
 

Zajištění osoby obviněného se zaměřením na institut vazby 

Abstrakt 

Rigorózní práce se zabývá tématem zajištění obviněného se zaměřením na institut vazby 

jakožto zajišťovacího prostředku v trestním řízení, jež je vnímána jako prostředek ultima ratio 

trestního procesu. Práce se skládá z úvodní části, devíti na sebe navazujících kapitol a závěrečné 

části.  

První kapitola se věnuje historickému nástinu institutu vazby na našem území, jež vytváří 

úvod do celého děje rigorózní práce. Historický vývoj institutu vazby je sám o sobě zajímavou 

kapitolou a vydal by na celé samostatné dílo, ale tato práce je věnována spíše aktuální platné a 

účinné právní úpravě s přesahem do sekundárního práva EU. Následuje kapitola druhá, která 

se zabývá ústavněprávním aspektem vazebního práva, jež vnímám jako jeho zcela 

neodmyslitelnou součást, protože je třeba pamatovat, že do vazby jsou brány osoby 

presumovaně nevinné a stejným způsobem by s nimi také mělo být zacházeno.  Kapitola třetí 

čtvrtá a pátá je již věnována hlavnímu tématu celé práce, pojednává o způsobech, kterými lze 

v českém právním řádu zajistit osobu obviněného, a dále následuje kapitola popisující 

materiální stránku vazebního práva.  Stěžejní část práce je věnována vazbě po stránce procesní, 

především vzetí obviněného do vazby, trvání vazby, vazební zasedání, stížnost proti rozhodnutí 

o vazbě, nahrazení vazby jiným opatřením, započítání vazby a trestu, náhrada škody způsobené 

vzetím do vazby nebo neméně důležitá obhajoba obviněného ve vazbě.  V dalších kapitolách 

je rozebrána vazební úprava mladistvých pachatelů, výkon vazby a srovnání nejdůležitějších 

úseků právních úprav vazby se Slovenskou republikou.  Poslední kapitola se věnuje stručnému 

nástinu vazby de lege ferenda.  

Cílem mé rigorózní práce bylo poskytnout čtenáři čtivý a poutavý historický úvod do 

děje, podat ucelenou charakteristiku současné právní úpravy vazebních věcí u nás v kontextu 

nejdůležitějších  novel,  jež  se  staly  v průběhu  času  nevyhnutelnými  a  ukázat  klady  i  zápory 

vazebního řízení jakož i vystihnout nejdůležitější znaky vazebního práva.  
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