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1. Úvod 

 

Tématem své diplomové práce jsem si zvolil problematiku institutu vazby, 

zejména s ohledem na aktuálnost tohoto tématu a jistou míru kontroverznosti. Vazba je 

jedním ze zajišťovacích institutů trestního procesního práva a je jí nutno považovat za 

nejzazší zajišťovací instrument, který lze použít, když ostatní instrumenty nevedou ke 

splnění svého účelu. Užití vazby představuje pro obviněného velký zásah do jeho práv, 

zejména do práva na osobní svobodu, nedotknutelnosti jeho osoby a soukromí. 

V kontextu s vazbou je třeba vyzdvihnout princip presumpce neviny obviněného, 

kdy se má na obviněného pohlížet jako na nevinného až do vyslovení jeho viny 

pravomocným rozhodnutím příslušného soudu. Mnohem častěji je však obviněný 

v očích veřejnosti vazbou zbytečně kriminalizován a to zejména kvůli médiím. Jelikož 

je vazba velmi závažným a citelným zásahem do práv obviněného, je nutno tento 

institut co nejlépe upravit zákonem, aby byla stanovena přesná pravidla pro použití 

vazby a vazebně stíhanému byla dána garance přezkoumatelnosti vazebních rozhodnutí. 

Tím je naplněna zásada zákonnosti dle čl. 2 odst. 4 Ústavy, dále zásada práva na soudní 

ochranu zakotvena v čl. 36 LZPS a zejména zásady uvedené v čl. 5 EÚLP – právo na 

osobní svobodu a bezpečnost.  

Zcela očividně se u vazby střetávají protichůdné zájmy osob, proti kterým je 

vazba namířena a zájmy OČTŘ. S poukazem na názory odborníků lze konstatovat, že 

vazba je jako jeden ze zajišťovacích instrumentů potřebná a v podstatě nenahraditelná. 

Při využití vazby by se však mělo postupovat s nejvyšší opatrností a vazba by neměla 

být nadužívána. V minulosti právě docházelo k častému zneužívání vazby ze strany 

OČTŘ a počet vazebně stíhaných byl enormní. S tímto velkým problémem se však 

z dnešního pohledu podařilo vypořádat a absolutní počty vazebně stíhaných po roce 

1989 značně poklesly a i délka trvání vazby se znatelně zkrátila, což je vysoce žádoucí. 

Cílem mé diplomové práce je přinést obecný rozbor základních otázek institutu 

vazby v právním systému České republiky a to s ohledem na judikaturu Ústavního 

soudu, Nejvyššího soudu a Evropského soudu pro lidská práva. 

Ve své práci jsem problematiku vazby shrnul do čtyř kapitol. V následující 

kapitole se zabývám vývojem vazby v českém trestním právu už od dob středověku až 

do doby po roce 1989. Snažím se zde zachytit podstatné změny institutu vazby, zejména 
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její uvádění v soulad s principy demokratického a právního státu. 

V další kapitole pojednávám o materiální stránce vazby. Konkrétně se jedná o 

pohled na vazbu s ohledem na předpoklady jejího užití, na její zásady a principy, dále na 

jednotlivé vazební důvody, zpřísněné vazební důvody a rovněž i na možnost nahradit 

vazbu alternativními opatřeními. 

V navazující kapitole se zabývám formálním vazebním právem, tedy 

rozhodováním o vazbě v přípravném řízení a řízení před soudem, vazebním zasedáním, 

přezkoumávání důvodnosti vazby a rovněž problematikou trvání vazby. 

V poslední kapitole pojednávám o problematice výkonu vazby. V této části práce 

rozebírám problematiku výkonu vazby zejména s ohledem na soulad s ústavním 

pořádkem a EÚLP. Rovněž se zde snažím zachytit podstatné změny ve výkonu vazby 

s ohledem na novelu
1
 zákona o výkonu vazby s účinností od 1.1.2014. 

Text diplomové práce je zpracován k datu 31.8.2014. 

2. Vývoj institutu vazby v českém trestním právu 

 

2.1 Vývoj vazby do vzniku ČSR 

 

Vývoj institutu vazby je bezprostředně spojen zejména s vývojem trestního 

práva procesního. Trestní proces v českých zemích ve středověku můžeme 

charakterizovat tak, že v podstatě jakékoli trestní řízení bylo chápáno jako 

soukromoprávní záležitost a jeho zahájení bylo podmíněno soukromoprávní žalobou. 

Výjimkou byly pouze trestné činy směřující proti základům státu či proti samotnému 

panovníkovi, ty byly stíhány ex officio. K tomuto je však nutno zmínit, že soudní řízení 

přes svůj soukromoprávní charakter mělo omezit a vymýtit svémocné, mimosoudní 

nebo jakékoli protiprávní řešení sporů, což svědčí pro určitý zájem státu na aplikaci své 

soudní moci v trestních věcech. 

Určitý vývoj trestního práva můžeme sledovat v městském procesu v 16. st., kdy 

se rozlišuje proces majetkový a trestní. V trestním procesu postupně zaujímá 

rozhodující úlohu tortura a tu teoreticky můžeme označit za jeden z prvních 

                                                 
1
 Novela č. 276/2013 Sb. 
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zajišťovacích institutů v trestním právu omezující osobní svobodu zadržovaného, 

přestože charakter tortury je značně kontroverzní. Torturu jako takovou lze považovat 

za institut, který mimo jiné omezoval přímo svobodu zadržované osoby a určitým 

způsobem, i když krutým, zabezpečoval průběh trestního procesu zajištěním přítomnosti 

obviněné osoby. 

Přestože je v 16. st. stále patrný soukromoprávní ráz trestního práva, můžeme 

sledovat určitý posun ve státních zásazích do trestního procesu, kdy veřejná moc z 

vlastní iniciativy nebo na podnět poškozeného či jiné zainteresované osoby pachatele 

trestného činu předběžně uvězní a drží ho ve vězení do doby, než poškozený podá na 

pachatele žalobu. Toto můžeme zcela určitě označit za počátek vazby v českém právním 

řízení. V případech kdy takovéto předběžné věznění bylo neopodstatněné, nesl 

majetkovou odpovědnost ten, kdo toto způsobil a musel tedy neoprávněně vězněného 

odškodnit. Co se týče samotné úpravy trestního procesu, se tento zpočátku řídil pouze 

obyčejovým právem s určitými korekcemi ze strany panovníků. Dílčí úpravu trestního 

procesu můžeme nalézt v Koldínových městských právech z 16. st., kdy ohledně 

předběžného zadržení pachatele ve vězení platilo, že pachatel může být vězněn 

maximálně 3 dny a do 3 dnů tedy musela být podána žaloba, jinak byl propuštěn. 

Takovéto omezení doby zadržení pachatele se nám z dnešního pohledu může jevit s 

ohledem na dobu jeho vzniku jako velmi pokrokové, avšak v praxi toto ustanovení 

selhávalo.
2
 

Podstatným mezníkem pro vývoj trestního procesu v českých zemích je počátek 

absolutismu a zejména osvícenského absolutismu, kdy poslední jmenovaný směr vedl k 

vytvoření ucelených moderních kodifikací trestního práva a nahradil předchozí velmi 

roztříštěnou úpravu. První takovouto kodifikací byl trestní zákoník Josefa I. z roku 1707 

– Constitutio Criminalis Josephina, který sjednotil postup v trestním řízení v českých 

zemích, ale neplatil výlučně, čistě výlučným zákoníkem byl zákoník Marie Terezie z 

roku 1768 – Constitutio  Criminalis Thereziana, který přináší naprostou převahu 

formální důkazní teorie, presumpci viny a torturu, která byla stěžejním prostředkem pro 

dokazování. Roku 1777 bylo však další užívání tortury zakázáno, ale v navazujícím 

Obecném soudním řádu kriminálním z roku 1788 je v podstatě tortura obnovena v 

menší míře ukládáním trestů za neposlušnost soudu. Dále na tento zákoník navázal 

                                                 
2

 VLČEK, E. Dějiny trestního práva v českých zemích a Československu, 2. nezm. vyd. Brno: 

Masarykova univerzita 2004. s. 24. ISBN 80-210-3506-4. 
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trestní zákoník z roku 1803, který na rozdíl od předchozího zákoníku zahrnuje v jednom 

i procesní právo, následně došlo k oddělení procesních předpisů procesním řádem z 

roku 1850, který přináší volné hodnocení důkazů, ústnost, veřejnost a zásadu obžalovací, 

ale postupem času se vrací k zásadám inkvizičního procesu z dob před revolučním 

rokem 1848. 

Opravdu přelomovým počinem se stává až trestní řád č. 119/1873 ř.z., jehož 

autorem byl Dr. J. Glaser, který částečně navázal na zásady porevolučního procesního 

řádu z roku 1850 a na našem území je platný až do roku 1950. Tento řád zavádí institut 

vazby jako zásadní součást trestního řízení při vyšetřování zvlášť těžkých trestných činů 

a přináší nám základní dělení vazby na „vazbu prosatímnou“ a „řádnou vazbu 

vyšetřovací“. V rakouském trestním řízení se dále setkáváme s tím, že výkon vazby se 

nezapočítával do následujícího výkonu trestu, z čehož vyplývá lepší součinnost 

obviněných při vyšetřování, ale rovněž také určitá obava obviněných odvolávat se proti 

rozsudkům, jelikož v případě neúspěchu se tak vazba neúměrně prodlužovala. 

 

2.2 Vývoj vazby po vzniku ČSR 

 

Po vniku ČSR byl recepční normou převzat trestní řád č. 119/1873 ř. z., a počalo 

se na tvorbě uceleného trestního předpisu, jehož návrh byl publikován v roce 1929, ale 

nikdy nebyl zcela dokončen a vzhledem k historickým událostem byl tento trestní řád 

platný až do období právnické dvouletky, kdy byly vydány dva trestněprávní předpisy a 

to trestní řád č. 87/50 Sb. a trestní řád správní č. 89/50 Sb. V tomto novém trestním řádu, 

ve kterém se značně promítly nastalé společenské změny, byl kladen velký důraz na 

přípravné řízení a rovněž byly značně oslabeny práva obviněného a jeho obhájce, 

naopak byla silně posílena pozice prokurátora, který výlučně rozhodoval o vazbě a to 

bez účasti soudu. Délka trvání vazby v tomto zákoně nebyla nijak limitována a 

obviněný byl tedy zcela v moci prokurátora. Rozhodování o prodloužení vazby nebylo 

rovněž nijak upraveno a prokurátor měl pouze možnost posuzovat, jestli důvody vazby 

trvají dál a podle toho rozhodnout o dalším trvání vazby. Obviněný se proti rozhodnutí 

prokurátora mohl bránit stížnosti proti vzetí do vazby, o které rozhodoval nadřízený 

prokurátor. Lze tedy uzavřít, že soudy byly zcela vyloučeny z rozhodování o vazbě. 

Co se týče důvodů vazby, ty byly oproti předchozím úpravám rozšířeny. Jedním 
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z obligatorních důvodů vazby byla skutečnost, že obviněný spáchal trestný čin, za který 

mu hrozil trest smrti, doživotí nebo pro tento trestný čin byla stanovena dolní hranice 

trestu vyšší než 10 let, dalším důvodem vazby byla obava z útěku obviněného, rovněž 

dalším důvodem vazby byla možnost ovlivnění svědků či vyšetřování ze strany 

obviněného a posledním důvodem vazby byla možnost, že obviněný bude pokračovat v 

trestné činnosti. 

V roce 1956 byl tento řád nahrazen zákonem o trestním řízení soudním č. 

64/1956 Sb., který oproti předchozí úpravě přináší významný pokrok, přestože obsahuje 

určité ideologické prvky tehdejšího režimu. V tomto řádu došlo k omezení maximální 

možné délky trvání vazby v přípravném řízení na 2 měsíce, rovněž bylo lépe 

specifikováno rozhodování prokurátora o prodloužení vazby, kdy mohla být vazba 

prodloužena nadřízeným prokurátorem o jeden měsíc a byla zrušena obligatorní vazba. 

Jako jedinou formou přípravného řízení bylo vyšetřování a bezpečnostní orgán mohl se 

souhlasem prokurátora vzít podezřelého do vyšetřovací vazby, o tomto mělo být 

rozhodnuto do 48 hodiny od zadržení. Dále byl zaveden institut prozatímní vazby, o 

které rozhodovaly vyšetřovací orgány a měly možnost na podkladě zjištěných 

skutečností vzít podezřelého do vazby, jestliže věc nesnesla odkladu a byl dán některý z 

vazebních důvodů. Bezpečnostní orgán měl potom 48 hodin na získání souhlasu 

prokurátora, jinak musel podezřelého propustit na svobodu. 

Přelomovým zákonem byl z dnešního pohledu trestní řád č. 141/1961 Sb., který 

je přes mnohačetné novelizace účinný až dodnes. Tento trestní řád nadále zachovává 

pouze fakultativní vazbu, jako tomu bylo u předcházejícího trestního řádu. Mezi důvody 

vazby tento řád řadí skutečnosti, že obviněný uprchne nebo se bude skrývat, dále že 

obviněný bude působit na svědky, spoluobviněné či bude jinak mařit vyšetřování nebo 

hrozí, že obviněný bude dále pokračovat v trestné činnosti. Stejně jako tomu bylo u 

předchozího trestního řádu, bylo možno vzít do vazby pouze osobu, vůči které bylo 

vzneseno obvinění. Prokurátor měl tedy 48 hodin od doby, kdy mu byla předána 

obviněná či podezřelá osoba na rozhodnutí o vzetí do vazby nebo propuštění 

obviněného na svobodu. Proti takovému rozhodnutí bylo možno podat stížnost, bez 

odkladného účinku, o které rozhodoval nadřízený prokurátor a po novele trestního řádu 

č.149/1969 Sb. O této stížnosti rozhodoval soud v obvodě, kde působil prokurátor, který 

o vazbě rozhodnul. Nejvyšší přípustná doba nebyla nijak stanovena, pouze byla vazba v 
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přípravném řízení omezena na 2 měsíce a mohla být vazba prodloužena nadřízeným 

prokurátorem o jeden měsíc, o dalším trvání rozhodoval generální prokurátor. 

Události roku 1989 odstartovali z hlediska vývoje institutu vazby velké změny, 

kdy novela trestního řádu č.159/1989 Sb. stanovila, že vazba v přípravném řízení může 

trvat jen po nezbytně nutnou dobu a pokud vazba přesáhla dva měsíce, tak o jejím 

prodloužení rozhodoval prokurátor, maximálně dobu vazby mohl prodloužit o měsíc. 

Podle novely č. 558/1991 Sb. mohl vazbu nad limit 2 měsíců prodloužit soud na návrh 

prokurátora, což bylo velmi vhodné vzhledem k ustanovení článku 8 LZPS. Další 

novela trestního řádu č. 25/1993 Sb. dále rozvíjela omezení trvání doby vazby a 

stanovila, že v případech, kdy propuštěním obviněného na svobodu vzniká zřejmé 

nebezpečí na životě a zdraví lidí a není možné skončit řízení ve lhůtě jednoho roku 

trvání vazby, mohl o prodloužení vazby rozhodnout Nejvyšší soud.  

Daleko významnější novelou trestního řádu byla novela č.292/1993 Sb., která 

stanovila, že orgány činné v trestním řízení mají ve vazebních věcech postupovat co 

nejrychleji a vazba mohla trvat jen po nezbytně nutnou dobu. Jestliže bylo třeba 

prodloužit dobu trvání vazby nad rámec 6 měsíců, mohl vazbu prodloužit na 1 rok 

soudce na návrh státního zástupce nebo posléze senát mohl prodloužit dobu trvání 

vazby až na 2 roky. Nad rámec 2 let mohl vazbu v nejzávažnějších případech prodloužit 

už jen Nejvyšší soud a to maximálně na dobu 4 let. 

Pravděpodobně nejrozsáhlejší novelou trestního řádu byla novela č. 265/2001 

Sb., která měla vyřešit problém ohledně nadužívání vazby, zrychlit trestní řízení a 

rozhodování o vazbě a rovněž přinesla více pravomocí státním zástupcům v přípravném 

řízení. Tato novela měla snížit počet vazeb a urychlit řízení o vazbě s ohledem na 

zásady přiměřenosti a zdrženlivosti, kdy mělo být při trestním řízení využito pouze 

takových institutů, které zasahovali do práv a svobod občanů co nejméně a přiměřeně. 

O vzetí do vazby rozhodoval soud na návrh státního zástupce, který toto musel učinit do 

48 hodin od zadržení podezřelého. Mimo jiné novela neumožňovala vzít do vazby 

obviněného ve zkráceném přípravném řízení, nebo když bylo zřejmé, že nemůže dojít k 

uložení nepodmíněného trestu odnětí svobody. 

Tato novela zejména přinesla zrychlení postupů OČTŘ ve vazebních věcech kdy 

má vazba trvat jen po nezbytnou dobu po kterou jsou dány vazební důvody dle § 67 TrŘ. 

U bagatelní trestné činnosti novela omezila možnost použití vazby u úmyslných 
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trestných činů s horní hranicí trestní sazby nepřevyšující 2 roky a u nedbalostních 

trestných činů s horní hranicí trestní sazby nepřevyšující 3 roky, pokud nejsou dány 

důvody ztížené vazby. Dále došlo k posílení postavení státního zástupce, kdy je 

oprávněn rozhodovat o přijetí opatření nahrazující vazbu. Podstatnou změnou je rovněž 

rozhodování o prodlužování vazby kdy se uplatní průběžné a pravidelné přezkoumávání 

důvodnosti vazby. Dále došlo k omezení užití vazby ve zkráceném přípravném řízení a 

v navazujícím zjednodušeném řízení, kdy užití vazby má být výjimečným opatřením.
3
 

Díky novele rovněž došlo ke značnému zkrácení maximální přípustné délky trvání 

vazby a dále došlo k rozdělení této doby v jedné třetině na přípravné řízení a ve zbytku 

dvou třetin na řízení před soudem.
4
 

3. Materiální vazební právo 

 

3.1 Obecně o institutu vazby 

 

Jako nejvýstižnějším vymezením pojmu vazby se jeví definice V. Mandáka, 

která obsahuje všechny elementární znaky vazby. Tato definice říká, že „vazba je 

institut trestního řízení, s jehož použitím je obviněný na základě rozhodnutí oprávněného 

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

stíhání nebo trestu tím, že by uprchl nebo se skrýval, mařit či stěžovat objasnění věci 

nepřípustným působením na prameny důkazů nebo konečně pokračovat v trestné 

činnosti.“
5
 Dále je nutno podotknout, že způsobená újma dočasnou ztrátou osobní 

svobody je dle V. Mandáka pouze průvodním jevem vazby, nikoli sledovaným účelem 

vazby. Vazba by tedy rozhodně neměla být formou nátlaku na obviněného a za tímto 

účelem nesmí být zneužívána, vazba by měla pouze sloužit k zajištění účelu trestního 

řízení s ohledem na osobu obviněného. Přestože má vazba velmi podobné znaky 

s trestem odnětí svobody, odlišuje se od něj rozdílným účelem. Vazba by tedy měla 

                                                 
3
 ŠÁMAL, P. K rozhodování o vazbě po novele trestního řádu provedené zákonem č. 265/2001 Sb. 

Soudní rozhledy. 2003, roč. 8, č. 4, s. 109-115. ISSN 1211-4405. 
4
 MUSIL, J. Vazební lhůty po novele trestního řádu. Trestněprávní revue. 2002, roč. 2, č. 1, s. 11. ISSN 

1211- 4405. 
5
 MANDÁK, V. Zajištění osoby obviněného v československém trestním řízení 1.vyd. Praha: ORBIS, 

1975. s. 65. ISBN 508-21-856. 
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sloužit pouze jako zajišťovací procesní prostředek vedoucí k zajištění účelů trestního 

řízení.
6
 

Dle § 1 odst. 1 trestního řádu je jeho hlavním cílem upravit postup orgánů 

činných v trestním řízení tak, aby trestné činy byly náležitě zjištěny a jejich pachatelé 

podle zákona spravedlivě potrestáni. Úprava postupů orgánů činných v trestním řízení 

při zjišťování trestných činů. Ke splnění takto vymezeného cíle trestního řízení je tedy 

třeba zajistit určitou součinnost ze strany obviněného a rovněž je třeba zajistit věci 

důležité pro trestní řízení. Orgány činné v trestním řízení mají k tomuto k dispozici 

zajišťovací instituty zakotvené ve 4. hlavě trestního řádu. Je zcela zřejmé, že při aplikaci 

takovýchto institutů na obviněného pak dochází k významnému omezení občanských 

práv a svobod zaručených zejména Ústavou a Listinou základních práv a svobod. 

Základní limity takovýchto zásahů do práv a svobod nám pro účel trestního 

řízení poskytuje zejména ustanovení čl. 7 odst. 1 LZPS, které zaručuje nedotknutelnost 

osoby a jejího soukromí a jen v případech stanovených zákonem může být omezena. 

LZPS dále v čl. 8 odst. 2 stanoví, že osobní svoboda je zaručena a nikdo nesmí být 

stíhán nebo zbaven svobody jinak než z důvodů a způsobem, který stanoví zákon. V čl. 

8 odst. 5 LZPS je přímo upravena vazba tak, že nikdo nesmí být vzat do vazby, leč z 

důvodů a na dobu stanovenou zákonem a na základě rozhodnutí soudu. Rovněž 

Evropská úmluva o ochraně lidských práv má podobné ustanovení jako LZPS ohledně 

omezení svobody člověka k zajištění účelu trestního řízení a tím je zejména ustanovení 

čl. 5 odst. 1 písm. c). 

 

3.2 Obecné předpoklady vazby 

 

Základním předpokladem pro vzetí nějaké osoby do vazby je zahájení trestního 

stíhání takovéto osoby a skutečnost, že „dosud zjištěné skutečnosti nasvědčují tomu, že 

skutek, pro který bylo zahájeno trestní stíhání, byl spáchán, má všechny znaky trestného 

činu, jsou zřejmé důvody k podezření, že tento trestný čin spáchal obviněný, a s ohledem 

na osobu obviněného, povahu a závažnost trestného činu, pro který je stíhán, nelze v 

době rozhodování účelu vazby dosáhnout jiným opatřením, zejména uložením některého 

                                                 
6
 MANDÁK, V. Vazba není trest. Bulletin advokacie, 1996, č. 9, s. 17 - 19. ISSN 1210-6348. 
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z předběžných opatření“.
7
 

 Určitým negativním předpokladem vzetí do vazby, tedy vymezení situace kdy 

za určitého předpokladu nelze obviněného vzít do vazby, je situace popsaná v § 68 odst. 

2 TrŘ. Z tohoto ustanovení vyplývá, že do „vazby nelze vzít obviněného, který je stíhán 

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

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

trest odnětí svobody, jehož horní hranice nepřevyšuje tři léta“. Toto ustanovení se však 

nepoužije v případě, kdy obviněný uprchl nebo se skrýval, opakovaně se nedostavil na 

předvolání a nepodařilo se jej předvést ani jinak zajistit jeho účast při úkonu trestního 

řízení, je neznámé totožnosti a dostupnými prostředky se ji nepodařilo zjistit, již působil 

na svědky nebo spoluobviněné nebo jinak mařil objasňování skutečností závažných pro 

trestní stíhání, nebo již opakoval trestnou činnost, pro niž je stíhán, nebo v takové 

trestné činnosti pokračoval, nebo byl za takovou trestnou činnost v posledních třech 

letech odsouzen nebo potrestán.  

Z ustanovení § 68  TrŘ je tedy patrný úmysl postihnout vazbou obviněného 

pouze v těch nejnutnějších případech, kdy je ohrožen účel trestního řízení, samotné 

vyšetřování nebo je ohrožena bezpečnost, zdraví nebo jiný podstatný zájem 

poškozeného trestným činem. 

 

3.3 Zásady a principy institutu vazby 

 

Institutu vazby jsou rovněž vlastní obecné principy a zásady trestního práva 

procesního. Stěžejní zásadou institutu vazby je zásada zdrženlivosti a přiměřenosti, 

který je zakotven v § 2 odst. 4 TrŘ, kdy se má vazba použít jako nejlepší možný institut 

k dosažení účelu trestního řízení a má co nejvíce šetřit práva a základní svobody 

obviněného. Určitým negativním předpokladem vzetí do vazby, tedy vymezení situace 

kdy za určitého předpokladu nelze obviněného vzít do vazby, je situace popsaná v § 68 

odst. 2 TrŘ, kdy je možno obviněného vzít do vazby pouze v případě, že je stíhán pro 

úmyslný trestný čin s horní hranicí trestní sazby převyšující 2 roky nebo 3 roky 

v případě nedbalostního trestného činu. 

                                                 
7
 Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), § 67 in fine 
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S výše uvedenou zásadou je úzce spjat pohled na vazbu jako prostředek „ultima 

ratio“, tedy jako nejzazší možný prostředek. Vazba se tedy musí jevit jako procesně 

nezbytný prostředek ve chvíli, kdy je třeba zabránit obviněnému v další trestné činnosti, 

dále mu zabránit ve vyhýbání se trestnímu řízení a v neposlední řadě zabránit 

obviněnému v ovlivňování průběhu vyšetřování. O čemž svědčí zákonné důvody vazby 

uvedené v § 67 TrŘ. 

Dalším stěžejním principem, na kterém je založena vazba, je pojetí vazby jako 

zajišťovacího institutu a nikoli jako formy trestu či určitého výchovného působení. 

Vazba se tedy toliko omezuje na zajištění účelu řízení a nesmí z ní být patrný předběžný 

výrok o vině obviněného, neboť by toto bylo v rozporu se zásadou presumpce nevinny 

dle § 2 odst. 2 TrŘ.
8
 Vazbu je tedy nutno přísně oddělit od trestu, přestože na první 

pohled s ním má společné některé znaky. Oba dva instituty jsou ochrannými a 

prevenčními opatřeními s tím rozdílem, že vazba tyto funkce plní nejvíce na rovině 

procesní, když pomineme vazbu jako instrument zabraňující obviněnému v budoucí 

trestné činnosti. 

Vazbu můžeme zcela nepochybně považovat za prostředek státního donucení 

stejně tak jako trest, ale dalším rozdílem je absence negativního morálního hodnocení 

obviněného vzhledem k zásadě presumpce neviny. Vazba dále na rozdíl od trestu neplní 

výchovnou funkci, na což poukazuje i V. Mandák, když uvádí, že nelze vychovávat a 

pokoušet se o resocializaci někoho, o kterém se dosud neví, jestli má být či nebýt 

něčemu takovému podroben.
9

 S tímto názorem se rovněž ztotožňuje Růžička a 

Zezulová, kdy toto připodobňují k analogii pacienta na pozorování ve zdravotnickém 

zařízení do doby, než bude stanovena konečná diagnóza.
10

 

Nicméně vazbu můžeme chápat i jako procesní sankci jako následek porušení 

povinnosti obviněného nechovat se tak, aby nenastal některý z vazebních důvodů. 

Obviněný má tedy povinnost konat tak aby nebyl naplněn některý z vazebních důvodů v 

§ 67  TrŘ nebo dokonce v § 68 odst. 3 TrŘ, kde jsou uvedeny konkrétní případy 

porušení povinností obviněného v trestním řízení. Při porušení povinností obviněného 

                                                 
8
 RŮŽIČKA, M., ZEZULOVÁ, J. Zadržení a vazba v českém trestním procesu. 1.vyd. Praha: C. H. Beck, 

2004, s. 372 - 373. ISBN 80-7179-817-7. 
9
 MANDÁK, V. Zajištění osoby obviněného v československém trestním řízení 1.vyd. Praha: ORBIS, 

1975. s. 71. ISBN 508-21-856. 
10

 RŮŽIČKA, M., ZEZULOVÁ, J. Zadržení a vazba v českém trestním procesu. 1.vyd. Praha: C. H. Beck, 

2004, s. 373. ISBN 80-7179-817-7. 
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dle § 68 odst. 3 TrŘ hrozí uvalení vazby i na obviněného, který by dle § 68 odst. 2 TrŘ 

vůbec nemohl být vzat do vazby. Takováto procesní odpovědnost však může být vůči 

pachateli účinná, až za předpokladu kdy bylo vůči této osobě zahájeno trestní stíhání a 

tato osoba je s tím srozuměna. Vázanost aplikace vazby na trestní stíhání je zcela 

zásadní, neboť nelze po podezřelém požadovat plnění povinností, aniž by o tom 

podezřelý věděl. Obviněný ve chvíli kdy koná či opomene konat a tím poruší své 

povinnosti vyplývající z trestního řádu je za toto odpovědný a může být podroben vazbě. 

Důležitou otázkou je jistě zavinění obviněného v kontextu k důvodům vazby. Z povahy 

ustanovení § 67  TrŘ a § 68 odst. 3 TrŘ je patrno, že se vyžaduje úmysl obviněného, ale 

je přípustná i nedbalost. V případě kdy jsou splněny obecné důvody vazby, tak postačí, 

že jednání obviněného vyvolává obavu z toho, že například uprchne a není zde potřeba 

dokazovat, že obviněný skutečně uprchne. 

Dalším principem vazby navazujícím na předchozí, je princip subsidiarity. Tento 

princip nepřímo souvisí s principem „ultima ratio“ a je v podstatě realizací tohoto 

principu, ale z ustanovení § 67 TrŘ in fine lze vyvodit, že se jedná o princip samostatný, 

neboť se na aplikaci pohlíží s ohledem na osobu obviněného, povahu a závažnost 

trestného činu, pro který je stíhán, nelze v době rozhodování účelu vazby dosáhnout 

jiným opatřením, zejména uložením některého z předběžných opatření.
11

 K principu 

subsidiarity můžeme uvést nález ÚS, kde se uvádí, že nelze využít institutu vazby 

v případě, kdy je možné požadovaného účelu dosáhnout jiným způsobem.
12

 

V současné době naše vazební právo nezná institut obligatorní vazby, jako tomu 

bylo v minulosti, vazba je tedy fakultativní. Nelze tedy presumovat okolnosti 

odůvodňující vazbu, ale vždy je třeba je dovozovat ze zvláštních okolností daného 

případu, na což poukazuje ve svém článku V. Mandák.
13

 

V neposlední řadě je podstatným principem vazby princip proporcionality, který 

doplňuje výše zmíněné principy, zejména principy zdrženlivosti, přiměřenosti a „ultima 

ratio“. Tento princip se například projevuje v § 68 odst. 2 TrŘ, kdy toto ustanovení 

vylučuje využití vazby v případě, kdy se jedná o méně závažnou činnost s výjimkou 

případů, kdy obviněný poruší některou ze svých procesních povinností dle § 68 odst. 3 

                                                 
11

 RŮŽIČKA, M., ZEZULOVÁ, J. Zadržení a vazba v českém trestním procesu. 1.vyd. Praha: C. H. Beck, 

2004, s. 377. ISBN 80-7179-817-7. 
12

 Nález ÚS sp. zn. I. ÚS 2883/13 
13

 MANDÁK, V. Důvody vazby v čs. trestním řízení. Acta Universitatis Carolinae –iuridica. 1971. 

1731971141-198. č. 3. s. 147 – 148. 
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TrŘ. Ještě před účinností novely č. 265/2001 Sb., kdy princip proporcionality nebyl 

přímo vtělen do právní úpravy je nutno uvést názor A. Draštíka, kdy tento autor zastával 

názor, že ke vzetí do vazby by nemělo dojít v případě, kdy nelze očekávat uložení 

nepodmíněného trestu odnětí svobody u obviněného.
14

 Oproti tomu K. Studený na toto 

reagoval spíše opatrně s tím, aby nedocházelo k předjímání výsledku trestního řízení a 

tím i narušení zásady, že vazba není trestem.
15

 

Vzhledem k problematice rozhodování o vazbě, kdy k tomuto dochází velmi 

krátkou dobu po zadržení obviněného, tak nelze vyžadovat, aby všechny skutečnosti, z 

kterých se při rozhodování o vazbě vychází, byly dostupné ve formě, která dovoluje 

jejich použití před soudem. Toto rovněž souvisí se skutečností, že v době rozhodování o 

vazbě je většinou k dispozici velice málo skutkových zjištění, které by mohly být 

podkladem pro rozhodnutí. Je tedy nutné posuzovat potřebu důkazních prostředků z 

hlediska stádia řízení, kdy v přípravném řízení množství důkazů bude menší oproti 

řízení před soudem, a toto by mělo být zohledněno při rozhodování o vazbě. 

V neposlední řadě by měl soud při rozhodování o vazbě zkoumat důvodnost 

obvinění dle § 67 in fine TrŘ. Soud tedy musí mít za prokázané, že zjištěné skutečnosti 

nasvědčují tomu, že skutek, pro který bylo zahájeno trestní stíhání, byl spáchán, má 

všechny znaky trestného činu, a jsou zřejmé důvody k podezření, že tento trestný čin 

spáchal obviněný. 

 

3.4 Jednotlivé důvody vazby 

 

Obecně lze o vazebních důvodech konstatovat, že v naší úpravě vazby jsou 

stanoveny důvody vazby výslovně a taxativně a tato skutečnost by měla být zárukou 

toho, že nebude docházet k použití vazby v případech, které se s její povahou neslučují. 

Dále je nutno podotknout, že vazba je v našem právním systému fakultativní což 

prokazuje slovo „smí“ v návětí § 67 TrŘ a rovněž slovní spojení v návětí § 68 TrŘ 

„Vzít do vazby lze“. Z tohoto plyne, že při splnění zákonných důvodů, pro které lze vzít 

                                                 
14

 DRAŠŤÍK, A. K zákonným předpokladům rozhodnutí o vazbě. Trestní právo, 1997, č. 12, s. 8 – 9. 

ISSN 1211-2860. 
15

 STUDENÝ, K. Poznámky k článku „ K zákonným předpokladům rozhodnutí o vazbě. Trestní právo, 

1998, č. 5, s. 13. ISSN 1211-2860. 
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obviněného do vazby zde není žádná povinnost tak učinit. 

 

3.4.1 Důvod vazby podle § 67 písm. a) TrŘ (vazba útěková) 

 

V souvislosti s tím, co uvádí V. Mandák
16

, jde o důvod, který nejpříměji směřuje 

k zajištění přítomnosti obviněného pro účely trestního stíhání a následné realizaci trestní 

sankce. Tohoto lze jednoduše docílit fyzickou izolací obviněného. Podezření z útěku se 

již tradičně dá rozlišit na podezření z útěku „povšechné“ a „pozitivní“. Povšechné 

podezření vychází ze závěru, že při stíhání trestných činů, se kterými jsou spojeny velmi 

přísné tresty, je riziko útěku stíhané osoby velmi vysoké a obecné. Takovéto riziko už 

není třeba dále prokazovat, toliko postačí posouzení zákonem stanovené trestní sazby, 

která se pojí ke konkrétnímu trestnému činu. Pro prokázání takovéhoto rizika však není 

vůbec rozhodující reálně hrozící sankce. Lze tedy mluvit o „domněnce útěku 

obviněného“
17

 a v případě, že zákon nepřipouští vyvrácení takovéto domněnky, můžeme 

toto považovat za základní formu obligatorní vazby. 

Pozitivní podezření z útěku na rozdíl od povšechného dovolovalo uvalení vazby 

pouze za existence konkrétně zjištěných okolností, které odůvodňovaly obavu z útěku. 

Orientačně lze za takovéto okolnosti považovat možnost hrozícího vysokého trestu, 

nemožnost zjištění totožnosti dotyčného nebo absenci trvalého bydliště dané osoby. 

V naší úpravě v § 67 písm. a) se pro naplnění tohoto vazebního důvodu 

předpokládá existence kterékoli z demonstrativně uvedených okolností za předpokladu, 

že se jedná o konkrétní skutečnosti odůvodňující reálnou obavu, že obviněný uprchne 

nebo se bude skrývat za účelem vyhnutí se trestnímu stíhání. Uprchnutím se rozumí 

útěk do zahraničí a skrýváním se rozumí ukrývání se v tuzemsku. Je třeba však 

zdůraznit, že je třeba zkoumat okolnosti každého konkrétního případu zvlášť a 

neuchylovat se k paušalizovanému použití demonstrativního výčtu typových okolností, 

vztahující se k obavě z útěku. V opačném případě by vzniklo riziko, že ač na první 

pohled fakultativní vazba by se stala vazbou obligatorní. 

Velmi důležitým faktorem je posouzení důvodnosti podmínek útěkové vazby. 

                                                 
16

 MANDÁK, V. Zajištění osoby obviněného v československém trestním řízení 1.vyd. Praha: ORBIS, 

1975. s. 75. ISBN 508-21-856. 
17

 MANDÁK, V. Zajištění osoby obviněného v československém trestním řízení 1.vyd. Praha: ORBIS, 

1975. s. 75. ISBN 508-21-856. 
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Musí být dán rozumný předpoklad toho, že obviněný se pravděpodobně pokusí vyhnout 

se trestnímu stíhání tím, že uteče nebo se bude skrývat. Důvodnost ve smyslu § 67 TrŘ 

je dle V. Mandáka
18

 třeba posoudit tak, že orgán rozhodující o vzetí do vazby na 

podkladě všestranného zhodnocení všech okolností případu došel k reálnému závěru, že 

je zde opodstatněné podezření útěku nebo skrývání obviněného. Důvodnost obavy útěku 

nebo skrývání se obviněného musí být podložena konkrétními skutečnostmi, jinak dojde 

k porušení základního práva stěžovatele ve smyslu čl. 8 odst. 5 LZPS.
19

 Určit 

pravděpodobnost útěku či skrývání obviněného se může jevit jako velmi obtížné, ale 

s přihlédnutím k chování obviněného, je možné toto dovodit například ze skutečnosti, 

že obviněný si například pořídil falešné doklady pro cestu do ciziny, byl chycen na cestě 

do zahraničí s velkým množstvím osobních a cenných věcí.
20

 Lze tedy konstatovat, že 

v případě, že obviněný činí bezprostřední kroky směřující k uprchnutí nebo ke skrývání 

se, můžeme toto považovat za konkrétní okolnost odůvodňující uvalení vazby z důvodu 

dle § 67 písm. a) TrŘ. Ve smyslu § 67 písm. a) TrŘ však nelze považovat skutečnosti, že 

obviněný vycestoval do zahraničí s platnými doklady nebo se dočasně vzdálil ze svého 

bydliště. Rovněž je důležité řídit se zásadami a principy vazby, zejména principem 

subsidiarity, kdy je možné použít jiný adekvátní prostředek, který zajistí účast 

obviněného v trestním řízení a až v případě, když se tento prostředek bude jevit jako 

neúčinný, bude možno přistoupit k uvalení vazby. Dalším důležitým aspektem při 

posouzení důvodu vazby dle § 67 písm. a) je nejen objektivní stránka případu, ale i 

subjektivní okolnosti týkající se přímo osoby obviněného, jako jsou jeho rodinné a 

majetkové poměry, postavení v zaměstnání, zdravotní stav. Konkrétně zdravotní stav 

obviněného je třeba posuzovat dle V. Mandáka
21

 nutno posoudit ve vztahu k samotnému 

důvodu útěkové vazby, tedy jestli naopak zdravotní stav obviněného zcela jasně 

vylučuje útěk či skrývání obviněného. 

Jednotlivé důvody demonstrativně uvedené v § 67 písm. a) TrŘ jsou vázány na 

skutečnost, že příslušná okolnost má potenciál vzbudit obavu útěku nebo skrývání 

obviněného. Dle výše zmíněného ustanovení „vyhnout se trestu“ znamená vyhnutí se 

                                                 
18

 MANDÁK, V. Zajištění osoby obviněného v československém trestním řízení 1.vyd. Praha: ORBIS, 

1975. s. 77. ISBN 508-21-856. 
19

 Nález ÚS sp. zn. I. ÚS 2183/12 
20

 RŮŽIČKA, M., ZEZULOVÁ, J. Zadržení a vazba v českém trestním procesu. 1.vyd. Praha: C. H. Beck, 

2004, s. 408. ISBN 80-7179-817-7. 
21

 MANDÁK, V. Zajištění osoby obviněného v československém trestním řízení 1.vyd. Praha: ORBIS, 

1975. s. 83. ISBN 508-21-856. 
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trestu, který hrozí obviněnému za trestnou činnost, o které má být v řízení rozhodnuto 

nebo se obviněný vyhýbá výkonu trestu, který mu již byl pravomocně uložen.  

Pojem „totožnost nelze zjistit“ znamená, že obviněný u sebe nebo na 

dosažitelném místě nemá žádné osobní doklady a jeho totožnost nemůže potvrdit žádná 

věrohodná osoba. V dnešní době se však jeví zjištění totožnosti obviněného relativně 

jednoduchým, při využití evidence osob nebo jiných kriminalistických evidencí.
22

 Při 

zjišťování nebo ověřování totožnosti obviněného je třeba zachovat přiměřenou dobu, po 

kterou bude omezena osobní svoboda obviněného s ohledem na to, že zjištěním 

totožnosti obviněného odpadá tento důvod vazby.  

V případě, kdy obviněný „nemá stálé bydliště“ dle výše zmíněného ustanovení 

je myšlena situace, kdy obviněný nemá kde bydlet, ve svém bydlišti se nezdržuje nebo 

často mění místo pobytu bez vyrozumění orgánů činných v trestním řízení. Výjimkou 

může být případ, kdy obviněný takto činí z důvodu svého zaměstnání nebo zdravotního 

stavu, aniž by o tomto informoval orgány činné v trestním řízení.  

V případě, že obviněnému „hrozí vysoký trest“ je třeba tento důvod posoudit 

zejména z hlediska konkrétní okolnosti rozhodné pro stanovení stupně nebezpečnosti 

činu pro společnost i poměry obviněného (srov. R 14/1994).
23

 Nepostačí tedy pouhá 

skutečnost, že obviněnému hrozí vysoký trest dle příslušné trestní sazby, ale je třeba 

posuzovat konkrétní skutečnosti, které by prokazovaly reálnou možnost útěku 

obviněného. Takto posoudit odůvodněnost obavy z útěku lze zjištěním jiné konkrétní 

skutečnosti, která se může týkat osoby obviněného nebo souvisejícími okolnostmi 

případu, které můžou odůvodnit obavu z útěku (R 64/1992).
24

 Za vysoký trest lze 

považovat v souladu s názorem ÚS trest převyšující 8 let.
25

 ÚS tento požadavek dále 

rozvíjí nálezem I. ÚS 2208/13, kde nejenom upřesňuje požadavek hrozícího vysokého 

trestu a dále se rovněž zabývá zkoumáním důvodnosti rizika útěku s ohledem na 

důvodné skutečnosti, které mají původ v době před zahájením trestního stíhání. ÚS zde 

uvádí, že by se měla důvodnost použití vazby posuzovat rovněž s ohledem na plynutí 

času, tedy jestli plynutím času skutečnosti zakládající důvodnost vazby počáteční fázi 

řízení neztratily svůj význam. ÚS dále konstatuje, že hrozící trest může být považován 

                                                 
22

 Podle §13 odst. 6 zákona o Policii ČR 
23

 RŮŽIČKA, M., ZEZULOVÁ, J. Zadržení a vazba v českém trestním procesu. 1.vyd. Praha: C. H. Beck, 

2004, s. 410. ISBN 80-7179-817-7. 
24

 Rovněž usnesení ÚS sp. zn. I. ÚS 515/04 nebo usnesení ÚS sp. zn. IV. ÚS 394/04  
25

 Nález ÚS sp. zn. III. ÚS 566/03 
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za důvodný pouze po omezenou dobu a po uplynutí určité doby může hrozba trestu 

sloužit pouze jako jeden z argumentů odůvodňující hrozbu útěku. Výše uvedené je ve 

shodě s judikaturou ESLP.
26

 

 

 

3.4.2 Důvod vazby podle § 67 písm. b) TrŘ (vazba koluzní) 

 

Dle výše zmíněného ustanovení je koluzní vazba dána v případě „důvodné 

obavy založené na konkrétních skutečnostech, že obviněný bude mařit zjištění 

skutkových okolností, důležitých pro objasnění věci“.
27

 Z tohoto vyplývá, že česká 

procesní úprava neuvádí výslovně formy koluzního jednání, toliko se omezuje na 

působení na svědky, spoluobviněné nebo jiné maření objasňování skutečností závažných 

pro trestní stíhání, což může nabízet velký prostor pro úvahu soudu. Za relevantní 

skutečnosti můžeme považovat jakékoli jednání obviněného směřující k maření 

skutečností závažných pro trestní stíhání nebo tyto skutečnosti mohou vést k obavě, že 

se obviněný koluzního jednání dopustí.
28

 

M. Růžička a J. Zezulová
29

 poukazují na fakt, že v citovaném ustanovení chybí 

výslovné uvedení koluzního působení na znalce. Z ustanovení § 67 písm. b) TrŘ lze 

však dovodit, že koluzní působení na znalce se dá podřadit pod „jiné maření 

objasňovaní skutečností závažných pro trestní stíhání“. 

Velice podrobný rozbor různých pohledů na problematiku koluzní vazby provedl 

V. Mandák
30

. Z jeho rozboru je na první pohled patrné, že problematika koluzní vazby 

je velmi komplikovaná a kontroverzní. V. Mandák se ve svém rozboru zabývá názorem 

W. Hetzela, dle kterého je koluzní vazba nepřípustná zejména z důvodu, že koluzní 

vazba je přípustná jen ve chvíli, kdy je dán zájem na zabránění koluzního jednání a 

současně by koluze mohla mít za následek zmaření trestního řízení, což dle W. Hetzela 

                                                 
26

 Např. Tomasi proti Francii ze dne 27. 8. 1992, Ilijkov proti Bulharsku ze dne 26. 7. 2001 nebo 

Kondratyev proti Rusku ze dne 9. 7. 2009 
27

 MANDÁK, V. Zajištění osoby obviněného v československém trestním řízení 1.vyd. Praha: ORBIS, 

1975. s. 97. ISBN 508-21-856. 
28

 ŠÁMAL, P. a kol. Trestní řád. Komentář 1. díl. 6. vyd. Praha: C. H. Beck, 2008.s. 1525. ISBN 978-80-

7400-043-0. 
29

 RŮŽIČKA, M., ZEZULOVÁ, J. Zadržení a vazba v českém trestním procesu. 1.vyd. Praha: C. H. Beck, 

2004, s. 417. ISBN 80-7179-817-7. 
30

 MANDÁK, V. Zajištění osoby obviněného v československém trestním řízení 1.vyd. Praha: ORBIS, 

1975. s. 97 - 101. ISBN 508-21-856. 
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neplatí a proto institut koluzní vazby odmítá. Stejně tak ji dle Mandáka odmítá A. 

Zucker, dle jehož názoru je koluzní vazba neudržitelná, nedůsledná a v podstatě 

nadbytečná a může být často v praxi zneužívána. A. Zucker zejména poukazuje na 

skutečnost, že v případě hrozící koluze by se měl sám stát postarat o zabezpečení 

správného provedení vyšetřování a rovněž v koluzní vazbě spatřuje náhradu tortury a 

návrat k inkvizičnímu typu procesu, kdy se provádělo velmi obsáhlé vyšetřování. 

Naproti tomu F. Storch
31

 koluzní vazbu považuje za přípustnou formu zajišťovacího 

institutu s ohledem na to, že se nejedná o zásah do obžalovacího principu a návratu 

k procesu inkvizičnímu, neboť obžalovací proces není vystavěn na principu rovnosti 

procesních stran. 

Z hlediska mezinárodního práva můžeme vazbu považovat za přípustnou 

s poukazem na judikaturu ESLP, kdy by mohl být spatřován největší rozpor z hlediska 

ustanovení čl. 5 odst. 1 písm. c) EÚLP. Toto ustanovení dává prostor pro bližší 

vymezení skutkových podstat vazebních důvodů a zastává zásadu důvodného podezření 

ze spáchání trestného činu nebo jiného jednání, ze kterého je patrná hrozba koluzního 

chování. Ústavní soud se k tomuto již mnohokrát pozitivně vyslovil a například ve svém 

nálezu sp.zn. PL. ÚS.1/94 ze dne 26.4.1994, kdy neshledal žádných důvodů, které by 

spěli ke zrušení ustanovení § 67 písm. b) TrŘ. Ústavní soud argumentoval tím, že naše 

právní úprava splňuje podmínky dané EÚLP, tedy podmínku aby k omezení svobody či 

zatčení došlo na základě zákona a rovněž splňuje podmínku důvodného podezření ze 

spáchání trestného činu. Ústavní soud dále konstatoval, že koluzní vazba nijak 

nepoškozuje právo na svobodu obviněného, protože koluzní vazba může být použita jen 

v případě důvodného podezření ze spáchání trestného činu, což je splněno tím, že do 

vazby lze vzít toliko jenom osobu, která byla obviněna ze spáchání trestného činu a dále 

musí být splněna podmínka důvodného podezření z možného koluzního jednání. Další 

zárukou je rovněž ustanovení § 72 TrŘ, kde je zakotveno zkoumání trvání vazebního 

důvodu „ex officio“ a pokud pomine důvod vazby, musí být obviněný ihned propuštěn. 

Ústavní soud dále ve svém nálezu sp. Zn. II. ÚS 138/93 specifikoval otázku 

„konkrétních skutečnosti“ a připustil, že za takovouto konkrétní skutečnost můžeme 

považovat situaci, kdy existuje zatím ještě nevyslechnutý svědek, který by mohl 

výrazně přispět k objasnění věci, a předchozí výslechy ostatních svědků nepřinesly 

                                                 
31

 STORCH, F. Řízení trestní rakouské, Díl II. Praha: nákladem Právnické jednoty, 1897 s. 11. 
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žádné cenné poznatky ohledně spáchání trestného činu. Ve výše popsané situaci je dáno 

značné riziko totálního zmaření celého vyšetřování tím, že existuje pouze jeden 

nevyslechnutý svědek, jehož potencionálním ovlivněním by nemuselo dojít ke 

zdárnému objasnění věci. V této problematice je ještě na místě uvést nález Ústavního 

soudu ve věci sp. zn. IV. ÚS 226/96 ve kterém se vyslovil, že „konkrétní 

skutečnost“ musí být přesně odůvodněna a nepostačuje pouze obecné konstatování 

ohledně konkrétní skutečnosti a obecný odkaz na spisový materiál. Naproti tomu v 

nálezu sp.zn. I. ÚS 62/96 připouští přípustnost koluzní vazby ve chvíli kdy ve věci 

nejsou vyslechnuti svědci a spoluobvinění a jednání obviněného ani nemusí dávat 

důvodnou obavu jeho koluzního jednání. Dle názoru Ústavního soudu toliko postačuje 

existence výše zmíněné situace objektivně a podstatě je zde patrná analogie s výše 

zmíněným nálezem sp. Zn. II. ÚS 138/93. 

Ústavní soud se dále ve věci sp. zn. II. ÚS 124/97 zaobírá problematikou 

vyloučení libovůle při rozhodování soudů ve spojení s porušením práva na spravedlivý 

proces dle čl. 36 a následujících LZPS a zdůrazňuje, že soudy musí dostatečným 

přezkoumatelným způsobem zdůvodnit, proč zrovna v daném případu převyšuje zájem 

na objasnění trestného činu nad zájmem svobody jednotlivce. V tomto můžeme 

spatřovat jeden z obecně přítomných principů vazby, a tím je zejména princip 

proporcionality. 

Pro použití koluzní vazby, tedy dle Ústavního soudu postačuje existence situace, 

kdy se dá objektivně konstatovat, že může dojít k nenávratnému ovlivnění vyšetřování 

koluzním jednáním obviněného. Určitou korekcí tohoto principu se může jevit zkrácení 

maximální délky koluzní vazby na 3 měsíce
32

, neboť dle mého názoru pouhá objektivní 

situace nemůže postačovat k odůvodnění zásahu do svobody jednotlivce a tato 3 

měsíční lhůta může být jakýmsi garantem pro obviněného, že OČTŘ budou postupovat 

co nejrychleji a zásah do svobody obviněného bude co nejkratší. Toto omezení doby 

koluzní vazby se však nevztahuje na situaci, kdy už obviněný svědky ovlivňoval nebo 

jinak mařil vyšetřování, což je důvodem ztížené vazby. 

 

3.4.3 Důvod vazby podle § 67 písm. c) TrŘ (vazba předstižná) 

 

                                                 
32

 Ustanovení § 72a odst. 3 TrŘ 
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Dle V. Mandáka
33

 má společnost zájem nejenom na odhalení trestní činnosti, 

jejímu postižení, ale také zejména k jejímu předcházení. Zatímco trestání pachatelů je 

v rukách soudů, tak samotné předcházení a zabraňovaní v trestní činnosti je vlastní 

především policejním orgánům. Jedním z nástrojů předcházení trestné činnosti je i 

vazba předstižná, v případě kdy hrozí, že „obviněný bude opakovat trestnou činnost, pro 

niž je stíhán, dokoná trestný čin, o který se pokusil, nebo vykoná trestný čin, který 

připravoval nebo kterým hrozil.“
34

 V. Mandák dále uvádí, že předstižná vazba nesleduje 

zajištění základního cíle probíhajícího řízení, tedy zjištění viny a uložení trestu, nýbrž 

sleduje preventivně bezpečnostní opatření, kdy je třeba obviněného izolovat 

z bezpečnostního důvodu a předejít tak jeho další trestné činnosti.  

Původ předstižné vazby můžeme spatřovat v anglickém právu v institutu tzv. 

záruky dodržení pokoje – to keep the peace a dobrého chování – recognizance for good 

behaviour.
35

 Nejdiskutovanějším aspektem předstižné vazby je právě její odlišnost co do 

sledovaného účelu v porovnání s vazbou útěkovou a koluzní. Obecně se namítá, že 

předstižná vazba jako donucovací opatření a proto nepatří na půdu trestního procesu a 

nemůže splnit sledovaný účel, neboť tato vazba trvá jen po dobu trestního stíhání a 

hrozba další trestné činnosti obviněného bude přítomna i později. 

Co se týče důvodů předstižné vazby, tak ty jsou uvedeny v ustanovení § 67 písm. 

c) stanovena jak alternativně tak i taxativně. Problematicky se jeví ustanovení o 

opakování trestné činnosti, pro niž je obviněný stíhán. Dle názoru V. Mandáka přichází 

v úvahu pouze opakování téhož trestného činu nikoli trestné činnosti stejného druhu. 

Naproti tomu je důležité namítnout, že v zákoně se mluví o trestné činnosti a ne pouze o 

trestném činu a z toho je nutno vyvodit, že se toto ustanovení vztahuje i na trestnou 

činnost určitého druhu.
36

 

Pro splnění důvodů předstižné vazby připadá v úvahu pouze úmyslný trestný čin, 

jak uvádí V. Mandák.
37

 Shodně s V. Mandákem lze konstatovat, že nebezpečí další 

trestné činnosti musí být aktuální a obviněný musí být způsobilý po fyzické a zdravotní 
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stránce činnost spáchat. V žádném případě nelze mluvit o obecné obavě z blíže 

nespecifikované trestné činnosti nebo se dokonce opírat o činnost obviněného, která 

není nijak trestná, přestože může být pro soud podezřelá.
38

 V této problematice je 

rovněž na místě uplatňovat princip proporcionality, kdy je nepřípustné, aby byla využita 

předstižná vazba v případě, kdy je v podstatě vyloučeno uložení nepodmíněného trestu 

odnětí svobody. 

K problematice předstižné vazby se vyslovil Ústavní soud například v nálezu sp. 

zn. I ÚS 303/01, kdy uvádí, že soud musí patřičně odůvodnit uvalení předstižné vazby a 

nepostačí pouze obecné konstatovaní, že se obviněný v minulosti dopustil rozsáhlé 

trestné činnosti. 

 

3.5 Zpřísněné důvody vazby 

 

3.5.1 Úvod 

 

Novela TrŘ č. 265/2001 Sb. Přinesla výrazné omezení možnosti vzít obviněného 

do vazby a to zejména promítnutím zásady zdrženlivosti a přiměřenosti do dovětku 

ustanovení § 67 TrŘ. Dalším omezením možností vzetí do vazby je ustanovení § 68 odst. 

2 TrŘ, kdy „ do vazby nelze obviněného, který je stíhán pro úmyslný trestný čin, na který 

zákon stanoví trest odnětí svobody, jehož horní hranice nepřevyšuje dvě léta, nebo pro 

trestný čin spáchaný z nedbalosti, na který zákon stanoví trest odnětí svobody, jehož 

horní hranice nepřevyšuje tři léta“.  

Tato úprava se samozřejmě nepoužije v případě, kdy je obviněný stíhán ještě za 

nějaký další úmyslný trestný čin, který nespadá pod ustanovení § 68 odst. 2 TrŘ a 

rovněž pokud je splněna podmínka ustanovení § 68 odst. 2 TrŘ, že „jestliže je dán 

důvod vazby uvedený v § 67 písm. c) TrŘ a s přihlédnutím k povaze takového trestného 

činu vyžaduje vzetí do vazby účinná ochrana poškozeného, zejména ochrana jeho života, 

zdraví nebo jiného obdobného zájmu“. V ustanovení § 68 odst. 2 TrŘ jsou 

uplatněny principy zdrženlivosti, přiměřenosti, proporcionality a subsidiarity, neboť se 

vazba jako zajišťovací institut neuplatní v případě, kdy je obviněný v době kdy se 
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rozhoduje o jeho vzetí do vazby nebo později stíhán pro méně závažný trestný čin.
39

 

Naše právní úprava uvádí, že je obviněný „stíhán“ a proto k posouzení oprávněnosti 

vazby ve spojení s výše zmíněným ustanovením, je třeba vycházet z usnesení o zahájení 

trestního stíhání. Soud by měl však dále vycházet i z ustanovení § 67 TrŘ a zkoumat, 

zda z jednání obviněného vyplývá nějaký vazební důvod a zda „dosud zjištěné 

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

spáchán, má všechny znaky trestného činu, jsou zřejmé důvody k podezření, že tento 

trestný čin spáchal obviněný, a s ohledem na osobu obviněného, povahu a závažnost 

trestného činu, pro který je stíhán, nelze v době rozhodování účelu vazby dosáhnout 

jiným opatřením, zejména uložením některého z předběžných opatření“. 

 Jestliže nastane situace, kdy je obviněný nejdříve stíhán pro přísnější trestný čin 

a později dojde k překvalifikování trestního činu na méně závažný a dojde splnění 

podmínky v § 68 odst. 2 TrŘ, musí být obviněný, jestliže byl vzat do vazby, z vazby 

propuštěn v souladu s § 72 odst. 2 TrŘ pokud tedy není dán nějaký důvod zpřísněné 

vazby dle § 68 odst. 3 TrŘ. Právě zmíněné ustanovení je zárukou toho, že v případě 

splnění v něm uvedených podmínek bude moci být vzat do vazby i obviněný, který by 

jinak s poukazem na § 68 odst. 2 TrŘ nemohl být vzat do vazby. Dále je nutno 

podotknout, že zpřísněné důvody vazby se můžou uplatnit nejenom ve spojení 

s obecným ustanovením o důvodech vazby
40

, ale i například ve spojení s nejvyšší 

přípustnou dobou trvání koluzní vazby nebo jakéhokoli jiného druhu vazby. Z toho 

můžeme vyvodit, že zpřísněné důvody vazby se můžou uplatnit ve třech skupinách 

případů
41

, a to u trestných činů uvedených v § 68 odst. 2 TrŘ kdykoli v průběhu 

trestního stíhání, kdy se obviněný dozví o změně právní kvalifikace, nebo zda soudce, 

rozhodující o vazbě, nedojde sám k závěru, že se jedná o trestný čin dle § 68 odst. 2 TrŘ. 

Dalším takovým případem je situace koluzní vazby ve spojitosti s omezením její 

doby trvání na 3 měsíce, pokud není zjištěn některý zpřísněný důvod vazby a 

v neposlední řadě to je situace u jiných trestných činů než dle § 68 odst. 2 TrŘ z 

hlediska zkoumání budoucího možnosti neuložení nepodmíněného trestu odnětí 
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svobody dle § 71 odst. 2 písm. b) TrŘ. 

 

3.5.2 Zpřísněný důvod podle § 68 odst. 3 písm. a) TrŘ 

 

Jestliže se obviněný pokusil o uprchnutí či skrývání a toto bylo zjištěno, je dán 

zpřísněný důvod vazby. Je tedy třeba, aby obviněný reálně uskutečnil nebo se pokusil 

uskutečnit jednání v ustanovení popsané a nepostačí tedy pouze obecné podezření 

z tohoto jednání, jako tomu je u zkoumání obecného důvodu útěkové vazby. 

 

3.5.3 Zpřísněný důvod podle § 68 odst. 3 písm. b) TrŘ 

 

Zde je třeba kumulativního naplnění obou podmínek a to, že se obviněný 

opakovaně (tj. nejméně dvakrát) nedostavil na předvolání, a dále že se jej nepodařilo 

předvést ani jinak zajistit jeho účast při úkonu trestního řízení.
42

 Je třeba uvést, že 

pokud selhaly veškeré pokusy obviněného předvést nebo jinak zajistit jeho účast při 

úkonu trestního řízení opakovaným doručováním předvolání dle § 62 TrŘ nebo 

uložením pořádkové pokuty dle § 66 TrŘ nemusí nutně vést ke splnění tohoto 

zpřísněného důvodu vazby, neboť je velmi důležité posoudit závažnost jednání 

obviněného zejména z hlediska možnosti uprchnutí nebo skrývání, protože v méně 

závažných případech lze s přihlédnutím k principu subsidiarity využít příkaz k zatčení 

obviněného nebo zatýkacího rozkazu. 

 

3.5.4 Zpřísněný důvod podle § 68 odst. 3 písm. c) TrŘ 

 

Jestliže má být uplatněn tento zpřísněný důvod, musí dojít ke kumulativnímu 

splnění dvou podmínek a to, že obviněný je neznámé totožnosti (obviněný nedisponuje 

věrohodnými doklady prokazujícími jeho totožnost) a jeho totožnost se dostupnými 

prostředky nepodařilo zjistit s tím, že byly vyčerpány prostředky dle § 63 PolČR. 
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Rovněž je nutno tento důvod vztáhnout i na případy, kdy obviněný od počátku řízení 

vystupuje pod nepravdivou totožností nebo používá padělané nebo pozměněné doklady. 

V případě, že obviněný u sebe nemá doklad prokazující jeho totožnost a odkazuje na 

místo svého bydliště nebo jiné místo s tím, že tam se tento doklad nachází, je nutné 

poskytnout obviněnému možnost takto svoji totožnost prokázat, pokud je toto místo pro 

OČTŘ dosažitelné. Výše uvedené platí i v případě, kdy se obviněný dovolává svědectví 

důvěryhodné osoby.
43

 

 

3.5.5 Zpřísněný důvod podle § 68 odst. 3 písm. d) TrŘ 

 

K naplnění tohoto zpřísněného důvodu vazby je třeba, aby obviněný již působil 

na svědky nebo spoluobviněné nebo jinak mařil objasňování skutečností závažných pro 

trestní stíhání. Přiměřeně zde lze odkázat na kapitolu ohledně koluzní vazby. Dále lze 

konstatovat, že toto ustanovení je důležité i pro posouzení otázky nejvyšší možné 

přípustné doby trvání koluzní vazby dle § 72a odst. 3 TrŘ, neboť ve chvíli aplikace 

tohoto zpřísněného důvodu doba trvání vazby nebude limitována maximální tří měsíční 

dobou. 

 

3.5.6 Zpřísněný důvod podle § 68 odst. 3 písm. e) TrŘ 

 

K aplikaci tohoto zpřísněného důvodu je třeba, aby obviněný „opakoval trestnou 

činnost, pro niž je stíhán, nebo v takové trestné činnosti pokračoval, nebo byl za takovou 

trestnou činnost v posledních třech letech odsouzen nebo potrestán“. Rovněž v tomto 

případě lze odkázat na kapitolu ohledně předstižné vazby. Oproti pojmu opakovaní 

trestné činnosti dle § 67 písm. c) TrŘ je pojem pokračování v trestné činnosti nutno 

vykládat šířeji s ohledem na dosavadní judikaturu
44

, neboť pod tento pojem můžeme 

podřadit opakování trestné činnosti, tak i pokračování v ní dalšími útoky trestného činu 

pokračujícího nebo hromadného.
45
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Oproti minulosti je vyřešena problematika recidivy tím, že se zpřísněný důvod 

použije v případě, kdy byl obviněný „za takovou trestnou činnost v posledních třech 

letech odsouzen nebo potrestán“. V minulosti byla otázka recidivy velmi sporná, ale 

můžeme se přiklonit k názoru Růžičky a Zezulové, že při použití teleologického 

výkladu na toto ustanovení je možno vyvodit, že by měla být zpřísněným důvodem 

vazby stižena i recidiva, ač toto nebylo v minulosti v příslušném ustanovení výslovně 

uvedeno.
46

 

 

3.6 Alternativy nahrazující institut vazby 

 

3.6.1 Obecně 

 

Zprvu zcela výsadní postavení vazby v právní úpravě rakouské posléze 

prvorepublikové, která vycházela z myšlenky, že vazbu lze považovat za opodstatněnou 

jen v případě, že se vazba jeví z hlediska dosažení účelu trestního řízení nezbytnou.
47

 

Postupem doby se objevují různé instituty suplující vazbu.
48

 Jedním z takových institutů 

byl institut majetkového ručení, vůči kterému bylo vzneseno mnoho kritiky. V podstatě 

ihned po nástupu socialistického zřízení v roce 1948 a od nabytí účinnosti zákona č. 

319/1948 Sb., o zlidovění soudnictví se objevovaly názory ohledně majetkového ručení, 

které u tohoto institutu zdůrazňovaly jeho třídní povahu a vytvoření rozdílů mezi 

bohatými a chudými.
49

 

Zejména se ve spojení s majetkovým ručením zdůrazňovalo porušení principu 

rovnosti před zákonem, ale toto už v minulosti vyvrátil F. Storch, jak uvádí Růžička a 

Zezulová.
50

 Při posuzování majetkového ručení z hlediska porušení principu rovnosti 

před zákonem si je třeba uvědomit existenci faktických rozdílů mezi jednotlivci, které 
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nelze odstranit žádným zákonem. Takováto nerovnost by se dala rovněž odůvodnit tak, 

že majetkové ručení můžeme považovat za nepřímý prostředek práva hájit svá práva 

všemi dostupnými prostředky, neboť zcela nepochybně vede k tomu, že obviněný bude 

na svobodě moci účinněji bránit svá práva. Oprávněnost majetkového ručení je třeba 

považovat za oprávněnou zejména s přihlédnutím k obecným principům institutu vazby 

jako je princip subsidiarity a princip „ultima ratio“. Jestliže k těmto principům 

přihlédneme tak zjistíme, že užití vazby je nejkrajnějším způsobem řešení dané situace a 

v případě, kdy může být vazba nahrazena mírnějším opatřením, má tak být učiněno a 

právě proto je třeba majetkové ručení považovat za takovéto opatření. Obecně lze 

konstatovat, že existence alternativ k institutu vazby je naplněním obecných principů, 

na kterých je tento institut vystavěn. 

 

V naší právní úpravě se můžeme setkat v § 73 a §73a TrŘ s následujícími 

alternativami nahrazující vazbu: 

a) záruka zájmového sdružení občanů, 

b) záruka důvěryhodné osoby, 

c) písemný slib obviněného, 

d) dohled probačního úředníka, 

e) peněžitá záruka, 

f) uložení některého z předběžných opatření,
51

 

g) umístění do péče důvěryhodné osoby.
52

 

 

Výše uvedenými alternativami lze nahradit vazbu pouze v případě vazebního 

důvodu dle § 67 písm. a) nebo § 67 písm. c) TrŘ. U koluzní vazby dle § 67 písm. b) TrŘ 

je použití těchto institutů vyloučeno až na „umístění do péče důvěryhodné osoby“ dle 

zákona o soudnictví ve věcech mládeže. Využití institutu peněžité záruky je nadto 

omezeno u taxativně vyjmenovaných trestných činů v § 73a odst. 1 TrŘ. Instituty 

nahrazující vazbu lze mezi sebou volně kombinovat a ještě případně podpořit uložením 

některého z předběžných opatření. Význam těchto institutů pro obviněného je velmi 

významný, neboť zmírňuje dopady probíhajícího trestního řízení na osobu obviněného a 

na jeho nejbližší okolí a dále umožňuje obviněnému efektivněji využít svého práva na 
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obhajobu a přitom aplikace těchto institutů je v souladu se sledovaným cílem trestního 

řízení.  

 

3.6.2 Nahrazení vazby zárukou za další chování obviněného dle § 73 odst. 1 písm. 

a) TrŘ 

 

U obviněného, u kterého je dán důvod vazby dle § 67 písm. a) nebo § 67 písm. c) 

TrŘ, nemusí dojít k uvalení vazby v případě, že zájmové sdružení vymezené v § 3 odst. 

1 TrŘ nabídne převzetí záruky za to, že „se obviněný na vyzvání dostaví k soudu, 

státnímu zástupci, nebo policejnímu orgánu a že vždy předem oznámí vzdálení se z 

místa pobytu“. Zájmovým sdružením dle § 3 odst. 1 TrŘ se rozumí odborové 

organizace, organizace zaměstnavatelů, ostatní občanská sdružení s výjimkou 

politických stran a politických hnutí, církve, náboženské společnosti a právnické osoby 

sledující v předmětu své činnosti charitativní účely, tento výčet je taxativní.
53

 

Dle názoru Růžičky a Zezulové
54

 může být důvěryhodnou osobou například 

vychovatel v internátu pro učně, vedoucí zaměstnanec nadřízený obviněnému nebo 

rodiče obviněného mladistvého či dospělého, tedy v podstatě jakákoli důvěryhodná 

osoba, u které je zřejmé, že bude moci pozitivně ovlivnit chování obviněného. Trestní 

řád za důvěryhodnou osobu považuje osobu, která je schopna příznivě ovlivnit chování 

obviněného za existence určitého bližšího vztahu mezi důvěryhodnou osobou a 

obviněným, který je předpokladem takového pozitivního působení.
55

 Takovouto 

důvěryhodnou osobou však nemůže být obhájce obviněného, ač samozřejmě může 

obviněnému poskytnout pomoc při sjednávání záruky s takovou osobou nebo zájmovým 

sdružením.
56

 Nemožnost stát se důvěryhodnou osobou pro obhájce vyplývá ze vztahu, 

který má k obviněnému, tedy vztahu, který je závislý na pokynech obviněného a pro 

obhájce může být omezující. Zejména z tohoto důvodu nemůže být obhájce 

důvěryhodnou osobou ve smyslu § 73 odst. 1 písm. a) TrŘ což rovněž potvrzuje judikát 
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Ústavního soudu ČR sp. zn. I. ÚS 263/05. 

Zájmové sdružení nebo důvěryhodná osoba převezme záruku za další chování 

obviněného a bude dohlížet na chování obviněného, a tím zabrání případnému 

pokračování v trestné činnosti, dokonání trestného činu, tím by tedy mohl být zajištěn 

účel předstižné vazby dle § 67 písm. c) TrŘ jinak než uvalením samotné vazby. Dále 

záruka za další chování obviněného rovněž obsahuje nabídku provedení opatření 

zaručující, že se obviněný dostaví na výzvu k soudu, státnímu zástupci nebo 

vyšetřovateli a dále má být tímto opatřením zajištěno, že obviněný vždy oznámí 

vzdálení se z místa pobytu a tak má být předejito obavě z útěku nebo skrývání se de § 

67 písm. a) TrŘ. Samotná záruka by měla obsahovat výčet konkrétních opatření, které 

budou uplatňovány proti obviněnému.  

V souladu s ustanovením § 73 odst. 2 TrŘ bude ten, kdo nabízí poskytnutí 

záruky dle § 73 odst. 1 písm. a) TrŘ, soudem či v přípravném řízení státním zástupce 

seznámen s podstatou obvinění a se skutečnostmi, ve kterých je shledáván důvod vazby. 

K takovému seznámení může dojít až ve chvíli, kdy bude vůbec přicházet v úvahu 

nahrazení vazby zárukou. Je rovněž na místě uvést, že přijetí nabízené záruky je 

fakultativní a soud nebo státní zástupce při rozhodování o přijmutí záruky musí vzít 

v potaz povahu stíhané trestné činnosti, osobu obviněného a rovněž konkrétní opatření, 

které záruka nabízí. 

 

3.6.3 Nahrazení vazby slibem obviněného dle § 73 odst. 1 písm. b) TrŘ  

 

Obviněný může dát písemný slib, že povede řádný život a tím se vyhnout vazbě. 

Slib musí být písemný a může být vyhotoven vlastnoručně obviněným, na psacím stroji 

nebo počítači apod. Důležitým atributem písemného slibu je vlastnoruční podpis 

obviněného, neboť slib nemůže být za obviněného podepsán jinou osobou. Slib může 

být samostatným podáním nebo může být vtělen do žádosti o propuštění z vazby nebo 

do stížnosti proti usnesení, jímž by obviněný vzat do vazby.
57

 Slib sám o sobě má 

obsahovat vyjádření obviněného, „že povede řádný život, zejména že se nedopustí 
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trestné činnosti, na vyzvání se dostaví k soudu, státnímu zástupci nebo policejnímu 

orgánu, vždy předem oznámí vzdálení se z místa pobytu a že splní povinnosti a dodrží 

omezení, která se mu uloží“.  

 Přijetí takového slibu je rovněž fakultativní a je na soudu, aby zvážil veškeré 

okolnosti týkající se případu a osoby obviněného, zejména s ohledem na reálné dodržení 

slibu a podřízení se všem omezením a příkazům, které soud může proti obviněnému 

použít. 

 

3.6.4 Nahrazení vazby dohledem probačního úředníka dle § 73 odst. 1 písm. c) 

TrŘ 

 

Tento institut nahrazující vazbu byl do našeho trestního řádu vnesen novelou 

trestního řádu, která byla provedena zákonem č. 265/2001 Sb.. Tento institut umožňuje 

orgánu rozhodujícím o vazbě, ponechat obviněného na svobodě nebo ho propustit, a 

ponechat pod dohledem probačního úředníka a to s ohledem na osobu obviněného a 

další skutečnosti konkrétního případu. Orgán rozhodující o vazbě by měl vyřešit otázku, 

zda lze účelu vazby dosáhnout právě dohledem probačního úředníka nad obviněným. 

 Dohled probační úředníka je upraven jednak v § 27b odst. 1 TrŘ, dále v zákoně 

o probační a mediační službě č. 257/2000 Sb. a rovněž v § 16 zákona č. 218/2003 Sb. o 

soudnictví ve věcech mládeže. Dohledem probačního úředníka se rozumí pozitivní 

vedení obviněného k řádnému životu, dodržování omezení dle § 73 odst. 3 TrŘ a rovněž 

ke kontrole obviněného zda tak činí. 

 Problematicky se může jevit stanovení podmínek, za kterých by přicházelo 

v úvahu využití dohledu probačního úředníka, neboť dosud neexistuje přesný výklad 

tohoto ustanovení.
58

 Vzhledem k tomuto se v praxi orgánů rozhodujících o vazbě 

můžeme setkat s tím, že tyto orgány nemají jasno při posouzení osoby obviněného a 

dalších skutečností případu, zda lze dosáhnout účelu vazby dohledem probačního 

úředníka či nikoli. Dle Vantucha stále u soudů panuje obava z nahrazení vazby 

dohledem probačního úředníka nad obviněným bez využití dalšího institutu 
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nahrazujícím vazbu, např. slibem obviněného dle § 73 odst. 1 písm. b) TrŘ.
59

 Vantuch 

dále rovněž poukazuje na problematiku ohledně značné obecnosti § 73 odst. 1 písm. c) 

TrŘ, která dává možnost vyslovení nepřezkoumatelného rozhodnutí.
60

 

 V případě, že dojde k vyslovení dohledu probačního úředníka nad obviněným, 

musí být toto uvedeno ve výroku usnesení, jímž se vazba nahrazuje takovým opatřením. 

Obviněný pak musí plnit povinnosti vyplývající z § 73 odst. 3 TrŘ, a to: 

 ve stanovených lhůtách se dostavit k probačnímu úředníkovi, 

 změnit místo pobytu pouze s jeho souhlasem, 

 podrobit se dalším omezením stanoveným ve výroku rozhodnutí, která směřují k 

tomu, aby se nedopustil trestné činnosti a nemařil průběh trestního řízení. 

Jak je zřejmé z výše uvedeného, tak konkrétní omezení musí být přímo uvedena 

ve výroku příslušného usnesení, na rozdíl od omezení, které pro obviněného plynou ze 

zákona přímo. Vzhledem k tomu, že tyto omezení mohou trvat maximálně po dobu 

trvání důvodů vazby, je třeba toto výslovně uvést v odůvodnění usnesení, jímž jsou 

ukládána. 

 

3.6.5 Nahrazení vazby peněžitou zárukou dle § 73a TrŘ 

 

V případě, že je dán vazební důvod dle § 67 písm. a) nebo c) TrŘ je možné 

vazbu nahradit peněžitou zárukou dle § 73a TrŘ, pokud ji orgán rozhodující o vazbě 

přijme. Peněžitou záruku však nelze uplatnit v taxativně vymezených případech stíhání 

pro trestné činy uvedené v § 73a odst. 1 TrŘ, kdy se veskrze jedná o závažnější trestné 

činy. V ustanovení § 73a TrŘ můžeme spatřovat návaznost na čl. 5 odst. 3 poslední věta 

EÚLP co se týče upravení nahrazení vazby peněžitou zárukou v de facto stejném 

rozsahu jako u jiných institutů nahrazujících vazbu dle § 73 odst. 1 TrŘ. 

 Peněžitou záruku může složit jak obviněný tak jiná osoba. V případě kdy bude 

skládat peněžitou záruku jiná osoba je třeba souhlas obviněného a dále musí být tato 

osoba informována s podstatou obvinění a se skutečnostmi, z nichž vyplývají důvody 
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vazby, to vše ke zvážení, zda má vůbec peněžní záruku poskytnout.
61

 

 Ohledně výše peněžité záruky můžeme konstatovat, že velký zlom ve způsobu 

určování výše peněžité záruky nastal s novelou TrŘ provedenou zákonem č. 265/2001 

Sb. Dle předcházející právní úpravy výši a složení peněžité záruky stanovil soudce na 

podkladě nabídky obviněného, jeho obhájce nebo jiné osoby neformálně opatřením
62

 a 

nerozhodoval tedy usnesením, ale pouze neformálně stanovil výši peněžité záruky a o 

tomto učinil záznam do spisu nebo do protokolu o výslechu obviněného. Zmíněná 

novela zavedla nový systém „kaucí“ kdy lze v rámci rozhodování o zadržené osobě dle 

§ 77 odst. 2 TrŘ podat návrh na propuštění obviněného z vazby na svobodu po přijetí 

peněžité záruky.
63

 

 Dle § 73a odst. 6 TrŘ „nerozhodne-li soud jinak, trvá peněžitá záruka u 

obviněného, který byl pravomocně odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody 

nebo peněžitému trestu, do dne, kdy obviněný nastoupí výkon trestu odnětí svobody, 

zaplatí peněžitý trest a náklady trestního řízení“. V případě že obviněný nezaplatí 

peněžitý trest nebo náklady trestního řízení ve stanovené lhůtě, na jejich zaplacení se 

použijí prostředky z peněžité záruky rovněž v souladu s výše citovaným ustanovením. 

V případě, že peněžitou záruku poskytuje obviněný nebo jiná osoba, musí být tato osoba 

poučena o možnosti nastání situace dle § 73a odst. 6 TrŘ. Povinnost takto poučit osobu 

poskytující záruku je dána dle § 73a odst. 9 TrŘ. 

 Pro případ, že peněžitá záruka bude zrušena je na místě uvést, že má být vrácena 

obviněnému nebo jiné osobě, která záruku poskytla, včetně všech vynesených úroků.
64

 

 

3.6.6 Předběžná opatření 

 

Institut předběžných opatření byl do trestního řádu zaveden novelou k 1.8.2013. 

Vedle výše uvedených institutů nahrazujících vazbu, předběžná opatření do trestního 

řádu přinesla další možnost, jak nahradit vazbu a tím o něco více posílila principy 

zdrženlivosti a přiměřenosti, na kterých je institut vazby vystavěn. Potřebnost tohoto 
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institutu zachycuje důvodová zpráva k zákonu č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů., 

kde se konstatuje, že je třeba zavést institut předběžných opatření, zejména s ohledem 

na špatnou efektivitu jiných opatření. 

Předběžná opatření taxativně vymezují okruh povinností, které je možné 

obviněnému uložit v průběhu trestního řízení, a to již od zahájení trestního stíhání až do 

právní moci rozhodnutí soudu, kterým řízení končí. 

Předběžná opatření lze uložit jen za podmínek uvedených v § 88b až § 88o TrŘ. 

Konkrétně lze říci, že předběžná opatření lze uložit: 

 pouze obviněnému, 

 za podmínky, že trestní stíhání obviněného je důvodné, 

 z jednání obviněného nebo z dalších konkrétních skutečností plyne důvodná 

obava, že obviněný bude opakovat trestnou činnost, pro kterou je stíhán, anebo 

dokoná trestný čin, o který se pokusil nebo který připravoval nebo kterým hrozil, 

 uložením opatření se sleduje ochrana oprávněných zájmů poškozeného, jako je 

život, zdraví, svoboda a lidská důstojnost poškozeného, který je fyzickou osobou, 

osob mu blízkých nebo ochrany zájmů společnosti, a 

 účelu předběžného opatření nelze dosáhnout jinak. 

 

Předběžná opatřením může být obviněnému uložen: 

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

zejména svědky, 

 zákaz vstoupit do společného obydlí obývaného s poškozeným a jeho 

bezprostředního okolí a zdržovat se v takovém obydlí, 

 zákaz návštěv nevhodného prostředí, sportovních, kulturních a jiných 

společenských akcí a styku s určitými osobami, 

 zákaz zdržovat se na konkrétně vymezeném místě, 

 zákaz vycestování do zahraničí, 

 zákaz držet a přechovávat věci, které mohou sloužit k páchání trestné činnosti, 

 zákaz užívat, držet nebo přechovávat alkoholické nápoje nebo jiné návykové 

látky, 

 zákaz hazardních her, hraní na hracích přístrojích a sázek,  nebo 

 zákaz výkonu konkrétně vymezené činnosti, jejíž povaha umožňuje opakování 
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nebo pokračování v trestné činnosti. 

 

O uložení, změně, zrušení předběžného opatření rozhoduje v řízení před soudem 

předseda senátu a v přípravném řízení státní zástupce. Orgány rozhodující o 

předběžných opatřeních jednají z úřední povinnosti, ale není vyloučen podnět 

poškozeného. O předběžných opatřeních se rozhoduje formou usnesení a opravným 

prostředkem je v tomto případě stížnost dle § 88m TrŘ. Oprávněným k podání stížnosti 

je státní zástupce, obviněný a poškozený jen pro opatření dle § 88d (zákaz styku 

s určitými osobami) a § 88e TrŘ (zákaz vstupu do obydlí). Odkladný účinek má pouze 

stížnost státního zástupce a poškozeného proti usnesení o zrušení předběžného opatření 

a to v případě, že je podána ihned po vyhlášení rozhodnutí. 

Důsledkem porušení povinností uložených předběžným opatřením obviněnému 

je dle § 88o TrŘ: 

 uložení pořádkové pokuty podle § 66 tr. řádu,  

 uložení jiného druhu předběžného opatření,  

 nebo vzetí obviněného do vazby za podmínek stanovených trestním řádem. 

 

Rovněž můžeme konstatovat, že výše uvedené důsledky dle § 88o TrŘ nejsou 

jediné, neboť porušením povinností uložených předběžným opatřením obviněnému 

může být naplněna skutková podstata trestného činu maření výkonu úředního 

rozhodnutí a vykázání ve smyslu § 337 TrZ. 

4. Formální vazební právo 

 

Dle V. Mandáka
65

 můžeme formálním vazebním právem chápat souhrn otázek 

týkající se procesního postupu příslušných orgánů a procesních úkonů obviněného, dále 

kompetencí rozhodujících orgánů o vazbě, formy přezkoumávání rozhodnutí o vazbě a 

rovněž otázky týkající se předpisů upravujících délku trvání vazby. Lze konstatovat, že 

jde o otázky spojené s procesněprávním postupem jak OČTŘ, tak i s procesními úkony 

obviněného a prostřednictvím tohoto je realizováno vazební právo materiální. 
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4.1 Rozhodnutí o vazbě  

 

V našem trestním řádu není nikde uveden přesný výčet rozhodnutí o vazbě. 

Nejprve lze však uvést v souladu s § 68  TrŘ, že za rozhodnutí o vazbě se považuje 

vzetí do vazby, ale tímto není zdaleka výčet rozhodnutí o vazbě vyčerpán.
66

 Obecně lze 

říci, že za rozhodnutí o vazbě můžeme považovat jakékoli rozhodnutí sledující změnu, 

zánik nebo vznik vazby. 

 Z formální stránky je rozhodnutí o vazbě vždy usnesením a to v souladu s § 119 

TrŘ, kdy soud rozhoduje rozsudkem jen ve výslovně stanovených případech a 

v ostatních případech rozhoduje usnesením, pokud zákon nestanoví jinak. 

 Za rozhodnutí o vazbě můžeme s přihlédnutím k tomu, co uvádí Růžička a 

Zezulová
67

, považovat následující: 

a) rozhodnutí soudu (soudce), jímž se obviněný bere do vazby podle § 68 odst. 

1TrŘ, 

b) rozhodnutí soudu (soudce) o tom, že se obviněný ponechává na svobodě 

vzhledem k přijetí nabídnuté záruky, slibu, nahrazení vazby dohledem 

probačního úředníka anebo přijetí peněžité záruky (§ 73a odst. 2 věta první TrŘ 

nebo § 314b odst. 2 TrŘ ve spojení s § 73 odst. 1 TrŘ, § 73a odst. 1 a odst. 2 

písm. a) TrŘ, 

c) rozhodnutí soudu (soudce) o tom, že obviněný již působil na svědky nebo 

spoluobviněné nebo jinak mařil objasňování skutečností závažných pro trestní 

stíhání (§ 72a odst. 3 třetí věta TrŘ), 

d) rozhodnutí soudce o tom, že se obviněný ponechává nadále ve vazbě (o dalším 

trvání vazby) dle § 72 odst. 1 TrŘ, a rozhodnutí soudu o tom, že se obviněný 

nadále ponechává ve vazbě dle § 72 odst. 3 a 4 TrŘ (při postupu dle § 72 odst. 3 

a 4 TrŘ ve spojení s § 72 odst. 1 TrŘ) včetně rozhodnutí soudu (samosoudce) o 

tom, že se obviněný nadále ponechává ve vazbě (§ 192 TrŘ, § 314c odst. 4 TrŘ), 

e) rozhodnutí soudce o propuštění obviněného z vazby při postupu dle § 72 odst. 1 
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nebo odst. 3 TrŘ a rozhodnutí soudu o propuštění obviněného z vazby na 

svobodu v případech upravených v § 72 odst. 4 TrŘ, 

f) rozhodnutí státního zástupce o změně důvodů vazby (§ 71 odst. 1 věta první TrŘ, 

jen pokud některý důvod vazby odpadl a žádný nově nevznikl), 

g) rozhodnutí soudu o změně důvodů vazby (§ 71 odst. 1 věta první TrŘ, pokud 

vznikl další důvod vazby nebo některý z důvodů vazby odpadl a jiný důvod 

vazby nově nevznikl), 

h) rozhodnutí soudu o tom, že se návrh státního zástupce na propuštění obviněného 

z vazby v řízení před soudem zamítá (§ 71 odst. 1 věta první TrŘ), 

i) rozhodnutí soudu a v přípravném řízení státního zástupce o propuštění 

obviněného z vazby, jestliže pominuly důvody vazby, nebo je zřejmé, že 

vzhledem k osobě obviněného a k okolnostem případu trestní stíhání nepovede k 

uložení nepodmíněného trestu odnětí svobody, a obviněný se nedopustil jednání 

uvedeného v § 68 odst. 3 TrŘ (dle § 71 odst. 2 písm. a) nebo b) TrŘ) anebo k 

žádosti obviněného o propuštění na svobodu (dle § 71a TrŘ), 

j) rozhodnutí soudu, jímž se zamítá žádost obviněného o propuštění z vazby na 

svobodu jako nedůvodná (§ 71a TrŘ), 

k) rozhodnutí soudu nebo státního zástupce, že přijetí peněžité záruky je přípustné 

za současného určení výše peněžité záruky a způsobu jejího složení (§ 73a odst. 

2 písm. a) TrŘ), 

l) rozhodnutí soudu, že se nabídky peněžité záruky nepřijímá (§ 73a odst. 2 písm. 

b) TrŘ), 

m) rozhodnutí státního zástupce nebo soudu, jímž vzhledem k přijetí nabídnuté 

záruky, slibu, nahrazení vazby dohledem probačního úředníka anebo přijetí 

peněžité záruky, obviněný propouští z vazby na svobodu (§ 73 odst. 1 tr., o 

propuštění z vazby na svobodu dle § 71a TrŘ), 

n) rozhodnutí soudu, jímž byla žádost obviněného o propuštění z vazby na svobodu 

zamítnuta a nebyla zároveň přijata nabídka slibu, záruky, vazby nebyla 

nahrazena dohledem probačního úředníka, anebo nebyla přijata nabídky peněžité 

záruky (§ 71a TrŘ, § 73 odst. 1 TrŘ, § 73a odst. 2 písm. b) TrŘ), 

o) rozhodnutí soudu o tom, že peněžitá záruka připadá státu (§ 73a odst. 3 TrŘ), 

p) rozhodnutí státního zástupce nebo soudu o tom, že se peněžitá záruka zrušuje 
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nebo se mění její výše (§ 73a odst. 5 TrŘ), 

q) rozhodnutí státního zástupce nebo soudu o zrušení zákazu vycestování do 

zahraničí (§ 73b odst. 5 TrŘ). 

Nad rámec výše uvedeného lze na základě výkladového stanoviska Nejvyššího 

státního zastupitelství č. 19/2002 Sb. považovat za rozhodnutí o vazbě i rozhodnutí 

státního zástupce ohledně nepřijetí nabídky peněžité záruky, předložené jinou osobou 

než obviněným dle § 73a odst. 2 písm. b) TrŘ. Toto stanovisko se, ale nedá považovat 

za jednoznačné, zejména s přihlédnutím k rozhodnutí Krajského soudu v Českých 

Budějovicích sp.zn. 23 To 519/2002 ze dne 15.7.2002, posléze publikované ve Sbírce 

soudních rozhodnutí a stanovisek R 44/2003.
68

 Toto rozhodnutí vychází ze závěru, že 

ani v případě návrhu osoby odlišné od obviněného nedisponuje státní zástupce možností 

„negativního rozhodnutí“, aniž by věc postoupil soudu. 

Dalším relevantním stanoviskem je stanovisko trestního kolegia Nejvyššího 

soudu České republiky sp. zn. Stn 4/97 ze dne 11.6.1998
69

, kdy toto stanovisko vychází 

ze závěru, že usnesení o propuštění zadržené osoby na svobodu dle § 77 odst. 2 TrŘ 

není rozhodnutím o vazbě a z tohoto důvodu proti němu není přípustná stížnost (§ 141 

odst. 2 TrŘ a § 74 odst. 1 TrŘ a contrario). 

V souladu s ustanovením § 68 odst. 1 TrŘ lze do vazby vzít jen osobu, proti 

které bylo zahájeno trestní stíhání ve smyslu § 160 TrŘ. 

 

4.2 Rozhodnutí o vzetí do vazby v přípravném řízení 

 

Příslušným soudem k rozhodnutí o vzetí do vazby v přípravném řízení je okresní 

soud, v jehož obvodu působí státní zástupce dle § 26 TrŘ, který podal návrh na vzetí 

obviněného do vazby. Dle § 73b odst. 1 TrŘ rozhoduje o vzetí obviněného do vazby 

vždy soud a tím je provedeno ustanovení čl. 8 odst. 5 LZPS
70

 a rovněž i čl. 5 odst. 1 

písm. c), odst. 2 a 3 EÚLP.
71

 Je tedy zřejmé, že je nepřípustné, aby ohledně vzetí 

obviněného do vazby rozhodoval jiný orgán nežli soud. Rozhodnutí soudu je tedy 

                                                 
68

 RŮŽIČKA, M., ZEZULOVÁ, J. Zadržení a vazba v českém trestním procesu. 1.vyd. Praha: C. H. Beck, 

2004, s. 440 - 441. ISBN 80-7179-817-7 
69

 R 39/1998 
70

 Toto ustanovení uvádí, že obviněného lze vzít do vazby jen na základě rozhodnutí soudu. 
71

 V tomto ustanovení se rovněž hovoří o nutnosti předvést obviněného před soudní orgán. 



38 

 

obligatorní, pro vzetí obviněného do vazby, s tím, že soud o tomto musí rozhodnout i 

opakovaně, přestože obviněný se z výkonu vazby přesunul do výkonu trestu a následně 

byl z výkonu trestu propuštěn na svobodu a vazební důvody trvaly nadále, musí soud o 

vzetí obviněného do vazby rozhodnout znovu.
72

 V minulosti tomu tak však vždy nebylo 

a až do účinnosti novely trestního řádu č. 558/1991 Sb. rozhodoval v přípravném řízení 

o vzetí do vazby zásadně prokurátor
73

 a soudu pouze příslušelo rozhodovat o stížnosti 

proti usnesení prokurátora o vzetí obviněného do vazby tak jako o zamítnutí žádosti 

obviněného o propuštění z vazby na svobodu.  

Touto problematikou se v minulosti zabýval V. Mandák
74

, jehož práce byla 

vydána v roce 1975 a ten na svoji dobu celkem odvážně kritizoval výše popsanou 

koncepci a zastával spíše stanovisko, že ohledně vzetí obviněného do vazby by měl 

rozhodovat soudní orgán a to i v přípravném řízení, v čemž spatřoval nejvhodnější 

záruku objektivního rozhodnutí. V. Mandák rovněž vítá novelu trestního řádu č. 

558/1991 Sb. a poukazuje na možnost částečné ingerence soudu v přípravném řízení 

ohledně rozhodování o vazbě a ohledně tohoto uvádí, že „ I když toto řešení z hlediska 

koncepčního a též s ohledem na znění mezinárodního paktu OSN o občanských a 

politických právech z roku 1964 není zcela bez problémů, jde nepochybně o změnu 

zásadní povahy, kterou nutno ocenit jako důkaz celkové tendence čs. Zákonodárství i ve 

složité situaci období po roku 1968 zajistit další posílení nedotknutelnosti osoby 

v trestním řízení“.
75

 

 Soudce v přípravném řízení není oprávněn vzít obviněného do vazby, aniž by tak 

navrhnul státní zástupce. Návrh státního zástupce na vzetí do vazby se zejména týká 

osoby, která byla zatčena na základě příkazu k zatčení dle § 69 odst. 1 TrŘ a to 

v případě kdy je dán některý z důvodů vazby dle § 67 TrŘ a obviněného nelze předvolat, 

zadržet a zajistit tak jeho přítomnost u výslechu. Obviněný musí být nejpozději do 24 

hodin od zatčení předán soudu, který vydal příkaz k zatčení. Dále je to osoba, která byla 

zadržena jako obviněný ve smyslu § 75 TrŘ, v případě že je dán některý z důvodů 

vazby dle § 67 TrŘ, je policejní orgán oprávněn obviněného zadržet a toto je následně 
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povinen ohlásit státnímu zástupci a rovněž mu předat protokol o zadržení obviněného a 

další materiály potřebné pro případné podání návrhu na vzetí do vazby. Návrh o vzetí do 

vazby musí být podán takovým způsobem, aby byl obviněný nejpozději 48 hodin od 

zadržení předán soudu. Dále to jsou osoby podezřelé ve smyslu § 76 odst. 1 TrŘ, osoba, 

kterou převzal policejní orgán po omezení osobní svobody ze strany kohokoli ve smyslu 

§ 76 odst. 2 TrŘ nebo osoba podezřelá, která byla zadržena na základě příkazu 

k zadržení dle § 76a TrŘ.  

V případě, že státní zástupce nenařídí propuštění zadržené osoby, tak je povinen 

tuto osobu odevzdat nejpozději do 48 hodin od zadržení soudu s návrhem na vzetí do 

vazby. Návrh na vzetí do vazby zpravidla podá státní zástupce na návrh policejního 

orgánu
76

. Státní zástupce v souladu s § 77 odst. 1 TrŘ přiloží k návrhu dosud získaný 

důkazní materiál a návrh samotný by měl obsahovat následující náležitosti
77

: 

a) osobní údaje obviněného, 

b) stručný popis skutkových zjištění včetně uvedení důvodů, na základě 

kterých došlo k zadržení, 

c) trestný čin, pro který je obviněný stíhán, jeho pojmenování a číselné 

označení dle zákona, 

d) zdůvodnění konkrétních skutečností ve smyslu § 68 odst. 3 TrŘ nebo ve 

smyslu § 68 odst. 4 TrŘ odůvodňující vzetí obviněného do vazby i pro 

trestní stíhání pro trestné činy uvedené v § 68 odst. 2 TrŘ, což platí i v 

případech, kdy je již v této době zřejmé, že vzhledem k osobě 

obviněného a okolnostem případu trestní stíhání nepovede k uložení 

nepodmíněného trestu odnětí svobody, 

e) důvody včetně jejich zákonného pojmenování a číselného označení dle 

ustanovení trestního řádu; v případě koluzní důvod vazby, i důvody 

uvedené v § 72a odst. 3 větě třetí TrŘ, byly-li zjištěny, 

f) stručné zhodnocení provedených důkazů, z něhož vyplývá, že dosud 

zjištěné skutečnosti nasvědčují tomu, že skutek, pro který bylo zahájeno 

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

zřejmé důvody k podezření, že trestný čin spáchal obviněný, a jaké 
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skutečnosti odůvodňují důvody vazby uvedené v návrhu, 

g) zdůvodnění, proč s ohledem na osobu obviněného, povahu a závažnost 

trestného činu, pro který je stíhán, nelze v době rozhodování účelu 

vazby dosáhnout jiným opatřením, 

h) dobu zadržení s uvedením dne a hodiny a ustanovení trestního řádu, 

podle něhož k zadržení došlo; dále je třeba započítat dobu omezení 

osobní svobody například dle zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České 

Republiky nebo dle jiných zvláštních zákonů, souvisí-li zadržení s 

trestním řízením, 

i) má-li obviněný obhájce, jméno obhájce a jeho sídlo, 

j) osobní údaje spoluobviněných, kteří se nacházejí ve vazbě, ve smyslu § 

70a odst. 1 písm. g) TrŘ, 

k) další důležité skutečnosti týkající se osoby obviněného, průběhu 

zadržení a případné vazby, zejména okolnosti důležité pro zabezpečení 

řádné ostrahy obviněného,  

l) upozornění, že je požadována účast obhájce při výslechu před soudem. 

 

Soudce je povinen vyslechnout zadrženou osobu a do 24 hodin od doručení 

návrhu státního zástupce musí rozhodnout o zadržené osobě, tedy jestli bude propuštěna 

na svobodu anebo vzata do vazby. V případě vzetí zadržené osoby do vazby soudce 

bezodkladně vyrozumí vhodným způsobem zvoleného nebo ustanoveného obhájce a 

státního zástupce ohledně místa a času konání výslechu zadržené osoby, pokud tato 

osoba o přítomnost obhájce u výslechu požádala. Povinnost soudu vhodným způsobem 

vyrozumět obhájce zadržené osoby je splněna vhodným vyrozuměním obhájce či 

advokátní kanceláře obhájce.
78

 Při výslechu je možná účast obhájce a státního zástupce 

a při výslechu mohou rovněž klást zadržené osobě otázky s tím, že jim k tomuto musí 

být soudcem uděleno slovo. Je třeba pamatovat na to, že v případě překročení doby 24 

hodin od doručení návrhu státního zástupce na vzetí do vazby je vždy propuštění 

obviněného na svobodu ve smyslu § 77 odst. 2 TrŘ. Podobný postup se uplatní 

v případě, že soudci byla předvedena osoba, která nebyla zadržena ani jako obviněný 

nebo podezřelý. V praxi se vyskytují případy, kdy je do vazby vzat obviněný, u kterého 
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nepředcházelo ani zadržení ani zatčení
79

: 

 obviněný nebyl vůbec zadržen ani zatčen, 

 obviněný byl k soudci, rozhodujícím o vazbě, převeden dle § 90 odst. 2 

TrŘ s tím, že musí být splněny uvedené podmínky; tomuto případu 

nepředchází zadržení, zatčení ani jiné omezení osobní svobody dle 

speciálního zákona, 

 osobní svoboda obviněného byla omezena ve smyslu jiných právních 

předpisů a k tomuto nedošlo v souvislosti s trestním řízením. 

 

Co se týče samotného výslechu, tak účast státního zástupce je fakultativní, ale 

v případech kdy je v 1. stupni k rozhodování příslušný krajský soud nebo se jedná o 

komplikovaný případ, by měl státní zástupce svoji účast zvážit. V případě účasti 

státního zástupce na výslechu obviněného před soudem, by se měl státní zástupce 

zaměřit jak na okolnosti týkající se trestného činu, který byl spáchán, tak i na 

skutečnosti týkající se zadržení a důvodů vazby ve smyslu § 67 písm. a) až c) TrŘ. Po 

výslechu soudce rozhodne buď tak, že obviněného vezme do vazby dle § 68 odst. 1 TrŘ  

nebo ho propustí na svobodu dle § 77 odst. 2 TrŘ, a to v případě: 

 překročení lhůty 48 hodin od zadržení obviněného do odevzdání 

zadržené osoby soudu, 

 nerozhodnutí soudce ohledně návrhu státního zástupce na vzetí do vazby 

do 24 hodin od jeho doručení, 

 přestože byla dodržena jak 48 hodinová lhůta tak i 24 hodinová lhůta, 

nebyl shledán některý důvod vazby dle § 67 TrŘ ani nebyly zjištěny 

skutečnosti uvedené za citací jednotlivých vazebních důvodů, 

 nahrazení vazby zárukou, slibem, dohledem probačního úředníka dle § 

73 odst. 1 TrŘ anebo peněžitou zárukou dle § 73a TrŘ a obviněný byl 

ponechán na svobodě, 

 zjištění v průběhu výslechu zadržené osoby, že ve věci byl spáchán 

trestný čin uvedený v § 68 odst. 2 TrŘ a není dán důvod ztížené vazby 

dle § 68 odst. 3 TrŘ. 
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Usnesení, na základě kterého je obviněný vzat do vazby musí zejména 

obsahovat
80

: 

a) označení soudu, který rozhodl o vzetí obviněného do vazby na návrh 

státního zástupce, 

b) přesné označení obviněného, tak aby byla vyloučena záměna s jinou 

osobou, 

c) výrok o vzetí do vazby s odkazem na některý z důvodů vazby dle § 67 

TrŘ nebo dle § 68 odst. 3 TrŘ pro trestné činy uvedené v § 68 odst. 2 

TrŘ, 

d) údaj ohledně doby, od které se vazba započítává, 

e) poučení o opravném prostředku. 

Usnesení musí dále obsahovat odůvodnění, ve kterém je zejména uvedeno 

následující:  

a) pro jaký trestný čin je obviněný na základě usnesení o zahájení trestního 

stíhání stíhán,  

b) procesní úkony předcházející rozhodnutí o vzetí do vazby,  

c) skutkové okolnosti, odůvodňující vazbu, 

d) obsah výslechu provedeným před rozhodnutím o vazbě, 

e) osvědčení, že byly zachovány veškeré lhůty týkající se zadržení a jeho 

předání soudu, 

f) v případě negativního rozhodnutí ohledně institutů nahrazujících vazbu, 

odůvodnění takového rozhodnutí.
81

 

Obecně lze ohledně odůvodnění rozhodnutí konstatovat, že by zde mělo být 

dané rozhodnutí řádně odůvodněno, mělo by obsahovat vymezení přesných okolností 

rozhodných pro rozhodnutí o vazbě, naopak by v odůvodnění nemělo být pouze obecně 

odkázáno na citace obecných vazebních důvodů.
82
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4.3 Rozhodnutí o vzetí do vazby v řízení před soudem 

 

V řízení před soudem rozhoduje o vazbě senát s výjimkou případů dle § 69 odst. 

5 TrŘ, kdy o vazbě zatčeného rozhoduje soudce se stejnými právy a povinnostmi jako 

má senát a jeho předseda. Návrh státního zástupce na vzetí obviněného do vazby zde 

není vyžadován, ale rozhodně není vyloučen. Samosoudce je oprávněn rozhodovat 

ohledně vzetí do vazby jen v případě řízení dle § 314a TrŘ a dále v případě 

zjednodušeného řízení dle dle § 314b odst. 1 až odst. 3 TrŘ, § 314c odst. 1 TrŘ, § 314d 

odst. 2 TrŘ. 

Obsahové náležitosti ohledně rozhodnutí o vzetí obviněného do vazby v řízení 

před soudem jsou obdobné, jako je tomu v přípravném řízení. Pro úplnost je nutno uvést, 

že jsou zde jisté odchylky související s absencí zadržení nebo zatčení obviněného či 

osoby podezřelé.
83

 

 

4.4 Vazební zasedání 

 

 Tento institut do trestního řádu zavedla novela č. 459/2011 Sb., zejména 

vzhledem k rozhodovací praxi Ústavního soudu
84

 a rovněž jako provedení čl. 5 odst. 4 

EÚLP. Tento institut je upraven v § 73 d až § 73 g TrŘ a je spojen s realizací „práva 

obviněného být slyšen“, vzhledem ke kontradiktornosti řízení.
85

 Využití tohoto institutu 

není obligatorní, což má určitou souvislost se zásadou hospodárnosti řízení. Je však 

nutné podotknout, že v případě kdy neexistují zákonem stanovené podmínky, za nichž 

nemusí vazební zasedání proběhnout dle § 73d odst. 3 věta druhá TrŘ, je soud povinen 

sdělit obviněnému, že bude o vazbě rozhodovat a tím mu umožnit požádat o vazební 

zasedání.
86

 V opačném případě by bylo porušeno právo obviněného na soudní ochranu 

dle čl. 36 odst. 1 LZPS. Tento institut v podstatě představuje slyšení obviněného, 

předtím než je rozhodováno o vazbě. Při rozhodování v přípravném řízení se vždy 

využije vazebního zasedání. V řízení před soudem se vazebního zasedání využije 
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v případě, že je o vazbě rozhodováno mimo hlavní líčení nebo veřejné zasedání. 

V případě, že se koná hlavní líčení nebo veřejné zasedání a obviněný se ho účastní, je 

možné rozhodnout o vazbě s přihlédnutím k potřebnosti z hlediska stanovených lhůt ve 

smyslu § 73d odst. 1 TrŘ. Ve vazebním zasedání je možné dále rozhodovat mimo 

případy uvedené výše, jestliže o to obviněný požádá nebo soud provedení vazebního 

zasedání považuje za potřebné pro účely rozhodnutí o vazbě. Přestože obviněný 

výslovně požádal o vazební zasedání, nemusí se konat v následujících případech: 

a) obviněný se vazebního zasedání následně odmítl zúčastnit, 

b) obviněný byl slyšen k vazbě v posledních 6 týdnech a neuvedl žádné nové 

okolnosti, které by měli vliv na rozhodnutí o vazbě nebo je zřejmé, že tyto 

okolnosti nemohou mít vliv na změnu rozhodnutí o vazbě, 

c) zdravotní stav obviněného nedovoluje výslech, 

d) obviněný byl propuštěn z vazby. 

Ve smyslu § 73e předseda senátu (v přípravném řízení soudce) předvolá či případně 

nechá předvést obviněného k vazebnímu zasedání a o tomto vyrozumí státního zástupce 

a obhájce. V případě, že se rozhoduje o vazbě zadrženého nebo zatčeného obviněného, 

vyrozumí se obhájce ve lhůtě 24 hodin, je-li obhájce dosažitelný vzhledem k příslušným 

lhůtám k rozhodnutí o vazbě. 

V řízení před soudem se vazební zasedání koná za přítomnosti všech členů senátu, 

dále je vyžadována přítomnost obviněného, jehož účast lze rovněž suplovat pomocí 

videokonferenčního hovoru. Účast státního zástupce a obhájce na vazebním zasedání je 

fakultativní. Vazební zasedání se koná bez účasti veřejnosti.  

Průběh vazebního zasedání se řídí § 73g a nejprve v něm předseda senátu nebo jiný 

pověřený člen senátu podá zprávu o stavu věci, poté podle povahy věci přednese svůj 

návrh státní zástupce a případně svůj návrh rovněž přednese obviněný či jeho obhájce. 

Následně státní zástupce, obviněný a jeho obhájce přednesou svá vyjádření ve věci a 

případně vznesou návrhy na provedení šetření potřebných k rozhodnutí o vazbě. 

V případě nepřítomnosti některé z osob u vazebního zasedání, budou její návrhy a 

vyjádření předneseny na základě obsahu spisu. Předseda senátu (v přípravném řízení 

soudce) následně vyslechne obviněného ohledně všech okolností rozhodných pro 

rozhodnutí ohledně vazby. Státní zástupce a obhájce mají možnost klást obviněnému 

otázky s tím, že k tomuto jim musí být uděleno slovo. Ve vazebním zasedání je rovněž 
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možné provádět důkazy a k tomu se přiměřeně použije ustanovení o dokazování 

v hlavním líčení. Na závěr je uděleno slovo k závěrečným návrhům státnímu zástupci, 

obhájci a obviněnému. V závěru vazebního zasedání je vyhlášeno rozhodnutí. 

 

4.5 Přezkoumání důvodnosti vazby 

 

4.5.1 Stížnost proti rozhodnutí o vazbě 

 

Proti rozhodnutí o vzetí obviněného do vazby se lze bránit řádným opravným 

prostředkem dle § 74 TrŘ, jímž je stížnost upravená v § 141 až 150 TrŘ. V případě 

stížnosti se uplatňuje omezený revizní princip a z toho lze vyvodit, že není nutné 

výslovně uvést, proti kterému výroku usnesení stížnost směřuje ani v čem se spatřuje 

procesní pochybení. Obecně stížnost brojí proti nesprávnosti rozhodnutí o vazbě nebo 

proti nesprávnosti v předchozím řízení, předcházejícím rozhodnutí o vazbě, je-li tato 

nesprávnost schopna negativně ovlivnit rozhodnutí o vazbě. Zákon rovněž nestanoví 

přesnou formu stížnosti, tudíž není nezbytné, aby stížnost byla odůvodněna. Stížnost je 

přípustná proti všem rozhodnutím ve smyslu § 74 odst. 1 TrŘ a § 146a TrŘ, stížnost 

však nemůže směřovat proti rozhodnutí, kterým bylo rozhodnuto o primární stížnosti 

proti rozhodnutí o vazbě. Stížnost se podává u soudu, který o vazbě rozhodl do 3 dnů od 

oznámení usnesení. Podání stížnosti se rovněž řídí obecnými náležitostmi podání dle § 

59 TrŘ a například můžeme zmínit nález ÚS, kde byla rozvedena problematika podání 

stížnosti faxem s tím, že trestní řád nevyžaduje doplnění faxového podání písemným 

podáním, jako je tomu v případě § 42 občanského soudního řádu.
87

 

 Osoby oprávněné k podání stížnosti ve smyslu § 142 TrŘ jsou: 

a) obviněný, jehož se vazba dotýká, 

b) státní zástupce, 

c) osoby, které mohou podat ve prospěch obviněného odvolání dle § 247 odst. 2 

TrŘ, 

d) osoba v případě rozhodnutí ohledně peněžité záruky, kterou složila ve smyslu § 

73a TrŘ a § 142 odst. 1 TrŘ. 
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O stížnosti proti rozhodnutí o vazbě rozhoduje nadřízený soud soudu, který 

rozhodoval o vazbě v 1. stupni nebo v případě rozhodnutí státního zástupce dle § 146a 

TrŘ, soud v jehož obvodu je státní zástupce činný, a to zpravidla do pěti dnů po 

uplynutí lhůty pro podání stížnosti. 

Ze zásady nemá stížnost proti rozhodnutí o vazbě odkladný účinek dle § 74 odst. 

1 TrŘ ve spojení s § 141 odst. 4 TrŘ, pouze jsou připuštěny jisté výjimky dle § 74 odst. 

2 TrŘ. Podá-li tedy například obviněný stížnost proti rozhodnutí o vzetí do vazby, 

neodloží se výkon tohoto rozhodnutí do doby, než se o stížnosti rozhodně. Odkladný 

účinek je u vazby takto nastaven zejména z důvodu její povahy, v opačném případě by 

byl účel vazby nezřídka zmařen.
88

 Výjimkou z tohoto principu je § 74 odst. 2 TrŘ, kdy 

odkladný účinek má stížnost státního zástupce proti rozhodnutí o propuštění obviněného 

z vazby, pokud nejde o propuštění z vazby po vyhlášení zprošťujícího rozsudku a 

rovněž stížnost proti rozhodnutí o propadnutí peněžité záruky státu. V případě 

přítomnosti státního zástupce při vyhlášení rozhodnutí má jeho stížnost odkladný účinek 

pouze v případě, že byla podána ihned po vyhlášení rozhodnutí. Problematika 

odkladného účinku stížnosti proti rozhodnutí o vazbě sahá daleko do minulosti a byl 

v ní zejména spatřován rozpor s čl. 5 odst. 1 písm. c) EÚLP. Tento rozpor byl spatřován 

v tom, že v případě vyhlášení zprošťujícího rozsudku, mohl být obviněný stížností 

státního zástupce proti rozhodnutí o propuštění obviněného z vazby a odvoláním 

státního zástupce proti zprošťujícímu rozsudku ponechán nadále ve vazbě. Toto bylo 

zrušeno nálezem Ústavního soudu ČR sp. zn. PL. ÚS 6/10, kde je stanoveno, že 

„obviněný bude vždy po vydání zprošťujícího rozsudku neprodleně propuštěn na 

svobodu. Stížnost státního zástupce proti rozhodnutí o propuštění obviněného z vazby na 

svobodu po vydání zprošťujícího rozsudku nemá odkladný účinek“. Ústavní soud se zde 

mimo jiné inspiroval praxí ve Slovenské republice, kde se novelou trestního řádu 

implementovala rozsáhlá rozhodovací praxe ESLP ohledně čl. 5 odst. 1, 3 a 4 EÚLP a to 

například z rozhodnutí Wemhoff proti Německu z roku 1968 nebo rozhodnutí Labita 

proti Itálii.  

4.5.2 Přezkum důvodnosti vazby z úřední povinnosti 
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 Z ustanovení § 71 odst. 1 věty první TrŘ, lze dovodit, že všechny OČTŘ jsou 

povinny průběžně zkoumat, zda důvody vazby ještě trvají nebo se nezměnily a rovněž 

jestli vazbu nelze nahradit některým z opatření dle § 73 a § 73a TrŘ. Dále by se rovněž 

mělo přihlížet k tomu, zda ponechání obviněného ve vazbě vyžaduje obtížnost věci 

nebo jiné závažné důvody, pro které nelze trestní stíhání skončit, a zda by propuštěním 

obviněného z vazby bylo zmařeno nebo podstatně ztíženo dosažení účelu trestního 

stíhání, v čemž můžeme spatřovat realizaci principu přiměřenosti. Tato povinnosti se 

v přípravném řízení zejména týká soudu a státního zástupce, ale i policejního orgánu
89

, 

který v případě, že zjistí, že důvody vazby již pominuly, má podat státnímu zástupci 

návrh na propuštění obviněného z vazby. V řízení před soudem je povinnost dle § 71 

odst. 1 TrŘ pouze na bedrech soudu. 

 Soudce v přípravném řízení zkoumá, zda důvody vazby ještě trvají pouze při 

rozhodování o: 

a) žádosti obviněného o propuštění z vazby, 

b) návrhu státního zástupce na rozhodnutí o ponechání obviněného ve vazbě, 

c) změně důvodů vazby, jestliže byl shledán nový důvod vazby, 

d) stížnosti proti usnesení státního zástupce o vazbě. 

Přezkoumání důvodnosti vazby ve smyslu § 71 odst. 1 TrŘ se musí zaměřit na to, 

zda
90

: 

a) obecné důvody vazby dle § 67 TrŘ stále trvají, 

b) nedošlo ke změně právního posouzení jednání obviněného jen na trestný čin dle § 

68 odst. 2 TrŘ a v tomto případě, jestli není dán některý ze zpřísněných důvodů 

vazby dle § 68 odst. 3 TrŘ, 

c) není zřejmé, že vzhledem k osobě obviněného a okolnostem případu trestní 

stíhání nepovede k uložení nepodmíněného trestu odnětí svobody, přičemž 

obviněný se nedopustil některého z jednání uvedených v § 68 odst. 3 TrŘ, 

d) nepřichází v úvahu nahrazení vazby jiným opatřením. 

V případě, že příslušný státní zástupce nebo soud zjistí, že důvody vazby nejsou 

dány a že pominuly nebo, že vzhledem k osobě obviněného a k povaze a závažnosti 

věci trestní stíhání nepovede k uložení nepodmíněného trestu odnětí svobody, a nejsou-
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li dány okolnosti uvedené v § 68 odst. 3 a 4 TrŘ, vydá rozhodnutí o propuštění 

obviněného z vazby na svobodu dle § 71 odst. 2 TrŘ. Toto rozhodnutí by mělo zejména 

obsahovat označení osoby obviněného a vazební věznice, uvedení pro jaký skutek 

trestný čin je obviněný stíhán a odůvodnění pominutí důvodů vazby či nastání okolností 

dle § 71 odst. 2 písm. b) TrŘ. 

4.5.3 Žádost obviněného o propuštění na svobodu 

 

Ve smyslu § 71a TrŘ má obviněný právo podat žádost na propuštění z vazby a to 

kdykoli po právní moci rozhodnutí o vzetí do vazby. Takováto žádost se posuzuje podle 

svého obsahu dle § 59 TrŘ, přestože je nesprávně označena. V případě zamítnutí žádosti 

může obviněný podat další žádost bez udání nových důvodů až 30 dnů po právní moci 

rozhodnutí, kterým byla zamítnuta jeho předchozí žádost, nebo kterým bylo rozhodnuto 

o dalším trvání vazby nebo o změně vazebních důvodů. V. Mandák
91

 rovněž k omezení 

žádosti lhůtou uvádí, že „časové omezení žádosti se nevztahuje na vůbec prvou žádost 

obviněného“. Ten autor toto dále rozvádí a uvádí, že obviněný může podat žádost o 

propuštění bez uvedení nových důvodů před uplynutím lhůty i v případě zamítnutí 

stížnosti proti usnesení, kterým byl obviněný vzat do vazby. 

Dle § 73b odst. 2 TrŘ o žádosti o propuštění rozhoduje soud a v přípravném 

řízení státní zástupce, který žádosti může vyhovět, v opačném případě je povinen žádost 

postoupit soudu do 5 pracovních dnů
92

 a o tomto postupu vyrozumět obviněného. Ve 

smyslu § 73b odst. 6 TrŘ může v přípravném řízení o propuštění obviněného 

rozhodnout státní zástupce a rovněž tak může rozhodnou za současného rozhodnutí o 

nahrazení vazby zárukou, slibem, dohledem probačního úředníka nebo peněžitou 

zárukou. 

 Státní zástupce
93

: 

a) může žádosti obviněného zcela vyhovět a propustit obviněného z vazby na 

svobodu ve smyslu § 71 odst. 2 písm. a) TrŘ nebo § 71 odst. 2 písm. b) TrŘ, 

b) může přijmout nabídku některé opatření nahrazující vazbu a rozhodnout 

z podnětu žádosti o propuštění z vazby na svobodu; o případné stížnosti 
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rozhoduje soud dle 146a odst. 1 TrŘ per analogiím, 

c) může žádosti obviněného nevyhovět a pak jí musí předložit soudu dle § 73b odst. 

2 TrŘ jak bylo uvedeno výše. 

Proti soudu o žádosti obviněného je rovněž přípustná stížnost, o které rozhoduje 

nadřazený krajský soud. 

V situaci kdy státní zástupce nevyhoví žádosti obviněného o propuštění z vazby 

a tuto žádost předloží soudu, je rovněž povinen neprodleně předložit i spisový materiál, 

bez kterého soud nemůže o žádosti obviněného rozhodnout. V soudní praxi zde ohledně 

tohoto vzniká problém, kdy je běžné, že v jedné věci existuje více rovnocenných spisů a 

může dojít ke vzniku nepřehledných situací. K této problematice se vyjádřil A. Draštík
94

 

v článku „K rozhodování soudů o žádosti obviněného o propuštění z vazby“ a zastává 

zde stanovisko, že v jedné trestní věci by měl být veden pouze jeden spis a tak by se 

dalo předcházet nepřehlednostem. 

Za obviněného může rovněž podat žádost o propuštění z vazby jeho obhájce a 

v případě kolize žádosti obviněného a žádosti jeho obhájce, je nutno tyto žádosti 

považovat za jediný návrh směřující k propuštění obviněného z vazby na svobodu, což 

potvrzuje rozhodnutí NS.
95

 Co se týče oprávněnosti dalších osob podat žádost o 

propuštění obviněného na svobodu je nutno uvést, že manžel, manželka nebo děti 

obviněného nejsou oprávněny podat žádost o propuštění obviněného z vazby na 

svobodu dle § 71a TrŘ. V případě podání žádosti výše uvedenými osobami je nutno tuto 

žádost považovat za podnět k přezkoumání důvodnosti vazby dle § 71 odst. 1 TrŘ. 

 

4.5.4 Rozhodování o dalším trvání vazby 

 

Novelou trestního řádu provedenou zákonem č. 459/2011 Sb. byla rozhodovací 

pravomoc o dalším trvání vazby svěřena v přípravném řízení na místo státnímu zástupci 

soudci. Rozhodování o dalším trvání vazby je upraveno v § 72 TrŘ a to následovně: 

a) V přípravném řízení je soudce povinen na návrh státního zástupce 

rozhodnout o tom, zda se obviněný nadále ponechá ve vazbě nebo se 
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 rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR č. 17/1990 Sb. rozh. tr. 
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propustí na svobodu nejpozději každé 3 měsíce od právní moci rozhodnutí o 

vzetí do vazby nebo jiného rozhodnutí o vazbě. Návrh musí státní zástupce 

soudu doručit nejpozději do 15 dnů před uplynutím lhůt 3 měsíců. Tří 

měsíční lhůta je lhůtou propadnou, tudíž její nedodržení znamená propuštění 

obviněného z vazby na svobodu. Lhůta pro státního zástupce je pouze 

pořádková. Státní zástupce by v návrhu na prodloužení vazby měl uvést 

datování návrhu, osobní údaje obviněného, datum vzetí obviněného do vazby, 

datum zahájení trestního stíhání, vymezení trestné činnosti obviněného, dále 

by měl uvést výsledky vyšetřování a ty podrobně rozvést, uvést důvody, pro 

které dosud nebylo vyšetřování ukončeno, uvést skutečnosti odůvodňující 

trvání vazebních důvodů, dále uvést plánované procesní úkony a rovněž 

předběžné datum skončení vyšetřování.
96

 Proti rozhodnutí soudce o dalším 

trvání vazby je přípustná stížnost. 

b) Ustanovení § 72 odst. 3 TrŘ se týká rozhodnutí o dalším trvání vazby 

v řízení před soudem. Soud je povinen nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy u 

něj byla podána obžaloba proti obviněnému, který je ve vazbě, nebo návrh 

na schválení dohody o vině a trestu sjednané s obviněným, který je ve vazbě, 

nebo kdy mu byl doručen spis na základě rozhodnutí o postoupení nebo 

přikázání věci obviněného, který je ve vazbě, rozhodnout, zda se obviněný 

ponechává i nadále ve vazbě, nebo zda se z vazby propouští, v opačném 

případě musí být obviněný neprodleně propuštěn z vazby. Ponechá-li soud 

obviněného ve vazbě, nebo rozhodne-li soud o vzetí obviněného do vazby až 

po podání obžaloby nebo návrhu na schválení dohody o vině a trestu, je 

povinen přiměřeně postupovat dle § 72 odst. 1 TrŘ. V případě, že lhůta 

skončí během řízení o opravném prostředku u nadřízeného soudu, je tento 

soud příslušný k rozhodnutí o dalším trvání vazby a tento soud by měl být 

rovněž informován prvoinstančním soudem ohledně konce této lhůty. Soud 

rovněž rozhoduje o dalším trvání vazby při předběžném projednání obžaloby 

ve smyslu § 192 TrŘ. 

V situaci kdy je věc vrácena státnímu zástupci k došetření, se bude ohledně 

dalšího trvání vazby postupovat dle § 72 odst. 1 a odst. 2 TrŘ. Po vrácení věci státnímu 

                                                 
96

 RŮŽIČKA, M., ZEZULOVÁ, J. Zadržení a vazba v českém trestním procesu. 1.vyd. Praha: C. H. Beck, 

2004, s. 495. ISBN 80-7179-817-7. 



51 

 

zástupci k došetření tedy nepočne nové přípravné řízení, ale věc se pouze posune zpět 

do původního přípravného řízení.
97

 

 

4.6 Trvání vazby 

 

Jednou ze základních zásad trestního řízení je zásada, kdy OČTŘ musí trestní 

věci projednávat co nejrychleji a šetřit občanská práva zaručená ústavou dle § 2 odst. 4 

TrŘ a to zejména ve vazebních věcech. Tato zásada na čl. 38 odst. 2 LZPS a rovněž na 

čl. 6 odst. 1 EÚLP, kde je stanoveno, že každý má právo, aby jeho věc byla projednána 

bez zbytečných průtahů.
98

 

 Ustanovení § 72a TrŘ upravuje nejvyšší přípustnou dobu trvání vazby a tak 

navazuje na čl. 8 odst. 5 LZPS. Dle § 72a odst. 1 TrŘ může vazba v přípravném řízení a 

v řízení před soudem trvat jen po nezbytně nutnou dobu. Odlišnou úpravu od ostatních 

vazebních důvodů má vazba koluzní dle § 72a odst. 3 TrŘ, kdy tato vazba může trvat 

nejdéle 3 měsíce, avšak v případě ztížené vazby dle § 68 odst. 3 písm. d) TrŘ rozhodne 

o ponechání obviněného ve vazbě nad rámec stanovené lhůty v přípravném řízení soud 

na návrh státního zástupce a po podání obžaloby nebo návrhu na schválení dohody o 

vině a trestu soud. Jestliže u obviněného není další vazební důvod mimo koluzního, 

musí být propuštěn z vazby nejpozději v poslední den 3 měsíční lhůty na svobodu. 

 Celková přípustná doba vazby se odvíjí od závažnosti činu, pro který je 

obviněný stíhán a tato doba nesmí přesáhnout: 

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

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

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

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

podle trestního zákona uložit výjimečný trest. 

Z výše uvedené doby připadá jedna třetina z celkové doby na přípravné řízení a 

dvě třetiny na řízení před soudem, a jestliže jsou tyto doby překročeny, musí být 

obviněný z vazby propuštěn nejpozději v poslední den této lhůty. V případě, že 

obviněný je stíhán pro více trestných činů, použije se pro posouzení doby ten nejvíce 
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závažný trestný čin. 

Okamžikem rozhodným pro dobu trvání vazby je okamžik, kdy došlo k omezení 

svobody obviněného. 

Výjimkou z maximální délky trvání vazby dle § 72b TrŘ je případ, kdy byl 

vyhlášen rozsudek, kterým byl obviněný odsouzen pro zvlášť závažný zločin k 

nepodmíněnému trestu odnětí svobody, nezapočítává se doba vazby od vyhlášení 

takového rozsudku do nařízení výkonu uloženého trestu odnětí svobody nebo do zrušení 

takového rozsudku do celkové doby trvání vazby podle § 72a odst. 1 TrŘ. 

5. Problematika výkonu vazby 

 

5.1 Obecný úvod 

 

Na vazbu je nutno pohlížet, jako na zásah do práva na osobní svobodu, které je 

zaručeno Ústavou a z tohoto důvodu je nutné upravit nejenom procesní podmínky 

použití vazby, ale i základní otázky vazebního režimu. V minulosti tomu tak však 

nebylo a předpisy upravující výkon vazby byly tajné a vykazovaly spoustu znaků 

neslučitelných s povahou vazby, jako zajišťovacího institutu. Jedním takovým by Řád 

výkonu vazby z roku 1963, vydaný rozkazem ministra vnitra.
99

 V podstatě až do 

31.12.1993
100

 byla zákonná úprava výkonu vazby obecně nepřístupná a tak nebylo 

možno bez znalosti této úpravy namítat zásahy do osobní svobody obviněného. 

Ve smyslu § 360 TrŘ se samotný výkon vazby řídí zejména zákonem č. 

293/1993 Sb., o výkonu vazby
101

 a dále ve smyslu § 31 VýkV vyhláškou Ministerstva 

spravedlnosti č. 109/1994 Sb., řád výkonu vazby. Oba tyto předpisy vycházejí 

z principů mezinárodních úmluv a dokumentů, které se týkají ukládání vazby a jejího 

výkonu. Zejména se jedná o Standartní minimální pravidla pro zacházení s vězni, přijaté 

Hospodářskou a sociální radou OSN, dále Rezoluci k vyšetřovací vazbě přijaté VIII. 

Kongresem OSN o prevenci zločinnosti a zacházení s pachateli, dále je třeba zmínit 
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Evropská vězeňská pravidla – Doporučení Výboru ministrů členským státům Rady 

Evropy R (87)3. 

 

5.2 Platná právní úprava 

 

Zákon o výkonu vazby je provedením čl. 4 odst. 1 LZPS, dle kterého je možno 

povinnosti ukládat toliko na základě zákona, dále provádí i čl. 19 odst. 2 a čl. 20 odst. 2 

LZPS, kde je stanoveno, že výkon občanských práv může být omezen pouze zákonem. 

Výkon vazby je dle § 2 VýkV vystavěn na několika stěžejních zásadách a to zásadou 

presumpce neviny, přiměřenosti, zdrženlivosti a humánnosti.
102

 Velmi důležitou zásadou 

je presumpce nevinny, neboť se musí na obviněného pohlížet jako na nevinného až do 

vyslovení jeho viny odsuzujícím pravomocným rozsudkem. Dále je v tomto ustanovení 

zmíněno i to, že obviněný může být během výkonu vazby podroben jen těm opatřením, 

která jsou nutná pro naplnění účelu vazby z hlediska jejího důvodu. Při výkonu vazby 

tedy nemůžeme pohlížet na obviněného jako na odsouzeného a na vazbu jako trest, 

přestože se v případě uložení trestu odnětí svobody vazba do něj započítává. Výkon 

vazby by měl odpovídat výlučně účelu vazby, jako zajišťovacího institutu. 

 Ostrahu obviněných a další související záležitosti zajišťuje Vězeňská služba a to 

na základě zákona č. 555/1992 Sb. o vězeňské a justiční stráži ČR. Na základě tohoto 

zákona může vězeňská služba používat proti obviněnému pouze taková omezení a 

donucovací prostředky, které tento zákon připouští. V případě použití takových 

prostředků donucení vůči obviněnému, je vězeňská sužba povinna neprodleně toto 

oznámit pověřenému státnímu zástupci krajského státního zastupitelství, který provádí 

dozor nad dodržováním právních předpisů při výkonu vazby dle § 3 odst. 2 a dle § 29 

VýkV. 

 Vazba se dle § 4 VýkV vykonává ve vazební věznici nebo ve zvláštním oddělení 

vazební věznice.
103

 Vzhledem k velkému počtu vězňů a dodržování pořádku se provádí 

střežení obviněných v podmínkách hromadného ubytování.
104

 Postup přijímání 

obviněných do vazby je upraven v ustanoveních § 5 až 10 § VýkV. Obviněný může být 
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do výkonu vazby přijat pouze na základě písemného příkazu soudu, vydaného na 

základě rozhodnutí o vzetí do vazby.  

Novela zákona o výkonu vazby účinná od 1.1.2014 nově stanovuje vězeňské 

službě povinnost informovat obviněného při přijetí do vazby o jeho právech a 

povinnostech prokazatelným způsobem a písemně v jazyce státu, kterého je občanem 

nebo v jazyce, kterému obviněný rozumí. Toto by mělo vést k lepší informovanosti 

obviněných ve vazbě ohledně jejích práv a povinností a rovněž v tomto můžeme 

spatřovat podřízení se doporučení Výboru ministrů Rady Evropy Rec. (2006) 2 

k Evropským vězeňským pravidlům. Obviněnému je dále poskytnuto právo požádat o 

umístění do samostatné cely, umožní-li to podmínky ve věznici. Novela dále přináší 

změkčení obligatornosti způsobů odděleného umisťování obviněných dle určitých 

kategorií dle § 7 VýkV. Toto ustanovení bylo dříve v praxi velmi svazující a docházelo 

často k situacím, kdy obviněný musel být umístěn do samostatné cely, bez toho aniž o 

toto žádal a měl o takovouto izolaci zájem, a v tomto můžeme z hlediska obviněného 

spatřovat „samovazbu“, která ve výkonu vazby představuje jeden z nejpřísnějších 

trestů
105

. Dle § 7 odst. 6 dává možnost izolovat obviněného, který se chová agresivně 

nebo jinak porušuje řád ve věznici a lze ho pak umístit odděleně do zvláštní cely, což 

můžeme považovat za kázeňský trest s odkazem na předchozí větu. Ustanovení § 8 

upravuje výkon vazby ve „zmírněném režimu“, což znamená, že výkon vazby je 

prováděn v ubytovacím prostoru věznice se společným sociálním a kulturním zařízením, 

ve kterém obvinění mají možnost v určitém čase trávit svůj čas, a je jim zde umožněn 

volný pohyb. Oproti starší úpravě novela v § 8 odst. 1 VýkV klade důraz na to, aby se 

v souladu s principem subsidiarity upřednostňovalo umístění obviněného do vazby se 

zmírněným režimem, pokud tím nebude ohrožen účel vazby nebo tomu nebrání jiné 

okolnosti. 

V ustanovení § 9 VýkV je upraveno základní vybavení cel a nově je umožněno 

obviněným ve vazbě uložit si své věci v uzamykatelné skříňce přímo na cele. Zavedení 

tohoto nového institutu uzamykatelných skříněk ve vazbě, je nepochybně logické, neboť 

takovéto skříňky jsou povinnou výbavou cel výkonu trestu odnětí svobody dle § 17 odst. 

Řádu výkonu trestu odnětí svobody a jejich absence ve vazebních celách byla nelogická. 

V § 10 VýkV jsou pak upraveny podmínky propuštění obviněného z vazby. 
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Dále navazuje úprava práv a povinností obviněných a to v ustanoveních § 11 až 

§ 21 VýkV. Zejména jsou zde upravena práva obviněných, jako je jejich vystrojování, 

stravování, korespondence, užívání telefonu, přijímání návštěv a jiné. V následujících 

řádcích bych rád rozebral tu nejpodstatnější problematiku. 

Nejprve bych zmínil problematiku korespondence obviněného, která je upravena 

v § 13 VýkV. V tomto ustanovení je zakotveno právo obviněného přijímat a zasílat 

korespondenci na vlastní náklady neomezeně. Režim korespondence obviněného je 

nastaven v závislosti na vazebním důvodu. V případě vazby koluzní či zpřísněného 

důvodu vazby dle § 68 odst. 3 písm. d) TrŘ činí kontrolu korespondence obviněného 

příslušný orgán činný v trestním řízení. V případech ostatních důvodů vazby kontroluje 

korespondenci obviněného orgán Vězeňské služby a v případě zjištění skutečností 

z korespondence, které zakládají podezření ze spáchání trestného činu je tento orgán 

povinen korespondenci zadržet a předat OČTŘ. Korespondence obviněného s jeho 

obhájcem, či advokátem, který obviněného zastupuje v jiné věci, dále se státními orgány 

České republiky, diplomatickou misí, konzulárním úřadem cizího státu
 

nebo s 

mezinárodní organizací, která je podle mezinárodní úmluvy, jíž je Česká republika 

vázána, příslušná k projednávání podnětů týkajících se ochrany lidských práv nesmí být 

kontrolována. Novela dále posiluje právo obviněného na obhajobu tím, že 

korespondence uvedená v předchozí větě bude v případě nemajetnosti obviněného 

odeslána na náklady věznice. 

Novelou došlo k výrazné změně užívání telefonu obviněnými, kdy obviněným, 

kteří nejsou v režimu koluzní vazby, má být zpravidla umožněno použití telefonu na 

vlastní náklady za účelem kontaktování osoby blízké a v odůvodněných případech i jiné 

osoby než osoby blízké. Tato novinka je určitou revolucí, neboť v předchozí právní 

úpravě bylo umožněno obviněnému telefonicky kontaktovat osobu blízkou pouze 

v odůvodněných případech a nyní by to mělo být „zpravidla“. Z tohoto je možno 

konstatovat, že je stále vězeňské službě ponechán prostor pro uvážení, ale oproti starší 

úpravě je to zcela opačná možnost uvážení, kdy vězeňská služba může zvážit odepření 

telefonu jen v odůvodněných případech. Předchozí právní úprava, která obviněnému 

povolovala telefonický kontakt s osobou blízkou jen v odůvodněných případech, byla 

v rozporu se základními zásadami vazebního práva. Je zcela nepochybné, že možností 

využít telefon nemůže být ohrožen účel vazby, tedy kromě vazby koluzní a lze 
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konstatovat, že takovéto omezení práva předchozí právní úpravou bylo neopodstatněné. 

Ustanovení § 13a odst. 3 VýkV nově přináší právo obviněnému kontaktovat 

svého obhájce či advokáta, který obviněného zastupuje v jiné věci a to i v případě, že 

obviněný nemá finanční prostředky. V takovém případě je pak věznice povinna umožnit 

obviněnému užití telefonu na vlastní náklady. Toto ustanovení jednoznačně posiluje 

právo obviněného na účinnou a včasnou realizaci práva na právní pomoc, které je 

zakotveno v čl. 40 odst. 3 LZPS. 

Velmi důležitým právem obviněného je právo přijímat návštěvy dle § 14 VýkV a 

dle § 44 a § 46 ŘVV, které nesporně kladný vliv na obviněného ve vazbě a je žádoucí, 

aby byl obviněný navštěvován. Konkrétně má obviněný právo přijmout návštěvu o 4 

osobách jednou za 2 týdny na dobu 90 minut, s tím že ředitel věznice může 

v odůvodněných případech povolit častější návštěvy nebo návštěvu většího počtu osob. 

Návštěvy se uskutečňují v místnosti, která je pro toto určená a vybavená, a to pod 

dozorem Vězeňské služby. Je však možné konat návštěvu i bez zrakové a sluchové 

kontroly a to s povolením ředitele věznice dle § 14 odst. 5 VýkV. Odlišný režim návštěv 

je stanoven pro obviněného v koluzní vazbě, kdy státní zástupce v přípravném řízení 

nebo v řízení před soudem příslušný soudce neprodleně stanoví podmínky pro 

uskutečnění návštěvy. Podmínky mají být stanoveny písemně opatřením a to by mělo 

být následující náležitosti
106

: 

a. označení trestní věci a jméno a příjmení obviněného či obžalovaného, 

b. vymezení dne a hodiny návštěvy, 

c. okruh osob, které se můžou návštěvy zúčastnit s tím, že může být 

vymezen jak negativně tak pozitivně, 

d. uvedení, který orgán OČTŘ bude přítomen návštěvě. 

Výše uvedené platí rovněž i pro režim návštěv obviněného ve vazbě dle zákona o 

mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, kdy podmínky návštěvy stanoví 

státní zástupce. Výčet podmínek v § 14 odst. 2 a 3 je demonstrativní a příslušný soudce 

nebo státní zástupce může v opatření stanovit i další podmínky a to tak, že dle § 14 odst. 

10 omezí nebo zcela vyloučí návštěvu advokáta, který obviněného zastupuje v jiné věci, 

což musí být podloženo příslušnými skutkovými zjištěními, ze kterých je patrné hrozící 

                                                 
106

 RŮŽIČKA, M., ZEZULOVÁ, J. Zadržení a vazba v českém trestním procesu. 1.vyd. Praha: C. H. 

Beck, 2004, s. 700. ISBN 80-7179-817-7. 



57 

 

koluzní jednání mezi advokátem a obviněným.
107

 V případě nesplnění podmínek 

stanovených dle § 14 odst. 2 VýkV Vězeňská služba návštěvu neumožní a o tomto učiní 

záznam do osobního spisu obviněného. 

 Během návštěvy obviněného nesmí návštěvníci nijak porušovat vnitřní pořádek 

nebo ohrožovat bezpečnost ve věznici, v opačném případě může dojít po upozornění na 

takovéto chování k ukončení návštěvy Vězeňskou službou bez náhrady. Podobné 

oprávnění má i OČTŘ, který je přítomný návštěvě, v případě že dochází nebo má dojít 

ke koluznímu jednání. V průběhu návštěvy je dovoleno obviněnému předat balíček ve 

smyslu § 16 ods. 2 VýkV s potravinami a věcmi osobní potřeby do hmotnosti 5 kg, 

které jsou povoleny v souladu s § 48 ŘVV. Bez limitu je pak obviněný oprávněn převzít 

oblečení, knihy, noviny, časopisy nebo hygienické potřeby. 

 Obviněný má dle § 14 odst. 9 VýkV právo přijímat ve věznici neomezeně 

návštěvy svého obhájce ať už zvoleného dle § 37 TrŘ nebo ustanoveného dle § 38 odst. 

1 TrŘ. Obhájce může návštěvu uskutečnit kdykoli a to i mimo běžné návštěvní 

hodiny
108

. V souladu s § 17 odst. 1 ŘVV bude obviněný k obhájci předveden potom, co 

obhájce prokáže oprávnění k rozmluvě či návštěvě plnou mocí k zastupování v trestní 

věci nebo písemným opatřením soudu o ustanovení obhájcem obviněného. Předvedení 

obviněného k obhájci nelze odepřít. Obviněný při návštěvě obhájce může předávat 

obhájci písemnosti a to bez ohledu na ustanovení § 42 odst. 1 ŘVV upravující evidenci 

korespondence obviněného správou věznice. Výše zmíněné ustanovení nelze vykládat 

tak, aby byla obviněnému způsobena újma na jeho obhajovacích právech a to s ohledem 

na výkladové stanovisko Nejvyššího státního zastupitelství č. 16/2002 Sb. Na návštěvu 

obhájce se nevztahují omezení uvedená v § 14 odst. 1 až 8 VýkV a to v souladu s § 14 

odst. 9 VýkV. Zejména se návštěva obhájce odehrává bez přítomnosti Vězeňské služby 

nebo jiného OČTŘ, Vězeňská služba může pouze na návštěvu dohlížet zrakově, ale 

nikoli sluchově ve smyslu § 18 odst. 2 ŘVV. Při návštěvě obhájce, může být rovněž 

předán balíček ve smyslu § 16 odst. 2 VýkV. 

 Obviněný má rovněž právo na přijmutí návštěvy svého advokáta, který ho 

zastupuje v jiné věci s výjimkou případu, kdy je obviněný ve vazbě koluzní. V tomto 

případě pak OČTŘ může návštěvy advokáta obviněného vyloučit.  
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 Růžička a Zezulová
109

 rovněž zmiňují, že obviněný dále disponuje právem na 

přijmutí návštěvy úředníka probační a mediační služby. Toto právo sice nevyplývá 

přímo z předpisů upravující výkon vazby, ale vyplývá ze zákona č. 257/2000 Sb. o 

probační a mediační službě.
110

 Konkrétně toto vyplývá z § 5 odst. 5 PMSL, kdy 

Vězeňská sužba umožní navštívit obviněného v případě „je-li vedeno trestní řízení proti 

obviněnému ve vazbě nebo ve výkonu trestu odnětí svobody anebo je-li ve vazbě nebo ve 

výkonu trestu odnětí svobody spolupachatel anebo poškozený, postupuje Probační a 

mediační služba při výkonu své působnosti v součinnosti s Vězeňskou službou a justiční 

stráží České republiky a jestliže je to třeba v souvislosti se zjištěním a projednáním jeho 

stanoviska k trestní věci nebo s přípravou podkladů pro rozhodnutí soudu nebo státního 

zástupce“. V případě kdy je obviněný ve vazbě koluzní, musí mít probační úředník 

k návštěvě souhlas státního zástupce v přípravném řízení nebo předsedy senátu v řízení 

před soudem. 

 Dle § 15 VýkV má obviněný právo na poskytování duchovních a sociálních 

služeb v intencích zákona č. 3/2002 Sb, o svobodě náboženského vyznání a postavení 

církví a náboženských společností a o změně některých zákonů. Poskytování těchto 

služeb se nepovažuje za návštěvy ve smyslu § 14 VýkV. K výkonu duchovních služeb 

jsou oprávněny pouze registrované církve a náboženská společenství dle výše 

uvedeného zákona. Podstatou poskytovaných služeb jsou zejména individuální 

rozhovory, pastorační návštěvy, bohoslužby, studium náboženských textů, zajištění 

náboženské literatury a popřípadě i jiné služby po dohodě s ředitelem věznice. Při 

poskytování služeb společnou formou musí být dodrženy zásady uvedené v § 7 VýkV a 

k zajištění bezpečnosti a pořádku je jim přítomen zaměstnanec Vězeňské služby. 

Obviněný nesmí být nikdy nucen k účasti na bohoslužbách či na rozhovorech 

s představitelem církve. 

 Dalším důležitým právem obviněného ve smyslu § 20 VýkV je právo podávat 

stížnosti a žádosti státním orgánům České Republiky, mezinárodním orgánům či 

organizacím
111

 a rovněž právo požádat o rozmluvu s ředitelem věznice či jeho 

zástupcem. Přesnější vymezení obsahu těchto práv obviněného je obsaženo v § 60 a § 
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62 ŘVV . 

6. Závěr 

 

Institut vazby je sám o sobě velmi rozsáhlým, zajímavým a dynamickým 

tématem. Cílem této diplomové práce bylo podat obecný rozbor základních otázek 

ohledně právní úpravy institutu vazby, zejména z hlediska jejího historického vývoje, 

materiální a formální stránky a rovněž z hlediska výkonu vazby. 

V první kapitole jsem se zabýval vývojem trestního práva procesního a zejména 

vazby v zemích českých. Tímto jsem chtěl podat alespoň obecné pojednání o vývoji 

vazby a poukázat na ty nejdůležitější etapy a zlomy ve vývoji vazebního institutu, 

přestože by stálo za úvahu tuto problematiku zpracovat i šířeji. 

V navazující kapitole jsem se zabýval materiálním vazebním právem de lege lata. 

Nejprve jsem se pokusil přiblížit pojem institutu vazby, předpoklady jeho použití a dále 

nastínit zásady a principy, na kterých je tento institut vystavěn. Následně zmiňuji a 

vykládám jednotlivé důvody vazby a meze jejich aplikace a rovněž se dále zaobírám 

problematikou zpřísněné vazby. Na závěr této kapitoly se zabývám alternativními 

opatřeními, která můžou vazbu suplovat. 

Následující kapitola obsahuje pojednání o formálním vazebním právu. Zde se 

zabývám zejména problematikou rozhodování o vazbě, dále přezkumem důvodnosti 

vazby a na závěr trváním vazby. 

V poslední kapitole jsem rozebral problematiku výkonu vazby v České republice, 

zejména z hlediska souladu výkonu vazby s ústavním pořádkem a EÚLP. Rovněž jsem 

se zabýval těmi nejpodstatnějšími změnami práva výkonu vazby, které přinesla novela č. 

276/2013 Sb. 

Závěrem bych rád navrhl řešení problematiky de lege ferenda a hlavní oblast, 

která by měla být novelizována, by měla být oblast výkonu vazby, neboť zde dochází 

k těm nejzávažnějším zásahům do svobody a integrity člověka. Samotný institut vazby 

se mi jeví jako nenahraditelný a dle mého názoru poskytuje objektivně dostatečnou 

možnost se proti němu bránit, avšak v případě jeho nadužívání nebo zneužití může 

velmi citelně zasáhnout do práva obviněného na obhajobu. Problematika výkonu vazby 

se mi oproti samotnému institutu vazby jeví jako velmi kontroverzní. Největší problém 
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spatřuji v až příliš nepřiměřeném zasahování do práv vazebně stíhaného, kdy se 

výkonem vazby nesleduje její samotný účel, ale spíše výkon vazby způsobuje represi 

obviněného a v podstatě dotyčného trestá. Toto je zcela nepřípustné z hlediska porušení 

jedné ze stěžejních zásad trestního práva – presumpce nevinny. Jako řešení bych 

upřednostnil kompletní rekodifikaci všech předpisů týkajících se výkonu vazby před 

dílčími novelizacemi.  

7. Resumé Problémy institutu vazby 

 

Tématem této diplomové práce je oblast problémů institutu vazby. Tento 

zajišťovací institut trestního práva procesního sebou nese řadu problému, zejména 

v oblasti jeho aplikace a výkonu. Problematika vazby je v dnešní době brána velmi 

kontroverzně, což je pochopitelné zejména vzhledem k tomu, že vazba představuje 

velmi citelný zásah do základních lidských práv a je zde dán velký prostor justiční 

omyly, zejména vzhledem k požadavku bezprostřednosti rozhodování o vazbě a 

rozporným zájmům obviněného a OČTŘ. 

Téma diplomové práce jsem pojal ve 4 kapitolách. V první kapitole je zpracován 

vývoj trestního práva procesního a s tím spojený vývoj institutu vazby v zemích 

českých. Tato kapitola přináší alespoň obecné pojednání o vývoji vazby a měla by 

sloužit k uvedení do dané problematiky skrze exkurz do historie. Dále tato kapitola 

poukazuje na ty nejdůležitější etapy a zlomy ve vývoji vazebního institutu. 

Navazující kapitola obsahuje pojednání o materiálním vazebním právu de lege 

lata. Nejprve je zde přiblížen pojem institutu vazby a předpoklady jeho použití. 

Následně jsou zmíněny zásady a principy, na kterých je vazba vystavěna. Dále jsou 

rozebrány jednotlivé důvody vazby a meze jejich aplikace. Na závěr této kapitoly se 

zabývám zpřísněnou vazbou a alternativními opatřeními, která můžou vazbu suplovat. 

Následující kapitola pojednává o formálním vazebním právu. Zde se jedná 

zejména o rozbor problematiky rozhodování o vazbě, přezkumu důvodnosti vazby a 

trvání vazby. Rovněž je zde rozbor relativně nového institutu vazebního zasedání, který 

můžeme považovat za realizaci práva „být slyšen“. 

V poslední kapitole se zabývám problematikou výkonu vazby v České republice. 

Zejména z hlediska souladu výkonu vazby s ústavním pořádkem a EÚLP. Rovněž jsem 
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se zabýval těmi nejpodstatnějšími změnami práva výkonu vazby, které přinesla novela č. 

276/2013 Sb. 

8. Conclusion – Problems of custody instrument 

 

The topic of this diploma thesis is area of problems of custody instrument. This 

security instrument of procedural criminal law brings many problems especially in the 

area of its application and its performance. Nowadays this issue is considered to be 

greatly controversial which is obvious with regards to its grave breach of human rights. 

Custody also provides great space for existence of judicial errors due to requirement of 

immediacy decision and contradictory interests of accused person and investigation 

authority. 

The topic of diploma thesis is divided into 4 chapters. The first chapter 

comprises development of criminal procedural law and related development of custody. 

This chapter provides general summary of the development of custody and it should 

introduce custody from the perspective of excursion into history of custody. The chapter 

also appoints to the most important phases of development of custody instrument. 

Following chapter contains facts about material custody law de lege lata. For 

first there is interpreted the term of custody instruments and assumptions for its 

application. This chapter also deal with the most important principles of custody and 

reasons of custody and its application. The end of this chapter focus on strengthened 

custody and provisions which can replace custody. 

The third chapter concentrates on formal custody law. There are especially 

mentioned problems around making decisions about custody, examination of 

reasonableness of custody and duration of custody. There is also explanation of 

relatively new instrument of custodial assize which is related to the right of audience. 

In the last chapter contains description of problems around the performance of 

custody in Czech Republic. This chapter especially deals with concordance of 

performance of custody with Constitution of Czech Republic and European act on 

human rights. This part of work focuses on the most important changes in law of 

performance of custody brought by the new legislation number 276/2013 Coll. 
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9. Seznam zkratek 

 

apod.  a podobně 

č.  číslo 

čl.  článek 

ČSR  Československá republika 

EÚLP  Evropská úmluva o ochraně lidských práv 

ESLP  Evropský soud pro lidská práva 

LZPS  Listina základních práv a svobod 

např.  například 

odst.  odstavec 

písm.  písmeno 

PL.  plénum 

PolČR  Zákon o Policii České republiky č. 273/2008 Sb. 

ŘVV  Vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 109/1994 Sb. (Řád výkonu vazby) 

s.  strana 

Sb.  sbírka 

sp. zn.  spisová značka 

TrŘ  Zákon č. 141/1961 Sb. o trestním řízení soudním (Trestní řád) 

ÚS  Ústavní soud 

vyd.  vydání 

VýkV.  Zákon o výkonu vazby č.  293/1993 Sb. 

PMSL  Zákon o probační a mediační službě č. 257/2000 Sb. 
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