
VZOR è. 11

ZOZNAMY VÄZIEB

ZOZNAM VÄZIEB SÚDU PRVÉHO STUPÒA

Prvá strana

Por.
èíslo

Meno
a priezvisko
obvineného

Spisová
znaèka

Dátum vzatia
do väzby

Zaèiatok
väzby

S�a�nos� proti vzatiu do väzby

napadla

predlo�ená
súdu

druhého
stupòa

k vybaveniu
do�lo

1 2 3 4 5 6 7 8

Druhá strana

Konanie o opravnom
prostriedku

Väzba skonèila

Poznámka
spis predlo�ený
súdu II. stupòa

spis do�iel
od súdu II.

stupòa

na súde
I. stupòa

na súde
II. stupòa
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Zoznam odoslaných súdnych spisov sa vyplòuje takto:

Ståpec 1

Ka�dá osoba, ktorá je vo väzbe, sa zapí�e samostatne pod be�ným èíslom.

Ståpec 2

Uvedie sa meno a priezvisko osoby obvineného, ktorý bol vzatý do väzby.

Ståpec 3

Uvedie sa spisová znaèka súdneho spisu v trestnoprávnej veci obvineného uvedeného v druhom ståpci. Ak ide
o viac spoluobvinených alebo viac spoluob�alovaných, uvedie sa spisová znaèka len raz.

Ståpec 4

Zapí�e sa dátum vzatia do väzby, ako aj hodina a minúta, kedy sa tak stalo.

Ståpec 5

Tu sa zapisuje dátum, kedy vec napadla súdu u� s väzbou alebo dátum, kedy bol obvinený vzatý do väzby neskôr.



Ståpce 6 a� 8

Uvádzajú sa údaje týkajúce sa s�a�nosti proti vzatiu obvineného do väzby.

Ståpce 9 a� 10

V uvedených ståpcoch sa zapisujú uvedené údaje týkajúce sa rozhodovania súdu druhého stupòa v trestnoprávnej
väzobnej veci. Ak odvolací súd vráti vec súdu prvého stupòa, aby o obvinenom vo väzbe znovu konal a rozhodol, uèiní
sa o tom v ståpci 13 poznámka �Zru�. a vrát.�.

Ståpce 11 a 12

Do týchto ståpcov sa zapisuje dátum skonèenia väzby, ako aj hodina a minúta, kedy sa tak stalo a v skratke aj dô-
vod skonèenia väzby. Po skonèení väzby sa vec od�krtne v prvom ståpci. Ak skonèí väzba na súde druhého stupòa,
uvedie sa o tom záznam v ståpci 12 a ståpec sa pre�krtne vodorovnou èiarou. Podkladom na zápis v ståpci 12 je súdny
spis vrátený súdom druhého stupòa, prípadne iné zistenie súdu prvého stupòa o rozhodnutí súdu druhého stupòa,
ktorým bola väzba skonèená.

Ståpec 13

V tomto ståpci sa zapisujú poznámky dôle�ité na presné vedenie evidencie vybavovania väzobných vecí.

ZOZNAM VÄZIEB SÚDU DRUHÉHO STUPÒA
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Pre vyplòovanie jednotlivých ståpcov zoznamu väzieb súdu druhého stupòa platí primerane návod uvedený pri zo-
zname väzieb súdu prvého stupòa. Ak bol obvinený vzatý do väzby a� rozhodnutím súdu druhého stupòa, ståpec 5 sa
pre�krtne vodorovnou èiarou.
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