
 
Nejvyšší státní zastupitelství 
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SL 754/2004 

                                                                        
                                                                          Sbírka výkladových stanovisek 

Nejvyššího státního zastupitelství 
------------------------------------------------ 

                                                                               V Brně dne 16. února 2005                                                                                 
 

Poř. č. 2 /2005 
 
Stanovisko ke sjednocení výkladu zákonů a jiných právních předpisů k podání 
návrhu státním zástupcem na ponechání obviněného ve vazbě pro koluzní 
důvod vazby po novelizaci trestního řádu  provedené zákonem č. 283/2004 Sb. 

 
 

I. Rozhodnutí státního zástupce o dalším trvání vazby podle ustanovení    
§ 71 odst. 3, popř. § 71 odst. 4 trestního řádu nelze nahradit rozhodnutím 
soudce o ponechání obviněného ve vazbě, bylo-li zjištěno, že obviněný již 
působil na svědky nebo spoluobviněné nebo jinak mařil objasňování 
skutečností závažných pro trestní stíhání  (§ 71 odst. 2 část věty druhé za 
středníkem trestního řádu). Státní zástupce musí vždy rozhodnout  o dalším 
trvání vazby ve lhůtách stanovených v § 71 odst. 3, odst. 4 trestního řádu, a to i 
v případě, že se obviněný dosud nacházel ve vazbě jen pro koluzní důvod 
vazby podle § 67 písm. b) trestního řádu, a soudce již rozhodl o ponechání 
obviněného ve vazbě podle ustanovení § 71 odst. 2 části věty druhé za 
středníkem trestního řádu.  
 

Má-li být rozhodnuto státním zástupcem podle ustanovení § 71 odst. 3 
nebo odst. 4 trestního řádu s konstatováním, že obviněný se nadále ponechává 
ve vazbě i pro koluzní důvod vazby, může se tak stát až poté, co bylo soudcem 
učiněno rozhodnutí ve smyslu § 71 odst. 2 části věty druhé za středníkem 
trestního řádu. 
 

Jestliže nejpozději do uplynutí doby tří měsíců, po kterou může nejdéle 
trvat vazba z důvodu uvedeného v § 67 písm. b) trestního řádu, neučiní soudce 
na základě návrhu státního zástupce rozhodnutí podle § 71 odst. 2 část věty 
druhé za středníkem trestního řádu, obviněný již nemůže být nadále ve vazbě 
pro koluzní důvod vazby. Nachází-li se ve vazbě jen z tohoto důvodu, musí být 
z vazby propuštěn na svobodu, a to nejpozději dnem následujícím po uplynutí 
lhůty uvedené v § 71 odst. 2 poslední věty trestního řádu. 

 
II. Státní zástupce může učinit návrh na to, aby byly konstatovány 

skutečnosti uvedené v § 71 odst. 2 části věty druhé za středníkem trestního 
řádu, již v návrhu na vzetí obviněného do vazby. Současně vždy navrhne, aby 
soudce tyto skutečnosti konstatoval ve výroku rozhodnutí, jímž vzal 
obviněného do vazby. 
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III. Přichází v úvahu, aby státní zástupce učinil takový návrh i v jiných 
případech, např. poté, co mu byla doručena žádost obviněného o propuštění 
z vazby na svobodu. Podmínkou je v tomto případě zjištění, že obviněný již 
působil na svědky nebo spoluobviněné nebo jinak mařil objasňování 
skutečností závažných pro trestní stíhání. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Vrchní státní zastupitelství v Praze se obrátilo na Nejvyšší státní 

zastupitelství s žádostí o zaujetí stanoviska k problematice aplikace ustanovení § 71 
odst. 2 tr. ř.  po novele provedené zákonem č. 283/2004 Sb. Za jádro problému 
označilo Vrchní státní zastupitelství v Praze postup při rozhodování o dalším trvání 
vazby v přípravném řízení, konkrétně pak otázku, zda rozhodnutí soudce podle 
ustanovení   § 71 odst. 2 tr. ř. o ponechání obviněného ve vazbě z koluzních 
důvodů může nahradit rozhodnutí státního zástupce o dalším trvání vazby 
podle § 71 odst. 3 tr. ř. (bylo-li rozhodnuto před uplynutím lhůty 3 měsíců). 

 
Vrchní státní zastupitelství v Praze k tomuto problému uvedlo, mimo jiné,  

že s ohledem na novelizované znění ustanovení § 71 odst. 2 věta druhá za 
středníkem tr. ř., pokud soudce rozhodne o ponechání obviněného ve vazbě těsně 
před uplynutím lhůty 3 měsíců nebo v poslední den této lhůty, lze připustit, že by 
státní zástupce rozhodnutí podle § 71 odst. 3 tr. ř. nečinil (neboť o ponechání 
obviněného ve vazbě rozhodl soudce), další event. rozhodnutí by státní zástupce  
činil až podle   § 71 odst. 4 tr. ř., a to ve lhůtě tří měsíců, jejíž počátek by byl dán 
právní mocí rozhodnutí soudce o ponechání obviněného ve vazbě. Možný je však i 
výklad jiný, vycházející z nezbytnosti rozhodnutí státního zástupce podle § 71 odst. 3 
tr. ř. i v těchto případech, kde je možné argumentovat poukazem na ustanovení § 
73b odst. 2 tr. ř., v němž je stanoveno, že o dalším trvání vazby v přípravném řízení 
rozhoduje výlučně státní zástupce. Tuto alternativu pak podporuje i nález Ústavního 
soudu sp. zn. IV ÚS 692/2002 ze dne 4. 2. 2003 ve věci ústavní stížnosti Ing. R. K. 
Vrchní státní zastupitelství v Praze  však zdůrazňuje, že pokud se obviněný nachází 
ve vazbě i z jiných vazebních důvodů než podle § 67 písm. b) tr. ř., platí režim 
ustanovení § 71 odst. 3 a § 71 odst. 4 tr. ř. bezvýhradně (tedy o dalším trvání vazby 
musí vždy rozhodnout státní  zástupce). 

 
Vrchní státní zastupitelství v Olomouci  k uvedené problematice sdělilo, že 

v zásadě zastává shodný názor jako Vrchní státní zastupitelství v Praze. Podle 
názoru tohoto státního zastupitelství logickým a jazykovým výkladem lze dospět k  
jednoznačnému závěru, že jak původní, tak novelizovaná úprava ustanovení § 71 
odst. 2 věty druhé tr. ř. se týká výhradně koluzního důvodu vazby podle ustanovení     
§ 67 písm. b) tr. ř., přičemž o jejím dalším trvání rozhoduje v přípravném řízení 
soudce na návrh státního zástupce. Rozhodování o dalším trvání vazby z důvodů 
ustanovení § 67 písm. a), c) tr. ř. je ve výhradní pravomoci státního zástupce, což je 
zřejmé z ustanovení  § 73b odst. 2 tr. ř. Z tohoto ustanovení jednoznačně vyplývá, že 
o dalším trvání vazby obviněného obecně rozhoduje soud a v přípravném řízení 
státní zástupce. Novelizované ustanovení § 71 odst. 2 věty druhé  tr. ř. je pak vůči  
ustanovení § 73b odst. 2  tr. ř. ve vztahu speciality, ale pouze ohledně koluzní vazby 
podle ustanovení § 67 písm. b) tr. ř. Rozhodnutí soudce o koluzním důvodu vazby 
podle ustanovení § 71 odst. 2, věta druhá tr. ř. (po novele) nemůže také podle 
názoru tohoto státního zastupitelství nahradit rozhodnutí státního zástupce o dalším 
trvání vazby z důvodů ustanovení  § 67 písm. a), c) tr. ř.  
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Odbor trestního řízení Nejvyššího státního zastupitelství zastává názor, 

že ustanovení § 71 odst. 2  tr. ř. v novelizované části je výjimkou ze zásady, že o 
prodloužení vazby v přípravném řízení rozhoduje státní zástupce (§ 73b odst. 2 tr. ř.). 
Pokud soudce v přípravném řízení již rozhodne o ponechání obviněného ve vazbě, 
jeví se pak  další rozhodování státního zástupce o prodloužení lhůty trvání vazby z 
důvodu uvedeného v ustanovení § 67 písm. b) tr. ř. jako nadbytečné. Odbor trestního 
řízení dále uvádí, že je nutno respektovat skutečnost, že novelizované ustanovení    
§ 71 odst. 2 tr. ř. svěřuje pravomoc k rozhodnutí o  ponechání obviněného ve vazbě 
v přípravném řízení soudci a že to bude především soudní praxe,  která provede 
výklad uvedeného ustanovení trestního řádu. V úvahu je nutno vzít i nález Ústavního 
soudu sp. zn. IV. ÚS 692/2002 ze dne 4. 2. 2003 ve věci ústavní stížnosti Ing. R. K.  

 
Odbor závažné hospodářské a finanční kriminality Nejvyššího státního 

zastupitelství ve věci zaujal názor, podle něhož státní zástupce musí učinit 
rozhodnutí o dalším trvání vazby podle ustanovení § 71 odst. 3, popř. odst. 4 tr. ř. 
vždy, tedy i tehdy, pokud na jeho návrh rozhodl soudce podle ustanovení § 71 odst. 
2 tr. ř. o ponechání obviněného ve vazbě z koluzních důvodů, byť by toto rozhodnutí 
předcházelo rozhodnutí státního zástupce jen o jediný den. Tímto rozhodnutím je 
deklarováno, že se neuplatní tříměsíční omezení trvání vazby z koluzního důvodu a 
že se rozhodování o vazbě přesouvá do „obecného“ režimu rozhodování o vazbě, 
tedy do režimu ustanovení § 71 odst. 3 a násl. tr. ř. Odbor závažné hospodářské a 
finanční kriminality  dále uvádí, že je třeba  přihlédnout  i ke značně restriktivnímu 
výkladu zákona, pokud se týká vazebního řízení, který je v praxi uplatňován, a k 
nálezu Ústavního soudu sp. zn. IV. ÚS 692/02 ze dne 4.2.2003, z něhož vyplývá, že 
rozhodnutí státního zástupce o dalším trvání vazby nelze nahradit rozhodnutím 
soudu.  

 
 
Společně I. – III.   

  
V dané věci bylo třeba se nejprve zaměřit na otázku, zda rozhodnutí státního 

zástupce o dalším trvání vazby podle § 71 odst. 3, popř. odst. 4 tr. ř. je možno 
nahradit rozhodnutím soudu, resp. soudce, o ponechání obviněného ve vazbě 
z koluzních důvodů podle ustanovení   § 71 odst. 2 tr. ř. 
 

Novela trestního řádu provedená zákonem č. 283/2004 Sb., s účinností od 1. 
7. 2004, nově v ustanovení § 71 odst. 2 části věty druhé za středníkem tr. ř. stanoví, 
že pokud bylo zjištěno, že obviněný již působil na svědky nebo na 
spoluobviněné nebo jinak mařil objasňování skutečností závažných pro trestní 
stíhání, rozhodne v přípravném řízení o ponechání obviněného ve vazbě na 
návrh státního zástupce soudce  a po podání obžaloby soud. 

 
 Na jedné straně tato úprava vyřešila existující aplikační problém, kdy soudy po 
nabytí účinnosti novely trestního řádu z roku 2001 vesměs odmítaly rozhodovat o 
tom, že je dán zpřísněný důvod vazby podle  ustanovení § 67 písm. b) tr. ř. (resp., že 
obviněný již koluzně jednal) na podkladě návrhu státního zástupce, a odkazovaly na 
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to, že takové rozhodnutí může v přípravném řízení činit státní zástupce. Nutno dodat, 
že takový právní názor byl již tehdy zjevně nesprávný.1  

 
Na straně druhé však novela č. 283/2004 Sb., přináší zřejmě problémy jiné, a 

to v důsledku formulace „ponechání obviněného ve vazbě“ ve smyslu ustanovení          
§ 71 odst. 2 části věty druhé za středníkem tr. ř.  Dokladem panujících nejasností 
ohledně výkladu formulace „ponechání obviněného ve vazbě“, je i výklad, na který 
upozornilo Vrchní státní zastupitelství v Praze, podle něhož rozhodnutí soudce podle 
ustanovení § 71 odst. 2 věty druhé za středníkem tr. ř. o ponechání obviněného ve 
vazbě z koluzních důvodů  může nahradit, resp. nahrazuje rozhodnutí státního 
zástupce o dalším trvání vazby podle ustanovení § 71 odst. 3 tr. ř., bylo-li vydáno 
před uplynutím lhůty 3 měsíců nebo v poslední den této lhůty. Tento názor 
argumentuje právě tím, že za této situace již bylo rozhodnuto o ponechání 
obviněného ve vazbě (pro koluzní důvod vazby) soudcem. 
   

                                            
1
 Ve shodě se zněním úpravy před nabytím účinnosti novely provedené zákonem č. 283/2004 Sb., byl-

li dán výlučně koluzní důvod vazby, vazba mohla trvat nejdéle tři měsíce (od počátku vazby jen z 
uvedeného důvodu). Bylo-li však zjištěno, že obviněný již působil na svědky nebo spoluobviněné nebo 
jinak mařil objasňování skutečností závažných pro trestní stíhání (obsahově šlo o zcela shodnou 
úpravu jako v § 68 odst. 3 písm. d) tr. ř.; tato úprava se však vztahovala na možnost vzít do vazby 
obviněného stíhaného pro trestné činy uvedené v § 68 odst. 2 tr. ř.), limit trvání vazby jen z důvodu 
vazby podle § 67 písm. b) tr. ř. se neuplatnil. O tom, že obviněný jednal tímto způsobem, měl vždy 
rozhodnout soud, a to v přípravném řízení buď již na základě návrhu státního zástupce na vzetí 
do vazby nebo až v dalším průběhu přípravného řízení na návrh státního zástupce, aby soud 
konstatoval, že obviněný je ve vazbě z důvodu podle § 67 písm. b) tr. ř.; současně musela být 
splněna podmínka uvedená v § 71 odst. 2 části věty druhé za středníkem tr. ř. (zmíněné 
konstatování bylo na místě vyjádřit ve výroku příslušného rozhodnutí). V přípravném řízení tak 
nemohl rozhodnout státní zástupce, a to ani při rozhodování podle § 71 odst. 3 a 4 tr. ř. (byl 
oprávněn tak učinit výlučně až poté, kdy soud takto – a pravomocně – rozhodl). 
Bylo možno oprávněně dovozovat, že okolnosti uvedené v § 68 odst. 3 písm. d) tr. ř. (a v ostatních 
písmenech tohoto odstavce) a v § 71 odst. 2 části věty druhé za středníkem tr. ř. mají zcela shodnou 
povahu – vždy se jedná o zpřísněné důvody vazby. Jde fakticky o samostatnou „hmotněprávní“ 
skutkovou podstatu vazby (byť úzce spojenou se „základní“ skutkovou podstatou podle § 67 písm. b) 
tr. ř.). Tyto okolnosti se tedy vůbec netýkaly rozhodování o dalším trvání vazby, byť se příslušná 
úprava objevovala z důvodů určité logické souvislosti právě v § 71 odst. 2 tr. ř. (systematické zařazení 
této úpravy do ustanovení trestního řádu však bylo bez významu, řazení úpravy do jednotlivých 
ustanovení či odstavců mohlo být velmi rozdílné a v jednom odstavci mohly být upraveny různé 
instituty, naopak jeden institut v několika odstavcích – to plně platí i po nabytí účinnosti novely č. 
283/2004 Sb.). Na místě totiž je uplatnění systematického výkladu, který zohlední v potřebné míře i 
úpravu v Listině základních práv a svobod (zejména čl. 8 odst. 5 Listiny - nikdo nesmí  být vzat do 
vazby, leč z důvodů a na dobu stanovenou zákonem a na základě rozhodnutí soudu), v § 68 odst. 1 
větě třetí tr. ř.). Je totiž zřejmé, že otázka setrvání ve vazbě do uplynutí zákonné lhůty 3 měsíců je 
otázkou vztahující se nikoli jen k otázce trvání vazby, ale k samotnému vzetí obviněného do vazby. 
Navíc je třeba poukázat v této souvislosti i na to, že podle jednoznačně převažujícího názoru (který je 
podporován i judikaturou soudů - srovnej např. rozh. č. 15/1995 Sb. rozh. tr.), že jedině soudu může 
státní zástupce v přípravném řízení podat návrh na změnu důvodů vazby, pokud některý z důvodů 
vazby nově vznikl a žádný důvod vazby neodpadl anebo sice odpadl, ale nadále některý z vazebních 
důvodů trvá. 
Nebylo tedy možno posuzovat rozdílně postavení obviněného stíhaného pro některý z trestných činů 
uvedených v § 68 odst. 2 tr. ř. (u něhož pak bylo třeba zkoumat, zda jsou případně dány okolnosti 
uvedené v § 68 odst. 3 tr. ř., a to případně i v návaznosti na změnu právního posouzení z původní 
přísnější kvalifikace), obviněného, u něhož vyvstane další důvod vazby, a obviněného, který je ve 
vazbě pro obecný koluzní důvod vazby podle § 67 písm. b) tr. ř. (u něhož bylo znovu třeba po uplynutí 
3 měsíců zkoumat, zda jsou dány okolnosti uvedené v § 71 odst. 2 části věty druhé za středníkem tr. 
ř.). 
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Podle názoru Nejvyššího státního zastupitelství novela trestního řádu 
provedená zákonem č. 283/2004 Sb. jen řeší aplikační problém shora uvedený, kdy 
výslovně konstatuje, že rozhodování o tom, že obviněný může být ve vazbě po 
uplynutí doby tří měsíců z koluzního důvodu vazby, přísluší v přípravném řízení 
výlučně soudu a nikoli státnímu zástupci.  Tomuto závěru nasvědčuje i důvodová 
zpráva2, ve které se uvádí, že  změna v ustanovení § 71 odst. 2 tr. ř. odstraňuje 
výkladové problémy, které vyvstaly mezi státními zastupitelstvími a soudy ohledně 
příslušnosti k rozhodování o přistoupení  koluzních důvodů vazby.  
  
 Ustanovení § 71 odst. 2 věta druhá tr. ř.  je nutno vykládat tak, že po uplynutí 
tří měsíců trvání vazby může být obviněný nadále ponechán ve vazbě z důvodů § 67 
písm. b) tr. ř. pouze za situace, že je dostatečně prokázáno, že již koluzně jednal, ať 
již  před samotným vzetím do vazby, nebo v průběhu vazebního řízení. Nestačí však 
již pouhá obava z koluzního jednání obviněného, kterou stačí dovodit při vzetí do 
vazby a v průběhu  následujících tří měsíců.  Ustanovení § 71 odst. 2, věta druhá tr. 
ř.  je v tomto směru obdobné jako ustanovení § 68 odst. 3 písm. d) tr. ř.  
 

Význam rozhodnutí soudu, resp. soudce, o ponechání obviněného ve vazbě 
pro koluzní důvod vazby podle § 71 odst. 2 části věty druhé za středníkem tr. ř. 
spočívá v tom, že je jím deklarováno, že nastala nová skutečnost, jejíž existence 
odůvodňuje ponechání obviněného ve vazbě z důvodů § 67 písm. b) tr. ř. po uplynutí 
3 měsíců. Je-li tedy výše uvedeným soudním rozhodnutím konstatováno, že  
obviněný se již dopustil jednání uvedeného v § 67 písm. b) tr. ř., má takovéto 
rozhodnutí za následek, že se neuplatní maximální omezující lhůta trvání vazby pro 
koluzní důvod vazby a obviněný nadále setrvává ve vazbě z důvodu koluzního a 
změna režimu vazby v tomto ohledu nenastane.  

 
Státní zástupce je však povinen zabývat se otázkou trvání vazebních důvodů 

v trestní věci a rozhodnout, zda tyto vazební důvody trvají či nikoli, popř. zda se 
nezměnily. Výsledku tohoto zkoumání pak musí odpovídat rozhodnutí státního 
zástupce o ponechání obviněného i nadále ve vazbě nebo  o propuštění obviněného 
z vazby na svobodu, neboť trestní řád povolává k vydání takového rozhodnutí v 
přípravném řízení státního zástupce (§ 73b odst. 2 tr. ř.).3 Konkrétní časový režim 
rozhodování státního zástupce o dalším trvání vazby v přípravném řízení je pak 
upraven v ustanovení   § 71 odst. 3 a odst. 4 tr. ř.   

 
Výslovná úprava rozdělení povinností státního zástupce a soudu v přípravném 

řízení ve vztahu k vazebnímu řízení (§ 71 a § 73b odst. 2 tr. ř.), požadavek zákona  
na rozhodování státního zástupce v přípravném řízení o dalším trvání vazby (§ 71 
odst. 3, odst. 4 tr. ř.), zásadně ve vztahu ke všem vazebním  důvodům ve smyslu  § 
67 písm. a), b) c) tr. ř.  a obsahově odlišné  rozhodnutí soudu, resp. soudce podle § 
71 odst. 2 tr. ř., svědčí pro závěr, že rozhodnutí státního zástupce podle ustanovení § 
71 odst. 3, popř. odst. 4 tr. ř. nelze nahradit rozhodnutím soudu o ponechání 
obviněného ve vazbě podle § 71 odst. 2 část věty druhé za středníkem tr. ř. Státní 
zástupce  musí tedy rozhodnout o dalším trvání vazby ve lhůtách uvedených v 
ustanovení § 71 odst. 3, odst. 4 tr. ř.  i v případě, že obviněný se nachází ve vazbě 
jen pro koluzní důvod vazby podle § 67 písm. b) tr. ř. a soudce již rozhodl o 

                                            
2
 Tisk č. 424/0, Parlament ČR, Poslanecká sněmovna, 2003, IV. volební období. 

3
 Novela trestního řádu provedená zákonem č. 265/2001 Sb., zakotvila povinnost státního zástupce v 

přípravném řízení rozhodovat o dalším trvání vazby (§ 73b odst. 2 tr.ř.). 
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ponechání obviněného ve vazbě z koluzních důvodů podle § 71 odst. 2 věty druhé  
tr. ř.  
 

V souvislosti s naznačenou problematiku je třeba poukázat též i na nález 
Ústavního soudu sp. zn. IV. ÚS 692/02, ve kterém Ústavní soud dospěl k závěru, že 
rozhodnutí státního zástupce podle ustanovení § 71 odst. 3 tr. ř. nelze nahradit 
rozhodnutím soudu, konkrétně v dané věci usnesením soudu o rozšíření důvodů 
vazby, vydaném na návrh státního zástupce.  
 

V přípravném řízení přichází v úvahu podání  návrhu státním zástupcem na 
ponechání  obviněného ve vazbě pro koluzní důvod vazby ve smyslu § 71 odst. 
2 věty druhé tr. ř. zejména:  

 
I. po vzetí obviněného do vazby (až do uplynutí doby tří měsíců uvedené 
v § 71 odst. 2 části věty druhé za středníkem tr. ř.),  
 
II. již při podání návrhu na vzetí obviněného do vazby, 
 
III. v souvislosti s tím, že obviněný učinil žádost o propuštění z vazby na 
svobodu.   
 
Ve všech těchto případech musí státní zástupce podat soudci v přípravném 

řízení návrh na ponechání obviněného ve vazbě pro koluzní důvod vazby, neboť bez 
takového návrhu vzhledem k výslovné dikci zákona není možné rozhodnutí podle     
§ 71 odst. 2 věty druhé tr. ř. učinit. 
 
 
 I. Postup státního zástupce v případě zjištění koluzního jednání 
obviněného ve smyslu § 71 odst. 2 věty druhé tr. ř. po vzetí obviněného do 
vazby  
 
1. Zjistí-li státní zástupce po vzetí obviněného do vazby (tedy v průběhu 
přípravného řízení), že obviněný, který je ve vazbě z důvodu uvedeného v  § 67 
písm. b) tr. ř., již působil na svědky nebo spoluobviněné nebo jinak mařil  
objasňování skutečností závažných pro trestní stíhání, podá neprodleně poté, co se 
o této skutečností dozví, návrh na ponechání obviněného ve vazbě podle § 71 odst. 
2 části věty druhé za středníkem tr. ř. Návrh státní zástupce musí podat  tak, aby 
nejpozději do uplynutí doby 3 měsíců  od počátku vazby z koluzního důvodu podle    
§ 67 písm. b) tr. ř. mohl soudce o tomto návrhu rozhodnout.4 
 
2. Podání návrhu státním zástupcem na ponechání obviněného ve vazbě podle § 71 
odst. 2 věty druhé tr. ř., jakož i případné rozhodnutí soudce o tom, že jsou dány zde 
uvedené skutečnosti,  nezbavuje státního zástupce povinnosti rozhodnout o dalším 
trvání vazby podle § 71 odst. 3, popř. odst. 4 tr. ř., ve lhůtách tam stanovených. 
 
3. Má-li být rozhodnuto státním zástupcem podle ustanovení § 71 odst. 3 nebo odst. 
4 tr. ř. rovněž s konstatováním, že obviněný byl ponechán ve vazbě pro koluzní 

                                            
4
 Z toho se podává, že podání takového návrhu v den, kdy právě má uplynout tato doba, zřejmě 

nebude mít reálný význam. Návrh je tedy třeba podat s potřebným časovým předstihem tak, aby soud 
mohl učinit příslušné rozhodnutí ve lhůtě tří měsíců trvání vazby podle § 67 písm. b) tr. ř. 
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důvod vazby, může se tak stát až poté, co již bylo takto soudem, resp. soudcem  
rozhodnuto v souladu s ustanovením § 71 odst. 2 věty druhé tr. ř.  
 
4. Nebude-li splněna podmínka rozhodnutí soudce o ponechání obviněného ve 
vazbě podle § 71 odst. věty druhé tr. ř., v době, kdy státní zástupce rozhoduje o 
dalším trvání vazby podle § 71 odst. 3, popř. odst. 4 tr. ř., nemůže být obviněný 
ponechán ve vazbě též z důvodu vazby podle  § 67  písm. b) tr. ř.   
 
5.  Nachází-li se obviněný  ve vazbě jen z důvodu podle § 67 písm. b) tr. ř., musí být 
z vazby propuštěn na svobodu, nejpozději dnem následujícím po uplynutí lhůty 
uvedené v §  71 odst. 2  poslední věty tr. ř.  
 
 
II. Postup státního zástupce v případě zjištění koluzního jednání obviněného ve 
smyslu § 71 odst. 2 věty druhé tr. ř.  již při podání návrhu na vzetí obviněného 
do vazby  
 
1. Zjistí-li státní zástupce před podáním návrhu na vzetí do vazby, že obviněný již 
působil na svědky nebo spoluobviněné nebo jinak mařil objasňování skutečností 
závažných  pro trestní stíhání (§ 71 odst. 2 část druhé věty za středníkem tr. ř.), 
vyjádří tyto okolnosti výslovně v návrhu na vzetí do vazby.  
 
2. Konstatuje-li soudce při rozhodování podle § 77 odst. 2 tr. ř. (nebo i v jiných 
případech podle § 68 odst. 1 tr. ř., nedošlo-li předtím k zadržení), že obviněný již 
působil na svědky nebo spoluobviněné nebo jinak mařil objasňování skutečností 
závažných pro trestního stíhání,5 má takovéto rozhodnutí za následek, že se 
neuplatní maximální omezující lhůta trvání vazby pro koluzní důvod vazby. Obviněný 
může i nadále setrvávat ve vazbě z uvedeného důvodu.  
 
3. Následně státní zástupce  rozhoduje obligatorně o dalším trvání vazby podle § 71 
odst. 3, odst. 4 tr. ř. ve stanovených lhůtách. Pro ponechání  obviněného ve vazbě z 
důvodu vazby podle  § 67  písm. b) tr. ř. již není třeba opětovného rozhodnutí soudce 
ve smyslu § 71 odst. 2 části druhé věty za středníkem tr. ř., neboť zákon 
předpokládá, že soud, resp. soudce rozhoduje podle § 71 odst. 2 tr. ř. pouze jednou.6 

 
 

III. Postup státního zástupce v případě zjištění koluzního jednání obviněného 
ve smyslu § 71 odst. 2 věty druhé tr. ř.  v souvislosti s podáním  žádosti o 
propuštění z vazby na svobodu obviněným 

 
V případě zjištění koluzního jednání obviněného ve smyslu § 71 odst. 2 věty 

druhé tr. ř. státním zástupcem v souvislosti s tím, že obviněný učinil žádost o 
propuštění z vazby na svobodu, musí státní zástupce také učinit návrh na ponechání 
obviněného ve vazbě, neboť bez takového návrhu vzhledem k výslovné dikci zákona 
není možné rozhodnutí podle § 71 odst. 2 věty druhé tr. ř. učinit. V případě žádosti o 
propuštění z vazby na svobodu neplatí princip zákazu reformationis in peius v té 

                                            
5
 Měl by tak zásadně učinit ve výroku příslušného rozhodnutí (a takový postup mu musí státní 

zástupce také navrhnout). 
6
 Slovo „ponechání“ v § 71 odst. 2 části věty druhé za středníkem tr. ř. lze vykládat v tom smyslu, že 

zahrnuje i samo vzetí obviněného do vazby. 
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podobě, že by se při rozhodování o vazbě z podnětu takové žádosti nemohlo zhoršit 
postavení obviněného (a že by tedy nemohl být konstatován zpřísněný důvod vazby 
podle § 71 odst. 2 část věty druhé za středníkem tr. ř.).7 

 
V dalším platí plně to, co je uvedeno pod bodem II. výše.  
 
Toto stanovisko se vydává podle § 12 odst. 2 zákona č. 283/1993 Sb., o 

státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů. 
 
 
 
       Nejvyšší státní zástupkyně: 
                                                                           Mgr. Marie Benešová, v.r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
7
 Totéž by se týkalo případů, kdy z podnětu takové žádosti by byl konstatován (v jiné procesní situaci) 

některý ze zpřísněných důvodů vazby dle § 68 odst. 3 tr. ř. (a zejména důvod, který je uveden v § 68 
odst. 3 písm. d) tr. ř.). 


