
Abstrakt 

Tato práce představuje exkurz do trestněprocesního institutu vazby. Věnuje se 

především předpokladům a důvodům pro možnost vazební stíhání. V odborné literatuře 

je často tato problematika označována jako tzv. materiální vazební právo. Toto téma 

jsem si vybral zejména proto kontroverznost institutu vazby, protože koliduje s mnoha 

základními lidskými právy. 

Práce je členěna do sedmi kapitol. V úvodních kapitolách jsou uvedeny základy právní 

úpravy, teoretické definice a především principy, na kterých je tento institut vystavěn 

(např. subsidiarita). Ty jsou důležité zejména pro aplikaci vazby v praxi. Vazba totiž 

představuje jeden z nejtěžších zásahů do práva na osobní svobodu, proto jsou zde 

nastíněny požadavky Listiny základních práv a svobod, Úmluvy o ochraně lidských 

práv a svobod respektive Evropského soudu pro lidská práva.  

V druhé a třetí kapitole následuje výčet předpokladů nutných pro možnost o vazbě 

rozhodovat. Postupně je tak představena nutnost obvinění, důvodného podezření ze 

spáchání trestného činu nebo podklady pro rozhodnutí soudu. Nejkonkrétněji se práce 

zabývá tzv. důvody vazby. Kromě klasických důvodů práce popisuje i zvláštní případy 

uložení vazby. Vše je doplněno judikaturou Ústavního soudu a vyšších soudů. Některé 

konkrétní otázky jsou podrobně rozebírány s nastíněním možného řešení.  

Čtvrtá kapitola představuje alternativní možnosti nahrazení vazby. Práce popisuje 

případy, kdy jich lze užít a jejich využití v praxi. Na to pak navazuje kapitola pátá, která 

se týká předběžných opatření. Předběžná opatření jsou novým institutem trestního 

práva. Popsána je zejména jejich funkce, která může být i odlišná od vazby a následuje 

taxativní výčet s popisem jednotlivých opatření. 

Pátá kapitola se zabývá náhradou škody v případech, kdy došlo k tzv. neoprávněné 

vazbě. Nejprve se zaměřuji na podmínky uplatnění nároku a postup uplatnění. 

Následuje výčet, co vše lze nárokovat a závěry judikatury. Nakonec se pokouším o 

výhled do budoucna na příkladu konkrétní kauzy. 

 Práce přináší v poslední kapitole srovnání s německým právním řádem. Úprava vazby 

se českému velmi podobá, ale jsou zde jisté odlišnosti, na které by chtěla práce 



poukázat. Jedná se např. o speciální důvod závažnosti trestného činu. S ohledem na 

principy vazebního řízení se jedná důvod velice kontroverzní.  


