se 

skutková zjištění opírají, úvahy, jimiţ se rozhodující orgán řídil při hodnocení provedených dŧkazŧ, 

jakoţ i právní úvahy, na jejichţ podkladě posuzoval prokázané skutečnosti podle příslušných 

ustanovení zákona.  
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ratio zároveň toto ustanovení v odst. 1 určuje nejzazší přípustnou celkovou dobu trvání 

vazby, po niţ mŧţe být obviněný ve vazbě drţen.  

 Délka této doby je diferencována dle typové závaţnosti trestného činu, pro který 

je obviněný stíhán. Z příslušné celkové nejvyšší přípustné doby pouze 1/3 její délky 

mŧţe být vyuţita v přípravném řízení, zbylé 2/3 pak v řízení před soudem. Tyto 

jednotlivé časové úseky jsou nepřekročitelné a jakékoliv přesuny mezi nimi se 

nepřipouští. Nevyčerpaná část doby určená pro přípravné řízení tak nemŧţe být vyuţita 

v řízení před soudem vice versa (srov. R 5/2003).  

 V případě, je-li tedy vedeno trestní stíhání pro:  

- přečin, činí nejvyšší přípustná doba trvání vazby jeden rok (4 měsíce v 

přípravném řízení, 8 měsícŧ v řízení před soudem) 

- zločin, činí tato doba dva roky (v přípravném řízení 8 měsícŧ, v řízení před 

soudem 16 měsícŧ) 

- zvlášť závaţný zločin, činí tři roky (v přípravném řízení 12 měsícŧ, v řízení před 

soudem 24 měsícŧ) 

- zvlášť závaţný zločin, za který lze podle trestního zákona uloţit výjimečný trest, 

činí čtyři roky (16 měsícŧ v přípravném řízení a 32 měsícŧ v řízení před 

soudem).  

 Jestliţe je obviněný stíhán pro více trestných činŧ, je rozhodující pro určení této 

doby čin nejpřísněji trestný. Nejvyšší přípustná doba trvání vazby je vymezena 

zcela nezávisle na lhŧtách určených pro jednotlivá rozhodnutí, v rámci nichţ je 

trvání dŧvodŧ vazby přezkoumáváno,
54

 a počíná plynout ode dne, kdy došlo k omezení 

osobní svobody obviněného, tedy od okamţiku, kdy byl obviněný poprvé 

v souvislosti se vzetím do vazby na své osobní svobodě postiţen (Šámal et al., 2013a, 

                                                 
54 V této souvislosti bych rád upozornil na zajímavou myšlenku, kterou ve svém článku představila 

Veronika Paroulková (2004, s. 15–16). Dle autorky by bylo vhodné upravit příslušnou lhŧtu určenou 

pro rozhodování o dalším trvání vazby tak, aby nejvyšší přípustná délka vazby připadající na 

přípravné řízení byla jejím násobkem. Konkrétně pak nastínila moţnost prodlouţení této lhŧty na 4 

měsíce. Takto by dle jejího názoru došlo ke sníţení počtu nutných rozhodnutí a zabránilo by se tak téţ 

nepraktickým situacím, kdy např. v případě přečinŧ (v tehdejším znění trestných činŧ, o kterých byl 

příslušný konat řízení samosoudce) bylo nutné o eventuálním dalším trvání vazby rozhodnout v době 

kratší neţ 1 měsíc před uplynutím nejvyšší přípustné doby určené pro přípravné řízení. Kdyby 

příslušná lhŧta byla čtyřměsíční, nemuselo by být toto rozhodnutí vŧbec učiněno. Článek byl napsán 

ještě před účinností zákona č. 459/2011 Sb., a tedy za podstatně odlišné právní úpravy. Vzhledem ke 

skutečnosti, ţe příslušné lhŧty jsou dnes na sebe komplementárně navázány a k rozhodování o dalším 

trvání vazby tak nemusí docházet vţdy v pravidelných tříměsíčních intervalech, nepřinesla by 

v dnešní době realizace této, byť ve své době nesporně zajímavé, myšlenky přílišného uţitku.  
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s. 854).
55 

Pokud byla věc vrácena státnímu zástupci k došetření, běh lhŧty připadající na 

přípravné řízení nepočíná od začátku, ale dále pokračuje, a to ode dne, kdy byl spis 

doručen státnímu zástupci.  

 K překročení stanovené nejvyšší přípustné doby trvání vazby, a to nejenom doby 

celkové, ale především příslušných dob připadajících na jednotlivá stádia trestního 

řízení, nemŧţe dojít, a obviněný tak musí být nejpozději v poslední den příslušné lhŧty 

z vazby propuštěn. Stejně tak je nutné obviněného neprodleně propustit z vazby i tehdy, 

dojde-li v prŧběhu trestního řízení ke změně právní kvalifikace skutku na mírnější 

trestný čin, pročeţ pobyt obviněného ve vazbě tak jiţ přesáhl délku příslušné nejvyšší 

přípustné doby trvaní vazby pro dané stádium trestního řízení.
56

 O propuštění se 

v těchto případech usnesením nerozhoduje; soud a v přípravném řízení soudce nebo 

státní zástupce pouze vydá příkaz k propuštění obviněného na svobodu (§ 73b odst. 6 

věta druhá TŘ). 

 Určité specifikum oproti výše uvedenému představuje vazba, o níţ bylo 

rozhodnuto v rámci řízení uvedených v § 72a odst. 5 TŘ: 

 - o dovolání (§ 265l odst. 4, § 265o odst. 2 TŘ) 

 - o stíţnosti pro porušení zákona (§ 275 odst. 3 TŘ) 

 - o návrhu na povolení obnovy řízení (§ 282 odst. 2, § 287 TŘ) 

 - po zrušení výroku o trestu nálezem Ústavního soudu (§ 314k odst. 1 TŘ) 

 - o výkonu trestu vyhoštění (§ 350c odst. 1 TŘ) 

 - dle zákona č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech 

trestních.  

                                                 
55 Opouští se formální vymezení zastávané před novelou provedenou z. č. 459/2011 Sb., kdy byl počátek 

této doby konkrétně navázán ke dni, kdy došlo k zatčení nebo zadrţení obviněného, anebo, 

nepředcházelo-li zatčení nebo zadrţení, ke dni, kdy došlo na základě rozhodnutí o vazbě k omezení 

osobní svobody obviněného (srov. § 71 odst. 10 TŘ ve znění před 1. 1. 2012). Takto formální 

vymezení dále přetrvalo v ZSM (§ 47 odst. 5). Okamţik, kdy došlo k omezení osobní svobody, musí 

být nyní posuzován v materiálním slova smyslu (Šámal et al., 2013a, s. 855). V praxi bude tato doba 

počínat nejčastěji právě od některé z výše uvedených skutečností, nelze však vyloučit, ţe započne téţ i 

dnem, kdy došlo ve spojitosti s trestním řízením k omezení osobní svobody na základě jiných zákonŧ 

(např. dle zákona o Policii ČR nebo zákona o Generální inspekci bezpečnostních sborŧ).  

56 Ve znění trestního řádu před změnami provedenými z. č. 459/2011 Sb. byla v tomto případě pro 

propuštění obviněného stanovena 15denní lhŧta počínající dnem, kdy došlo k upozornění na změnu 

právní kvalifikace skutku (§ 71 odst. 9 in fine TŘ). Tato lhŧta byla ze zákona vypuštěna, poněvadţ 

v této situaci není jiţ dán dŧvod pro další drţení obviněného ve vazbě. Reagovalo se tak především na 

judikaturu ESLP, zejm. na rozsudek Labita v. Itálie z 6. 4. 2000, ve kterém Soud konstatoval porušení 

čl. 5 odst. 1 písm. c) Úmluvy vzhledem ke skutečnosti, ţe stěţovatel musel poté, co bylo rozhodnuto o 

jeho propuštění na svobodu, strávit ve vazbě dalších 12 hodin, dokud nebyly provedeny příslušné 

administrativní úkony (dŧv. zpráva, s. 53).  
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Doba trvání vazby se v těchto případech posuzuje samostatně a nezávisle na vazbě 

v řízení pŧvodním - příslušná nejvyšší přípustná doba, ale téţ i ostatní vazební lhŧty tak 

začínají běţet od počátku.  

 Nutno je taktéţ upozornit na ustanovení § 72b TŘ, dle něhoţ se do celkové doby 

trvání vazby nezapočítává doba vazby od vyhlášení rozsudku, ve kterém byl obviněný 

odsouzen pro zvlášť závaţný zločin k nepodmíněnému trestu odnětí svobody, do 

nařízení výkonu uloţeného trestu nebo do zrušení tohoto odsuzujícího rozsudku, např. v 

rámci odvolacího řízení.  

 

6.1. Specifika trvání koluzní vazby (§ 72a odst. 3 TŘ) 

 Délka vazby koluzní mŧţe činit nejvýše 3 měsíce. Pakliţe nebyl u obviněného 

shledán současně i jiný vazební dŧvod, musí být nejpozději v poslední den této lhŧty 

obviněný příkazem propuštěn na svobodu (srov. § 73b odst. 6 věta druhá TŘ). Výše 

uvedený limit tří měsícŧ se neuplatní a obviněný mŧţe být nadále ponechán ve vazbě, 

pouze bylo-li zjištěno, ţe obviněný uţ jednal dle § 68 odst. 3 písm. d) TŘ, tedy ţe jiţ 

pŧsobil na svědky nebo spoluobviněné nebo jinak mařil objasňování skutečností 

závaţných pro trestní stíhání. O tom, ţe mŧţe být z tohoto dŧvodu obviněný nadále 

ponechán ve vazbě nad stanovenou tříměsíční lhŧtu, je moţné rozhodnout uţ při vzetí 

obviněného do vazby; následně v prŧběhu trvání vazby je takto v přípravném řízení na 

návrh státního zástupce oprávněn rozhodnout soudce, po podání obţaloby nebo návrhu 

na schválení dohody o vině a trestu pak soud. Pro následné pokračování vazby se pak 

uţijí příslušná obecná ustanovení o trvání a o nejvyšší přípustné délce vazby.  

 I v případě, ţe odpadne dŧvod vazby koluzní, avšak nadále trvá i dŧvod jiný, má 

toto pro obviněného nezanedbatelný pozitivní efekt spočívající v moţnosti uţití 

některého z opatření nahrazujících vazbu a rovněţ ve zmírnění podmínek, za kterých je 

vazba vykonávána.  
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ČÁST 2. 
 

Vybrané problematiky institutu vazby 
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7. Problematika práva být slyšen ve vazebním řízení 

Novelou provedenou z. č. 459/2011 Sb. byla v rámci trestního řízení zavedena nová 

procesní forma zasedání soudu. Vedle jiţ dříve existujících forem, tedy hlavního líčení 

(§ 196 aţ 231 TŘ), veřejného zasedání (§ 232 aţ 239a TŘ) a neveřejného zasedání 

(§ 240 aţ 244 TŘ), tak byl právně upraven nový typ jednání soudu - vazební zasedání. 

Hlavním účelem vazebního zasedání je zákonné ukotvení a umoţnění náleţité realizace 

práva obviněného být slyšen před rozhodnutím o vazbě ve smyslu článku 5 odst. 4 

Úmluvy a ustálené judikatury ESLP. Zákonodárce tímto reagoval nejenom na judikaturu 

ESLP, ale téţ na dlouhodobé apely na vyřešení této otázky z řad české odborné 

veřejnosti a od Ústavního soudu, který ve svých rozhodnutích opakovaně upozornil na 

skutečnost, ţe tehdy účinná právní úprava nedovolovala plnohodnotné provádění tohoto 

práva.  

V této kapitole tak nejprve shrneme, v čem vlastně v pojetí ESLP právo obviněného 

na slyšení spočívá, a zvláště se pak zaměříme na to, jak se k této problematice postavilo 

české právní prostředí a jak konkrétně bylo v rámci české právní úpravy účinné před 

1. 1. 2012 toto právo realizováno (či moţná někdy spíše nerealizováno). V druhé části 

kapitoly pak popíšeme přístup, jejţ k řešení této problematiky zvolil český zákonodárce, 

tedy charakterizujeme účinnou a platnou právní úpravu vazebního zasedání.  

 

7.1. Obecně k zárukám poskytovaným čl. 5 odst. 4 Úmluvy a právo být 

slyšen prizmatem judikatury ESLP 

 Jak jiţ bylo zmíněno v kapitole prvé, ten, kdo byl zbaven svobody zatčením 

nebo jiným zpŧsobem, má podle článku 5 odst. 4 Úmluvy právo podat návrh
57

 na řízení, 

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

propuštění, je-li zbavení svobody nezákonné. Řízení probíhající na základě tohoto 

ustanovení je nutno odlišovat od řízení dle čl. 5 odst. 3 Úmluvy, v případě vazby tedy 

konkrétně od prvostupňového rozhodování o vzetí obviněného do vazby.
58

  

                                                 
57 „Návrhem“ se v tomto ustanovení ve světle judikatury ESLP rozumí jakýkoli právní prostředek, jímţ 

mŧţe obviněný vyvolat rozhodnutí soudu o zákonnosti vazby, tedy nejenom ţádost o propuštění z 

vazby, ale kupříkladu i návrh, stíţnost apod. (Repík, 2003, s. 38).  

58 Při rozhodování o vzetí do vazby je sice obviněný vyslechnut, ale jinak čl. 5 odst. 3 Úmluvy 

neposkytuje stejné záruky, jeţ má obviněný dle čl. 5 odst. 4 Úmluvy. Např. oprávnění obviněného 

(event. jeho obhájce) nahlíţet do spisu, a popř. i právo na pomoc obhájce, jsou dle Úmluvy poprvé 

garantovány právě aţ v řízení podle čl. 5 odst. 4 (Repík, 2005b, s. 35).  
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 Přestoţe by se s ohledem na doslovné znění čl. 5 odst. 4 Úmluvy mohlo zdát, ţe 

záruky vyplývající z tohoto ustanovení jsou aplikovatelné na řízení výhradně iniciovaná 

obviněným, ESLP ve své judikatuře dospěl k závěru, ţe je tyto záruky nutné vztáhnout 

na všechna řízení, která následují po prvostupňovém rozhodnutí o vzetí do vazby a 

v nichţ je soudem přezkoumávána oprávněnost jejího dalšího trvání
59

 - tedy nejenom na 

rozhodování o ţádosti (návrhu) obviněného o propuštění z vazby na svobodu, ale 

rovněţ i na rozhodování o prodlouţení vazby (ať uţ soud rozhoduje na návrh státního 

zástupce, popř. prokurátora či vyšetřujícího soudce, nebo ex officio), na rozhodování 

soudu ex officio v určitých intervalech (jak je tomu v některých právních řádech) a 

taktéţ na rozhodování o opravném prostředku proti rozhodnutí o vzetí do vazby, pokud 

vnitrostátní právo takový opravný prostředek připouští (Repík, 2003, s. 37–38 - viz i 

zde uvedená rozhodnutí ESLP; 2005b, s. 35; srov. také Repík, 2005a).
60

  

Ustanovení čl. 5 odst. 4 nelze téţ zaměňovat s čl. 6 Úmluvy upravujícím obecné 

garance spravedlivého řízení v občanskoprávních a trestních věcech při rozhodování o 

meritu věci. Ačkoli řízení uvedené v čl. 5 odst. 4 Úmluvy nemusí být vţdy doprovázeno 

zárukami podobnými těm, jeţ předepisuje čl. 6 odst. 1 Úmluvy pro občanskoprávní a 

trestní řízení, je nutné, aby mělo soudní charakter a nabízelo záruky adekvátní druhu 

příslušného zbavení svobody (Šámal et al., 2013a, s. 925). Konkrétně v relaci k 

případŧm dle čl. 5 odst. 1 písm. c) Úmluvy, který v sobě zahrnuje i zbavení osobní 

svobody prostřednictvím institutu vazby, pak ESLP zdŧrazňuje, ţe by v tomto řízení 

měly být zejména zajištěny základní záruky spravedlivého procesu. Kromě záruk 

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

zákonnosti vazby poskytovat i garance procesní povahy. V prŧběhu samotného řízení je 

tedy třeba dbát zvláště principŧ kontradiktornosti a rovnosti zbraní mezi stranami, tj. 

mezi státním zástupcem a obviněným. Osobě vazebně stíhané tak např. musí být 

umoţněno seznámit se s těmi součástmi spisu, které obsahují skutečnosti a dŧkazy, o 

něţ by se mělo rozhodnutí soudu o vazbě opírat, měly by jí být zpřístupněny návrhy a 

                                                 
59 Dŧvod pro takovéto pojetí, jak upozorňuje B. Repík (2003, s. 38), je z logiky věci zřejmý, a to 

zamezení „obcházení“ tohoto ustanovení vnitrostátním zákonodárcem tím, ţe by zaloţil přezkum 

zákonnosti trvání vazby předně na rozhodnutích soudu učiněných z úřední moci nebo z jiného podnětu 

neţ na návrh obviněného.  

60 Úmluva obecně nevyţaduje, aby procesní prostředek dle čl. 5 odst. 4 byl poskytnut ve více stupních 

soudní soustavy. Jestliţe však právní řád moţnost podat opravný prostředek dává, vztahují se 

poţadavky čl. 5 odst. 4 Úmluvy i na řízení o opravném prostředku (Wagnerová et al., 2012, s. 231).  
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vyjádření obţaloby k vazbě, ke kterým je oprávněna se vyjádřit; dále jí musí být 

umoţněno vznášet argumenty proti svému ponechání ve vazbě a rovněţ jí má být 

poskytnut potřebný čas a moţnosti k přípravě na svou obhajobu (Repík, 2005b, s. 35; 

2006, s. 38).  

 ESLP ve své, jiţ ustálené, judikatuře dovozuje, ţe podstatnou zárukou 

vyplývající z čl. 5 odst. 4 Úmluvy je taktéţ právo obviněného být slyšen před 

rozhodnutím o pokračování trvání vazby (srov. rozsudek ESLP z 28. 10. 1998 ve věci 

Assenov a ost. v. Bulharsko a řadu jiných). Obviněný by tak dle ESLP měl mít právo 

být osobně přítomen při konaném ústním jednání soudu (coţ samo o sobě je významnou 

garancí), v rámci něhoţ mu musí být dána příleţitost být slyšen jako procesní strana - 

tedy mělo by mu býti umoţněno osobně (nikoliv prostřednictvím písemného podání) se 

vyjádřit ke všem okolnostem týkajícím se dŧvodnosti a zákonnosti vazby (Herczeg, 

2005, s. 16; Repík, 2005b, s. 34–35).
61

  

 

7.2. Právo být slyšen v kontextu české právní úpravy (před 1. 1. 2012) 

 Na základě výše uvedených postulátŧ ESLP pak někteří čeští odborníci 

(Herczeg, 2005, s. 16; srov. také Repík, 2005a) dovozovali, ţe záruky dle čl. 5 odst. 4 

Úmluvy, v sobě zahrnující i právo na slyšení, měly být konkrétně v kontextu tehdy 

platné a účinné české právní úpravy vztaţeny na rozhodování soudu: 

- o stíţnosti obviněného proti usnesení o vzetí do vazby 

- o ţádosti obviněného o propuštění z vazby 

- o stíţnosti proti usnesení státního zástupce o dalším trvání vazby 

- o dalším trvání vazby z moci úřední.  

 Dle tehdy účinné právní úpravy soud v těchto řízeních rozhodoval, nečinil-li tak 

v rámci hlavního líčení nebo veřejného zasedání, v neveřejném zasedání (srov. § 240 

TŘ ve znění před 1. 1. 2012) konaném za stálé přítomnosti všech členŧ senátu a 

zapisovatele (§ 242 odst. 1 TŘ). Ustanovení § 242 odst. 2 TŘ (ve znění účinném před 

                                                 
61 Bohumil Repík (2005b, s. 34–35) v reakci na argumenty předestřené Jiřím Kmecem (2004) v této 

souvislosti zdŧraznil, ţe právo obviněného být slyšen nelze v ţádném případě zaměňovat s procesním 

úkonem výslechu v právně-technickém významu slova. ESLP nikdy ve spojitosti s čl. 5 odst. 4 

Úmluvy nekonstatoval, ţe obviněný musí být v řízení podle čl. 5 odst. 4 vyslechnut. Při výslechu 

obviněný hraje povětšinou roli pasivní a spíše jej podstupuje, neţ aby při něm aktivně pŧsobil jako 

strana řízení. V návaznosti na toto tak lze říci, ţe provedení výslechu samo o sobě nemusí v plné míře 

právo na slyšení zajistit, ovšem mŧţe být klíčovým instrumentem jeho naplnění umoţňujícím.  
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17. 6. 2005) pak explicitně stanovovalo, ţe jiné osoby jsou z účasti na neveřejném 

zasedání vyloučeny; na jednání soudu tak nemohl být přítomen ani státní zástupce, ani 

obviněný či jeho obhájce. Takto nastavená právní úprava, jak tehdy poukazovala 

významná část odborné veřejnosti (Repík, 2003, s. 39; Herczeg, 2004, s. 36; 

2005, s. 16; Štěpán, 2002, s. 61–62; srov. i Hanuš, 2003, s. 325), znemoţňovala 

naplňování práva obviněného na slyšení, a nebyla tedy v souladu s článkem 5 odst. 4 

Úmluvy tak, jak byl (a doposud je) interpretován konstantní judikaturou ESLP.  

 Český Ústavní soud byl k těmto skutečnostem zpočátku netečný. Např. ve svém 

rozhodnutí III. ÚS 544/03 odmítl ústavní stíţnost stěţovatele, kdyţ mj. nepřisvědčil 

jeho námitce, ţe nebyl v řízení k jeho ţádosti o propuštění z vazby a ani při následném 

rozhodování o stíţnosti proti tomuto rozhodnutí soudem osobně vyslechnut, tak aby se 

mohl k dalšímu trvání vazby vyjádřit (srov. také III. ÚS 22/03 či I. ÚS 53/03). Jen o 

málo více neţ měsíc později (23. 3. 2004) však jiný senát dospěl v zásadním nálezu 

I. ÚS 573/02 jiţ k odlišnému závěru. V posuzované věci bylo napadeno usnesení 

státního zástupce Vrchního státního zastupitelství v Praze o ponechání obviněného ve 

vazbě (§ 71 odst. 4 TŘ v tehdy účinném znění)
62

 a dvě usnesení Vrchního soudu v Praze 

učiněná v neveřejném zasedání bez slyšení obviněného, jimiţ byla zamítnuta stíţnost 

proti zmíněnému rozhodnutí státního zástupce a zrušeno rozhodnutí Městského soudu 

v Praze s tím, ţe ţádost o propuštění z vazby a o jejím nahrazení písemným slibem byla 

téţ zamítnuta. ÚS tímto nálezem napadená usnesení Vrchního soudu v Praze zrušil, 

jelikoţ nebylo obviněnému v předmětných řízeních umoţněno slyšení, čímţ dle ÚS byl 

porušen čl. 5 odst. 4 Úmluvy, a v případě následného pokračování vazby tak došlo k 

ústavně nepřípustnému omezení svobody: „Právo obviněného být slyšen 

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

patří mezi základní institucionální záruky spravedlnosti řízení o pokračování či 

skončení omezení osobní svobody“ (I. ÚS 573/02). Otázku, jak v rovině obecné má být 

slyšení obviněného zajištěno, ÚS v nálezu jednoznačně nezodpověděl a ponechal na 

obecných soudech, aby řešení nalézaly v rámci standardních mechanismŧ pro 

                                                 
62 Ústavní soud stíţnost v části, ve které brojila proti usnesení státního zástupce o ponechání obviněného 

ve vazbě, odmítl jako zjevně neopodstatněnou, neboť shledal, ţe napadané usnesení nebylo 

rozhodnutím ve smyslu čl. 5 odst. 4 Úmluvy (pro více k tomu viz pozn. č. 48). Obecně takovýmto 

rozhodnutím dle ÚS bylo (v tehdy účinné právní úpravě) aţ rozhodnutí soudu o stíţnosti proti tomuto 

usnesení státního zástupce o dalším trvání vazby. Rozhodnutí soudu o stíţnosti tak bylo třeba v této 

souvislosti z pohledu Úmluvy povaţovat za rozhodnutí prvostupňové.  
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sjednocování judikatury. Tehdejší stav však Ústavní soud označil jednoznačně za 

protiústavní a apeloval na změnu.  

 Nález vyvolal mezi mnohými odborníky poměrně bouřlivé diskuse. Kritické 

hlasy nezpochybňovaly ani tak teoretickoprávní správnost nálezu v jeho podstatě, jako 

spíše upozorňovaly na přílišný formalismus ze strany ÚS. V této souvislosti se 

objevovala obava z moţných následkŧ, jeţ poţadavky vyjádřené v nálezu mohly mít 

pro rozhodovací činnost obecných soudŧ. Zvláště se poukazovalo na případné 

ekonomické dopady, komplikace pro prŧběh vazebního řízení, organizační a časovou 

náročnost a s tím spojené prŧtahy v projednávání vazebních věcí a téţ na moţnost 

zneuţívání práva na slyšení obviněnými s cílem trestní řízení obstruovat (Kučera a 

Richter, 2004, s. 3–4).  

 Rovněţ i soudní praxe nebyla v otázce, jak k rozhodnutí Ústavního soudu 

přistoupit a jak případně prakticky právo obviněného na slyšení naplňovat, jednotná. 

Vrchní soud v Praze kupříkladu začal za obligatorní náleţitost řízení o vazbě pokládat 

předchozí výslech obviněného, a pokud k němu nedošlo, vrátil při případné stíţnosti věc 

soudu I. stupně s pokynem, aby byl obviněný dovyslechnut a spis byl poté opět 

předloţen k přezkumnému řízení.
63

 Naproti tomu ovšem Krajský soud v Plzni absenci 

výslechu obviněného v řízení o ponechání ve vazbě dle § 71 odst. 4, 6 event. 5 TŘ (v 

tehdejším znění) za podstatnou vadu řízení, jejímţ dŧsledkem by mělo být zrušení 

přezkoumávaného rozhodnutí, nepovaţoval (Polák, 2004, s. 12).
64

  

                                                 
63 Toto řešení zvolené Vrchním soudem v Praze však mohlo vyvolávat určité kontroverze. Například dle 

mínění Pravoslava Poláka (2004, s. 12) takovýto postup neměl oporu v trestním řádu. Po soudu 

I. stupně nebylo moţné v tomto případě vyţadovat, aby dodatečně doplnil dokazování výslechem 

obviněného, poněvadţ řízení předcházející napadenému rozhodnutí bylo jiţ skončeno a usnesení o 

ponechání obviněného ve vazbě jakoţto jeho výsledek bylo uţ vydáno. Sporné bylo taktéţ, dle autora, 

pohlíţet na tento poţadavek soudu II. stupně jako na doţádání podle § 53 odst. 2 TŘ.  

64 K tomuto závěru dospěla gremiální porada tohoto soudu konaná 12. 10. 2004. Ta přitom vycházela 

z právního názoru jednoho ze senátŧ (8 To), s nímţ širokou veřejnost seznámil jeho předseda 

Pravoslav Polák (2004). Senát Krajského soudu v Plzni se s nálezem I. ÚS 573/02 neztotoţnil a necítil 

se býti jím ani vázán (a to ani s poukazem na čl. 89 odst. 2 Ústavy), a to mj. z dŧvodu, ţe nález do té 

doby nebyl publikován ve Sbírce zákonŧ (srov. § 57 odst. 3 z. č. 182/1993 Sb.). Senát tak nepovaţoval 

nález za všeobecně závazný, ale zavazující jen v předmětné věci jako výsledek řízení o ústavní 

stíţnosti proti konkrétnímu rozhodnutí orgánu veřejné moci (Polák, 2004, s. 12–13). Dle názoru 

tohoto senátu by nebylo neústavním postupem ve smyslu čl. 5 odst. 4 Úmluvy a příslušných 

ustanovení Listiny, bylo-li by v řízení před soudem právo obviněného být slyšen aplikováno toliko ve 

vztahu k rozhodování dle tehdejšího § 72 odst. 3 TŘ (rozhodování o ţádosti obviněného o propuštění 

z vazby). V případě rozhodování dle § 71 odst. 4, 6 event. 5 TŘ se slyšení nezbytně nutně konat 

nemuselo, a to právě proto, ţe obviněný nebyl zbaven svého práva podat návrh na řízení, ve kterém by 

soud urychleně rozhodoval o zákonnosti dalšího ponechání ve vazbě nebo o jeho propuštění z vazby 

ve smyslu čl. 5. odst. 4 Úmluvy (Polák, 2004, s. 13). Tento přístup byl tak, jak si ukáţeme, poněkud  
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 Pravděpodobně právě tato nevyjasněná situace vedla Ústavní soud k tomu, ţe 

následně v dalším svém nálezu Pl. ÚS 45/04 ke dni vyhlášení ve Sbírce zákonŧ (nález 

publikován ve Sbírce zákonŧ 17. 6. 2005 pod č. 239/2005 Sb.) derogoval § 242 odst. 2 

TŘ. ÚS dospěl k závěru, ţe dotčené ustanovení, kdyţ bezvýjimečně vylučovalo 

přítomnost obviněného na neveřejném zasedání, posuzovanou otázku upravovalo 

vyčerpávajícím a jednoznačným zpŧsobem. Dikce tohoto ustanovení tak dle ÚS 

neumoţňovala jeho ústavně konformní výklad, jenţ by zajistil realizaci práva 

obviněného být slyšen.
65

 Spolu s tím téţ, tak aby zaručil aplikaci tohoto práva obecnými 

soudy, ÚS ve výroku nálezu závazně stanovil, ţe „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“ 

(Pl. ÚS 45/04). ÚS dále nepřímo vyzval zákonodárce k provedení odpovídajících 

legislativních změn spočívajících ve zvláštní samostatné úpravě této problematiky po 

vzoru ustanovení § 77 odst. 2 TŘ nebo úpravy německé či rakouské.  

 Ústavní soud tímto svým rozhodnutím právo na slyšení přiznal výslovně toliko 

v relaci k rozhodování o stíţnosti obviněného proti rozhodnutí státního zástupce o 

dalším trvání vazby. Poněkud odlišné stanovisko však ÚS v té době počal zastávat 

k přisouzení tohoto práva stran řízení k ţádosti obviněného o propuštění z vazby. Ve 

výše zmíněném nálezu Pl. ÚS 45/04 Ústavní soud obiter dictum uvedl, ţe na 

rozhodování o ţádosti obviněného o propuštění z vazby není obecně moţné vztáhnout 

stejná měřítka jako na posuzované řízení o stíţnosti proti usnesení státního zástupce. 

V jiném svém nálezu IV. ÚS 353/04 pak Ústavní soud sice připustil, ţe v těchto 

případech je obviněný oprávněn vznést poţadavek, aby mu bylo před rozhodnutím 

soudu osobní slyšení umoţněno, nicméně toto podmínil tím, ţe se musí jednat o 

poţadavek kvalifikovaný, splňující určité náleţitosti. Zejména by pak z něj měly být 

zřejmé konkrétní skutečnosti mající význam pro rozhodování soudu, které se nezdají ani 

nepravděpodobné, ani bezvýznamné a jeţ nelze objasnit jinak neţ osobním slyšením 

                                                                                                                                               
odlišný od postoje, jejţ později k této problematice zaujal ve své judikatuře Ústavní soud.  

65 Tento právní názor Ústavního soudu však nebyl přijat bezvýhradně. Např. J. Herczeg (2005, s. 17) 

zastával názor, ţe předmětné ustanovení nebylo třeba rušit. Situace měla být v těchto konkrétních 

případech řešena tak, ţe se zřetelem k čl. 10 Ústavy nemělo být obecnými soudy dané ustanovení jen 

aplikováno, aniţ by muselo býti ÚS derogováno. Přímo pak měl být aplikován čl. 5 odst. 4 Úmluvy; 

obviněný měl být v neveřejném zasedání k vazbě vyslechnut tak, aby se mohl vyjádřit k zákonnosti a 

odŧvodněnosti jejího dalšího trvání, s tím, ţe ohledně formy výslechu, účasti obhájce a státního 

zástupce a jejich vyrozumívání apod. bylo moţno uţít analogicky ustanovení § 77 odst. 2 TŘ.  
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(srov. rovněţ I. ÚS 596/04 aj.). 

 Tento poněkud schizofrenní přístup Ústavního soudu, kdy na jedné straně ve 

spojitosti s řízením o stíţnosti obviněného proti usnesení státního zástupce o dalším 

trvání vazby bez dalšího právo na slyšení přiznával, na druhé straně při rozhodování 

soudu o ţádosti obviněného o propuštění z vazby ho však podmiňoval splněním 

určitých kvalitativních předpokladŧ, byl ve své době kritizován mnoha odborníky 

(Herczeg, 2005, s. 18; Repík, 2006, s. 38–39). V prvé řadě bylo vytýkáno, ţe záruky dle 

čl. 5 odst. 4 Úmluvy mají být poskytovány bez ohledu na typ řízení, v rámci kterého 

k přezkumu zákonnosti vazby dochází. Stejně tak i právo na slyšení mělo být vztaţeno 

na všechna tato řízení, tedy i na řízení o ţádosti obviněného o propuštění z vazby. Proto 

taktéţ v kontextu tehdy účinné právní úpravy nemělo být dle Jiřího Herczega (2005, 

s. 18) v tomto řízení provedení slyšení vázáno na „kvalifikovaný“ poţadavek; absence 

konkrétních skutečností zpochybňujících zákonnost a odŧvodněnost vazby mohla vést 

pouze k tomu, ţe ţádosti o propuštění z vazby nemohlo být vyhověno, nikoliv 

k odmítnutí samotného slyšení.  

Opodstatněnost výhrad vŧči tomuto postoji českého Ústavního soudu potvrdil 

v rozsudku Husák v. ČR ze dne 4. 12. 2008 i ESLP. Toto rozhodnutí bylo vydáno na 

podkladě stíţnosti proti jiţ zmíněnému usnesení Ústavního soudu III. ÚS 544/03 

(Pomahač, 2009, s. 188), v němţ ve vztahu k řízení o ţádosti o propuštění z vazby 

právo na slyšení nebylo stěţovateli přisouzeno. ESLP se s tímto právním názorem 

neztotoţnil a konstatoval v této věci porušení článku 5 odst. 4 Úmluvy s tím, ţe nelze 

tvrdit, ţe by se k těmto dvěma řízením vázaly odlišné záruky, jak to jako obiter dictum 

naznačil Ústavní soud ČR ve svém nálezu Pl. ÚS 45/04 (Pomahač, 2009, s. 190).  

 I v dŧsledku tohoto rozhodnutí ESLP Ústavní soud posléze počal ve své 

judikatuře postupně svŧj přístup k této problematice poněkud přehodnocovat. Při své 

rozhodovací činnosti přestával rozlišovat mezi jednotlivými typy řízení a za základní 

kritérium začal povaţovat časový úsek uběhnuvší od posledního slyšení obviněného. Jiţ 

v rozhodnutí I. ÚS 689/04 judikoval, ţe porušením článku 5 odst. 4 Úmluvy není 

skutečnost, ţe o stíţnosti proti usnesení státního zástupce o ponechání ve vazbě bylo 

rozhodnuto bez osobního slyšení v krátkém časovém úseku (v daném případě jeden 

den) od okamţiku, kdy byl obviněný k zákonnosti vazby slyšen při rozhodování k 

ţádosti o propuštění z vazby na svobodu. V nálezu I. ÚS 1104/10 pak Ústavní soud jiţ 
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vyjádřil právní názor, ţe není nezbytně nutné „v každém řízení o žádosti obviněného o 

propuštění z vazby, dokonce ani v každém řízení o stížnosti proti rozhodnutí státního 

zástupce o dalším trvání vazby, (…) konat slyšení, jestliže byl obviněný k důvodům 

vazby slyšen v době nedávno minulé. Proto je třeba sledovat nikoli typ řízení, ale časový 

interval, který uplynul od doby, kdy byl obviněný naposledy osobně slyšen. Mezi 

jednotlivými výslechy obviněného je třeba dodržovat časové odstupy v řádu maximálně 

několika týdnů“ (I. ÚS 1104/10). K tomu však ÚS dále dodává, ţe nastíněný interval 

několika týdnŧ není moţné přijímat dogmaticky, ale vţdy je třeba přihlédnout ke 

konkrétním okolnostem uváděným obviněným.  

 Tímto stanoviskem se Ústavní soud do značné míry sjednotil s tím, jak právo být 

slyšen pojímá ve své judikatuře Evropský soud pro lidská práva (k tomu srov. 

I. ÚS 1104/10). Z těchto principŧ vycházel i český zákonodárce, kdyţ v novele č. 

459/2011 Sb. formuloval právní úpravu vazebního zasedání.  

 

7.3. Vazební zasedání 

Právní úprava vazebního zasedání je obsaţena v nově vloţených ustanoveních 

§ 73d–73g TŘ. Tato úprava je zaloţena na vyuţití pozitivních zkušeností s neveřejným 

a veřejným zasedáním, jelikoţ představuje kombinaci prvkŧ obou těchto zasedání 

(dŧv. zpráva, s. 56).  

 Podmínky, při jejichţ splnění je o vazbě rozhodováno ve vazebním zasedání, 

jsou vymezeny v § 73d TŘ. Předně je nutno zdŧraznit, ţe vazební zasedání není 

výlučnou formou jednání soudu, ve které je moţné o vazbě rozhodnout. V případě, ţe se 

koná hlavní líčení nebo veřejné zasedání, rozhodne soud v rámci nich i o vazbě, pakliţe 

je to potřebné vzhledem k plynutí lhŧt stanovených pro příslušná rozhodnutí (a to bez 

ohledu na to, zda se jedná o lhŧtu propadnou či pořádkovou). Aby však mohlo být právo 

obviněného na slyšení náleţitě naplněno, je moţné takto postupovat jen tehdy, je-li 

obviněný daného jednání účasten (§ 73d odst. 1 TŘ). Teprve nepřichází-li projednání 

vazby v hlavním líčení či veřejném zasedání v úvahu, uţije se procesní forma vazebního 

zasedání.  

 O vzetí obviněného do vazby, jak stanoví § 73d odst. 2 TŘ, se zásadně rozhoduje 

ve vazebním zasedání - v přípravném řízení vţdy, v řízení před soudem pak, není-li o 

vzetí do vazby rozhodováno v rámci hlavního líčení či veřejného zasedání.  
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 V jiných případech se vazební zasedání mŧţe konat pouze na výslovnou ţádost 

obviněného, nebo pokud soud (resp. v přípravném řízení soudce) povaţuje osobní 

slyšení obviněného pro účely rozhodnutí o vazbě za potřebné. Mnohdy osobní slyšení 

obviněného není dost dobře realizovatelné, popř. není účelné či je nadbytečné. Z tohoto 

dŧvodu jsou v ustanovení § 73d odst. 3 věty druhé TŘ vymezeny okolnosti, za nichţ 

není třeba vazební zasedání konat, a to přestoţe o jeho konání obviněný výslovně 

poţádal:  

a) obviněný se následně odmítl vazebního zasedání zúčastnit 

b) obviněný byl slyšen k vazbě v posledních šesti týdnech a neuvedl ţádné nové 

okolnosti podstatné pro rozhodnutí o vazbě nebo jím uváděné okolnosti zjevně 

nemohou vést ke změně rozhodnutí o vazbě 

c) zdravotní stav obviněného neumoţňuje jeho výslech 

d) obviněný se propouští z vazby.  

  Na ţádost obviněného je nutné pohlíţet jako na podání (§ 59 TŘ). Prakticky je ji 

moţné podat nejenom samostatně, ale téţ ji pojmout např. do ţádosti o propuštění 

z vazby na svobodu, stíţnosti proti rozhodnutí o vazbě, popř. do jiného podnětu 

adresovaného soudu. V této souvislosti upozorněme, ţe dle judikatury je příslušný soud 

povinen sdělit obviněnému, ţe bude rozhodováno o jeho vazbě, a taktéţ ho poučit o 

moţnosti poţádat o konání vazebního zasedání; pro uplatnění tohoto práva musí být 

obviněnému soudem stanovena odpovídající lhŧta. Tuto povinnost soud nemá jen 

v případech uvedených v § 73d odst. 3 písm. a) aţ d) TŘ (Šámal et al., 2013a, s. 929; 

srov. také R 13/2013).  

 Příprava vazebního zasedání a přítomnost osob při vazebním zasedaní jsou 

upraveny v ustanoveních § 73e a 73f TŘ. Vazební zasedání probíhá bez účasti 

veřejnosti. Jestliţe je rozhodováno v senátě, koná se za stálé přítomnosti všech jeho 

členŧ. Nezbytným předpokladem pro naplnění účelu vazebního zasedání, a tedy i vŧbec 

pro jeho konání, je účast obviněného. Tu předseda senátu (v přípravném řízení soudce) 

zajistí v rámci přípravy vazebního zasedání dle své úvahy předvoláním či předvedením 

obviněného
66

, účast obviněného mŧţe být zprostředkována rovněţ pomocí 

                                                 
66 K předvedení obviněného se v tomto případě nevyţaduje dodrţení podmínek uvedených v § 90 TŘ 

(Šámal et al., 2013a, s. 941). Nejedná se totiţ o situaci, kdy obviněný, který byl řádně předvolán, se 

nedostavil bez dostatečné omluvy k výslechu (§ 90 odst. 1 TŘ) anebo kdy předvedení obviněného i 

bez předchozího předvolání je nutné k úspěšnému provedení trestního řízení (§ 90 odst. 2 TŘ).  
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videokonferenčního zařízení. Přítomnost státního zástupce a obhájce při vazebním 

zasedání nutná není, předseda senátu, resp. soudce, je však povinen je (nejde-li o níţe 

uvedený případ) o konání vazebního zasedání vyrozumět.  

 Samotný termín vazebního zasedání určuje předseda senátu (soudce) především 

s ohledem na příslušné lhŧty, v rámci kterých musí být o vazbě rozhodnuto. Doba 

konání by dále měla být stanovena tak, aby státní zástupce a obhájce měli moţnost se 

zasedání zúčastnit. V případě vazebního zasedání se těmto osobám neposkytuje 

pětidenní lhŧta určená k přípravě na jednání, jako je tomu ve veřejném zasedání (srov. 

§ 233 odst. 2 TŘ), resp. lhŧta pěti pracovních dní jako u hlavního líčení (srov. § 198 

odst. 1 TŘ). Vţdy tak záleţí na konkrétní povaze daného rozhodování o vazbě, v jakém 

předstihu budou tyto osoby o konání vazebního zasedání vyrozuměny. Je-li 

rozhodováno o vzetí osoby zadrţené či zatčené do vazby, obhájce obviněného se 

vyrozumí, jen pokud je v zákonné lhŧtě 24 hodin dosaţitelný (§ 73e odst. 1 věta druhá 

TŘ, srov. taktéţ speciálně stran zadrţení § 77 odst. 2 věta druhá TŘ, v případě zatčení 

pak § 69 odst. 5 in fine TŘ).  

 

7.3.1. Průběh vazebního zasedání (§ 73g TŘ) 

 Po zahájení vazebního zasedání nejprve předseda senátu (resp. určený člen 

senátu), v přípravném řízení soudce, přednese zprávu o stavu věci, tedy na podkladě 

spisu sdělí dŧvody, pro něţ se vazební zasedání koná, a popíše problematiku, která má 

být ve vazebním zasedání řešena (Šámal et al., 2013a, s. 947). Poté, podle povahy věci, 

následuje artikulace příslušného návrhu státním zástupcem
67

 nebo ţádosti o propuštění 

z vazby obviněným či jeho obhájcem. K tomuto se mŧţe posléze druhá procesní strana 

(tedy dle charakteru řízení státní zástupce nebo obviněný a jeho obhájce) vyjádřit. Obě 

procesní strany pak případně téţ mohou navrhnout provedení šetření potřebného pro 

rozhodnutí o vazbě. Tato vyjádření, návrhy či ţádost o propuštění z vazby přednese 

předseda senátu (soudce), event. jím určený člen senátu, jestliţe o to státní zástupce, 

obviněný či jeho obhájce poţádají, anebo pokud některá z těchto osob není přítomna a 

její vyjádření či návrhy jsou obsaţeny ve spise.  

                                                 
67 Tato eventualita přichází v úvahu hlavně v řízení přípravném. Mŧţe se jednat např. o návrh státního 

zástupce na vzetí obviněného do vazby či na vydání rozhodnutí o dalším trvání vazby (§ 72 odst. 1 a 2 

TŘ, srov. i § 47 odst. 2 ZSM), dále pak o návrh na rozšíření dŧvodŧ vazby, a to včetně konstatování 

dŧvodu zpřísněného, nebo na vydání rozhodnutí dle § 72a odst. 3 věty třetí TŘ, popř. o jiné.  
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 Nezbytnou a zásadní součástí vazebního zasedání je výslech obviněného. 

Zejména právě výslechem dochází k naplnění hlavního účelu vazebního zasedání, tedy 

k realizaci práva obviněného na osobní slyšení. Výslech provádí předseda senátu, 

v přípravném řízení soudce. Obviněný je v rámci výslechu slyšen ke všem okolnostem 

podstatným pro rozhodnutí o vazbě. Potom, co jim k tomu předseda senátu (soudce) 

udělí slovo, mají právo obviněnému pokládat otázky taktéţ státní zástupce a obhájce. 

Pro provádění výslechu platí obecná ustanovení o výslechu obviněného (§ 91, 92, 93 a 

95 TŘ); obsah výslechu je však třeba přizpŧsobit tomu, ţe jde o osobní slyšení 

obviněného před rozhodnutím o vazbě (Šámal et. al., 2013a, s. 949).  

 I v prŧběhu vazebního zasedání lze, je-li to potřebné, provádět dokazování. 

Přiměřeně se pak aplikují ustanovení upravující dokazování v hlavním líčení
68

 a 

příslušná ustanovení vázající se k jednotlivým dŧkazním prostředkŧm.  

 Na závěr vazebního zasedání předseda senátu (soudce) udělí slovo k závěrečným 

návrhŧm, v rámci nichţ mohou státní zástupce, obhájce a obviněný přednést svá 

stanoviska k prŧběhu a k výsledkŧm vazebního zasedání a navrhnout, jak má soud o 

vazbě rozhodnout. Samotné rozhodnutí o vazbě se nevyhlašuje veřejně, ale pouze před 

účastnícími se osobami výlučně ve vazebním zasedání.  

                                                 
68 Omezení dle § 211 odst. 1 a 5 TŘ stran provádění dŧkazŧ čtením protokolu o výpovědi svědka nebo 

znalce se zde neuplatní.  
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8. Vazba v řízení ve věcech mladistvých 

 1. 1. 2004 vstoupil v účinnost zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeţe za 

protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeţe a o změně některých zákonŧ. Tento 

zákon nahradil příslušná zvláštní ustanovení v té době platného trestního zákona - 

z. č. 141/1960 Sb. (především § 74–87) - a trestního řádu, a v něm zejména pak právní 

úpravu obsaţenou v oddíle 1. hlavy 20. - „Řízení proti mladistvým“ (§ 291–301), čímţ 

tak komplexně upravil problematiku postihu trestné činnosti osob mladistvých
69

. ZSM 

obsahuje jak úpravu hmotněprávní, tak taktéţ procesněprávní a rovněţ v sobě zahrnuje i 

příslušná ustanovení o výkonu rozhodnutí. V hlavě III. jsou pak specificky upraveny 

otázky týkající se řízení ve věcech dětí mladších patnácti let a odpovědnosti těchto osob 

za činy jinak trestné. V záleţitostech výslovně neupravených tímto zákonem se 

subsidiárně uţije právní úpravy obecných předpisŧ (§ 1 odst. 3 ZSM), zvláště tedy 

trestního zákoníku a trestního řádu.  

 Kriminalita mladistvých je svébytná a společensky závaţná problematika. 

Mladiství jsou osoby, jejichţ duševní i tělesný vývoj nebyl zdaleka završen. S ohledem 

na toto musí být k nim i v rámci trestního řízení přistupováno a při posuzování jimi 

spáchané trestné činnosti je nutné vycházet z poněkud odlišných východisek neţ 

v případě pachatelŧ dospělých. Současná právní úprava je zaloţena na principech 

restorativní (obnovovací) justice. Primárním účelem trestního řízení vedeného proti 

mladistvému by neměla být represe pachatele, ale především obnovení poškozených 

sociálních vztahŧ a opětovná integrace mladistvého do společnosti. Příslušné orgány 

musí, jak v rámci ukládaných opatření, tak taktéţ při postupu v řízení proti 

mladistvému, vţdy přihlíţet k jeho osobě, věku, rozumové a mravní vyspělosti a 

k poměrŧm, ve kterých pobývá, tak, aby byl co nejméně narušen vývoj mladistvého, 

umoţněn jeho budoucí rozvoj a bylo předcházeno další trestné činnosti mladistvého.
70

  

                                                 
69 Mladistvým je ten, kdo v době spáchání provinění dovršil patnáctý rok a nepřekročil osmnáctý rok 

svého věku (§ 2 odst. 1 písm. c) ZSM).  
70 Tento koncepční přístup je zdŧrazněn zejména v § 1 odst. 2 ZSM a v základních zásadách 

vymezených v § 3 ZSM, ale je téţ patrný např. i z ustanovení § 9 odst. 1, 41 odst. 1, 42 odst. 1, 55 a 

56 ZSM. K naplňování tohoto účelu směřuje i poţadavek specializace příslušných orgánŧ (srov. § 3 

odst. 8, § 4, § 41 odst. 2 ZSM). Významnou a nezastupitelnou roli v řízení proti mladistvým pak má 

Probační a mediační sluţba. Dŧleţitá je taktéţ úzká spolupráce s příslušným orgánem sociálně-právní 

ochrany dětí, se zájmovými sdruţeními občanŧ a s osobami realizujícími probační programy (§ 40 

ZSM). Pojetí restorativní justice se pak projevuje rovněţ i v rámci právní úpravy jednotlivých 

institutŧ, kdy ZSM oproti obecné úpravě specificky modifikuje jejich uţití ve prospěch mladistvých.  
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 Toto pojetí se plně uplatní i v případě vazby. Vazba mŧţe nepříznivě ovlivnit 

rozumový a mravní vývoj mladistvého. Negativní vlivy vazby pŧsobí často na osobnost 

mladistvého mnohem intenzivněji, neţ tomu je u dospělých obviněných, a mohou 

v něm zanechat téţ hlubší a trvalejší následky (Šámal et al., 2011, s. 424).
71

 Z těchto 

dŧvodŧ lze vazbu proti mladistvému uplatnit výjimečně pouze jako krajní zajišťovací 

prostředek, nelze-li účelu vazby dosáhnout jinak (§ 46 odst. 1 ZSM), a to toliko 

případně jen po nezbytně nutnou dobu.  

 ZSM přinesl mnoho podstatných odlišností od tehdy účinné obecné právní 

úpravy vazby. Oproti úpravě obsaţené v trestním řádu zákon při uţití vazby u 

mladistvých více akcentoval zásadu zdrţenlivosti a principy výjimečnosti a subsidiarity 

vazby (srov. Císařová et al., 2008, s. 265). Bylo zavedeno zcela odchylné koncepční 

pojetí rozhodování o pokračování vazby, kdy byla zejména oproti tehdejší obecné 

úpravě vyloučena moţnost státního zástupce rozhodnout o dalším drţení mladistvého ve 

vazbě. Dále byla nově rozšířena škála opatření, jimiţ lze vazbu nahradit, o moţnost 

umístění mladistvého v péči dŧvěryhodné osoby. Takto nově striktněji nastavená právní 

úprava vedla k tomu, ţe v prvních letech po účinnosti zákona došlo k podstatnému 

sníţení počtu vazebně vězněných mladistvých, k celkovému zkrácení délek 

vykonávaných vazeb a téţ se sníţilo mnoţství vazeb nově ukládaných, jeţ se omezily 

především na případy velmi závaţných provinění a recidivujících mladistvých, u 

kterých jiţ dříve bylo neúspěšně vyuţito jiných opatření (Hulmáková, 2013, s. 27–31).  

 Zvláštní ustanovení o vazbě mladistvého jsou obsaţena v § 46 aţ 50 ZSM. Za 

splnění podmínek § 73 ZSM jsou tato ustanovení aplikovatelná i po dovršení zletilosti 

mladistvého, a to za podmínky, ţe je trestní stíhání pro jeho provinění zahájeno před 

                                                 
71 „Na mladistvého nejvíce zapůsobí náhlá ztráta svobody, což má případný vliv na další formování jeho 

osobnosti, na celý jeho psychický stav. Mladiství obvinění ve vazbě se vyznačují zvýšenými obrannými 

reakcemi, projevuje se u nich zpravidla negativizmus. Zvláště záporně působí senzorická deprivace a 

sociální izolace mladistvého. Mladistvý si nemůže vybrat osoby, s nimiž je ve výkonu vazby, a jako 

neznámý a neuznávaný člen kolektivu je v nevýhodné situaci. I z hlediska biologického se mladistvý 

dostává do zcela odlišných podmínek, než na které je zvyklý za života na svobodě. Na psychiku 

mladistvého působí nejvíce zejména prostorové omezení, relativně méně slunečního světla a pohybu 

na čerstvém vzduchu, změna stravování, odloučení od rodičů, sourozenců a od sociálních skupin, 

v nichž se pohyboval. Kromě toho čím delší je doba, po kterou je mladistvý ve vazbě, tím více ztrácí na 

intenzitě pocit viny, který vznikl po spáchání činu. Nezřídka potom mladistvý před soudem vidí věc tak, 

že se proti němu „slabému“ spolčili „silní“. Nejistota a tíseň nabývá zejména na počátku pobytu ve 

vazbě výrazných rozměrů. Největší příznaky tohoto druhu se projevují u neurotiků, jejichž nervová 

labilita se může vystupňovat až k psychickému zhroucení zejména pod vlivem úvah o budoucnosti, 

společenské blamáži apod.“ (Sopko, 1969, s. 16 cit. dle Šámal et al., 2011, s. 424).  



 

~ 80 ~ 

dovršením 19. roku věku.
72

 V ZSM výslovně neupravených záleţitostech je nutné 

postupovat dle obecné úpravy obsaţené v trestním řádu (§ 1 odst. 3 ZSM, § 291 TŘ).  

 Zaměřme se nyní jiţ konkrétněji na jednotlivá právní specifika obsaţená v ZSM 

pojící se k vazbě mladistvého.  

 

8.1. Trvání vazby a rozhodování o vazbě dle zákona o soudnictví ve 

věcech mládeže 

 Vzít mladistvého do vazby lze za splnění obecných podmínek vymezených v 

§ 67 a 68 TŘ. ZSM v této souvislosti doplňuje § 70 TŘ a rozšiřuje okruh zde 

vymezených subjektŧ. Nad rámec obecného ustanovení § 70 TŘ je tak nutné dle § 46 

odst. 2 ZSM bez zbytečného odkladu vyrozumět, a to nejenom o vzetí mladistvého do 

vazby, ale téţ i o jeho zatčení či zadrţení, jeho zákonného zástupce, zaměstnavatele, 

příslušné středisko Probační a mediační sluţby, příslušný orgán sociálně-právní ochrany 

dětí a výchovné zařízení, v němţ mladistvý případně vykonává ochrannou výchovu. 

Mladistvý nemŧţe, na rozdíl od dospělého obviněného, vyrozumění určených osob 

odmítnout.  

 Podobně jako v případě úpravy obsaţené v trestním řádu i ZSM v § 48 stanovuje 

obecnou povinnost všech orgánŧ činných podle tohoto zákona (§ 2 odst. 2 písm. c) 

ZSM) v kaţdém období trestního stíhání prŧběţně zkoumat, zda dŧvody vazby trvají či 

zda se nezměnily, a popřípadě zdali nelze další výkon vazby mladistvého nahradit jiným 

opatřením. Při tomto orgány činné podle tohoto zákona postupují v součinnosti 

s Probační a mediační sluţbou a s příslušným orgánem sociálně-právní ochrany dětí.  

 V prŧběhu dalšího trvání vazby mladistvého je nutné aplikovat zvláštní 

ustanovení § 47 ZSM. Vazba mladistvého je striktně časově limitována a její délka 

mŧţe činit nejvýše 2 měsíce, v případě zvlášť závaţného provinění pak 6 měsícŧ. Lhŧta 

vazby mŧţe být následně o stejnou dobu prodlouţena, ale to pouze jednou v 

prŧběhu přípravného řízení a jednou v řízení před soudem pro mládeţ. Takto mŧţe být 

však vazba prodlouţena jen výjimečně, a to pouze tehdy, pokud nebylo moţné pro 

obtíţnost věci nebo z jiných závaţných dŧvodŧ trestní stíhání v této lhŧtě skončit a 

                                                 
72 Zvláštní ustanovení o vazbě mladistvého se však neuţijí v řízeních o proviněních, která obviněný 

spáchal jednak před dovršením osmnáctého roku věku, jednak po jeho dovršení, jestliţe trestní 

zákoník na čin spáchaný po dovršení osmnáctého roku stanoví trest stejný nebo přísnější (§ 73 odst. 1 

písm. a) ZSM).  
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propuštěním mladistvého na svobodu hrozí, ţe bude zmařeno nebo podstatně ztíţeno 

dosaţení účelu trestního stíhání.  

 ZSM tedy upravuje délku vazby koncepčně poněkud odlišně neţ trestní řád. 

Nejvyšší přípustnou dobu trvání vazby ZSM výslovně nestanoví a nelze aplikovat ani 

obecné ustanovení § 72a TŘ. Z výše uvedeného vyplývá, ţe je-li plně vyuţito 

zákonných lhŧt a dojde-li k prodlouţení vazby jak v přípravném řízení, tak taktéţ v 

řízení před soudem, mŧţe úhrnná délka vazby mladistvého dosáhnout aţ 6 měsícŧ, 

potaţmo u zvlášť závaţných provinění aţ 18 měsícŧ.
73

 Obecný limit tří měsícŧ pro 

vazbu koluzní a podmínky nutné pro její případné další trvání (§ 72a odst. 3 TŘ) se 

uplatní i zde, o prodlouţení vazby se pak v těchto případech bude rozhodovat dle 

příslušných ustanovení ZSM (k tomu srov. Šámal et al., 2011, s. 437).  

 K vydání rozhodnutí o prodlouţení lhŧty vazby je v přípravném řízení oprávněn 

na návrh státního zástupce příslušný soudce okresního soudu pro mládeţ. Státní 

zástupce je povinen návrh na prodlouţení lhŧty doručit soudu nejpozději 15 dnŧ před 

jejím skončením. Stejně je takto povinen postupovat i tehdy, jestliţe v době kratší neţ 

15 dnŧ před uplynutím vazební lhŧty podá obţalobu.  

 V řízení před soudem o případném prodlouţení vazby nerozhoduje, jako je tomu 

dle obecné úpravy, soud procesní, ale soud jemu nadřízený, resp. soudce soudu pro 

mládeţ nadřízeného soudu pro mládeţ, který je příslušný věc projednat nebo který věc 

jiţ projednává.
 
I toto rozhodnutí je, na rozdíl od úpravy obecné, podmíněno návrhem, 

k jehoţ podání je oprávněn předseda senátu podřízeného soudu, jemuţ byla věc podle 

rozvrhu práce přidělena k projednání a rozhodnutí (§ 47 odst. 2 ZSM, srov. R 58/1999). 

Ten je povinen tento návrh doručit nadřízenému soudu pro mládeţ nejpozději 15 dnŧ 

před skončením lhŧty vazby. Patnáctidenní lhŧta určená pro příslušná podání (ať uţ pro 

návrh státního zástupce či předsedy senátu) je propadná a v případě jejího nedodrţení 

musí předseda senátu a v přípravném řízení státní zástupce propustit mladistvého na 

                                                 
73 Jako na určitou zajímavost lze poukázat na skutečnost, ţe takto nastavená právní úprava mŧţe v 

určitých situacích upřednostňovat trvání vazby v rámci přípravného řízení. V krajním případě mŧţe 

dojít k přesně opačné situaci, neţ předpokládá trestní řád v § 72a odst. 2, tudíţ ţe 2/3 délky vazby 

připadnou na přípravné řízení a 1/3 na řízení před soudem. Nutno však podotknout, ţe byl-li mladistvý 

vzat do vazby v přípravném řízení nebo došlo-li v jeho prŧběhu k prodlouţení vazby, běţí příslušná 

lhŧta i dále v řízení před soudem. O vzetí mladistvého do vazby mŧţe být ovšem samozřejmě 

rozhodnuto aţ v řízení před soudem; pak by celá délka vazby proběhla (nebyla-li by věc vrácena 

státnímu zástupci k došetření) v rámci tohoto stádia trestního řízení.  
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svobodu, a to nejpozději den po uplynutí lhŧty, na niţ bylo trvání vazby omezeno.
74

  

 Pakliţe příslušná lhŧta trvání vazby skončí v prŧběhu řízení o opravném 

prostředku, např. v řízení před odvolacím soudem, je příslušným k rozhodnutí o 

prodlouţení vazby mladistvého jiţ tento nadřízený soud; vzhledem k absenci zvláštní 

úpravy je nutno v této situaci aplikovat § 72 odst. 4 TŘ. Jelikoţ toto ustanovení 

rozhodnutí o prodlouţení vazby nepodmiňuje ţádným podáním ani lhŧtou, ve které by 

jej bylo třeba učinit, je oprávněn nadřízený soud takto rozhodnout i bez návrhu 

(R 12/2005).  

 

8.2. Umístění mladistvého v péči důvěryhodné osoby 

 Ustanovení § 49 ZSM stanoví, ţe vazbu mladistvého lze, stejně jako v případě 

dospělých obviněných, nahradit zárukou, dohledem, slibem nebo peněţitou zárukou. 

V úvahu rovněţ dále přichází i moţnost nahrazení vazby mladistvého uţitím některého 

z neprocesních prostředkŧ.
75

  

 Jako zvláštní opatření umoţňující nahrazení vazby ZSM upravuje v § 49 odst. 1 

a 50 institut umístění mladistvého v péči dŧvěryhodné osoby. Tímto opatřením lze, na 

rozdíl od jiných instrumentŧ, téţ nahradit vazbu koluzní. Opatření v sobě spojuje prvky 

záruky dŧvěryhodné osoby a písemného slibu. Dŧvěryhodná osoba se písemně zavazuje 

k péči o mladistvého a k převzetí odpovědnosti za to, ţe se mladistvý na předvolání 

dostaví k orgánu činnému podle tohoto zákona a splní i další podmínky určené orgánem 

rozhodujícím o vazbě
76

. Co se týče charakteristiky dŧvěryhodné osoby, odkazuji na to, 

co jiţ bylo uvedeno k institutu záruky dŧvěryhodné osoby. Nad rámec tohoto musí být 

                                                 
74 Příslušný návrh musí být soudu doručen plných patnáct dnŧ před skončením příslušné lhŧty vazby, 

tedy nejpozději v den, který předchází dni, jenţ je patnáctým dnem počítaným zpět od konce vazby 

(srov. R 58/1994). Povinnost propustit mladistvého z vazby dle § 47 odst. 4 ZSM platí analogicky i 

v případě, kdy sice byl návrh na prodlouţení vazby podán, avšak příslušný soud pro mládeţ ve 

stanovené 15denní lhŧtě nerozhodl (Šámal et al., 2011, s. 443–444).  
75 Podle komentáře k ZSM (Šámal et al., 2011, s. 426) je moţné vazbu mladistvého nahradit téţ např.: 

- jeho umístěním ve výchovném zařízení, a to s vyuţitím moţnosti svěření do péče zařízení pro 

děti vyţadující okamţitou pomoc (§ 42 z. č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí) nebo 

soudního rozhodnutí o uloţení ústavní výchovy (§ 971 a násl. OZ), příp. také předběţného 

opatření upravujícího poměry dítěte (§ 452 a násl. ZŘS) 

- pouţitím tzv. včasné pomoci probačního úředníka, která není dohledem probačního úředníka.  

76 ZSM v ustanovení § 50 odst. 1 hovoří výslovně o „podmínkách určených (resp. stanovených) soudem 

pro mládeţ“. O nahrazení vazby mladistvého jeho umístěním v péči dŧvěryhodné osoby mŧţe 

v přípravném řízení však rozhodnout i státní zástupce. V tomto případě je taktéţ i on analogicky 

oprávněn stanovit mladistvému další doplňující podmínky, jeţ je povinen v rámci tohoto opatření 

splnit (Šámal et al., 2011, s. 466).  
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dále daná osoba ochotná a schopná ujmout se péče o mladistvého a dohledu nad ním 

tak, aby byla s to účinně zajistit, ţe se mladistvý nedopustí jednání naplňujícího 

podstatu některého z vazebních dŧvodŧ.  

 Mladistvý musí se svěřením do péče určené osoby souhlasit. Podobnost s 

písemným slibem lze nalézt v tom, ţe mladistvý je povinen se písemně zavázat, ţe se 

bude chovat dle dohodnutých podmínek a splní i další podmínky stanovené příslušným 

orgánem.  

 Pokud mladistvý či dŧvěryhodná osoba uloţené závazky neplní, orgán 

rozhodující o vazbě (soud pro mládeţ a v přípravném řízení státní zástupce) je, a to i 

bez návrhu, svým rozhodnutím závazkŧ zprostí a určí jinou dŧvěryhodnou osobu nebo 

přijme jiné opatření nahrazující vazbu. Jestliţe toto moţné není, rozhodne soud pro 

mládeţ o vazbě nebo vydá příkaz k zatčení mladistvého; v přípravném řízení pak státní 

zástupce k tomuto postupu podá návrh příslušnému soudci okresního soudu pro mládeţ.  

 V praxi není institutu svěření do péče dŧvěryhodné osoby příliš vyuţíváno (viz 

Hulmáková, 2013, s. 30–31; Zeman et al., 2010, s. 60, 82). Rodinné prostředí a 

společenské zázemí mladistvého, u něhoţ uvalení vazby připadá v úvahu, je často jiţ do 

značné míry narušeno, a proto bývá velice obtíţné, ne-li mnohdy nemoţné, osobu 

schopnou ujmout se péče o mladistvého nalézt.  

 

8.3. Úvahy de lege ferenda 

 V době svého přijetí představoval ZSM svébytnou právní úpravu s mnoha 

podstatnými odchylkami od úpravy obecné. Novelou trestního řádu provedenou 

zákonem č. 459/2011 Sb., která výrazným zpŧsobem proměnila systém rozhodování o 

vazbě a posílila principy výjimečnosti a subsidiarity vazby, došlo v některých ohledech 

k podstatnému sblíţení těchto doposud odlišných právních reţimŧ. V současném znění 

ZSM jsou některá ustanovení v zásadě duplicitní s úpravou obsaţenou v trestním řádu. 

Případným vypuštěním těchto ustanovení ZSM by došlo nejenom ke zjednodušení a ke 

zpřehlednění právní úpravy, ale zároveň by také byly odstraněny i některé vzájemné 

nesouladnosti mezi těmito úpravami.
77

  

                                                 
77 Lze například poukázat na ustanovení § 47 odst. 6 ZSM, které je ve své podstatě duplicitní s § 72a 

odst. 5 TŘ (zde obsaţená úprava je dokonce v určitém ohledu pregnantnější). Rozdíl ve vymezení 

okamţiku, od něhoţ se počítá lhŧta (doba) trvání vazby (viz § 47 odst. 5 ZSM a § 72a odst. 4 TŘ) byl 
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 Téţ jsem názoru, ţe s ohledem na to, ţe zmíněnou novelou bylo rozhodování o 

dalším trvání vazby svěřeno výhradně soudu, ztrácí specifická úprava obsaţená v § 47 

ZSM své opodstatnění, jeţ jistě ve své době měla vzhledem k tehdy účinnému znění 

trestního řádu. Dle mého mínění by mutatis mutandis mohlo být de lege ferenda o trvání 

vazby mladistvých rozhodováno podle obecného reţimu. ZSM by pak mohl upravovat 

pouze nutné garance, zejm. stran délky vazby mladistvého. Určitou „pojistku“ by např. 

mohly představovat pro tyto případy zvlášť stanovené podstatně zkrácené nejvyšší 

přípustné doby trvání vazby.  

 Poptávku po legislativních změnách a zjednodušení právní úpravy potvrdily i 

výsledky dotazníkového šetření provedeného mezi specialisty na trestnou činnost 

mládeţe
78

 (Diblíková, 2013, s. 216). V prŧměru aţ polovina z dotázaných odborníkŧ 

nebyla se současnou právní úpravou vazby mladistvých spokojena. Za největší problém 

byla označena doba trvání vazby a její prodluţování. V této souvislosti bylo 

respondenty navrhováno stanovení delších lhŧt pro trvání vazby (např. místo dvou 

měsícŧ tři) či zavedení moţnosti jejich častějšího prodluţování, popř. téţ zkrácení 

15denní lhŧty pro podání návrhu na jejich prodlouţení (např. na 5 dnŧ). Mimoto se však 

objevily taktéţ hlasy pro celkové sjednocení těchto dvou doposud odlišných procesních 

reţimŧ rozhodování o trvání vazby.  

                                                                                                                                               
jiţ popsán v pozn. č. 55. Tuto diferenci by bylo moţno shledat rovněţ za bezdŧvodnou. Se zřetelem k 

§ 1 odst. 3 ZSM lze za do určité míry nadbytečné povaţovat ustanovení § 49 ZSM, které obsahuje 

výčet opatření, jimiţ je moţné vazbu mladistvého nahradit. Nadto upozorněme na skutečnost, ţe 

zákonodárce do tohoto ustanovení formulačně nepromítl změny provedené z. č. 45/2013 Sb.; výčet 

§ 49 ZSM tak v sobě nezahrnuje moţnost nahrazení vazby uloţením některého z předběţných 

opatření.  

78 Prŧzkum provedl Institut pro kriminologii a sociální prevenci v roce 2010. Dotazníkového šetření se 

zúčastnilo celkem 156 respondentŧ - 84 státních zástupcŧ a 72 soudcŧ. Výsledky prŧzkumu byly 

uveřejněny v publikaci IKSP (Večerka et al., 2011), jejich shrnutí bylo pak prezentováno také 

v periodiku Trestněprávní revue (Diblíková, 2013).  
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9. Kontrolní mechanismy dodržování práv osob ve výkonu 

vazby 

 Domnívám se, ţe zájem odborné veřejnosti se v souvislosti s institutem vazby 

v převáţné míře upíná na příslušnou právní úpravu obsaţenou v trestním řádu, tedy 

zejména na otázky, za jakých podmínek je moţné vazbu uvalit, jakým zpŧsobem se 

rozhoduje o jejím dalším trvání a po jak dlouhou dobu je moţné obviněného ve vazbě 

drţet. Poněkud stranou zájmu tak však, dle mého názoru, stojí problematika samotného 

výkonu vazby. Na obviněné přitom nejcitelněji dopadají právě konkrétní ţivotní 

podmínky v dané vazební věznici, jeţ se jich kaţdodenně a bezprostředně dotýkají. 

Otázky právní spojené s jejich vazbou jsou pak vesměs výlučnou záleţitostí obhájcŧ; 

pro obviněné jsou tyto rozhodovací procedury vzdálené a často nesrozumitelné.  

 Podmínky výkonu vazby, jakoţ i práva a povinnosti osob ve vazbě pobývajících, 

upravuje zákon č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby. ZVV je dále konkretizován příslušnou 

prováděcí vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 109/1994 Sb., kterou se vydává řád 

výkonu vazby. Ostrahu obviněných a jiné úkoly vyplývající z výkonu vazby zajišťuje 

Vězeňská sluţba ČR (§ 3 odst. 1 ZVV). Postavení a jednotlivá oprávnění příslušníkŧ 

Vězeňské sluţby jsou, kromě výše uvedených předpisŧ, upraveny téţ v z. č. 555/1992 

Sb., o Vězeňské sluţbě a justiční stráţi České republiky.  

 Je nezbytné zdŧraznit, ţe ve výkonu vazby se většinově nacházejí osoby 

doposud neodsouzené, proto je nutné vţdy vŧči nim ctít zásadu presumpce neviny a 

dokud nebyla pravomocným odsuzujícím rozsudkem soudu jejich vina vyslovena, 

pohlíţet na ně jako na nevinné. V prŧběhu výkonu vazby smí být dále dle § 2 ZVV 

obviněný podroben jen těm nezbytným omezením, jeţ jsou nutná ke splnění účelu 

vazby z hlediska jejího dŧvodu a k zachování stanoveného vnitřního pořádku a 

bezpečnosti. Při zacházení s obviněným by mělo být vţdy dbáno zásad humanity; lidská 

dŧstojnost obviněného nesmí být poniţovaná a obviněný nemŧţe být podrobován 

fyzickému ani psychickému nátlaku.  

 Mám za to, ţe otázka nastavení podmínek výkonu vazby, tedy stanovení 

vězeňského reţimu, ţivotních podmínek osob vazebně vězněných, jejich práv a 

povinností apod., je především problematikou sociální a z čistě právního hlediska 

záleţitostí ne příliš spornou. Z pohledu právního je však jiţ dŧleţitá otázka 
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vynutitelnosti takto nastavených podmínek a kontroly jejich dodrţování.  

 V této kapitole se proto budeme zabývat problematikou kontroly výkonu vazby a 

dohledem nad dodrţováním podmínek v rámci výkonu vazby stanovených.
79

 

Představíme si postupně jednotlivé subjekty tuto kontrolu realizující a popíšeme, jakými 

právními prostředky a nástroji disponují. Taktéţ se pokusíme upozornit na případné 

nedostatky či diskutabilní otázky s tímto spojené. Zaměříme se především na dozor 

prováděný státním zastupitelstvím, který v systému kontroly nad výkonem vazby hraje 

klíčovou a nezastupitelnou roli.  

 

9.1. Dozor státního zastupitelství 

 Pravomoc státního zastupitelství provádět dozor nad výkonem vazby je zaloţena 

ustanovením § 4 odst. 1 písm. b) zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství 

(StZast), jeţ určuje, ţe státní zastupitelství: „vykonává dozor nad dodržováním právních 

předpisů v místech, kde se vykonává vazba, trest odnětí svobody, ochranné léčení, 

zabezpečovací detence, ochranná nebo ústavní výchova, a v jiných místech, kde je podle 

zákonného oprávnění omezována osobní svoboda.“ Jak je patrno, dozor státních 

zástupcŧ se neomezuje pouze na výkon vazby, ale zahrnuje i jiná místa, kde na základě 

zákona je omezována osobní svoboda osob. § 4 odst. 1 písm. b) StZast odkazuje
80

 na 

zákonnou úpravu váţící se k jednotlivým zařízením v tomto ustanovení vymezeným - 

pravomoc k dozoru, podmínky jeho výkonu a jednotlivá oprávnění státních zástupcŧ 

jsou tak stanoveny v příslušných zákonech.
81

 Postup státních zástupcŧ při provádění 

                                                 
79 Pojmy „kontrola“ nebo „dohled“ zde nechápu ve významu čistě právním, ale pojímám je largo sensu, 

jako kterýkoliv právní instrument, jímţ jsou výkon vazby a dodrţování stanovených podmínek 

sledovány.  

80 Viz návětí ustanovení § 4 StZast: „Státní zastupitelství v rozsahu, za podmínek a způsobem 

stanoveným zákonem“.  

81 Pravomoc státních zástupcŧ provádět dozor nad místy, kde je omezena osobní svoboda osob, je kromě 

ZVV upravena téţ i v: 

- § 78 z. č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících 

zákonŧ 

- § 40 z. č. 129/2008 Sb., o výkonu zabezpečovací detence a o změně některých souvisejících 

zákonŧ 

- § 39 z. č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských 

zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonŧ 

(pouze nad dodrţováním právních předpisŧ při výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy). 

Výkon ochranného léčení je sice, kromě příslušných ustanovení trestního řádu (§ 351 aţ 353 TŘ), 

nově také upraven v hlavě VI. (§ 83 aţ 89) z. č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních sluţbách, 

dozorová pravomoc státního zastupitelství nad ochranným léčením (jeho ústavní formou) však dána 

není, a státní zástupci tak dozor nad výkonem ochranného léčení neprovádějí.  
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tohoto dozoru je pak rovněţ upraven v interním normativním aktu - pokynu obecné 

povahy nejvyššího státního zástupce č. 10/2012 ze dne 2. 11. 2012, o výkonu dozoru 

nad dodrţováním právních předpisŧ v místech, kde je podle zákonného oprávnění 

omezována osobní svoboda.  

 V případě vazby je příslušným ustanovením explicitně vymezujícím podmínky 

dozoru nad dodrţováním právních předpisŧ při výkonu vazby § 29 ZVV. Příslušné 

dozor provádět je krajské státní zastupitelství, v jehoţ obvodu je vazba vykonávána. 

Vlastní dozor se realizuje zejména pravidelnými a soustavnými prověrkami a kontrolou 

provedených opatření. K zajištění dozoru mají státní zástupci k dispozici poměrně 

široký okruh oprávnění (§ 29 odst. 2 ZVV). Mohou např. kdykoliv navštěvovat místa, 

kde se výkon vazby provádí, nahlíţet do příslušných spisŧ či dokladŧ, mají právo 

hovořit s obviněnými bez přítomnosti třetích osob, prověřovat, zda příkazy a rozhodnutí 

Vězeňské sluţby jsou v souladu se zákony a jinými právními předpisy, ţádat od 

zaměstnancŧ Vězeňské sluţby potřebná vysvětlení aj. Jestliţe státní zástupce při dozoru 

zjistí, ţe určitá osoba se nachází ve vazbě v rozporu s příslušným rozhodnutím, nebo ţe 

zde rozhodnutí, které by bylo právním podkladem pro pobyt obviněného ve vazbě, 

vŧbec není, mŧţe nařídit, aby takováto osoba byla ihned propuštěna na svobodu. 

Klíčovým je pak oprávnění vydávat příkazy směřující k zachovávání právních předpisŧ 

platných pro výkon vazby, jeţ je povinna Vězeňská sluţba, jak výslovně stanoví § 29 

odst. 3 ZVV, bez odkladu provést.  

 Dozor státních zástupcŧ nad místy, kde dochází k omezení osobní svobody, je 

poměrně samostatnou a svébytnou agendou státního zastupitelství. Tento typ dozoru je 

dŧleţité zásadně odlišovat od „běţného“ dozoru státních zástupcŧ nad postupem 

policejních orgánŧ v přípravném řízení trestním (srov. především § 174 TŘ). 

Nejvýznamnější rozdíl spočívá v odlišné roli, jeţ státní zástupce v těchto řízeních 

zaujímá. V přípravném řízení státní zástupce vystupuje jako dominus litis a podstatným 

zpŧsobem se podílí na jeho prŧběhu. Při výkonu dozoru zde státní zástupce posuzuje 

nejenom zákonnost, ale téţ i účelnost postupu policejních orgánŧ. V rámci dozoru pak 

disponuje, kromě jiného, právem udělovat policejním orgánŧm závazné pokyny, rušit 

jimi učiněná nezákonná nebo neodŧvodněná rozhodnutí či opatření a nahrazovat je 

vlastními nebo právem přikázat, aby úkony ve věci prováděla jiná osoba sluţebně činná 

v policejním orgánu. Státní zástupce taktéţ mŧţe činnost dozorovaných policejních 



 

~ 88 ~ 

orgánŧ i sám realizovat a osobně provést jednotlivý úkon či dokonce celé vyšetřování. 

Výše uvedená oprávnění však státní zástupce konající dozor nad výkonem vazby 

postrádá. V tomto případě je totiţ oprávněn striktně posuzovat toliko jen dodrţování 

právních předpisŧ, nikoliv tedy účelnost či vhodnost postupu dozorovaných orgánŧ. 

Rovněţ nemŧţe sám ani převzít a realizovat činnost příslušníkŧ Vězeňské sluţby, rušit 

či měnit jejich rozhodnutí nebo přikázat, aby určitý úkon provedl jiný příslušník 

Vězeňské sluţby.  

 Ve své době v této souvislosti Jiří Crha v článku publikovaném v periodiku 

Státní zastupitelství (2010c) kritizoval přístup některých státních zástupcŧ, kteří, dle 

jeho názoru, si často nebyli dostatečně vědomi odlišností dozoru nad výkonem vazby od 

dozoru vykonávaného v přípravném řízení trestním. Státní zástupci provádějící dozor 

nad výkonem vazby mnohdy při posuzování porušení právních předpisŧ zohledňovali i 

jiné konkrétní okolnosti případu, např. materiální či personální vybavení dané věznice, 

aniţ by tak pojímali toto porušení jako skutečnost per se. Pakliţe zvaţovali vydání 

určitého příkazu, hodnotili i jeho účelnost, a často tak nařizovali jenom taková opatření, 

jeţ byly věznice schopné provést. V mnoha případech tak pro nemoţnost jeho splnění 

dozorující státní zástupce příkaz neudělil a omezil se pouze na neformální upozornění či 

doporučení řediteli dané věznice. Tímto postupem však státní zástupci nejenom 

překračovali svou pravomoc, kdyţ svŧj dozor neomezovali výhradně na posuzování 

souladu s právními předpisy, ale téţ ji zároveň nenaplňovali tím, ţe byli zdrţenliví k 

vydávání příkazŧ (Crha, 2010c, s. 25). Pravděpodobně právě na tuto neblahou praxi 

reagoval i nejvyšší státní zástupce, kdyţ ve svém pokynu obecné povahy č. 10/2012 

nově a mnohem podrobněji neţ v předcházejícím příslušném pokynu obecné povahy 

nejvyšší státní zástupkyně č. 5/2008 specifikoval, jak mají státní zástupci v těchto 

situacích správně postupovat.
82

  

 Jiţ výše bylo zdŧrazněno, ţe státní zástupci jsou oprávněni v rámci svého dozoru 

dle § 29 ZVV kontrolovat výlučně dodrţování právních předpisŧ. Pro bliţší definování 

                                                 
82 Čl. 8 odst. 1 tohoto předpisu stanoví:  

 „(…) Příkaz nelze nahradit doporučením, projednáním, upozorněním ani jiným postupem mimo 

působnost státního zastupitelství.“ 

 V odst. 2 je pak uvedeno: 

 „Státní zástupce se nezabývá tím, zda má dozorovaný subjekt pro splnění příkazu vytvořeny věcné, 

finanční, organizační či personální podmínky. Od vydání příkazu může upustit pouze v tom případě, 

jestliže porušení právních předpisů již prokazatelně skončilo a současně je z konkrétních okolností 

zřejmé, že opakování takového porušení je vyloučeno.“  
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dozoru státních zástupcŧ nad výkonem vazby je tak podstatné právě vymezení okruhu 

těchto předpisŧ. Dle J. Crhy (2012, s. 50–51) by měl právní předpis, aby mohl být 

předmětem dozoru, splňovat kumulativně tři kritéria. Daný právní předpis musí být 

uplatňován Vězeňskou sluţbou ČR jako orgánem zajišťujícím výkon vazby (srov. § 3 

odst. 1 ZVV, § 1 odst. 1 z. č. 555/1992 Sb.), je nutno, aby byl uţíván při výkonu vazby 

(§ 29 odst. 1 ZVV), a konečně, jak vyplývá z § 4 odst. 1 písm. b) StZast ve spojení s § 4 

ZVV, byl aplikován v místech výkonu vazby, tedy ve vazebních věznicích, popř. ve 

zvláštních odděleních věznic.
83

 Právě poslední kritérium s sebou přináší určité 

teoretické otázky, zejména stran toho, kde všude mohou příslušní státní zástupci dozor 

provádět.  

 

9.1.1. Místní vymezení dozoru nad výkonem vazby 

 Ustanovení § 4 ZVV stanovuje, ţe vazba se vykonává „ve vazební věznici nebo 

ve zvláštním oddělení věznice“. ZVV ani jiný zákonný předpis explicitně definici pojmu 

„věznice“ neobsahují. V běţném jazyce a v obecném společenském vnímání je věznice 

určitým zařízením, budovou, kam jsou umísťováni vězni.
84

 Pokud bychom však 

takovéto vymezení pojmu „věznice“ akceptovali, museli bychom, ve shodě s tím, co 

bylo uvedeno na konci předcházející kapitoly, dospět k závěru, ţe příslušní státní 

zástupci jsou oprávněni provádět dozor pouze v prostorách budov dané věznice, a 

nikoliv mimo ně, např. tedy tam, kde probíhá eskorta obviněného nebo v místech, kde 

obvinění vykonávají zaměstnání. Dle mého mínění je nutné toto pojetí odmítnout a 

pojem „věznice“ vykládat v institucionálním slova smyslu, v sobě zahrnujícím nejenom 

samotný objekt věznice, ale téţ i její personál a jím vykonávaná reţimová opatření nad 

zde drţenými osobami. Argumentem pro toto stanovisko mŧţe být ustanovení § 1 

odst. 4 z. č. 555/1992 Sb., jeţ vazební věznici vymezuje jako organizační jednotku 

Vězeňské sluţby. Taktéţ i Jakub Chromý (2010, s. 31) se domnívá, ţe „místo, kde se 

                                                 
83 Z uvedených kritérií plyne, ţe státní zástupci v praxi provádějí dozor především nad dodrţováním 

příslušných ustanovení ZVV a ŘVV, popř. za splnění podmínek i ustanovení jiných právních předpisŧ 

(srov. např. § 17 odst. 2 z. č. 555/1992 Sb.). Předestřeným kritériím nevyhovují, a dozoru tak 

nepodléhají (viz Crha, 2012, s. 50–53) předpisy trestní, pracovněprávní, sluţební, zdravotní a další 

nemající přímou souvislost s výkonem vazby. Předmětem dozoru rovněţ nejsou ustanovení upravující 

postup jiných subjektŧ neţ Vězeňské sluţby - OČTŘ, Ministerstva spravedlnosti, samotného 

obviněného, ale téţ např. Generálního ředitelství Vězeňské sluţby při vydávání interní normotvorby, 

neboť zde se nejedná o postup konkrétní věznice jakoţto místa výkonu vazby.  

84 Např. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost (Filipec et al., 2010, s. 490) popisuje věznici jako 

„budovu, kde jsou drţeni vězňové“.  
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vykonává vazba“, je nutné chápat largo sensu, tedy nejenom jako samotnou budovu 

věznice, ale je nutné do něho pojmout i jiná místa, kde je obviněný na základě 

příslušných ustanovení trestního řádu drţen proti své vŧli a která vykazují přímou 

souvislost s výkonem vazby ve vazební věznici nebo ve zvláštním oddělení věznice.
85

 

K těmto závěrŧm lze dospět i teleologickým výkladem. Zákonodárce jistě neměl v 

úmyslu omezit výkon vazby pouze na prostory vazebních věznic, a mimo ně tak 

zpŧsobit určité právní „vakuum“ a případné obtíţe s tímto spojené.  

 

9.1.2. Problematika „rozmluvy“ obviněného s jinými osobami po skončení jednání 

soudu 

 I přes výše uvedené teoretické úvahy v praktické rovině státní zástupci nemají o 

své pravomoci vykonávat dozor i mimo objekty věznic pochyb. Spornější je však mezi 

nimi v praxi otázka, v jakém rozsahu je výkon vazby, potaţmo dozor nad ním, prováděn 

v budovách soudu (Crha, 2010a, s. 34). V této souvislosti někteří odborníci upozornili 

na jeden praktický právní problém. V mnoha případech dochází k tomu, ţe předseda 

senátu (samosoudce) po skončení jednání soudu před opětovným odvedením 

obviněného do vazební věznice povolí jeho rozmluvu s příbuznými či jinými 

přítomnými osobami, které by za jiných okolností nebyly oprávněny s obviněným 

hovořit. Diskutabilní mŧţe být právní povaha této „rozmluvy“. Nabízí se otázka, zdali 

se v této době obviněný nachází ve výkonu vazby a zdali mŧţe předseda senátu 

(samosoudce) k uskutečnění této rozmluvy svolit.  

 Na jedné straně lze argumentovat (Chromý, 2010, s. 32) tím, ţe předseda senátu 

(popř. samosoudce) vede a řídí prŧběh hlavního líčení či veřejného zasedání (srov. 

§ 203 a 204 TŘ, § 238 TŘ) a jestliţe tedy rozmluvu povolí, pouze realizuje svou 

pŧsobnost v rámci probíhajícího soudního jednání. Tomuto nasvědčuje i skutečnost, ţe 

s tímto postupem počítá i příslušné nařízení generálního ředitele Vězeňské sluţby ČR 

č. 11/2006, o vězeňské a justiční stráţi.
86

  

                                                 
85 Této problematice a výkladu pojmu „věznice“ se podrobně věnuje ve svém článku také Lumír Crha 

(2010a), který zevrubným rozborem příslušných ustanovení ZVV a jiných právních předpisŧ dospěl 

k obdobnému úsudku: „Ze všech těchto důvodů činím závěr, že obviněný vykonává vazbu „ve vazební 

věznici“ na všech místech, na nichž je podroben režimovým opatřením vazební věznice jakožto 

instituce podle ZVV a ŘVV“(Crha, 2010a, s. 34).  

86 Dle § 118 odst. 1 písm. j) tohoto nařízení je velitel eskorty, mimo jiné, povinen umoţnit „rozmluvu“ 

s jinou neţ oprávněnou osobou jen po souhlasu předsedy senátu. Případnou rozmluvu s eskortovanou 

osobou je pak nutno provést v místě určeném předsedou senátu, vţdy však mimo eskortní místnost 
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 Naproti tomu je však moţné namítat, ţe dané soudní jednání v okamţiku, kdy se 

rozmluva nejčastěji koná, jiţ skončilo. Z tohoto dŧvodu dle Jiřího Crhy (2010b, s. 147) 

předseda senátu (samosoudce) nemá pro povolení rozmluvy zákonného oprávnění. 

Taktéţ i samotná rozmluva nemá vŧbec ţádnou oporu v trestním řádu, v ZVV či v jiném 

zákonném předpise, a její reţim je ryze neformální; nejsou tak právně upraveny 

podmínky, za nichţ se má rozmluva konat, a není téţ stanoveno, kdo nese za její prŧběh 

odpovědnost. Pokud soudce provedení rozmluvy připustí, měl by dle Crhy (2010b, 

s. 147) velitel eskorty Vězeňské sluţby na základě výše uvedeného umoţnění rozmluvy 

odmítnout s odŧvodněním, ţe poţadovaný postup by byl v rozporu s předpisy 

upravujícími výkon vazby. Toto by měl velitel eskorty učinit i přes úpravu obsaţenou 

v příslušném nařízení generálního ředitele Vězeňské sluţby, protoţe ta předjímá postup, 

který není v souladu se zákonnými předpisy.  

 

9.2. Kontrolní činnost Veřejného ochránce práv 

(dle § 1 odst. 3 z. č. 349/1999 Sb.) 

 Novela č. 381/2005 Sb. zákona č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv 

(VeřOchr), nově přiřknula v ustanovení § 1 odst. 3 tohoto zákona Veřejnému ochránci 

práv pravomoc provádět systematické návštěvy míst, kde se nacházejí nebo mohou 

nacházet osoby omezené na svobodě veřejnou mocí nebo v dŧsledku své závislosti na 

poskytované péči, a to za účelem posílení ochrany těchto osob před mučením, krutým, 

nelidským, poniţujícím zacházením nebo trestáním a jiným špatným zacházením. 

Konkrétnější vymezení zařízení, na něţ se pŧsobnost Veřejného ochránce práv provádět 

tyto návštěvy vztahuje, obsahuje § 1 odst. 4 VeřOchr. Ze zde uvedeného výčtu je 

zřejmé, ţe v porovnání s dozorem státního zástupce je rozsah zařízení, ve kterých je 

Ochránce oprávněn svou pravomoc vykonávat, podstatně širší a zahrnuje nejenom 

instituce, kde jsou osoby omezeny na své osobní svobodě „de iure“ veřejnou mocí (tedy 

včetně vazebních věznic), ale taktéţ i místa, kde dochází k omezení osobní svobody 

„de facto“ následkem závislosti na poskytované péči (zařízení sociálních sluţeb, 

zdravotnická zařízení, zařízení sociálně-právní ochrany dětí apod.).  

In concreto ve spojitosti s výkonem vazby ve vazebních věznicích je moţno říci, 

                                                                                                                                               
(Crha, 2010b. s. 146–147).  
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ţe tuto kontrolní činnost realizovanou Veřejným ochráncem práv nelze svou povahou a 

intenzitou dát na roveň soustavnému dozoru prováděnému příslušnými státními 

zástupci, a je ji tak moţné povaţovat jen za doplňkový instrument rozšiřující škálu 

nástrojŧ zajišťujících ochranu práv vězněných osob. Tomuto odpovídá i fakt, ţe od 

1. ledna 2006, tedy od doby, kdy byl poprvé Ochránce oprávněn tuto pravomoc 

uplatňovat, byly vazební věznice předmětem systematických návštěv pouze jednou, a to 

na přelomu let 2009/2010.
87

 Autoři komentáře k zákonu o státním zastupitelství 

(Kocourek a Záruba, 2004, s. 430) v této souvislosti rovněţ poukazují na skutečnost, ţe 

rozdílná je i povaha a účel těchto dvou kontrolních mechanismŧ. Státní zástupci při 

svém dozoru hájí především veřejný zájem na dodrţování právních předpisŧ, 

v dŧsledku čehoţ jsou tak chráněna i práva vězněných osob. Na druhé straně úlohou 

Veřejného ochránce práv, jako nezávislé instituce vykonávající roli prostředníka mezi 

občanem a státem, je primárně právě ochrana jednotlivých osob v kontrolovaných 

zařízeních umístěných.  

 Při provádění vlastních návštěv má Veřejný ochránce práv některá oprávnění 

obdobná oprávněním státních zástupcŧ při výkonu jejich dozoru - mŧţe vstupovat do 

všech prostor věznice, nahlíţet do spisŧ a jiných písemností, vyţadovat informace a 

vysvětlení, klást otázky zaměstnancŧm Vězeňské sluţby, rozmlouvat s obviněnými bez 

přítomnosti jiných osob aj. (viz § 15–16 ve spojení s § 21a odst. 1 VeřOchr). Na rozdíl 

od státních zástupcŧ Ochránce při těchto návštěvách posuzuje nejenom dodrţování 

právních předpisŧ, ale mŧţe téţ upozorňovat na nevhodnost či neúčelnost jednotlivých 

postupŧ či opatření. Za určitý nedostatek by mohla být pokládána skutečnost, ţe 

Ochránce nemá jako dozorující státní zástupci právo vydávat příkazy k zachovávání 

příslušných právních předpisŧ. Toto oprávnění by však neodpovídalo charakteru a 

                                                 
87 V prŧběhu svého šetření navštívil Veřejný ochránce práv čtyři vazební věznice - v Hradci Králové, 

Litoměřicích, Ostravě a v Praze - Ruzyni. Podmínky, za nichţ byla v těchto věznicích vazba 

vykonávána, podrobil Ochránce kritice: „(…) faktické podmínky ve vazbě jsou často výrazně horší než 

při samotném výkonu trestu odnětí svobody. Hlavními důvody jsou personální poddimenzovanost a 

nevhodné prostory pro výkon vazby (malé cely se špatnými hygienickými podmínkami), které jsou 

důsledkem zastaralého architektonického uspořádání objektů, neumožňující často žádnou činnost 

prováděnou mimo celu. Vězeňská služba není schopna uspokojivě zajistit naplňování programů 

zacházení s obviněnými v rozsahu stanoveném zákonem o výkonu vazby“ (Varvařovský, 2011, s. 136). 

Podrobná zpráva o těchto provedených návštěvách, včetně konkrétního popisu zjištěných nedostatkŧ a 

doporučení Ochránce ke zlepšení situace, je dostupná na oficiálních internetových stránkách 

Veřejného ochránce práv (Motejl, 2010). Určité shrnutí těchto zjištění a doporučení lze pak nalézt také 

v Souhrnné zprávě o činnosti Veřejného ochránce práv za rok 2010 (Varvařovský, 2011, s. 136–141).  
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koncepci instituce Veřejného ochránce práv
88

, jenţ pŧsobí zejména svou autoritou a 

osobností a disponuje především „měkkými“ nápravnými prostředky.  

 O zjištěních učiněných při vykonaných návštěvách Ochránce dle § 21a odst. 3 

VeřOchr vypracovává zprávu, ve které předkládá i svá doporučení nebo návrhy opatření 

potřebných k nápravě. Dané zařízení, popř. i jeho zřizovatel nebo příslušný úřad, 

v případě výkonu vazby tedy např. daná vazební věznice či Generální ředitelství 

Vězeňské sluţby ČR, jsou povinny se ke zprávě (resp. téţ k doporučením nebo návrhŧm 

na opatření k nápravě) na výzvu Ochránce ve lhŧtě jím stanovené vyjádřit. Jestliţe 

Ochránce vyjádření ve lhŧtě neobdrţí anebo jej shledá nedostatečným, je oprávněn o 

tomto vyrozumět nadřízený úřad, event. mŧţe rovněţ o svých zjištěních informovat 

veřejnost (srov. § 21a odst. 4 ve spojení s § 20 odst. 2 VeřOchr).  

 Obecně lze konstatovat, ţe hlavním posláním instituce ombudsmana, stejně jako 

jeho české formy Veřejného ochránce práv, je zejména na podkladě individuálních 

podnětŧ poskytovat ochranu osobám před nezákonným či nesprávným postupem 

veřejné správy, popř. před její nečinností.
89

 Provádění systematických návštěv zákonem 

vymezených zařízení je činností spíše vedlejší a Ochránci byla svěřena hlavně s cílem 

naplnit závazky vyplývající z mezinárodního práva.
90

 K tomuto rozšíření pŧsobnosti 

Veřejného ochránce práv někteří odborníci vyjádřili určité výhrady, neboť byli toho 

názoru, ţe by tato pŧsobnost měla příslušet spíše jinému orgánu (konkrétně míněno 

např. státnímu zastupitelství) neţ Veřejnému ochránci práv, jehoţ účel je primárně právě 

výše uvedený (k tomu srov. Sládeček, 2011, s. 50–52, 68). Veřejný ochránce práv, 

pŧvodně svou povahou „malý“ orgán, se tak postupem doby stává jakýmsi „sběrným 

dvorem“ (Sládeček, 2011, s. 50) rŧzných, spolu do značné míry nesouvisejících, 

pravomocí, coţ by ve výsledku mohlo jeho činnost notně zatěţovat a sniţovat jeho 

efektivitu.
91

  

                                                 
88 Taktéţ i v rámci mezinárodního srovnání lze říci (Sládeček, 2011, s. 16), ţe instituce ombudsmana 

obecně nemá pravomoc vydávat příkazy či dokonce jako „vyšší“ instance meritorně rozhodovat nebo 

jinak zasahovat do činnosti zkoumaných úřadŧ.  

89 K tomu srovnejme § 1 odst. 1 VeřOchr: „Veřejný ochránce práv (…) působí k ochraně osob před 

jednáním úřadů a dalších institucí uvedených v tomto zákoně, pokud je v rozporu s právem, 

neodpovídá principům demokratického právního státu a dobré správy, jakož i před jejich nečinností, a 

tím přispívá k ochraně základních práv a svobod.“  

90 Tyto závazky pro ČR plynou z Opčního protokolu k Úmluvě proti mučení a jinému krutému, 

nelidskému či poniţujícímu zacházení nebo trestání, který mj. po smluvních státech vyţaduje v této 

oblasti vytvoření „národního preventivního mechanismu“.  

91 Tento trend nadále pokračoval i po přijetí novely č. 381/2005 Sb. Z. č. 314/2008 Sb. stanovil právo 
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9.3. Další mechanismy kontroly nad výkonem vazby 

 Evropská úmluva o zabránění mučení a nelidskému či poniţujícímu zacházení 

nebo trestání, jíţ je Česká republika vázána, v návaznosti na čl. 3 Úmluvy zřídila 

Evropský výbor pro zabránění mučení a nelidskému či poniţujícímu zacházení nebo 

trestání (Výbor) a zaloţila jeho kontrolní kompetenci. Výbor v rámci této kompetence 

má právo, s cílem posílit ochranu osob před mučením a před nelidským či poniţujícím 

zacházením nebo trestáním, navštěvovat jakákoliv místa spadající pod jurisdikci daného 

smluvního státu, kde se nacházejí osoby zbavené svobody veřejnou mocí (tedy i 

věznice, v nichţ je vykonávána vazba); k tomu mu náleţí další s tím související 

oprávnění. Výstupem těchto návštěv je vţdy oficiální zpráva, která mŧţe mj. obsahovat 

danému státu Výborem předloţená konkrétní doporučení k nápravě. Smluvní stát je pak 

následně povinen v termínu, jenţ Výbor určí, ke zprávě vypracovat své vyjádření. Tuto 

činnost Výboru nelze povaţovat za formu systematické kontroly (Marečková, 2004, 

s. 280), jednotlivé návštěvy se totiţ uskutečňují v několikaletých intervalech, a to vţdy 

pouze v několika málo vybraných zařízeních.  

 Podobným právem provádět návštěvy určených zařízení, kde jsou nebo mohou 

být umístěny osoby zbavené svobody, disponuje na mezinárodní úrovni dále také 

Podvýbor pro prevenci mučení a jiného krutého, nelidského či poniţujícího zacházení 

nebo trestání Výboru proti mučení. Tento orgán byl ustaven Opčním protokolem k 

Úmluvě proti mučení a jinému krutému, nelidskému či poniţujícímu zacházení nebo 

trestání, jehoţ smluvní stranou se stala i ČR.  

 Na úrovni vnitrostátní pak kontrolu dodrţování právních a interních předpisŧ 

upravujících povinnosti příslušníkŧ a občanských zaměstnancŧ Vězeňské sluţby ČR při 

zacházení s osobami ve výkonu vazby provádí taktéţ dle § 4b z. č. 555/1992 Sb. 

Ministerstvo spravedlnosti. Při výkonu kontroly Ministerstvo postupuje dle kontrolního 

řádu, z. č. 255/2012 Sb. (viz § 4c z. č. 555/1992 Sb. ve spojení s § 1 z. č. 255/2012 Sb.).  

 Vnitřní kontrolu nad jednotlivými vazebními věznicemi jako organizačními 

jednotkami Vězeňské sluţby ČR vykonává Generální ředitelství (srov. § 1 odst. 4 

                                                                                                                                               
Ochránce podávat návrh na zahájení řízení podle zákona o řízení ve věcech soudcŧ a státních zástupcŧ 

a zúčastnit se tohoto řízení (§ 1 odst. 8 VeřOchr). Antidiskriminačním zákonem (z. č. 198/2009 Sb.) 

byla agenda Ochránce rozšířena o pŧsobnost ve věcech práva na rovné zacházení a ochrany před 

diskriminací (§ 1 odst. 5 a § 21b VeřOchr). Zákonem č. 427/2010 Sb. pak byla Ochránci udělena 

oprávnění související se sledováním úkonŧ příslušných orgánŧ při vyhošťování cizincŧ, a to včetně 

sledování výkonu trestu vyhoštění cizince, který byl vzat do vyhošťovací vazby (§ 1 odst. 6 VeřOchr).  
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z. č. 555/1992 Sb.). Zachovávání příslušných předpisŧ samotnou Vězeňskou sluţbou 

ČR pak kontroluje jí nadřízený orgán, tedy Ministerstvo spravedlnosti (viz § 4a z. č. 

555/1992 Sb.). Je nutné podotknout, ţe tato kontrolní činnost se zaměřuje především na 

otázky správy, hospodaření s majetkem státu, organizačního zajištění ochrany a 

bezpečnosti apod., nikoliv tedy primárně na vlastní výkon vazby.  

 Za určitou formu kontroly largo sensu lze, dle mého názoru, téţ pokládat 

moţnost obviněných k uplatnění svých práv a oprávněných zájmŧ podávat stíţnosti a 

ţádosti vymezeným orgánŧm příslušným k jejich vyřízení (srov. § 20 ZVV, § 60–62 

ŘVV); a dále pak právo zasílat dle § 13 odst. 3 ZVV korespondenci nepodléhající 

kontrole a za podmínek § 13a ZVV bez odposlechu a pořizování záznamu telefonovat 

státním orgánŧm ČR, mezinárodním organizacím, které jsou dle mezinárodních úmluv 

příslušné k projednávání podnětŧ týkajících se ochrany lidských práv, a dalším určeným 

subjektŧm (srov. také § 40–43 a § 43a ŘVV).  

 

9.4. Doporučení de lege ferenda 

Nezdá se, ţe by právní úprava dozoru nad výkonem vazby činila v praxi státním 

zástupcŧm váţné obtíţe. Rovněţ i zákonodárce neshledal, prozatím, v této úpravě 

nedostatky - rozsáhlá novela ZVV č. 276/2013 Sb. účinná od 1. 1. 2014 ponechala 

předmětná ustanovení prakticky beze změn. Problém spojený s vymezením místa 

výkonu vazby není tak naléhavým, aby bylo nutné ho v nejbliţší době řešit. Ovšem za 

účelem zabránění případným výkladovým sporŧm a ve shodě s obecnou snahou 

neustále zkvalitňovat právní řád doporučuji, aby zákonodárce v některé z dalších novel 

tohoto zákona lépe tato ustanovení specifikoval. Podobně jako JUDr. Chromý (2010, 

s. 32) se i já domnívám, ţe by bylo v budoucnu vhodné určitým zpŧsobem na úrovni 

zákonné reglementovat provádění výše rozebírané „rozmluvy“, a tak odstranit spory 

ohledně její přípustnosti a pochyby stran právní povahy a reţimu tohoto „institutu“ a 

oprávnění jednotlivých orgánŧ při jeho realizaci.  
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10. Problematika volebního práva vazebně vězněných osob - 

právní a faktické překážky výkonu aktivního volebního práva 

Výše jsme se zabývali zejména trestněprávními aspekty institutu vazby. Ovšem 

výkon vazby mŧţe s sebou přinášet i jiné neţ trestněprávní konsekvence, a to i 

v oblastech práva, kde bychom to moţná příliš neočekávali.  

Podnětem ke zpracování této kapitoly pro mne byl odborný článek Marka 

Antoše a Jakuba Drápala (2012) se signifikantním názvem „Volební právo vězňŧ: 

zelená je teorie, šedý je strom ţivota“, jenţ byl uveřejněn v periodiku Trestněprávní 

revue. Autoři v článku upozornili na některé nedostatky právní úpravy váţící se 

k aktivnímu volebnímu právu osob umístěných ve věznicích, které ve svém dŧsledku 

v některých ohledech výkon tohoto práva znesnadňují, či dokonce znemoţňují. Ačkoliv 

závěry učiněné v tomto článku jsou dle mého názoru poměrně závaţné, adekvátní 

pozornosti, jak mi při osobní konzultaci potvrdil Marek Antoš, jeden z autorŧ, se této 

problematice doposud nedostalo. Toto je i jeden z dŧvodŧ, proč jsem se rozhodl na tuto 

problematiku ve své práci poukázat. V rámci této kapitoly se tak pokusím poznatky 

autorŧ verifikovat a dále na ně navázat. V souladu se zaměřením této práce však svŧj 

záběr oproti autorŧm poněkud zúţím. Problematice se tak budeme věnovat primárně ve 

vztahu k osobám vazebně vězněným, nikoli k osobám vykonávajícím trest odnětí 

svobody.  

Podobně jako autoři článku i já jsem za účelem další analýzy podal Generálnímu 

ředitelství Vězeňské sluţby ČR ţádost o poskytnutí informací dle z. č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím. Ve dvou časově na sebe navazujících podáních 

jsem si vyţádal údaje o volební účasti vězňŧ v jednotlivých věznicích ve volbách 

proběhnuvších v posledních několika letech a, jelikoţ nejsou veřejně dostupné, taktéţ 

znění příslušných interních předpisŧ Vězeňské sluţby upravujících postup při zajištění 

prŧběhu jednotlivých voleb. Tyto předpisy lze nalézt v příslušných přílohách 

připojených k této práci.
 92

  

                                                 
92 Jedná se o tyto předpisy: 

- nařízení generálního ředitele Vězeňské sluţby ČR č. 30/2010, o organizaci a prŧběhu voleb do 

Parlamentu České republiky  

- nařízení generálního ředitele Vězeňské sluţby ČR č. 8/2014, o organizaci a prŧběhu voleb do 

Evropského parlamentu  

- pokyn č. 5/2012 Sbírky pokynŧ ředitele odboru správního Generálního ředitelství VS ČR, 
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Právo podílet se na správě věcí veřejných svobodnou volbou svých zástupcŧ je 

ústavním právem kaţdého občana zakotveným v čl. 21 odst. 1 Listiny. Toto právo, 

stejně jako jiné základní právo nebo svoboda, mŧţe být omezeno jen za podmínek čl. 4 

Listiny. Meze tohoto práva tak mohou být upraveny pouze zákonem, přičemţ tato 

zákonná omezení musí pro všechny případy splňující stanovené podmínky platit stejně; 

při pouţívání těchto ustanovení o mezích pak vţdy musí být šetřeno podstaty a smyslu 

tohoto práva. Nelze v této souvislosti téţ opomenout čl. 22 Listiny, jenţ představuje 

stran práv politických základní interpretační pravidlo: „Zákonná úprava všech 

politických práv a svobod a její výklad a používání musí umožňovat a ochraňovat 

svobodnou soutěž politických sil v demokratické společnosti.“ Konkrétní podmínky 

výkonu volebního práva v rámci jednotlivých typŧ voleb vymezují příslušné zákony.
93

  

Mezi podstatné atributy či principy volebního práva se bezpochyby řadí jeho 

všeobecnost. To potvrzuje i dikce odst. 3 čl. 21 Listiny (srov. také čl. 18 odst. 1 a 2, 

čl. 56 odst. 1 a čl. 102 odst. 1 Ústavy). Princip všeobecnosti předpokládá, ţe z účasti na 

volbách nemŧţe být, ať uţ jde o pozici voliče či kandidáta, vyloučena ţádná vrstva nebo 

skupina obyvatelstva. V souvislosti s aktivním volebním právem výraz „všeobecné“ 

vyjadřuje skutečnost, ţe kaţdý občan - volič má právo volit, a tím se tak 

prostřednictvím svých zvolených zástupcŧ podílet na politickém řízení společnosti 

(Klíma et al., 2009a, s. 219).
94

 Jak jsme jiţ mnohokrát v této práci zdŧraznili, ve vztahu 

k osobám vazebně stíhaným je nezbytné obecně ctít zásadu presumpce neviny. 

Nahlíţeno poněkud z jiného úhlu se tak domnívám, ţe je k této zásadě nutné přihlíţet i 

                                                                                                                                               
kterým se vydává harmonogram úkolŧ k zajištění volby prezidenta  

- nařízení generálního ředitele Vězeňské sluţby ČR č. 54/2010, o organizaci a prŧběhu voleb do 

zastupitelstev obcí a krajŧ  

- pokyn č. 4/2014 Sbírky pokynŧ ředitele odboru správního Generálního ředitelství VS ČR, 

kterým se vydává harmonogram úkolŧ k zajištění voleb do Senátu Parlamentu České republiky a 

do zastupitelstev obcí konaných ve dnech 10. a 11. října 2014 

93 Jednotlivé volby jsou na úrovni zákonné v českém právním řádu upraveny v pěti předpisech: 

- z. č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých 

dalších zákonŧ (volParl) 

- z. č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonŧ (volEvparl) 

- z. č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonŧ (volprez) 

- z. č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajŧ a o změně některých zákonŧ (volzastkraj) 

- z. č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonŧ (volzastobc).  

94 Podobně jako v případě jiných volebních principŧ se i zde jedná jen o jakýsi ideální postulát. Příslušná 

právní úprava by měla být konstruována tak, aby se tomuto ideálu co nejvíce blíţila. Zároveň je jistě 

moţné, a někdy i z praktických dŧvodŧ nutné, z tohoto principu připustit určité výjimky, které by však 

vţdy měly sledovat legitimní cíl a splňovat podmínku proporcionality. V účinné zákonné úpravě se 

toto hlavně projevuje ve vymezení obecných předpokladŧ volebního práva (věk, občanství) a ve 

stanovení tzv. překáţek ve výkonu volebního práva.  
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při výkonu volebního práva. Vzhledem k tomuto a taktéţ se zřetelem k výše uvedenému 

principu všeobecnosti mám tedy za to, ţe neexistuje legitimní dŧvod k tomu, aby osoby 

vazebně vězněné byly určitým zpŧsobem v této věci sankcionovány či omezovány, nebo 

dokonce z moţnosti výkonu svého aktivního volebního práva vylučovány.  

Na základě poskytnutých dokumentŧ a účinné zákonné úpravy jsem provedl 

analýzu, v rámci níţ jsem dospěl k závěru, ţe současná úprava vztahující se 

k volebnímu právu vazebně vězněných osob vykazuje určité nedostatky, se kterými nyní 

na následujících řádcích čtenáře seznámím. Dle intenzity a povahy omezení výkonu 

tohoto práva rozřazuji jednotlivé druhy voleb do tří skupin. Rád bych v této souvislosti 

upozornil, ţe následující pasáţe k náleţitému porozumění vyţadují určitou alespoň 

základní znalost problematiky volebního práva. Cílem této kapitoly s ohledem na 

zaměření práce není podat zevrubnější výklad tohoto právního odvětví, nýbrţ poukázat 

na některé jeho problematické aspekty pojící se k institutu vazby.  

 

10.1. Překážky volebního práva osob vazebně vězněných v rámci 

jednotlivých druhů voleb 

 

10.1.1. Volby do Poslanecké sněmovny ČR, Evropského parlamentu a volba 

prezidenta republiky 

 Lze konstatovat, ţe v případě těchto celostátních voleb jsou omezení aktivního 

volebního práva osob ve výkonu vazby nejniţší. Dŧvodem je zejména skutečnost, ţe 

krom stálých seznamŧ voličŧ jsou v těchto volbách rovněţ vedeny tzv. zvláštní seznamy 

voličŧ (srov. § 6 volParl a § 32 volprez). Ve zvláštních seznamech jsou evidováni 

občané, kteří jsou z rŧzných příčin dislokováni na místě nacházejícím se mimo územní 

obvod obecního úřadu, v němţ jsou přihlášeni k trvalému pobytu, popř. kteří z těchto 

dŧvodŧ nemohou volit ve svém volebním okrsku, v jehoţ stálém seznamu jsou zapsáni. 

Jak příslušné zákony uvádějí, toto se týká např. osob pobývajících ve zdravotnických 

zařízeních, v zařízeních sociálních sluţeb, školských zařízeních pro výkon ústavní či 

ochranné výchovy nebo ve školských zařízeních pro preventivně výchovnou péči anebo 

v jiných obdobných institucích a v neposlední řadě téţ osob vykonávajících v objektech 

věznic vazbu, zabezpečovací detenci či trest odnětí svobody.  

Příslušný obecní úřad v místě jejich umístění je ex officio povinen tyto osoby 
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před začátkem hlasování ve lhŧtách stanovených v příslušných zákonech zapsat do 

zvláštního seznamu voličŧ, a to na základě údajŧ, které mu poskytne osoba stojící v čele 

daného ústavu, objektu nebo zařízení, tedy v případě vazební věznice její ředitel.
95

 

V tomto okamţiku však jiţ nastává určitý problém. Vnitřní předpisy Vězeňské sluţby 

totiţ vyţadují, aby vězni, pokud se chtějí voleb zúčastnit, odevzdali příslušný tiskopis 

„Nahlášení k zápisu do zvláštního seznamu voličŧ“ (resp. seznamu voličŧ pro volby do 

Evropského parlamentu).
96

 Odmítne-li obviněný vyplněný tiskopis podepsat, vystavuje 

se nebezpečí, ţe nebude do zvláštního seznamu zapsán, a nebude moci tak své volební 

právo realizovat. Domnívám se, ţe tento poţadavek obsaţený v příslušných  interních 

předpisech lze povaţovat za překročení zákonem vymezeného rámce; zákonná úprava 

totiţ zápis do zvláštního seznamu voličŧ nepodmiňuje ţádnou formální podmínkou, 

tedy ani vyplněním a podepsáním určitého formuláře. V dŧsledku toho, ţe moţnost 

výkonu volebního práva je vázána na jejich předchozí projev vŧle (na rozdíl od jiných 

oprávněných voličŧ), mŧţe se ochota vězňŧ hlasování se zúčastnit sniţovat, coţ se ve 

výsledku mŧţe projevit i v niţší celkové volební účasti u této skupiny voličŧ. Taktéţ 

z hlediska praktického není dle mého názoru tento postup zcela odŧvodněný. Vězeňská 

sluţba jistě potřebnými údaji disponuje a je s to je příslušnému obecnímu úřadu 

poskytnout, aniţ by musela od vězňŧ vyţadovat zmíněný tiskopis.  

Ještě poněkud sloţitější situace ovšem mŧţe nastat při volbách do Evropského 

parlamentu. Jak upozorňuje M. Antoš (2008, s. 141–142), zákon o volbách do EP v § 28 

odst. 2 stanoví, ţe příslušný obecní úřad ve výše uvedených případech do seznamu 

voličŧ pro volby do EP zanáší pouze voliče, jiţ mají svŧj trvalý pobyt hlášen mimo jeho 

správní obvod. Zákon, pravděpodobně v dŧsledku legislativně-technického pochybení, 

                                                 
95 Jelikoţ voleb do Evropského parlamentu (EP) se mohou zúčastnit nejenom občané ČR, ale za 

stanovených podmínek rovněţ i občané jiných členských státŧ EU, je zákonná konstrukce v případě 

voleb do EP poněkud odlišná. V těchto volbách totiţ nejsou vedeny stálé a zvláštní seznamy voličŧ (s 

výjimkou zvláštních seznamŧ vedených zastupitelskými úřady), ale seznamy voličŧ pro volby do 

Evropského parlamentu. Ovšem podobně i do tohoto seznamu obecní úřad zanese voliče, jeţ nemají 

ve správním obvodu tohoto obecního úřadu trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na území ČR a kteří 

by jinak spadali do kategorie voličŧ zapisovaných do zvláštních seznamŧ (srov. § 28 odst. 2 

volEvparl).  

96 K tomu srov. § 4 nařízení generálního ředitele VS ČR č. 30/2010, § 2 odst. 6 pokynu č. 5/2012 ředitele 

odboru správního Generálního ředitelství VS ČR; stran zápisu do seznamu voličŧ pro volby do 

Evropského parlamentu pak § 3 odst. 5 nařízení generálního ředitele VS ČR č. 8/2014. Tento tiskopis 

se vyhotovuje ve dvou exemplářích. Obě vyhotovení musí být vězněm podepsána. Jedno vyhotovení 

se odesílá za účelem zápisu do zvláštního seznamu voličŧ (seznamu voličŧ pro volby do Evropského 

parlamentu) obecnímu úřadu v místě dislokace věznice, druhé pak jako potvrzení, ţe daná osoba byla 

k zápisu do zvláštního seznamu voličŧ nahlášena, obecnímu úřadu v místě trvalého pobytu osoby.  



 

~ 100 ~ 

tak nepamatuje na voliče, kteří pobývají v zařízení v obci, v níţ mají trvalý pobyt, ale 

zároveň s tím se však v rámci správního obvodu daného obecního úřadu nacházejí 

mimo volební okrsek, do něhoţ by za jiných okolností náleţeli. Jediným řešením tak 

v těchto případech je vyuţít institutu voličského prŧkazu, coţ ovšem s sebou 

nevyhnutelně opět přináší nemalé administrativní poţadavky.
97

 Za této situace pak 

nezbývá nic jiného, neţ realizaci volebního práva osob umístěných v jednotlivých 

věznicích zajišťovat poněkud krkolomným zpŧsobem. Vězni jsou tak, chtějí-li, aby jim 

byla volba v těchto specifických případech umoţněna, nuceni ve dvou vyhotoveních 

vyplnit a podepsat „Ţádost o vydání voličského prŧkazu pro volby do Evropského 

parlamentu“ (srov. § 3 odst. 2 a § 4 nařízení generálního ředitele VS ČR č. 8/2014).  

 

10.1.2. Volby do Senátu ČR 

 Také ve volbách senátních jsou vedeny zvláštní seznamy voličŧ. V případě voleb 

do Senátu ČR se v těchto seznamech evidují občané mající trvalý pobyt v ČR v 

 některém z volebních obvodŧ, ve kterých se v daný termín senátní volby konají (srov. 

§ 6 odst. 4 volParl). Připomeňme, ţe kaţdé dva roky se obměňuje sloţení 1/3 Senátu 

(srov. čl. 16 odst. 2 Ústavy) - volby tedy zpravidla probíhají ve 27 volebních obvodech. 

Za těchto okolností by se osoba vazebně vězněná mohla voleb zúčastnit, jedině jestliţe 

by byly kumulativně splněny dvě základní podmínky. Volby by se tak v daném termínu 

musely konat ve volebním obvodu, v němţ je obviněný přihlášen k trvalému pobytu, a 

rovněţ současně spolu s tím ve volebním obvodu, ve kterém se nachází daná věznice.  

Jak vidno jen z čistě matematického hlediska, moţnost současného naplnění 

obou výše uvedených podmínek je poměrně nízká. Nicméně příslušný vnitřní předpis 

Vězeňské sluţby jde v tomto ohledu ještě dále. Nařízení generálního ředitele VS ČR 

č. 30/2010 v § 3 odst. 1 in fine totiţ stanoví, ţe v případě voleb do Senátu ČR je 

                                                 
97 Voličský prŧkaz lze uplatnit ve všech typech voleb, vyjma voleb obecních (srov. § 6a volParl, § 30 

volEvparl, § 33 volprez, § 26a volzastkraj). Volič mŧţe o vydání voličského prŧkazu poţádat osobně 

(toto samozřejmě u vězňŧ nepřichází v úvahu) nebo prostřednictvím podání. To musí být příslušnému 

orgánu doručeno nejpozději 7 dnŧ (15 dnŧ dle volEvparl) přede dnem voleb. Voličský prŧkaz 

opravňuje k hlasování v jakémkoli volebním okrsku na území ČR (při volbách prezidentských a do 

Poslanecké sněmovny i ve zvláštním volebním okrsku v zahraničí). V případě voleb senátních pak 

umoţňuje hlasovat v libovolném volebním okrsku v rámci volebního obvodu, ve kterém se konají 

volby a v jehoţ územním obvodu má zároveň volič hlášen trvalý pobyt, nebydlí-li na území ČR, pak 

v rámci všech volebních obvodŧ, v nichţ se volby konají. Podobně pak ve volbách do zastupitelstev 

krajŧ dává voličský prŧkaz voliči právo hlasovat v kterémkoliv okrsku spadajícím do územního 

obvodu daného kraje, ve kterém volby probíhají a v němţ je volič přihlášen k trvalému pobytu.  
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oprávněna hlasovat pouze vězněná osoba, jeţ je přihlášena k trvalému pobytu v obci 

patřící do volebního obvodu, kde jsou volby vyhlášeny, ale to jen za předpokladu, ţe je 

umístěna ve věznici, která má sídlo, a to podtrhuji, ve shodném volebním obvodu. Je dle 

mého názoru nepochybné, ţe toto ustanovení je v rozporu se zákonnou úpravou, kdyţ 

nad rámec zákona zpřísňuje podmínky, za nichţ mŧţe být osoba vězněná zapsána do 

zvláštního seznamu voličŧ, a vylučuje tak některé občany z výkonu volebního práva. 

Zároveň tak dochází k diskriminaci převáţné části vězňŧ, a to těch, kteří se v prŧběhu 

voleb nacházejí ve věznicích mimo svŧj volební obvod. Souhlasím s M. Antošem a s 

J. Drápalem (2012, s. 229), ţe toto vyloučení početné skupiny vězňŧ z moţnosti účastnit 

se voleb postrádající zákonný podklad a provedené bez jakéhokoliv uváţení nelze 

označit jinak neţ za ryzí svévoli, jeţ je navíc výsledkem čiré nahodilosti (v závislosti na 

umístění osoby do konkrétní věznice). Pro úplnost dodejme, ţe téţ v případě senátních 

voleb je zápis do zvláštního seznamu voličŧ podmíněn vyplněním příslušného 

dokumentu: „Nahlášení k zápisu do zvláštního seznamu voličŧ“.  

 

10.1.3. Volby do zastupitelstev obcí a krajů 

 Ve volbách do zastupitelstev obcí a krajŧ nejsou oprávněny volit osoby 

vykonávající trest odnětí svobody; jedná se o případ jedné ze zákonných překáţek 

výkonu volebního práva (§ 4 odst. 2 písm. a) volzastobc a § 4 odst. 2 písm. a) 

volzastkraj). Tato překáţka ovšem z povahy věci samozřejmě nemŧţe být vŧbec 

uplatňována vŧči osobám vazebně vězněným, jimţ by měl být výkon volebního práva 

umoţněn bez omezení. Tak tomu i po čistě formální stránce skutečně je. Zákon nijak 

výslovně jejich volební právo nelimituje. Přes toto však lze říci, ţe fakticky v dŧsledku 

zákonem nastavených podmínek je moţnost realizace volebního práva těchto osob ve 

volbách do zastupitelstev obcí a krajŧ prakticky znemoţněna.  

Obecně za splnění stanovených předpokladŧ mají do příslušného zastupitelstva 

právo volit výhradně osoby, jeţ jsou v den voleb přihlášeny k trvalému pobytu v dané 

obci, popř. k trvalému pobytu v obci, která náleţí do územního obvodu daného kraje 

(srov. § 4 odst. 1 volzastobc a § 4 odst. 1 volzastkraj). Klíčovou okolností je absence 

zvláštních seznamŧ voličŧ. Proto v těchto volbách tak mŧţe volič hlasovat v zásadě 

pouze v místě, kde je zapsán ve stálém seznamu voličŧ. Z tohoto tak vyplývá, ţe osoba 

umístěná ve vazbě je oprávněna vykonat své volební právo, ať uţ v případě voleb 
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obecních či krajských, jen pakliţe je přihlášena k trvalému pobytu ve stejném volebním 

okrsku, ve kterém se nachází i daná věznice, v níţ vazbu vykonává. Takto nastavená 

úprava tak vylučuje z volebního práva naprostou většinu vazebně vězněných osob.  

V případě voleb do krajských zastupitelstev se jako určité řešení nabízí vyuţít 

voličského prŧkazu (§ 26a volzastkraj). Ten je však, krom splnění nezbytných 

formálních náleţitostí, moţné uplatnit jedině za podmínky, ţe se daná věznice a místo 

trvalého pobytu obviněného nacházejí ve stejném kraji. Zákon o volbách do 

zastupitelstev obcí pak institut voličských prŧkazŧ nezná vŧbec. Moţná účast osob ve 

výkonu vazby v obecních volbách se tak pohybuje v ryze teoretické rovině. Toto 

potvrzuje i skutečnost, ţe, jak vyplývá z údajŧ mi poskytnutých Vězeňskou sluţbou ČR, 

ze všech obviněných umístěných ve věznicích podmínky splnilo a bylo oprávněno volit 

ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2010 pouhopouhých šest osob, v roce 2014 pak 

taktéţ pouze šest osob.  

 

10.2. Absence platného dokladu totožnosti jako faktická překážka 

výkonu volebního práva 

 Obecným předpokladem pro to, aby volič mohl své volební právo vykonat, je u 

všech druhŧ voleb předloţení příslušného dokladu prokazujícího jeho totoţnost a státní 

občanství ČR, event. za stanovených podmínek občanství jiného členského státu EU 

(v případě voleb do EP) nebo státu, jehoţ občanŧm právo volit přiznává mezinárodní 

úmluva, kterou je ČR vázána a jeţ byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv 

(v případě obecních voleb). Pokud volič výše uvedené skutečnosti neprokáţe, není mu 

hlasování umoţněno (srov. § 19 odst. 3, 4 volParl, § 36 odst. 3, 4 volEvparl, § 41 odst. 

3, 4 volprez, § 31 odst. 3, 5 volzastkraj, § 33 odst. 3, 5 volzastobc).  

 Tento poţadavek se jeví jako logický a vhodný, ale v případě osob umístěných 

ve věznicích mŧţe někdy vytvářet poměrně zásadní překáţku pro realizaci jejich 

volebního práva. Jak poukazují Antoš s Drápalem (2012, s. 228), velká část vězňŧ 

platný občanský prŧkaz, popř. jiný příslušný platný doklad, nemá. Opatření nového 

dokladu či jeho výměna jsou v podmínkách věznice poměrně sloţité. Vězněné osoby 

navíc platný doklad ve věznici příliš nepotřebují, a nejsou tedy ani nikterak zvlášť 

k jeho obstarání motivovány.  

Naznačený problém se nejčastěji dotýká osob ve výkonu trestu odnětí svobody, 
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nelze ovšem vyloučit ani u vazebně vězněných, obzvláště pak u těch, jejichţ pobyt ve 

vazbě je delšího trvání.  

 

10.3. Shrnutí a návrhy de lege ferenda 

Na základě rozboru příslušných zákonných a interních předpisŧ konstatuji, ţe od 

publikování článku, jenţ mi byl inspirací pro napsání této kapitoly, nedošlo ve 

zkoumané problematice k  podstatným posunŧm. Ztotoţňuji se tak se závěrem autorŧ 

článku: „(…) současná právní úprava a její výklad obsahují řadu více či méně skrytých 

problémů, jež citelně zasahují do výkonu volebního práva vězňů“ (Antoš a Drápal, 

2012, s. 230). Lze tak dle mého názoru hovořit o tom, ţe v určitých aspektech je takto 

dotčen princip všeobecnosti volebního práva. Zvláště intenzivně toto vnímám právě ve 

vztahu k osobám vazebně vězněným, a to se zřetelem k zásadě presumpce neviny.  

Prvotní řešení této situace shledávám ve zrušení či ve změně výše uvedených 

sporných ustanovení příslušných vnitřních předpisŧ Vězeňské sluţby. Za potřebné 

především povaţuji v relaci k volbám senátním zrušení ustanovení § 3 odst. 1 in fine 

nařízení generálního ředitele VS ČR č. 30/2010, které volební právo limituje nad rámec 

zákona. Odstraněním této restrikce by tak bylo umoţněno volební právo vykonávat 

všem osobám, jimţ toto oprávnění náleţí podle zákonné úpravy.  

Rovněţ na úrovni jednotlivých volebních zákonŧ je moţno zvaţovat provedení 

některých změn. Předně by dle mého mínění bylo vhodné určitým zpŧsobem 

legislativně vyřešit problém nastíněný v podkapitole 10.1.1., týkající se seznamŧ voličŧ 

pro volby do EP. V úvahu dále přichází rozšíření institutu zvláštních seznamŧ voličŧ i 

na volby do zastupitelstev obcí a krajŧ. Proti tomuto lze oprávněně argumentovat, ţe v 

obou případech se jedná o volby lokální a neomezená účast všech vazebně vězněných 

by mohla podstatným zpŧsobem ovlivnit výsledek voleb v obci (v kraji), kde se daná 

věznice nachází. Domnívám se však, ţe zde není legitimního dŧvodu pro to, aby nebylo 

volební právo takto zajištěno alespoň těm obviněným (ale i jiným voličŧm, jiţ by 

splňovali stanovené podmínky), kteří jsou dislokováni ve stejné obci či ve stejném kraji, 

v němţ jsou přihlášeni k trvalému pobytu. Zvlášť pozitivní význam by toto mělo 

v krajských volbách a ve volbách do zastupitelstev velkých měst.  

V delším časovém horizontu se pak nabízí moţnost zavést do volebního procesu 

některé z dalších prvkŧ distančního hlasování - např. korespondenční hlasování či 
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hlasování prostřednictvím počítačové techniky nebo jiného technického zařízení. Tyto 

nástroje by analyzovanou problematiku mohly úspěšně vyřešit, a to díky tomu, ţe by 

umoţnily voliči se příslušných voleb zúčastnit prakticky bez ohledu na to, kde se právě 

nachází. Navíc by mohly tyto instrumenty i obecně napomoci k lepší dostupnosti a 

přívětivosti voleb pro běţného voliče.  
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Závěr 

Předmětem zkoumání této diplomové práce byl institut vazby, přičemţ záměrem 

práce nebylo podat jen určitou ucelenou charakteristiku tohoto institutu, nýbrţ taktéţ 

poukázat na některé zajímavé nebo problematické otázky, které se s vazbou pojí. 

V první části práce jsme se nejdříve zaměřili na ústavně a mezinárodněprávní vymezení 

práva na osobní svobodu a v rámci toho rovněţ i na institut vazby jako na jednu 

z výjimek z tohoto základního lidského práva. Posléze jsme jiţ na vazbu nahlíţeli 

převáţně prizmatem trestního práva procesního. Představili jsme si určitou obecnou 

definici tohoto institutu a zmínili jsme některé podstatné zásady a principy vztahující se 

k aplikaci vazby. Následně jsme jiţ svŧj zájem obrátili k právní úpravě obsaţené 

v oddílu prvním hlavy čtvrté trestního řádu. Při rozboru této vazební úpravy jsme se 

nejprve zaobírali materiálními předpoklady vazby, poté otázkami týkajícími se 

rozhodování o vazbě. V souladu se zaměřením a s cílem této práce jsme se však 

neomezili na pouhou deskripci příslušných zákonných ustanovení, ale téţ jsme 

dŧkladněji a detailněji rozebrali i některé z problémŧ či některé významné okolnosti 

z historie této právní úpravy.  

 Ve druhé části práce jsme soustředili svou pozornost na čtyři vybrané okruhy 

otázek, jeţ jsou určitým zpŧsobem s institutem vazby blíţe spjaté. Poněkud obšírněji a 

zevrubněji jsme se tak zabývali problematikou: 

- práva být slyšen ve vazebním řízení 

- vazby v řízení ve věcech mladistvých 

- kontrolních mechanismŧ dodrţování práv osob ve výkonu vazby 

- volebního práva vazebně vězněných osob.  

 Jiţ v úvodu jsem konstatoval, ţe téma institutu vazby je poměrně široké a, jak 

jsem se i v rámci této diplomové práce snaţil upozornit, do určité míry přesahuje 

hranice právních odvětví. Proto tak nebylo moţné v práci plně zachytit škálu 

jednotlivých oblastí zájmu, problémŧ či otázek, které lze v relaci k institutu vazby 

vysledovat. Je tak nepochybné, ţe v odborném diskurzu se objevily i některé jiné 

problematiky více či méně s vazbou související, jeţ v této práci nebyly předmětem 

podrobnějšího pojednání. Toto se kupříkladu týká jiţ v úvodu zmíněných zvláštních 

druhŧ vazeb - vyhošťovací vazby a vazeb upravených v zákoně o mezinárodní justiční 
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spolupráci ve věcech trestních. Ve spojitosti s rozhodováním soudu o vazbě 

v přípravném řízení, s přihlédnutím k příslušné judikatuře ESLP, byla v českých 

odborných kruzích rovněţ poměrně ţivě probírána problematika práva obviněného 

(popř. jeho obhájce) nahlédnout v těchto případech do vyšetřovacího spisu, a to 

především do těch jeho částí, které obsahují skutečnosti a dŧkazy, o něţ by se mělo 

rozhodnutí o vazbě opírat, a které jsou tak podstatné pro to, aby bylo moţno zákonnost 

vazby u soudu účinně napadnout. Některé další otázky pak vyvstávají v souvislosti 

s výkonem vazby. Zde však převáţně jde o otázky povahy sociální vztahující se k 

nastavení konkrétních ţivotních podmínek ve vazebních věznicích a k tomu, jaká práva 

jsou osobám ve výkonu vazby zaručena, nebo naopak jakým omezením jsou tyto osoby 

v prŧběhu svého pobytu ve vazební věznici vystaveny; toto vše je samozřejmě obecně 

nutno poměřovat se zásadou presumpce neviny a s ústavně a mezinárodněprávními 

kautelami zapovídajícími mučení nebo kruté, nelidské či poniţující zacházení. Stranou 

naší pozornosti taktéţ zŧstala problematika následného odškodnění za neoprávněné 

drţení ve vazbě ve smyslu čl. 36 odst. 3 Listiny, čl. 5 odst. 5 Úmluvy, popř. čl. 9 odst. 5 

MPOPP. V praxi se tak v prvé řadě jedná hlavně o záleţitosti týkající se 

konkrétní aplikace příslušných ustanovení zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za 

škodu zpŧsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním 

postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich 

činnosti, na jednotlivé případy takto vykonaných vazeb.  

 Z výše uvedeného výčtu, jenţ je ovšem, opět zdŧrazněme, výčtem toliko 

demonstrativním, je zřejmé, ţe vazba, resp. pobyt v ní, s sebou mŧţe přinášet rozličné 

konsekvence a z toho vyvěrající mnoţství otázek či problémŧ. Domnívám se tak, ţe při 

přemítání o tomto institutu či při jeho zkoumání je vhodné si toto uvědomit a na 

problematiku vazby tak vţdy nahlíţet v širších souvislostech.  

 Některé své názory k dílčím tématŧm, které byly předmětem druhé části práce, 

jsem jiţ předestřel v příslušných kapitolách. Nyní závěrem bych se rád se čtenáři podělil 

o několik svých poznatkŧ váţících se k tomu, co jest přece jenom v rámci institutu 

vazby stěţejní, tedy k příslušným zákonným ustanovením zahrnutým v oddílu prvním 

hlavy čtvrté trestního řádu.  

 Předmětná úprava prošla dlouhodobým a poměrně bohatým vývojem. Změny, 

jeţ byly v této oblasti uskutečněny v posledních letech, je dle mého mínění moţné 
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povaţovat za vesměs pozitivní. Kladně z tohoto hlediska hodnotím i derogační zásahy 

Ústavního soudu (srov. nálezy Pl. ÚS 45/04 a Pl. ÚS 6/10), které v posuzovaných 

věcech posléze přiměly zákonodárce k potřebným legislativním úpravám. Obecně lze 

tak říci, ţe došlo k vyřešení nejpalčivějších problémŧ vazební právní úpravy a k jejímu 

celkovému zkvalitnění. V této souvislosti bych pak rád konkrétně vyzdvihl zejména 

změny provedené novelou č. 459/2011 Sb. Zastávám názor, ţe tato novela znamenala 

pro právní úpravu vazby podstatný kvalitativní posun vpřed. Její přínos spatřuji 

především ve třech ohledech.  

Předně, touto novelou byla do trestního řádu zavedena za účelem realizace práva 

obviněného na slyšení v rámci rozhodování o vazbě nová procesní forma - vazební 

zasedání. Jaká spletitá anabáze tomuto předcházela a jak závaţný problém byl tímto 

řešen, není nutné dále zdŧrazňovat. To vše jsme si jiţ obsáhle vyloţili v kapitole 7.  

Druhý pozitivní moment pak shledávám v tom, ţe pravomoc rozhodnout 

v přípravném řízení o dalším trvání vazby byla přenesena z rukou státního zástupce na 

soud (soudce). I v právní úpravě účinné před novelou č. 459/2011 Sb. bylo moţno 

v těchto případech rozhodování soudu vyvolat, a to případnou stíţností proti danému 

usnesení státního zástupce. Mám však za to, ţe nynější podoba vazebního řízení, kdy jiţ 

v prvním stupni v přípravném řízení rozhoduje o dalším trvání vazby na návrh státního 

zástupce soudce, poskytuje obviněnému oproti předchozí právní úpravě lepší garance. 

Navíc, jak jsme si jiţ nastínili v kapitole 5.4.4.1., stran tohoto oprávnění státního 

zástupce panovaly určité pochyby z hlediska jeho souladu s čl. 8 odst. 5 Listiny a s čl. 5 

Úmluvy, jeţ byly tak touto novelou odstraněny. Nelze téţ opomenout to, ţe tímto 

krokem také došlo k určitému sjednocení rozhodujících subjektŧ v rámci vazebního 

rozhodování, a nyní tak v přípravném řízení jak o dalším trvání vazby, tak rovněţ o 

ţádosti obviněného o propuštění z vazby (nevyhoví-li ţádosti státní zástupce) rozhoduje 

soud (soudce).  

Konečně pak za třetí pozitivní aspekt povaţuji skutečnost, ţe bylo přistoupeno 

k celkové přeměně koncepčního pojetí rozhodování o trvání vazby a ţe do té doby 

fungující „dvojkolejný“ systém byl opuštěn a nahrazen systémem komplementárním. 

Detailněji jsme se touto otázkou zabývali zvláště v kapitole 5.4.2. V současnosti je tak 

vazební řízení oproti předcházející právní úpravě celkově jednodušší a efektivnější. 

Jednotlivá rozhodnutí, jimiţ je trvání vazby přezkoumáváno, jsou na sebe nyní 
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navázána a vzájemně se doplňují. Nedochází tak jiţ k nadměrnému zvyšování počtu 

rozhodování o vazbě, popř. dokonce k duplicitnímu rozhodování, které by mohlo vést 

k neúměrné zátěţi pro příslušné orgány, potaţmo tak i vŧbec k prŧtahŧm v projednávání 

vazebních věcí. Zároveň s tímto je však stále zajištěna dostatečná úroveň práv 

obviněného a je zaručeno, ţe vţdy nejpozději kaţdé tři měsíce bude oprávněnost trvání 

vazby přezkoumána a bude soudem rozhodnuto o případném propuštění obviněného na 

svobodu, nebo o tom, ţe se obviněný i nadále ve vazbě ponechává.  

Krom shora uvedených, novela provedená zákonem č. 459/2011 Sb. s sebou 

přinesla i některé jiné, ne moţná aţ tak zásadní, ale přesto prospěšné, změny. Příkladmo 

lze zmínit obecně posílení principu výjimečnosti vazby, sjednocení a upřesnění okruhu 

skutečností, které jsou příslušné OČTŘ povinny prŧběţně po celou dobu trvání vazby 

(tedy i v případech jednotlivých rozhodování o vazbě) zkoumat (srov. § 71 TŘ) či 

vymezení obligatorních obsahových náleţitostí odŧvodnění těch rozhodnutí o vazbě, 

jejichţ dŧsledkem je vzetí obviněného do vazby či jeho ponechání v ní (§ 73c TŘ).  

Na výše akcentovaných prvcích by dle mého přesvědčení měla být postavena i 

vazební úprava nové rekodifikace trestního řízení, jeţ je v současné době (březen 2015) 

připravována za tím účelem zřízenou Komisí pro nový trestní řád. Domnívám se, ţe 

s ohledem na kontinuitu a právní jistotu stran rozhodovací činnosti příslušných orgánŧ 

by bylo vhodné, aby případné modifikace vazebního práva byly charakteru spíše 

evolučního, nikoliv revolučního. Vzhledem k dramatickému dopadu, jaký má zbavení 

svobody na základní práva dotčené osoby, by vazba měla být nadále pouze krajním a 

výjimečným zajišťovacím opatřením uţívaným jen jako nejzazší procesně nezbytný 

prostředek ultima ratio. Nová právní úprava institutu vazby by taktéţ i v budoucnu měla 

vycházet z principŧ fakultativnosti, subsidiarity a proporcionality a z jiných základních 

zásad či principŧ, které se vztahují k vazební úpravě nynější.  

Jisté rezervy v rámci účinné právní úpravy spatřuji v naplňování principu 

subsidiarity vazby. Myslím si, ţe by bylo záhodno dále rozšířit škálu opatření 

nahrazujících vazbu, tak aby orgány rozhodující o vazbě získaly více prostoru k tomu, 

aby mohly obviněného ponechat na svobodě, případně rozhodnout o jeho propuštění z 

vazby. Pozitivní krok na této cestě byl jiţ učiněn zákonem č. 45/2013 Sb., o obětech 

trestných činŧ a o změně některých zákonŧ, jímţ byl výčet alternativních opatření 

doplněn o moţnost nahrazení vazby uloţením některého z předběţných opatření. Jako 
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další moţné rozšíření palety opatření substituujících vazbu se kupříkladu nabízí 

zavedení určité formy elektronického monitoringu (realizovaného např. pomocí 

elektronických náramkŧ), a to buď jako samostatného opatření nahrazujícího vazbu, 

nebo i jako určitého komplementu, kontrolního instrumentu, k jiţ existujícím opatřením. 

S potěšením jsem zaznamenal, ţe se v tomto směru v současnosti jiţ některé kroky 

uskutečňují.  

Pakliţe by se v prŧběhu rekodifikačních prací přistoupilo k zachování nynější 

koncepce vazebního řízení, bylo by, dle mého mínění, moţno zvaţovat, zdali dále 

neposílit subsidiární povahu ex officio rozhodování o dalším trvání vazby. V této 

souvislosti vyvstává otázka, zda např. příslušnou lhŧtu z dnešních 3 měsícŧ 

neprodlouţit na 6 měsícŧ. Z takto nastavené délky této lhŧty vycházel i pŧvodní vládní 

návrh zákona později schváleného a vyhlášeného ve Sbírce zákonŧ pod číslem 

459/2011 Sb. K této změně by však mohlo být přikročeno, pouze pokud by byla přitom 

v těchto případech zachována současná šíře instrumentária jiných procesních prostředkŧ 

umoţňujících uplatnit dostatečně efektivně právo na obhajobu a na soudní ochranu, tedy 

zejména obecná povinnost orgánŧ činných v trestním řízení prŧběţně zkoumat 

oprávněnost trvání vazby, moţnost obviněného podávat v určitých přiměřených lhŧtách 

ţádost o propuštění z vazby (bez časového omezení tehdy, vyskytnou-li se nové 

skutečnosti svědčící proti ponechání obviněného ve vazbě), zajištění práva obviněného 

na slyšení v rámci vazebního řízení a nutnost mít obhájce, nachází-li se osoba ve vazbě.  

Institut vazby je dŧleţitou součástí trestního řízení, jedním z jeho klíčových 

instrumentŧ, bez jehoţ existence by bylo často velice obtíţné, ne-li nemoţné, dosáhnout 

účelu trestního řízení. Z tohoto dŧvodu, i přes závaţné negativní dŧsledky, které z vazby 

pro v ní drţenou osobu vyplývají, by tento institut měl být i nadále v našem právním 

řádu upraven a orgány činnými v trestním řízení v nezbytných případech jako krajní a 

výjimečné opatření uplatňován.  

Nezbývá tak nic jiného, neţ úplným závěrem opětovně konstatovat, ţe vazba je 

určitým „zlem trestního řízení“, ale „zlem nutným“.  
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Seznam zkratek 

ČR Česká republika 

dův. zpráva dŧvodová zpráva k vládnímu návrhu zákona později schváleného 

a vyhlášeného ve Sbírce zákonŧ pod číslem 459/2011 Sb. 

EU Evropská unie 

EP Evropský parlament 

ESLP, Soud Evropský soud pro lidská práva 

IKSP Institut pro kriminologii a sociální prevenci 

Listina Listina základních práv a svobod 

Listina EU Listina základních práv Evropské unie 

MPOPP Mezinárodní pakt o občanských a politických právech 

OČTŘ orgány činné v trestním řízení 

OZ zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

PMS zákon č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační sluţbě a o změně 

zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních 

orgánŧ státní správy České republiky, ve znění pozdějších 

předpisŧ, zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění 

pozdějších předpisŧ a zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní 

ochraně dětí (zákon o Probační a mediační sluţbě)  

ŘVV vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 109/1994 Sb., kterou se 

vydává řád výkonu vazby  

Sb. Sbírka zákonŧ 

SbNU Sbírka nálezŧ a usnesení Ústavního soudu ČR 

Sb.NS Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu ČR 

StZast zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství 

TŘ zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád) 

TZ zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník 

Úmluva Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod (Evropská 

úmluva o ochraně lidských práv) 

ÚS Ústavní soud České republiky 

Ústava ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky 
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VeřOchr zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv 

volEvparl zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o 

změně některých zákonŧ 

volParl zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky 

a o změně a doplnění některých dalších zákonŧ 

volprez zákon č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně 

některých zákonŧ (zákon o volbě prezidenta republiky) 

volzastkraj zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajŧ a o 

změně některých zákonŧ 

volzastobc zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně 

některých zákonŧ 

VS ČR Vězeňská sluţba České republiky 

Výbor Evropský výbor pro zabránění mučení a nelidskému či 

poniţujícímu zacházení nebo trestání 

ZMJS zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve 

věcech trestních 

ZŘS zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních 

ZSM zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeţe za protiprávní 

činy a o soudnictví ve věcech mládeţe a o změně některých 

zákonŧ (zákon o soudnictví ve věcech mládeţe) 

ZVV zákon č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby 
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Seznam příloh 

 

 nařízení generálního ředitele Vězeňské sluţby ČR č. 30/2010, o organizaci a 

prŧběhu voleb do Parlamentu České republiky  

 nařízení generálního ředitele Vězeňské sluţby ČR č. 8/2014, o organizaci a prŧběhu 

voleb do Evropského parlamentu  

 pokyn č. 5/2012 Sbírky pokynŧ ředitele odboru správního Generálního ředitelství 

Vězeňské sluţby ČR, kterým se vydává harmonogram úkolŧ k zajištění volby 

prezidenta  

 nařízení generálního ředitele Vězeňské sluţby ČR č. 54/2010, o organizaci a 

prŧběhu voleb do zastupitelstev obcí a krajŧ  

 pokyn č. 4/2014 Sbírky pokynŧ ředitele odboru správního Generálního ředitelství 

Vězeňské sluţby ČR, kterým se vydává harmonogram úkolŧ k zajištění voleb do 

Senátu Parlamentu České republiky a do zastupitelstev obcí konaných ve dnech 

10. a 11. října 2014 

 

 Přílohy obsahují autentická znění výše uvedených vnitřních předpisŧ Vězeňské 

sluţby ČR, která mi byla poskytnuta na podkladě mých dvou ţádostí dle 

z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Rozhodnutí z 15. 1. 2015 o mé 

druhé ţádosti, a to včetně na základě ní zpřístupněných informací, lze nalézt na 

internetových stránkách Vězeňské sluţby ČR: 

http://vscr.cz/client_data/1/user_files/19/file/spr%C3%A1vn%C3%AD/Informace%201

06/Poskytnut%C3%A9%20informace/2015/2015_003_2.pdf 

[cit. 28. 4. 2015] 



















































Generální ředitelství Vězeňské služby České republiky 

S B Í R K A  P O K Y N Ů  

ředitele odboru správního 

Ročník 2014 

Pokyn č. 4 , 

kterým se vydává harmonogram úkolů k zajištění voleb do Senátu Parlamentu České 

republiky a do zastupitelstev obcí konaných ve dnech 10. a 11. října 2014 

Podle ustanovení § 19 odst. 3 nařízení generálního ředitele Vězeňské služby České 

republiky č. 19/2014, kterým se vydává organizační řád Vězeňské služby České republiky, 

a v souladu s ustanovením čl. 8 odst. 1 nařízení generálního ředitele Vězeňské služby České 

republiky č. 67/2007 o postupu při tvorbě vnitřních předpisů Vězeňské služby České republiky 

a k provedení nařízení generálního ředitele Vězeňské služby České republiky č. 30/2010 

o organizaci a průběhu voleb do Parlamentu České republiky a nařízení generálního ředitele 

Vězeňské služby České republiky č. 54/2010 o organizaci a průběhu voleb do zastupitelstev 

obcí a krajů s t a n o v í m  

§ 1 

Úvodní ustanovení 

(1) Na základě rozhodnutí prezidenta republiky č. 112/2014 Sb., o vyhlášení voleb 

do Senátu Parlamentu České republiky (dále jen „Senát“), do zastupitelstev obcí 

a zastupitelstev městských obvodů a městských částí ve statutárních městech 

a do zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev jeho městských částí jsou vyhlášeny 

volby na pátek 10. října 2014 a sobotu 11. října 2014. 

(2) Seznam volebních obvodů, ve kterých se uskuteční volby do Senátu, je uveden 

v příloze. 

§ 2 

Harmonogram úkolů 

(1) V termínu do dne 27. srpna 2014 je příslušník nebo zaměstnanec v pracovním 

poměru k Vězeňské služby České republiky
1)

, kterého pověří ředitel věznice, (dále jen 

„pověřený zaměstnanec“) povinen vejít ve styk s příslušným obecním úřadem a nahlásit 

předpokládaný počet oprávněných voličů, kteří budou v době konání voleb ve vazební věznici, 

věznici nebo ústavu pro výkon zabezpečovací detence (dále jen „věznice“) a dohodnout další 

součinnost se zástupci okrskové volební komise. 

                                                 
1)

 § 6 odst. 2 nařízení generálního ředitele Vězeňské služby České republiky č. 30/2010 o organizaci a průběhu 

voleb do Parlamentu České republiky. 



2 

(2) V termínu do dne 10. září 2014 je pověřený zaměstnanec povinen poučit osobu 

umístěnou ve výkonu vazby, výkonu trestu odnětí svobody a výkonu zabezpečovací detence 

(dále jen „vězněná osoba“) o: 

a) termínu konání voleb, 

b) jejím aktivním volebním právu, 

c) nutnosti mít při hlasování platný doklad totožnosti, 

d) možnosti požádat si pro volby do Senátu o vydání voličského průkazu. 

(3) V termínu do dne 3. října 2014 je pověřený zaměstnanec
2)

 povinen vyplnit 

a odeslat pro volby do Senátu tiskopis Nahlášení k zápisu do zvláštního seznamu voličů 

na všechny oprávněné voliče z řad vězněných osob. 

(4) V termínu do dne 3. října 2014 je pověřený zaměstnanec
3)

 povinen poučit vězněné 

osoby o průběhu voleb ve věznici a o způsobu hlasování. Dále má za povinnost být po celou 

dobu přípravy voleb nápomocen vězněné osobě při vyžadování osobních dokladů z domova 

anebo při jejich vydávání příslušným úřadem a při odesílání žádostí o vydání voličských 

průkazů. 

(5) V termínu do dne 9. října 2014 je pověřený zaměstnanec povinen připravit prostor 

pro hlasování, bude-li zřizován, včetně stanovených náležitostí. 

(6) V termínu do dne 13. října 2014 a v případě konání 2. kola voleb do 20. října 2014 

je pověřený zaměstnanec
4)

 povinen provést hlášení o průběhu voleb, a to v elektronické podobě 

do připraveného formuláře na intranetových stránkách odboru správního Generálního 

ředitelství Vězeňské služby České republiky. 

§ 3 

Účinnost 

Tento pokyn nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení a pozbývá platnosti dnem 31. října 

2014. 

V Praze dne 6. srpna 2014 

Č. j.: VS 11/038/001/2014-50/SPR/401 

Přílohy: 1/1 

Ředitel odboru správního 

Jaroslav Bauer 

v z. Mgr. et Bc. Kristýna Recinová v. r. 

                                                 
2)

 § 4 odst. 1 nařízení generálního ředitele Vězeňské služby České republiky č. 30/2010 o organizaci a průběhu 

voleb do Parlamentu České republiky. 
3)

 § 6 odst. 4 nařízení generálního ředitele Vězeňské služby České republiky č. 30/2010 o organizaci a průběhu 

voleb do Parlamentu České republiky. 
4)

 § 8 odst. 1 nařízení generálního ředitele Vězeňské služby České republiky č. 30/2010 o organizaci a průběhu 

voleb do Parlamentu České republiky. 



 

~ 123 ~ 

Abstrakt 

 Tématem diplomové práce jsou problémy institutu vazby. Cílem je pojednat o 

příslušné účinné právní úpravě, poukázat na některé problematické otázky s ní 

související a poskytnout určitý širší pohled na institut vazby. Práce je strukturována do 

10 kapitol, jež jsou rozčleněny do dvou částí. 1. část se zaměřuje převážně na rozbor 

vazební právní úpravy obsažené v oddíle 1. hlavy 4. trestního řádu. Před tímto je 

provedeno souhrnné ústavně a mezinárodněprávní vymezení osobní svobody a 

zkoumaného institutu vazby a následně i jeho obecná trestněprávní charakteristika. 2. 

část se pak věnuje čtyřem vybraným problematikám určitým způsobem spjatým s 

institutem vazby, a to problematikou práva být slyšen ve vazebním řízení, vazby v řízení 

ve věcech mladistvých, kontrolních mechanismů dodržování práv osob ve výkonu 

vazby a aktivního volebního práva vazebně vězněných osob.  

 

Abstract 

 The diploma thesis deals with the issues of the concept of criminal custody. 

The aim is to discuss the appropriate effective legislation, point out some problematic 

issues related to it and provide a broader look at the institution of custody. The work is 

divided into 10 chapters, which are divided into two parts. Part 1 focuses mainly on the 

analysis of detention rules contained in Section 1 of Chapter 4 of the Criminal 

Procedure Code. Preceding this, personal freedom is defined, summarized from the 

perspective of constitutional law and the definition of personal freedom in international 

law, and an examination of the institution of custody and subsequently its general 

character in terms of criminal law is undertaken. The second part is then devoted to the 

four chosen issues in some way connected with the institution of custody and that in 

terms of the issue of the right to be heard in the remand proceedings, custody in juvenile 

proceedings, control mechanisms for upholding of the rights of persons in custody and a 

prisoner’s right to vote.  
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Shrnutí 

 Tématem diplomové práce jsou problémy institutu vazby. Vazba je 

důležitým instrumentem trestního řízení, bez jehož existence by bylo mnohdy velice 

obtížné, ne-li nemožné, dosáhnout účelu trestního řízení. Vazba představuje pro osobu v 

ní drženou závažný zásah do jejích základních práv a svobod, a to hlavně do svobody 

osobní, přičemž vazba je zpravidla uplatňována v době, kdy nebylo o vině obviněného 

dosud pravomocně rozhodnuto. Proto je tak žádoucí institut vazby podrobovat stálému 

zkoumání a případné nedostatky příslušné právní úpravy důkladné analýze, tak aby bylo 

zajištěno, že vazba bude vždy jen krajním a výjimečným zajišťovacím opatřením ultima 

ratio a že případný dopad na základní práva a svobody vazebně vězněného bude, v 

rámci mezí, co nejmenší.  

 Záměrem práce tak není pouze provést rozbor právní úpravy institutu vazby, ale 

rovněž i poukázat na některé problematické či sporné otázky s vazbou se pojící. Práce je 

strukturována do dvou obsahových celků - na část první (kapitoly 1 až 6) a část druhou 

(kapitola 7 až 10). První, svým charakterem převážné deskriptivní, část má za cíl 

zejména určitým způsobem institut vazby uceleně popsat a analyzovat. 1. kapitola 

podává souhrnné vymezení osobní svobody a v rámci toho i institutu vazby, a to z 

pohledu českého ústavního práva a příslušných mezinárodních smluv. Při tomto je 

akcentována zvláště skutečnost, že vazba představuje jednu z výjimek z práva na osobní 

svobodu. V následující kapitole autor provádí obecnou trestněprávní charakteristiku 

institutu vazby; v této souvislosti jsou též zmíněny i některé podstatné zásady a 

principy, které se k aplikaci vazby váží a z nichž vycházejí i příslušná zákonná 

ustanovení. Stěžejní vazební úpravou zahrnutou v oddíle 1. hlavy 4. trestního řádu se 

zaobírají kapitoly 3 až 6. Pozornost je zaměřena nejprve na „hmotněprávní“ aspekty 

vazby - na zákonné podmínky, za kterých je možné osobu vzít do vazby, s důrazem na 

jednotlivé vazební důvody (kapitola 3.) a na opatření nahrazující vazbu (kapitola 4.) - 

posléze v kapitole 5. na otázky týkající se rozhodování o vazbě. Poslední kapitola 1. 

části se pak věnuje zákonnému vymezení nejvyšší přípustné doby trvání vazby.  

 Druhá část práce je vyhrazena čtyřem vybraným problematikám s institutem 

vazby určitým způsobem blíže spjatým. Těmito se autor zabývá poněkud obšírněji a 

více do hloubky, text koncipuje diskursivně. Výběrem jednotlivých problematik má být 
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prezentováno poněkud širší nahlížení na zkoumaný institut a mimo jiné i upozorněno na 

fakt, že s vazbou jsou spojeny rozličné konsekvence, jež ani nemusí mít povahu výlučně 

trestněprávní. 7. kapitola se zaobírá právem být slyšen ve vazebním řízení ve smyslu 

čl. 5 odst. 4 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod a ustálené judikatury 

Evropského soudu pro lidská práva, a to především otázkou jeho naplňování v kontextu 

české právní úpravy účinné před novelou trestního řádu č. 459/2011 Sb. a v rámci 

úpravy nynější. Rozbor zvláštních ustanovení z. č. 218/2003 Sb. vztahujících se k vazbě 

mladistvého je obsažen v 8. kapitole. 9. kapitola pojednává o problematice kontrolních 

mechanismů dodržování práv osob ve výkonu vazby, zejména pak o tom, jakým 

způsobem a jakými orgány jsou v českém právním řádu dané kontrolní činnosti 

zajišťovány. V závěrečné, 10., kapitole pak autor poukazuje na skutečnost, že pobyt ve 

vazbě taktéž s sebou přináší pro osoby zde umístěné určité překážky stran výkonu jejich 

aktivního volebního práva vyplývající z příslušných zákonných a interních předpisů.  

 

Summary 

 This thesis deals with the issues concerning the institution of criminal 

detention, or custody. Custody is an important instrument of criminal proceedings, 

without the existence of which it would often be very difficult, if not impossible, to 

achieve the purpose of criminal proceedings. Custody represents a serious restriction of 

fundamental rights and freedoms for the person being held, especially of personal 

freedom, whereas custody is usually applied during the time where the guilt of the 

accused has not yet been decided. Therefore, it is desirable to subject the institution of 

custody to constant examination and the possible shortcomings of the relevant 

legislation to thorough analysis, so as to ensure that custody will always be a last resort 

and an exceptional precautionary measure, ultima ratio, and that the potential impact on 

fundamental rights and freedoms of the prisoner will be, within limits, minimized.  

 The aim of this work is not only to analyze the legal regulation of custody, but 

also to highlight some problematic or controversial issues associated with it. The paper 

is divided into two content units - part one (chapters 1–6) and the part two (chapters                              

7–10). First, by its nature, is largely descriptive. This part aims mainly to describe and 

analyze the institution of custody in a coherent manner. Chapter 1 gives a summary 



 

~ 126 ~ 

definition of personal freedom and, as part of this, of the institution of custody, from the 

perspective of the Czech constitutional law and relevant international treaties. At the 

same time, particular emphasis is placed on the fact that custody is one of the 

exceptions to the right to personal liberty. In the next chapter, the author describes the 

general characteristics of the institution of criminal detention. In this context, some 

essential values and principles relating to custody and the relevant legislative provisions 

arising from these are also mentioned. Chapters 3 to 6 deal with the key legislation on 

detention included in Section 1 of Chapter 4 of the Criminal Procedure Code. Attention 

is focused in the first place on the “substantive” aspects of detention – to the legal 

conditions under which it is possible to take an individual into custody, with an 

emphasis on the individual reasons for custody (chapter 3.) and on measures applied in 

lieu of custody (chapter 4) – and later, in chapter 5, on the issues concerning the 

decision making process in regards to custody. The final chapter of part 1 is then 

dedicated to the legal definition of the lengthiest period of custody permissible.  

 The second part of the paper is reserved for four selected issues more closely 

tied to the institution of custody. The author at some length and in greater depth 

addresses these, and the text is conceived in the style of a discourse. The selection of 

various issues is intended present a somewhat broader perspective on the institution in 

question, and, among other things, to draw attention to the fact that varied consequences 

are associated with custody, which may not even be solely criminal in nature. Chapter 7 

deals with the right to be heard in the remand proceedings within the meaning of 

Article 5, paragraph 4 of the European Convention on Human Rights and the settled 

case law of the European Court of Human Rights, especially the question of its 

implementation in the context of Czech legislation in effect prior to the amendment of 

Criminal Procedure Code no. 459/2011 Coll. and in relation to the current version. 

Analysis of specific provisions of Act no. 218/2003 Coll., relating to juvenile detention 

is contained in Chapter 8. Chapter 9 deals with the issue of control mechanisms, which 

ensure upholding of the rights of persons in custody, and in particular, in which way and 

through which bodies in Czech law the given control activities are provided. In the 

final, 10th Chapter, the author points to the fact that the stay in detention also brings 

some obstacles for those detained to the active exercise of their voting rights, under the 

relevant statutory and internal regulations.  
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