Abstrakt – Možnosti nahrazení vazby
Tématem předkládané diplomové práce jsou možnosti nahrazení vazby. Institut vazby
je velmi aktuálním tématem, které se dynamicky vyvíjí a které i v dnešní době vzbuzuje
kontroverze. Zásluhou tuzemských i mezinárodních soudů se neustále zvyšuje standard
ochrany základních lidských práv, a proto i na vazbu je v současnosti pohlíženo jako na krajní
zajišťovací opatření, které může být použito pouze v případě, že nelze využít mírnějších
prostředků. Cílem diplomové práce je představit tyto prostředky, kterými je možné vazbu
nahradit, včetně uvedení jejich problematických aspektů v teorii i praxi, jejich kritického
zhodnocení a návrhů de lege ferenda.
První část diplomové práce se zabývá obecnou charakteristikou vazby a předpoklady
jejího využití. Jedná se o důležitou součást této diplomové práce, neboť náhradní prostředky
z institutu vazby přímo vycházejí.
Druhá část diplomové práce se zaměřuje na historický vývoj jednotlivých institutů
náhrady vazby. Jedná se spíše o stručný přehled s uvedením nejzásadnějších novel, dle názoru
autorky je ovšem pro správné pochopení současné právní úpravy nutné mít povědomí o
historických souvislostech vzniku a využívání náhradních opatření za vazbu.
Třetí stěžejní část diplomové práce nejdříve obecně představuje možnosti nahrazení
vazby tak, jak jsou zakotveny v českém právním řádu a v mezinárodněprávní úpravě. Dále se
podrobněji zabývá všemi instituty, kterými lze v české právní úpravě nahradit vazbu včetně
specifické úpravy vazby a jejich náhradních institutů v případě mladistvých. Napříč touto
částí jsou u jednotlivých náhradních institutů uváděny teoretické i aplikační problematické
aspekty a návrhy na jejich možná řešení.
Čtvrtá část diplomové práce se věnuje aktuálnímu tématu elektronické kontroly.
Uveden je její vývoj jak v českém, tak mezinárodním prostředí a dále také způsob jejího
využití při náhradě vazby v české právní úpravě. V dalších kapitolách této části jsou
představena pozitiva i možná úskalí tohoto institutu včetně návrhů de lege ferenda. Protože
Anglie a Wales mají dlouholeté zkušenosti s elektronickou kontrolu při náhradě vazby, je ve
čtvrté části zařazeno i představení jejich právní úpravy v této oblasti.
Pátá část diplomové práce shrnuje úvahy o možnostech náhrady vazby a celkově je
hodnotí. Závěrem jsou uvedeny návrhy na změnu legislativy de lege ferenda, které mají dle
názoru autorky potenciál na zefektivnění právní úpravy.
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