
PĚT RAD aneb Podmínky
vazebního stíhání

V průběhu trestního řízení
může vyvstat potřeba zajistit
osobu, proti níž se trestní ří-
zení vede, a to jejím dočasným
umístěním do vazby.

Vzít do vazby lze toliko oso-
bu, proti níž již bylo zahájeno
trestní stíhání. O vzetí do vaz-
by je třeba bez průtahů vyro-
zumět některého rodinného
příslušníka obviněného, ja-
kož i jeho zaměstnavatele, po-
kud obviněný neprohlásí, že s
takovým vyrozuměním ne-
souhlasí.

V případě mladistvého ob-
viněného musí být rodinný
příslušník vyrozuměn vždy. V
následujících pěti radách si
uvedeme, za jakých podmínek
lze obviněného vzít do vazby,
jaká je maximální možná dél-
ka trvání vazby a další důleži-
té informace.

Rada první
Do vazby lze vzít obviněné-
ho, pouze je-li pro to dán
některý ze zákonných dů-
vodů.

Obviněný smí být vzat do
vazby jen tehdy, jestliže z jeho
jednání nebo dalších kon-
krétních skutečností vyplývá
důvodná obava, že uprchne
nebo se bude skrývat, aby se
tak trestnímu stíhání nebo
trestu vyhnul, zejména nelze-
-li jeho totožnost hned zjistit,
nemá-li stálé bydliště anebo
hrozí-li mu vysoký trest, že
bude působit na dosud nevy-
slechnuté svědky nebo spolu-
obviněné nebo jinak mařit
objasňování skutečností zá-
važných pro trestní stíhání,
nebo že bude opakovat trest-
nou činnost, pro niž je stíhán,
dokoná trestný čin, o který se
pokusil, nebo vykoná trestný
čin, který připravoval nebo
kterým hrozil, a dosud zjiště-
né skutečnosti nasvědčují to-
mu, 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 obvině-
ného, povahu a závažnost
trestného činu, pro který je
stíhán, nelze v době rozhodo-

vání účelu vazby dosáhnout
jiným opatřením.

Rada druhá
U méně závažných trest-
ných činů není vazební stí-
hání přípustné.

Vzít do vazby nelze obvině-
ného, 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 ne-
dbalosti, na který zákon sta-
noví trest odnětí svobody, je-
hož horní hranice nepřevyšu-
je tři léta. To ovšem neplatí
například tehdy, jestliže ob-
viněný uprchl nebo se skrý-
val, 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 spoluobvině-
né nebo jinak mařil objasňo-
vání skutečností závažných
pro trestní stíhání, nebo již
opakoval trestnou činnost,
pro niž je stíhán, nebo v tako-
vé trestné činnosti pokračo-
val, nebo byl za takovou trest-
nou činnost v posledních
třech letech odsouzen nebo
potrestán.

Rada třetí
Důvodnost vazby musí být
průběžně přezkoumávána.

Orgány činné v trestním ří-
zení jsou povinny průběžně
zkoumat, zda důvody vazby u
obviněného ještě trvají nebo
se nezměnily a zda nelze
vazbu nahradit jiným opatře-
ním, jako je záruka, dohled
nebo slib. Přihlížejí při tom
také k tomu, zda ponechání
obviněného ve vazbě vyžadu-
je obtížnost věci nebo jiné zá-
važné důvody, pro které nelze
trestní stíhání skončit, a zda
by propuštěním obviněného z
vazby bylo zmařeno nebo
podstatně ztíženo dosažení
účelu trestního stíhání. Obvi-
něný musí být neprodleně
propuštěn z vazby, jestliže po-
mine důvod vazby, nebo je
zřejmé, že vzhledem k osobě
obviněného a k povaze a zá-
važnosti věci trestní stíhání
nepovede k uložení nepodmí-
něného trestu odnětí svobody,
a nejsou-li dány okolnosti,
které by tento postup vylučo-
valy.

Rada čtvrtá
Trestní řád stanoví maxi-
mální přípustnou délku
vazby.

Vazba může trvat v pří-

pravném řízení a v řízení před
soudem jen nezbytně nutnou
dobu. Celková doba trvání
vazby v trestním řízení nesmí
přesáhnout jeden rok, je-li ve-
deno trestní stíhání pro pře-
čin, dva roky, je-li vedeno
trestní stíhání pro zločin, tři
roky, je-li vedeno trestní stí-
hání pro zvlášť závažný zlo-
čin, čtyři roky, je-li vedeno
trestní stíhání pro zvlášť zá-
važný zločin, za který lze po-
dle trestního zákona uložit
výjimečný trest. Z výše uve-
dené doby připadá jedna tře-
tina na přípravné řízení a dvě
třetiny na řízení před sou-
dem.

Rada pátá
Obviněný je oprávněn po-
dávat žádosti o propuštění
z vazby.

Obviněný má právo kdyko-
li po právní moci rozhodnutí o
vzetí do vazby žádat o propuš-
tění z vazby. Za žádost o pro-
puštění z vazby se považuje i
návrh obviněného na přijetí
některého z opatření nahra-
zujících vazbu. O takové žá-
dosti musí být rozhodnuto bez
zbytečného odkladu. Byla-li
žádost zamítnuta, může ji ob-
viněný, neuvede-li v ní jiné
důvody, opakovat až po uply-
nutí 30 dnů od právní moci
posledního rozhodnutí, kte-
rým byla zamítnuta jeho žá-
dost o propuštění z vazby, ne-
bo kterým bylo rozhodnuto o
dalším trvání vazby nebo o
změně důvodů vazby. Nejpoz-
ději každé tři měsíce od práv-
ní moci rozhodnutí o vzetí do
vazby nebo právní moci jiné-
ho rozhodnutí o vazbě je v
přípravném řízení soudce po-
vinen rozhodnout na návrh
státního zástupce o tom, zda
se obviněný i nadále pone-
chává ve vazbě, nebo zda se z
vazby propouští. Jinak musí
být obviněný neprodleně pro-
puštěn z vazby.

V tomto článku jsme čerpali z níže uve-

dených právních předpisů:

Zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád

Rubrika Pět rad zdarma je společným

projektemDeníku a internetové

právní poradnyPrávní linka –

www.pravnilinka.cz.

NOVÝ SERIÁL
DENÍKU
PRÁVNÍ
PORADNA

Každý z nás čas od času řeší
nějakou právní otázku,
častokrát si však ani
neuvědomujeme, že
konkrétní záležitost v sobě
skrývá mnohem více
právních problémů a její
řešení není tak jednoduché,
jak se mohlo zpočátku zdát.

Nepřehlédněte
Deník se po krátké pauze

vrací k oblíbené rubrice

Pět rad.

V pondělí se v právní po-

radně dozvíte, jak postu-

povat v konkrétních situ-

acích, a čeho se naopak

vyvarovat.

Příští téma: Nečinnost žalované
strany v soudním řízení

Autobus se na kruhovém objezdu
srazil s osobním vozem

Třinec – Policie začala vyšetřovat okolnosti dopravní
nehody, při které se v pátek v 8.30 hodin srazil linkový
autobus s osobním automobilem na kruhovém objezdu
poblíž náměstí TGM v Třinci. Kolize se naštěstí obešla
bez zranění. (sru)

Bilance nehody: pět zraněných
FIDEL KUBA

Moravskoslezský Kočov –
Střet osobního vozidla s do-
dávkou se odehrál v sobotu po
15. hodině. První záchranáři
dorazili na místo do sedmi mi-
nut od ohlášení neštěstí.

„Při této dopravní nehodě
bylo zraněno pět osob. Jednu z
nich bylo nutno z vozidla vy-
prostit a předat do péče zá-
chranářů,“ uvedl Petr Holub,
mluvčí Hasičského záchran-
ného sboru Moravskoslezské-
ho kraje, s tím, že hasiči také
zajistili vozidla proti případ-
nému požáru a spolupracovali
s posádkami zdravotníků při
ošetřování zraněných osob. K
havárii na silnici v Morav-
skoslezském Kočově ve směru

na Olomouc vyjely také tři po-
sádky rychlé zdravotnické po-
moci a lékařská rendez-vous.
Vzlétl rovněž vrtulník z Ost-
ravy. Záchranáři museli ošet-
řit pět pacientů – tři muže a dvě
ženy. „Osmapadesátiletá žena,
která utrpěla těžké poranění,
byla sanitním vozidlem pře-
pravena k vrtulníku, protože
ten nemohl vzhledem k nepří-
znivým letovým podmínkám
přistát přímo na místě událos-
ti. Letečtí záchranáři pak po-
stiženou předali na urgentním
příjmu Fakultní nemocnice v
Ostravě-Porubě,“ informoval
Lukáš Humpl, mluvčí krajské
záchranné služby, s tím, že
zbylí zranění byli po ošetření
převezeni do nemocnic v
Bruntále a Krnově.

Zloděj odstavil auto v centru
Havířova na místě pro invalidy

Havířov – Podezřele odstavený automobil poutal po-
zornost v centru Havířova. Jak se ukázalo, odstavil ho
tam zřejmě zloděj. Fiat řidič zaparkoval v sobotu večer
na místě pro invalidy v Beethovenově ulici za Labuž-
níkem. Auto bylo zaparkováno šikmo a budilo pozor-
nost také rezervou místo předního levého kola a na-
bouraným pravým blatníkem. Navíc mu technická i
emisní kontrola skončila v květnu. „Policisté zjistili,
že automobil nebyl uzamčený, měl poškozenou spínací
skříňku a majitel uvedl, že mu bylo auto odcizeno z Du-
kelské ulice v městské části Šumbark. Pachatel je za-
tím neznámý,“ řekl Deníku policejní mluvčí Jaroslav
Kus. (bb)

Muž je nebezpečný
Havířov – Z výtržnictví a ne-
bezpečného vyhrožování se
bude před soudem zpovídat
26letý muž, který dopoledne v
ulici U Stromovky sprostě po-
křikoval po lidech a všelijaké
vulgarismy prokládal vy-
hrůžkami o tom, jak zlikvidu-
je celý Havířov. Zabitím hro-
zil i 25letému mladíkovi.

„Dalším jeho terčem se sta-
la i sedmatřicetiletá žena, kte-
rou strčil do zad, chytil ji za
bundu a odstrčil na kapotu vo-
zidla. Ta ze strachu utekla do
blízké prodejny. Napadená že-
na později vyhledala lékař-
skou pomoc k ošetření drob-
ného poranění. Agresivní
mladík se jednání dopustil
opětovně. Okresní soud ho le-
tos v srpnu odsoudil pro vý-
tržnictví k obecně prospěš-
ným pracím ve výměře 150 ho-
din,“ informovala policejní
mluvčí Zlatuše Viačková. (bb)

Opilá matka vyhodila
syna z bytu

Třinec – Teprve šestnáctiletý
mladík požádal strážníky o
pomoc, jelikož ho podnapilá
matka vyhodila z bytu v Třin-
ci.
„Policejní hlídka na místě
zjistila, že se v bytě nacházejí i
další nezletilé děti, které i přes
pokročilou noční dobu ještě
nespaly,“ popsal ředitel Měst-
ské policie v Třinci Josef Kuž-
ma s tím, že o situaci byla ná-
sledně informována pracov-
nice sociálního odboru.
„Její přítomnosti ovšem na-
konec nebylo zapotřebí, jeli-
kož se během řešení dostavil
otec dětí, který se o ně posta-
ral. Případ bude šetřit odbor
sociálních věcí,“ dodal Josef
Kužma. (sru)
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