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ÚVOD 

Trestný čin vraždy provází lidstvo od počátku věků. Možná i proto je veřejností tolik 

přitahován a tvoří tolik oblíbené téma napříč kulturou – vyskytuje se v literatuře, filmech nebo 

řadě seriálů. To však nemění nic na faktu, že jde o nejvážnější a nejfatálnější zásah do lidského 

života, jenž je trestním zákoníkem i samotnou Listinou základních práv a svobod chráněn jako 

právo nejcennější.  

K výběru tohoto tématu mě vedl zájem o trestní právo, a především absolvování 

volitelných předmětů kriminologie, kriminalistiky a metodiky vyšetřování jednotlivých druhů 

trestných činů. To mi umožnilo pohlédnout na trestné činy z různých perspektiv a dovedlo mě 

k myšlence vytvořit soubor informací právě o trestném činu vraždy z několika hledisek. Ač 

problematika trestných činů vychází převážně z trestního práva, je potřeba je posuzovat i 

z pohledu jiných vědních oborů. 

Cílem této diplomové práce je tedy podat ucelený soubor informací o tomto trestném činu 

ze tří různých perspektiv – trestněprávní, kriminologické a kriminalistické. Vnitřně je 

diplomová práce podle těchto hledisek rozdělena do tří částí a ty jsou pak dále děleny na 

jednotlivé kapitoly a podkapitoly. 

První část se bude věnovat jejím trestněprávním aspektům, půjde tedy o rozbor z pohledu 

trestního práva, převážně trestního zákoníku. Součástí bude též historicko-právní porovnání a 

porovnání s úpravami vybraných států, jakož i odlišení vraždy od ostatních skutkových podstat 

trestných činů proti životu. Okrajově se bude věnovat i problematice eutanazie, která jakožto 

(ač odsouhlasené) zbavení života do tématu vražd nepochybně patří. 

Část druhá bude věnována aspektům kriminologickým a popíše vraždu hlavně z hlediska 

její struktury, stavu a dynamiky a využity tak budou převážně statistiky Policie České republiky 

a Vězeňské služby. Součástí budou grafy a tabulky popisující kriminologické jevy týkající se 

vražd v České republice v posledních letech. V následující kapitole bude věnována pozornost i 

pachatelům, kde bude popsána nejen struktura pachatelů podle pohlaví nebo recidivy, ale také 

jejich motivace. Z kriminologického hlediska budou rozebrány též oběti vražd. V poslední 

kapitole věnované penologii bude vysvětleno ukládání trestů za vraždu podle trestního 

zákoníku a pomocí grafů též znázorněno skutečné ukládání trestů na území České republiky. 

Práci bude završovat část kriminalistická, ve které se budu věnovat metodice vyšetřování 

tohoto trestného činu, tedy postupu orgánů činných v trestním řízení, který v ideálním případě 
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vede k dopadení a usvědčení pachatele. V jednotlivých kapitolách této části budou rozebrány 

dílčí kroky tohoto postupu tak, jak v praxi navazují na sebe. Vraždu v této části tedy popíši 

pomocí kriminalistické charakteristiky, pozornost budě věnována typickým stopám a na ně 

navazujícím vyšetřovacím situacím. Rozeberu v ní zvláštnosti předmětu vyšetřování a podnětů 

k němu. Popsány budou také počáteční i následné vyšetřovací úkony a zvláštnosti 

vyšetřovacích verzí. 

Co se týče vědeckých metod této diplomové práce, ty se liší v jednotlivých částech. V části 

první půjde převážně o metodu deskriptivní – půjde o popis trestného činu vraždy 

z trestněprávního hlediska, a o metodu komparativní – budou zde porovnány jednotlivé 

skutkové podstaty trestných činů proti životu a také právní úpravy v různých státech. 

Metodikou druhé části bude převážně analýza. Vypracování grafů a tabulek týkajících se 

různých kriminologických hledisek trestného činu vraždy povede k poznání jednotlivých 

dílčích jevů, a tím usnadní poznání tohoto činu jako celku. Část třetí bude opět deskriptivní a 

popíše vraždu a její vyšetřování z kriminalistického hlediska. 

Při zpracování této diplomové práce vycházím z relevantních právních předpisů a jejich 

komentářů, odborné literatury a článků, judikatury a veřejně dostupných statistik Policie České 

republiky a Vězeňské služby, přičemž nejvíce pracuji s odbornou literaturou a za nejzajímavější 

a nejpřínosnější považuji práci s daty policejní statistiky a jejich následné zpracování do 

vlastních grafů a tabulek. 
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ČÁST PRVNÍ: TRESTNĚPRÁVNÍ ASPEKTY VRAŽDY 

1 VRAŽDA V ČESKÉ PRÁVNÍ HISTORII 

Trestný čin vraždy je lidstvu znám od samého počátku, a proto jej upravují již nejstarší 

prameny českého práva. Pro plné pochopení současné právní úpravy je třeba se ohlédnout do 

minulosti a nahlédnout do historických pramenů práva, které současnou úpravu významně 

ovlivnily. 

Středověké právo se opíralo zejména o nepsané právní obyčeje, které svým dlouhodobým 

uplatňováním značně působily na státní moc. Úprava byla doplňována nepříliš početnými 

královskými zákony, pro které byly typické tvrdé sankce a prosazování křesťanství společně 

s autoritou orgánů státní moci. Pro toto období je typický statusový partikularismus, který se 

projevoval faktickými rozdíly v uplatňování práva mezi příslušníky jednotlivých skupin 

obyvatel.1 Na rozdíl od dnešní právní úpravy, kde je lidský život a zdraví považováno za zájem 

hodný nejvyšší ochrany, ve středověku byla na vrcholu zájmu obrana státu a jeho představitelů.2 

Usmrcení jiné osoby není v té době považováno za útok proti státu nebo společnosti, ale za 

poškození soukromých práv jednotlivce. Z tohoto pojetí vychází institut krevní msty mezi rody 

zúčastněných. Právní regulací v tomto ohledu byly ordály soudního souboje, kdy se místo 

celých rodů mezi sebou utkává jen žalobce a vrah. Tento druh soukromého řešení sporů u nás 

přetrvával až do roku 1627.3 

 Veřejný zájem na trestání vražd se u nás začíná projevovat až v 16. století.4 Účelem 

trestání má být odstrašení pachatele, a proto byly užívané tresty velmi kruté – převažoval trest 

smrti různými způsoby podle typu deliktu. Tak například stětí za vraždu, proklání srdce kůlem 

za usmrcení novorozeného dítěte nebo lámání kolem za vraždu úkladnou.5 V období feudálního 

kapitalismu začala kodifikace trestního práva. Na našem území se užívala Práva městská 

království českého od Koldína z roku 1579 a Obnovené zřízení zemské, české a moravské 

z roku 1627 a podpůrně Trestní zákoník Josefa I. z roku 1707.  

 
1 SCHELLE, Karel a Ladislav VOJÁČEK. Z dějin moderního trestního práva: učební text pro studenty Masarykovy univerzity. 

Ostrava: Key Publishing, 2020. ISBN 978-80-7418-333-1, str. 5 
2 SCHELLE, Karel a Ladislav VOJÁČEK. Z dějin moderního trestního práva: učební text pro studenty Masarykovy univerzity. 

Ostrava: Key Publishing, 2020. ISBN 978-80-7418-333-1, str. 7 
3 MALÝ, Karel. Dějiny českého a československého práva do roku 1945. Praha: Leges, 2010. Student (Leges). ISBN 978-80-

87212-39-4, str. 142 
4 SCHELLE, Karel a Ladislav VOJÁČEK. Z dějin moderního trestního práva: učební text pro studenty Masarykovy univerzity. 

Ostrava: Key Publishing, 2020. ISBN 978-80-7418-333-1, str. 7 
5 MALÝ, Karel. Dějiny českého a československého práva do roku 1945. Praha: Leges, 2010. Student (Leges). ISBN 978-80-

87212-39-4, str. 147 



4 

 

V Koldínově zákoníku se objevuje rozlišování na dokonaný čin, pokus i úmysl: „Za 

vražedlníka také i ten jmín a držán býti má, kdož aumysl měl aneb má zabíti, by pak skutku 

takového (to jest zabití) nevykoval, anebo pro překážku nějakau vykonati nemohl; ale toliko že 

by toho, kohož měl aumysl zabiti, ochromil, zranil, anebo okrvavil.“ 6 Trestán tedy má být nejen 

ten, kdo vraždu dokoná, ale i ten, kdo se o ni pokusí, případně má úmysl ji spáchat. 

 V roce 1768 všechny výše zmíněné předpisy nahradil zákoník Constitutio Criminalis 

Theresiana od Marie Terezie, který však svými krutými tresty s odstrašujícím charakterem 

zachovával veškeré nedostatky předchozích úprav trestního práva. Zájem na ochraně lidského 

života byl i nadále daleko za ochranou víry, církve a státu.7 

Přelomovým pro trestní právo je pak počin Josefa II. z roku 1787. Je jím zákoník 

Constitutio Criminalis Josefina, kde se poprvé plně uplatňuje zásada nullum crimen sine lege a 

nulla poena sine lege.8 Ve světle těchto zásad rozlišuje vraždu na několik typů – vraždu 

loupežnou, za níž hrozí trest žaláře druhého stupně, vraždu úkladnou, která spočívá ve lstivém 

jednání, užití zbraně nebo jedu, a trestná je i sebevražda („samovražda“). Josefina naopak 

dekriminalizuje jednání v nutné obraně, která však musí být přiměřená a musí zahrnovat 

bezprostřední ochranu života nebo majetku svého či osoby blízké.9 

Zákoník o zločinech a těžkých policejních přestupcích z roku 1803 byl na svou dobu 

kvalitním dílem, a proto ovlivňoval trestní právo u nás až do roku 1949. Vyžaduje zlý úmysl 

pachatele, upravuje nepříčetnost, návod, pomoc i pokus trestných činů.10 Z něj z velké části 

vychází i trestní zákon z roku 1852, na rozdíl předchozí úpravy však ke zločinům a přestupkům 

přidává i přečiny.11 Na základě recepční normy (z. č. 11/1918) tento zákon zůstává v platnosti 

i po vzniku Československa. Vražda je zde dělena na vraždu úkladnou, tedy jedem nebo 

potutelným způsobem; vraždu loupežnou, páchanou s úmyslem přivlastnění si cizí movité věci; 

vraždu zjednanou, která byla vykonávána za úplatu; a vraždu prostou, jež je v zákoně vymezena 

negativně – jako vražda, která není žádnou z výše uvedených. Jako samostatný zločin zákon 

 
6 KRISTIÁN Z KOLDÍNA, Pavel. Práva městská Království Českého a Markrabství Moravského spolu s krátkou jich summou. 

5. vyd. Praha: Všehrd, 1876, str. 325 
7 SLAVÍČEK, Josef. Úvod ve studium trestního hmotného práva vůbec a ve studium rakouského obecného zákonníka trestního 

ze dne 27. května 1852 zvláště. Praha, 1866, str. 286 
8 MALÝ, Karel. Dějiny českého a československého práva do roku 1945. Praha: Leges, 2010. Student (Leges). ISBN 978-80-

87212-39-4, str. 194 
9 ADAMOVÁ, Karolina a Ladislav SOUKUP. Prameny k dějinám práva v českých zemích. 2., upr. vyd. Plzeň: Vydavatelství 

a nakladatelství Aleš Čeněk, 2010. Dokumenty (Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk). ISBN 978-80-7380-271-4, str. 

211 
10 VLČEK, Eduard. Dějiny trestního práva v českých zemích a v Československu. 2., nezměn. vyd. Brno: Masarykova 

univerzita, 2004. ISBN 80-210-3506-4, str. 30 
11 MALÝ, Karel. Dějiny českého a československého práva do roku 1945. Praha: Leges, 2010. Student (Leges). ISBN 978-80-

87212-39-4, str. 276 



5 

 

uvádí zavraždění novorozeného dítěte, a odlišuje vraždu od zabití. Tím se rozumí neúmyslné 

připravení člověka o život.12 

Trestní zákon z roku 1950 zavádí jednotný pojem trestný čin. Ochrana života a zdraví 

je zakotvena v hlavě šesté zvláštní části. Základní skutkovou podstatu vraždy definuje jako 

úmyslné usmrcení jiného, a stanovuje trest odnětí svobody patnáct až pětadvacet let. 

Okolnostmi podmiňující užití přísnějšího trestu (kterým je doživotí nebo trest smrti oběšením) 

jsou pak uvedeny v druhém odstavci a patří mezi ně opětovné páchání, spáchání na několika 

osobách, zvlášť surový způsob, vražda při loupeži anebo jiná zvláště přitěžující okolnost, kterou 

však zákon nedefinuje. Jako samostatný trestný čin je v následujícím paragrafu uvedena vražda 

novorozeného dítěte matkou.13 

Dalším trestněprávním předpisem byl trestní zákon č. 40/1961 Sb., který odsunul vraždu 

do hlavy sedmé a v § 219 ponechal pouze základní skutkovou podstatu: Kdo jiného úmyslně 

usmrtí, bude potrestán odnětím svobody na deset až patnáct let nebo trestem smrti. Ponechává 

také trestný čin vraždy novorozeného dítěte matkou.14 Změnu přinesla novela trestního 

zákona z roku 1990, konkrétně zákon č. 175/1990, který rušil trest smrti, zavedl trest doživotní 

a přidal do druhého odstavce § 219 přitěžující okolnosti (spáchání na dvou nebo více osobách, 

zvlášť surovým nebo trýznivým způsobem, opětovně, na osobě mladší 15 let, na veřejném 

činiteli při výkonu nebo pro výkon jeho pravomoci a v úmyslu získat majetkový prospěch nebo 

zakrýt jinou trestnou činnost).15  

 Trestní zákon č. 40/1961 Sb. byl nahrazen novým trestním zákoníkem č. 40/2009 Sb., 

ze kterého vychází tato diplomová práce.  

2 USMRCENÍ V SOUČASNÉM PRÁVU 

2.1 SYSTEMATICKÉ ZAŘAZENÍ  

Oproti historickým úpravám, kde zájem na ochraně lidského života byl daleko za zájmy 

státu a jeho představitelů, je v současnosti život jednotlivce brán jako nejdůležitější společenská 

hodnota a podle toho je také zákonem chráněn. To vyplývá jak z obsahu Listiny základních 

práv a svobod, tak ze zařazení v trestním zákoníku.  

 
12 SCHELLE, Karel a Jaromír TAUCHEN. Trestní kodexy. Ostrava: Key Publishing ve spolupráci s The European Society for 

History of Law, 2011. Právo (Key Publishing). ISBN 978-80-7418-132-0, str. 46-47 
13 tamtéž, str. 301-302 
14 tamtéž, str. 404 
15 zákon č. 175/1990 Sb., kterým se mění a doplňuje trestní zákon 
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Článek 6 Listiny základních práv a svobod ve svém prvním odstavci zakotvuje právo 

každého na život a ochranu lidského života již před narozením. V odstavci druhém říká, že 

nikdo nesmí být zbaven života.16  

Trestní zákoník lidský život chrání především v hlavě první zvláštní části, ale vzhledem 

k tomu, že lidský život může být ohrožen i při útocích na jiné státem chráněné vztahy a právní 

statky, je jeho ochrana zahrnuta i v některých základních nebo kvalifikovaných skutkových 

podstatách jiných trestných činů, například způsobení smrti při loupeži podle § 173 odst. 4 TZ 

či při znásilnění podle § 185 odst. 4 TZ.  

Hlava první zvláštní části trestního zákoníku obsahuje ochranu života a zdraví člověka, 

přičemž jednotlivé chráněné zájmy systematicky rozděluje do pěti dílů na trestné činy proti 

životu, trestné činy proti zdraví, trestné činy ohrožující život nebo zdraví, trestné činy proti 

těhotenství ženy a trestné činy související s neoprávněným nakládáním s lidskými tkáněmi a 

orgány, lidským embryem a lidským genomem.17 Pro účely této práce se dále budu věnovat 

prvnímu dílu. 

2.2 LIDSKÝ ŽIVOT A SMRT DE LEGE LATA 

Lidský život jako objekt trestných činů proti životu je pro účely trestního práva třeba 

řádně vymezit. Důležité je určení okamžiku, kdy se z plodu stává živý člověk ve smyslu TZ, 

tedy v jakém okamžiku začíná lidský život. Z dikce § 142 TZ plyne, že plod se stává živým 

člověkem od začátku porodu, konkrétně v momentě, kdy plod začne opouštět tělo matky. 

V praxi to tedy bude okamžik, kdy lze vidět hlavičku nebo vedoucí část dítěte, případně u 

císařského řezu ve chvíli prvního operativního zákroku. V minulosti se vyskytly i názory, že 

plod se stává živou bytostí až ukončením porodu, při takovém pojetí by však ublížení na zdraví 

dítěti během porodu bylo beztrestné, protože ochrana plodu podle TZ se vztahuje jen na jeho 

život, nikoliv na jeho zdraví.18 I podle judikatury nelze za usmrcení člověka považovat 

usmrcení plodu v těle matky, v takovém případě půjde pouze o ublížení na zdraví matky.19 

Zároveň pokus o usmrcení těhotné ženy (čímž by došlo i k usmrcení jejího nenarozeného dítěte) 

nemůže být klasifikován jako pokus trestného činu vraždy proti dvěma osobám ve smyslu 

 
16 usnesení č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod 
17 JELÍNEK, Jiří. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část. 6. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Leges, 2017. 

Student (Leges). ISBN 978-80-7502-236-3, str. 521 
18 ŠÁMAL, Pavel. Trestní právo hmotné. 7., přeprac. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2014. ISBN 978-80-7478-616-7, str. 547 
19 VANTUCH, Pavel. Trestní zákoník s komentářem: k ... Olomouc: ANAG, 2011-. Právo (ANAG). ISBN 978-80-7263-677-

8, str. 462 
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kvalifikované skutkové podstaty vraždy, protože lidský plod nepožívá přímou ochranu, které 

ustanovení TZ o vraždě poskytuje.20 

Následkem trestného činu vraždy je smrt člověka. Tou se rozumí nevratná ztráta funkce 

lidského mozku, tzv. smrt mozková nebo cerebrální. Je to stav organismu, kdy je obnovení 

životních funkcí již vyloučeno.21 Podle judikatury nelze za smrt považovat smrt klinickou. Díky 

současným poznatkům lékařské vědy totiž tento stav není nezvratný, a i po srdeční zástavě, či 

zástavě dýchání lze u dotyčného funkce obnovit a tím i zachránit jeho život. V takovém případě 

by čin měl být kvalifikován jako pokus vraždy.22 

2.3 JEDNOTLIVÉ SKUTKOVÉ PODSTATY 

2.3.1 VRAŽDA  

Trestní zákoník postihuje vraždu jako nejtěžší trestný čin proti životu. Vraždou se rozumí 

jednání (které může být učiněno jak formou konání, tak i opomenutí), při němž pachatel směřuje 

k následku, jímž je smrt člověka. Úmysl se vyžaduje k jednání i následku, tento úmysl však 

může mít různou míru. Proto lze z osnovy § 140 odlišit vraždu prostou, vraždu s rozmyslem a 

vraždu po předchozím uvážení.23 Rozdíly mezi nimi rozebereme v následujících odstavcích. 

Každá skutková podstata trestného činu je dána čtyřmi základními znaky. Těmi jsou objekt, 

objektivní stránka, subjekt a subjektivní stránka trestného činu. Objektem se rozumí určité 

právní hodnoty, tedy zájmy nebo společenské vztahy, které je potřeba chránit trestním 

zákonem. Díky objektu lze daný trestný čin systematicky zařadit do zvláštní části TZ a tím i 

určit závažnost daného skutku pro společnost.24 Objektem trestného činu vraždy je lidský život, 

jak byl vymezen v předchozí kapitole. 

Objektivní stránkou trestného činu se rozumí charakteristika způsobu spáchání trestného 

činu. Jejími obligatorními znaky jsou jednání, následek a kauzální nexus mezi jednáním a 

následkem. K naplnění skutkové podstaty je třeba všech tří znaků objektivní stránky, jinak 

nemůže nastat trestní odpovědnost.25 Objektivní stránkou trestného činu vraždy je usmrcení 

člověka jakýmkoliv způsobem. Může být naplněna konáním (tedy například bodnutím nožem) 

 
20 rozsudek Vrchního soudu v Olomouci ze dne 31. 8. 2005, sp. zn. 5 To 81/2005 
21 NOVOTNÝ, František. Trestní zákoník 2010: stav k 1.4.2010: komentář, judikatura, důvodová zpráva. Praha: 

EUROUNION Praha, 2010. ISBN 978-80-7317-084-4, str. 247 
22 zpráva trestního kolegia Nejvyššího soudu ČSSR ze dne 16. 6. 1976, R 41/1976 
23 důvodová zpráva k zákonu č. 40/2009 Sb., trestní zákoník 
24 JELÍNEK, Jiří. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část. 6. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Leges, 2017. 

Student (Leges). ISBN 978-80-7502-236-3, str. 166 
25 ŠÁMAL, Pavel. Trestní právo hmotné. 7., přeprac. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2014. ISBN 978-80-7478-616-7, str. 124-

125, 146 
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i opomenutím (toto opomenutí se však musí vztahovat ke zvláštní povinnosti, kterou pachatel 

měl ve smyslu § 112 TZ; například nepodáváním stravy dítěti), za použití rozmanitých 

prostředků od střelné nebo sečné zbraně až po jed. Jednání může být jednorázové (formou 

například zastřelení), postupné (formou podávání malých dávek jedu), nebo dlouhodobé 

(déletrvající fyzické týrání vedoucí ke smrti). 

Objektivní stránka může být krom obligatorních znaků charakterizována dalšími, 

fakultativními znaky, jako jsou místo, čas nebo způsob spáchání, případně účinek a použitý 

prostředek.26 U trestného činu vraždy připadá v úvahu pouze způsob spáchání, kdy v § 140 odst. 

3 písm. i) je jako okolnost podmiňující užití vyšší trestní sazby uveden způsob zvlášť surový 

nebo trýznivý.  

Subjektem trestného činu se rozumí jeho pachatel. U trestného činu vraždy nejsou na 

pachatele dány žádné zvláštní požadavky, nejedná se tedy o speciální ani konkrétní subjekt a 

pachatelem může být jakákoliv fyzická osoba, která dovršila věk patnácti let a která je příčetná. 

U mladistvých ve věku 15 až 18 let se navíc vyžaduje rozumová a mravní vyspělost.27 

Pachatelem může teoreticky být také osoba právnická, pokud byl čin spáchán v jejím zájmu 

nebo v rámci její činnosti jejím statutárním orgánem nebo jeho členem, zaměstnancem či jinou 

osobou vykonávající nad ní řídící nebo kontrolní činnost, jestliže jí toto jednání lze přičítat.28 

Posledním obligatorním znakem skutkové podstaty je subjektivní stránka, kterou se rozumí 

vnitřní vztah pachatele k trestnému činu. Obligatorním znakem subjektivní stránky je zavinění, 

což vyplývá z jedné ze základních zásad trestního práva, tedy že trestného činu není bez 

zavinění a že objektivní odpovědnost je v trestním právu vyloučena.29 U trestného činu vraždy 

je subjektivní stránkou jen úmysl, přičemž ten může být přímý (podle § 15 odst. 1 písm. a) 

pachatel chtěl způsobem uvedeným v trestním zákoně porušit nebo ohrozit chráněný zájem) 

nebo nepřímý (podle § 15 odst. 1 písm. b) pachatel věděl, že svým jednáním může takové 

porušení nebo ohrožení způsobit, a pro případ, že je způsobí, byl s tím srozuměn). V situaci, 

kdy pachatel má v úmyslu usmrtit druhého, ale smrt samotná je způsobena jiným než 

zamýšleným způsobem, zůstává trestně odpovědným za vraždu jen v případě, že takovýto 

 
26 VANTUCH, Pavel. Trestní zákoník s komentářem: k ... Olomouc: ANAG, 2011-. Právo (ANAG). ISBN 978-80-7263-677-

8, str. 453 
27 JELÍNEK, Jiří. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část. 6. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Leges, 2017. 

Student (Leges). ISBN 978-80-7502-236-3, str. 198 
28 zákon č. 418/2019 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim 
29 JELÍNEK, Jiří. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část. 6. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Leges, 2017. 

Student (Leges). ISBN 978-80-7502-236-3, str. 218 
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způsob smrti byl v jeho představách alespoň částečně zahrnut. V opačném případě by odpovídal 

za pokus vraždy v jednočinném souběhu s usmrcením z nedbalosti dle § 143.30 

Se subjektivní stránkou trestného činu souvisí také skutkový omyl. Ten může být negativní 

a pozitivní. Negativním skutkovým omylem se rozumí situace, kdy si pachatel není vědom 

určité okolnosti, která je znakem trestného činu (člověk střílí do lesního porostu domnívajíc se, 

že se tam schovává zvěř, ale zasáhne jinou osobu). Pozitivní skutkový omyl je předpokládání 

existence znaků podmiňujících trestní odpovědnost, které tam ale ve skutečnosti nejsou (snaha 

usmrtit již mrtvého člověka).31 Pokud dojde ze strany pachatele k omylu v předmětu útoku, tedy 

chce usmrtit osobu X, ale útok vede proti Y, neboť se mylně domníval, že jde o X, bude trestně 

odpovědný za vraždu, jelikož původní zamýšlená skutečnost byla nahrazena skutečností 

stejného významu a jde o dva rovnocenné objekty.  

V situaci, kdy se pachatel neúspěšně snaží usmrtit osobu X, protože místo toho zasáhne a 

usmrtí osobu Y, bude pachatel odpovědný za pokus trestného činu vraždy na X v jednočinném 

souběhu s trestným činem usmrcením z nedbalosti na Y.32 

Problematiku omylů řeší také judikatura. Podle ní je třeba odlišovat tzv. dolus generalis. 

Soud řešil situaci, kdy pachatel napadl poškozenou kladivem s úmyslem ji usmrtit, a následně, 

když se domníval, že poškozená již nežije, se chtěl zbavit jejího těla vhozením do řeky. 

Poškozená ale ještě žila a v řece se následně utopila. Tento případ byl posouzen jako pokus 

vraždy v souběhu s usmrcením z nedbalosti, protože nejde o dolus generalis. Ten by spočíval 

v tom, že by si pachatel již předem chtěl svým zahlazovacím jednáním pojistit smrt poškozené 

pro případ, že by ještě žila. Takovýto skutek by byl kvalifikován jako dokonaná vražda.33 

V následujících odstavcích se budu věnovat jednotlivým skutkovým podstatám trestného 

činu vraždy podle § 140 TZ. První základní skutková podstata je definována v odstavci prvním 

§ 140 TZ: Kdo jiného úmyslně usmrtí, bude potrestán odnětím svobody na deset až osmnáct let. 

Jde o tzv. vraždu prostou a k naplnění této skutkové podstaty dojde úmyslným usmrcením 

jiného. Úmyslem se zde rozumí úmysl eventuální podle § 15 odst. 1 písm. b) TZ, někdy je tento 

psychický stav označován jako „náhlé hnutí mysli“. Pro vraždu prostou je typické spáchání 

 
30 ŠÁMAL, Pavel. Trestní zákoník: komentář. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2012. Velké komentáře. ISBN 978-80-
7400-428-5. 
31 JELÍNEK, Jiří. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část. 6. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Leges, 2017. 

Student (Leges). ISBN 978-80-7502-236-3, str. 244 
32 ŠÁMAL, Pavel. Trestní zákoník: komentář. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2012. Velké komentáře. ISBN 978-80-
7400-428-5. 
33 Rozsudek Nejvyššího soudu ČSR ze dne 7. 12. 1988, sp. zn. 1 To 34/88, publikováno pod R 12/1990 Sb. tr. rozh. 
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v afektu, jde tedy o náhlé rozhodnutí v dané situaci, a ne o předem uvážené jednání. Pro 

správnou právní kvalifikaci je potřeba odlišit vícečinný souběh stejnorodý od jednoho trestného 

činu vraždy. Usmrcení dvou či více osob lze považovat za jeden trestný čin vraždy, pokud 

k němu došlo jedním skutkem. V praxi může jít například o situaci, kdy se pachatel jedním 

jednáním snaží usmrtit dvě osoby zapálením domu, ve kterém se tyto současně nacházejí.34 

Naopak v případě, kdy pachatel usmrtí více osob několika samostatnými útoky, půjde vždy o 

vícečinný souběh stejnorodý.35 

V odstavci druhém § 140 TZ je pak definována druhá základní skutková podstata trestného 

činu vraždy – tzv. vražda premeditativní: „Kdo jiného úmyslně usmrtí s rozmyslem nebo po 

předchozím uvážení, bude potrestán odnětím svobody na dvanáct až dvacet let.“ 

Jak rozmysl, tak předchozí uvážení jsou projevem myšlenkové činnosti pachatele, která 

předchází samotnému jednání. Ukazují na pachatelovu racionální kontrolu nad spáchaným 

činem, na rozdíl od vraždy prosté se totiž pachatel myšlenkově vypořádal s danou situací a 

motivy, které by jej od vraždy mohly odradit, přesto se však rozhodl jít cestou trestného činu.  

Předchozí uvážení zahrnuje nejen rozhodnutí čin spáchat, ale hlavně jeho předchozí 

plánování. V trestním ději tedy lze identifikovat stadium přípravy, kdy se pachatel rozhoduje o 

použitých prostředcích a způsobu vedení útoku. Je zde tedy zřejmý racionální charakter 

smýšlení, na rozdíl od vraždy prosté, kde jde převážně o emocionální reakci.36 

Vražda s rozmyslem tvoří mezistupeň mezi vraždou prostou a vraždou po předchozím 

uvážení. Stejně jako u vraždy prosté dochází k rozhodnutí čin spáchat bezprostředně před ním, 

ale na rozdíl od ní nejde o pouhou agresivní či emocionální reakci a dochází ke zvážení 

účelnosti pachatelova jednání.37 U rozmyslu nemůže jít pouze o nejzákladnější rozumovou 

úvahu, protože tu lze v trestním právu ztotožnit s příčetností, a příčetnost je pro trestní 

odpovědnost vyžadována u každého pachatele trestného činu. Od vraždy po předchozím 

uvážení se rozmysl naopak liší absencí stadia přípravy. Pachatel sice volí prostředky a způsob 

 
34 NOVOTNÝ, František. Trestní zákoník 2010: stav k 1.4.2010: komentář, judikatura, důvodová zpráva. Praha: 

EUROUNION Praha, 2010. ISBN 978-80-7317-084-4, str. 247 
35 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČSSR ze dne 16. 6. 1976 publikované pod č. R 41/1976 Sb. tr. rozh. 
36 JELÍNEK, Jiří. O novém trestním zákoníku: sborník z mezinárodní vědecké konference Olomoucké právnické dny, květen 

2009, trestněprávní sekce. Praha: Leges, 2009. Teoretik. ISBN 978-80-87212-21-9, str. 73-75 
37 VANTUCH, Pavel. Trestní zákoník s komentářem: k ... Olomouc: ANAG, 2011-. Právo (ANAG). ISBN 978-80-7263-677-

8, str. 455 
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dosažení cíle, nečiní tak ale pro futuro (jako u vraždy s předchozím rozmyslem), nýbrž in 

continuo – tedy během samotného trestního jednání.38 

V odstavci třetím § 140 TZ pak najdeme kvalifikovanou skutkovou podstatu vraždy, kterou 

pachatel naplní, je-li dána některá z deseti zde uvedených okolností podmiňující užití vyšší 

trestní sazby. Některé z nich jsou převzaty z trestního zákoníku č. 40/1961. Vysoká závažnost 

takového trestného činu vyžaduje i přísný trest. Proto odstavec třetí udává trestní sazbu patnáct 

až dvacet let nebo trest výjimečný. 

První z těchto okolností je spáchání činu na dvou nebo více osobách. U pachatele se 

vyžaduje alespoň úmysl eventuální podle § 15 odst. 1 písm. b) TZ, to znamená, že s následkem 

smrti dvou či více osob je pachatel alespoň srozuměn.39 Jak už bylo řečeno výše, je třeba odlišit 

trestný čin vraždy spáchaný na dvou či více osobách (ten by byl spáchán jediným skutkem) od 

opětovného páchání vraždy (tedy vícečinného souběhu stejnorodého).40 

Dalšími okolnostmi jsou spáchání činu na těhotné ženě a dítěti mladším patnácti let. U obou 

je třeba pouze nedbalostní zavinění, postačí, že pachatel se zřetelem na okolnosti mohl a měl 

vědět, že se jedná o těhotnou ženu či dítě mladší patnácti let.41 Dalšími skupinami více 

ohrožených, a tedy trestním zákoníkem i více chráněných osob, jsou osoby úřední, svědci, 

znalci a tlumočníci v souvislosti s výkonem jejich povinnosti, a zdravotnický personál při 

výkonu svého povolání směřujícího k ochraně života, případně jiné osoby, které plnili 

povinnost obdobnou. Definici úřední osoby najdeme v § 127 TZ. Jedná se zejména o soudce, 

státní zástupce, prezidenta, poslance, senátora nebo člena vlády ČR, dále o členy zastupitelstva 

nebo příslušníky ozbrojených sil, ale i lesní nebo rybářskou stráž.42 Pravomocí úřední osoby se 

rozumí její oprávnění autoritativně rozhodovat o právech a povinnostech jiných osob. Pachatel, 

který usmrtí úřední osobu pro výkon její pravomoci, jedná vždy v úmyslu přímém. 

Pojem „v souvislosti s výkonem povinnosti“ vážící se ke svědkovi, tlumočníkovi či znalci, 

je širší, než „při výkonu“ nebo „pro výkon“ u osob úředních. Jedná se o jejich povinnosti v řízení 

 
38 JELÍNEK, Jiří. O novém trestním zákoníku: sborník z mezinárodní vědecké konference Olomoucké právnické dny, květen 

2009, trestněprávní sekce. Praha: Leges, 2009. Teoretik. ISBN 978-80-87212-21-9, str. 75 
39 VANTUCH, Pavel. Trestní zákoník s komentářem: k ... Olomouc: ANAG, 2011-. Právo (ANAG). ISBN 978-80-7263-677-

8, str. 456 
40 ŠÁMAL, Pavel. Trestní právo hmotné. 7., přeprac. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2014. ISBN 978-80-7478-616-7, str. 124-

125, 548 
41 VANTUCH, Pavel. Trestní zákoník s komentářem: k ... Olomouc: ANAG, 2011-. Právo (ANAG). ISBN 978-80-7263-677-

8, str. 456 
42 zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
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před soudem, státním zástupcem, policejním orgánem a podobně, a pachatel musí k usmrcení 

svědka, znalce nebo tlumočníka přistoupit právě z důvodu naplňování této povinnosti.  

Zdravotnickým pracovníkem se rozumí lékař, zubní lékař, farmaceut a další zdravotnický 

personál podle zákona č. 96/2004 Sb. Do této kategorie chráněných osob patří i jiná povolání 

směřující k ochraně života, jako hasiči či příslušníci horské služby. K naplnění této přitěžující 

okolnosti se vyžaduje usmrcení osoby bezprostředně při poskytování zdravotní péče. Na 

pohnutce pachatele zde nezáleží, není proto rozhodné, že pachatel například pochybuje o 

správnosti zákroku či s ním nesouhlasí.43 

Podle článku 1 a 3 Listiny základních práv a svobod jsou si lidé rovní v důstojnosti a 

právech, a to bez ohledu na rasu, barvu pleti, jazyk, náboženství, nebo etnikum.44 Z toho 

vyplývá další přitěžující okolnost. Je jím vražda osoby pro její skutečnou nebo domnělou rasu, 

příslušnost k etnické skupině, národnost, politické přesvědčení, vyznání nebo proto, že je 

skutečně nebo domněle bez vyznání.  

Rasou se rozumí skupina lidí, která se od jiné odlišuje charakteristickými znaky, jako jsou 

barva pleti, tvary obličejových části a podobně. Podle Mezinárodní úmluvy o odstranění všech 

forem rasové diskriminace (č. 95/1974 Sb.) se pojem rasa vztahuje i na veškeré rasové 

podskupiny. Etnikum je skupina lidí, které spojuje původ, kultura a tradice. Národností se 

rozumí příslušnost ke skupině lidí, jež je spojena historickými okolnostmi, společnými 

dějinnými osudy, a především vědomí vlastní existence jako národa. Vyznání je jakýkoliv vztah 

k určitému náboženství, opakem je osoba bez vyznání, která jakoukoliv víru odmítá.  

Pachatelova znalost skutečné rasy, vyznání apod. oběti je u této přitěžující okolnosti irelevantní. 

K naplnění postačí usmrcení z důvodu domnělé příslušnosti k některé ze skupin na základě 

výše uvedených znaků.  

Další okolností odstavce třetího je opětovné spáchání vraždy. K aplikaci tohoto ustanovení 

není rozhodné, jestli jde o vícečinný souběh nebo recidivu.  

Předposlední okolností podmiňující užití vyšší trestní sazby se týká způsobu páchání. 

Přísněji je trestán způsob zvlášť surový nebo trýznivý.45 Způsob surový je charakteristický 

 
43 VANTUCH, Pavel. Trestní zákoník s komentářem: k ... Olomouc: ANAG, 2011-. Právo (ANAG). ISBN 978-80-7263-677-

8, str. 456-458 
44 Usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1992 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod 
45 VANTUCH, Pavel. Trestní zákoník s komentářem: k ... Olomouc: ANAG, 2011-. Právo (ANAG). ISBN 978-80-7263-677-

8, str. 460 
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brutalitou, která se vymyká běžnému postupu,46 a užitím více nástrojů či mechanismů 

k usmrcení oběti. V praxi může jít například o případ, kdy pachatel oběti nejprve zasadí několik 

bodných ran, následně ji škrtí a jednání zakončí opakovanými ranami kladivem do hlavy. Zvlášť 

trýznivým způsobem pachatel jedná, pokud oběť vystavuje trvalé bolesti a utrpení. Může jít 

např. o fyzické i duševní útrapy způsobené pozvolným udušením oběti, která byla svázána a na 

posteli přikryta peřinou, kde byla bez pomoci zanechána.47 

Posledním bodem třetího odstavce je spáchání vraždy pro získání majetkového prospěchu 

(tím může být jak majetek oběti, tak odměna za objednanou vraždu), nebo ve snaze zakrýt nebo 

usnadnit jiný trestný čin48 (pachatel má po dokonání jiného trestného činu strach z odhalení, a 

proto potencionálního svědka raději usmrtí49) a nakonec spáchání z jiné zavrženíhodné 

pohnutky (svědčící o sobectví, neúctě či morální zvrhlosti pachatele).50 

Ustanovení § 140 odstavce 4 TZ nám říká, že příprava je trestná. Vzhledem k § 20 odst. 2 

TZ, podle kterého je příprava trestná jen u zvlášť závažného zločinu, a k § 14 odst. 3 TZ věta 

za středníkem, která zvlášť závažný zločin definuje jako úmyslný trestný čin, na něž trestní 

zákon stanoví trest odnětí svobody s horní hranicí nejméně 10 let, je tedy příprava k trestnému 

činu vraždy trestná podle všech odstavců § 140 TZ.51 Jak už ale bylo řečeno výše, vražda prostá 

podle odstavce prvního je usmrcení oběti v náhlém hnutí mysli, a proto z logiky věci zde 

příprava nepřichází v úvahu.52 

2.3.2 ZABITÍ 

Trestný čin zabití je privilegovanou skutkovou podstatou trestného činu vraždy. To 

znamená, že dojde-li k naplnění skutkové podstaty zabití, tedy jsou splněny všechny znaky 

podle § 141odstavce 1 TZ, musí být skutek kvalifikován jako zabití, nikoliv jako vražda.53 

 
46 rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 18. 11. 1991, sp. zn. 7 To 62/91, publikováno pod R 1/1993 Sb. soudních rozhodnutí 

a stanovisek 
47 rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 22. 4. 1994, sp. zn. 7 To 59/94, publikováno pod R 42/1994 Sb. soudních rozhodnutí 

a stanovisek 
48 VANTUCH, Pavel. Trestní zákoník s komentářem: k ... Olomouc: ANAG, 2011-. Právo (ANAG). ISBN 978-80-7263-677-

8, str. 459-460 
49 usnesení Nejvyššího soudu ze dne 6. 6. 2007, sp. zn. 8 Tdo 624/2007, publikováno pod T 1024 v Souboru trestních rozhodnutí 

NS 39/2007 
50 VANTUCH, Pavel. Trestní zákoník s komentářem: k ... Olomouc: ANAG, 2011-. Právo (ANAG). ISBN 978-80-7263-677-

8, str. 461 
51 zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
52 NOVOTNÝ, František. Trestní zákoník 2010: stav k 1.4.2010: komentář, judikatura, důvodová zpráva. Praha: 

EUROUNION Praha, 2010. ISBN 978-80-7317-084-4, str. 248 
53 VANTUCH, Pavel. Trestní zákoník s komentářem: k ... Olomouc: ANAG, 2011-. Právo (ANAG). ISBN 978-80-7263-677-

8, str. 464 



14 

 

Trestný čin zabití postihuje pachatele, kteří jednali v tzv. omluvitelném hnutí mysli a 

reagovali tím tak, ač nepřiměřeně, na silné zátěžové podněty. Takové jednání sice není 

omluvitelné, ale do určité míry lidsky pochopitelné. Proto se základní trestní sazba pohybuje 

v rozmezí nižším než u vraždy, tedy tří až deseti let.54  

Základní skutkovou podstatu podle odstavce prvního naplní ten, kdo jiného úmyslně 

usmrtí v silném rozrušení ze strachu, zmatku, nebo jiného omluvitelného hnutí mysli anebo 

v důsledku předchozího zavrženíhodného jednání poškozeného.55 

Silné rozrušení musí být způsobeno omluvitelným hnutím mysli, pod které lze zařadit 

již zmiňovaný strach, úlek nebo zmatek, ale také například zoufalství z bezvýchodných 

osobních poměrů, nebo psychický stav způsobený vyhladověním či dehydratací.56 Nejedná se 

však o pouhé silnější emoce, ale o emotivní prožitky tak vystupňované, že vedou k oslabení 

zábran pachatele a zúžení vědomí, ne však k nepříčetnosti.57 Naopak rozrušení, které je 

v pachateli vyvoláno jeho předchozím protiprávním jednáním, nelze zařadit do této kategorie, 

a proto například sexuálně deviantní pachatel, který usmrtí oběť z důvodu depresí a výčitek z 

vlastního předchozího jednání, bude souzen pro trestný čin vraždy podle § 140 TZ.58  

Druhou privilegovanou okolností je spáchání činu v důsledku předchozího 

zavrženíhodného jednání poškozeného. Tím je podle judikatury jednání příčící se morálce a 

svědčící o neúctě, morální zvrhlosti, sobectví a bezcitnosti poškozeného. Pachatel musí útočit 

v návaznosti na takové jednání a pod vlivem jeho negativního účinku. Jako jednání v důsledku 

předchozího zavrženíhodného jednání poškozeného naopak nelze posoudit, pokud 

pachatelovým jediným cílem byla pomsta.59 Je třeba tato privilegovaná jednání odlišovat od 

okolností vylučujících protiprávnost. U trestného činu zabití jde o jednání nedovolené a není 

tedy trestním zákoníkem schvalováno.60 

Kvalifikovaná skutková podstata trestného činu zabití je pak dána v odstavci druhém a 

spočívá ve spáchání činu dle odstavce prvního zabitím dvou nebo více osob, těhotné ženy nebo 

dítěte mladšího patnácti let. Trestní sazba je pět až patnáct let.61 

 
54 ŠÁMAL, Pavel. Trestní právo hmotné. 7., přeprac. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2014. ISBN 978-80-7478-616-7, str. 550 
55 zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník ve znění pozdějších předpisů 
56 ŠÁMAL, Pavel. Trestní právo hmotné. 7., přeprac. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2014. ISBN 978-80-7478-616-7, str. 551 
57 HOŘÁK, Jaromír. Vražda a zabití v novém trestním zákoníku. Bulletin advokacie, 2009, č. 10, s. 53-66 
58 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. 3. 2012, sp. zn. 5 Tdo 168/2012 
59 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 18. 12. 2012, sp. zn. 8 Tdo 1513/2012 
60 HOŘÁK, Jaromír. Vražda a zabití v novém trestním zákoníku. Bulletin advokacie, 2009, č. 10, s. 53-66 
61 zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
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2.3.3 VRAŽDA NOVOROZENÉHO DÍTĚTE MATKOU 

Další privilegovanou skutkovou podstatou je vražda novorozeného dítěte matkou. Tu 

může naplnit, jakožto konkrétní subjekt, pouze matka novorozeného dítěte za splnění dvou 

podmínek – usmrcení dítěte v rozrušení způsobeném porodem, a to při porodu anebo 

bezprostředně po něm. Obě tyto podmínky musí být splněny současně, jinak půjde o trestný čin 

vraždy podle § 140 TZ.  

Chráněným objektem je zde život novorozeného dítěte, které, jak už bylo řečeno výše, 

se za živou bytost pro účely trestního zákona považuje od počátku porodu.62 

Rozrušení způsobené porodem je mimořádný psychický stav matky, který je vyvolán 

fyziologickými procesy v jejím těle při porodu, a jakožto takový oslabuje její odolnost a brání 

rozvinutí mateřského pudu. Tento stav nelze ztotožňovat s běžným poporodním stavem rodičky 

a v trestním řízení musí být prokazován,63 a to znaleckým posudkem z oboru zdravotnictví, 

odvětví porodnictví. S rozrušením způsobeným porodem souvisí i vymezení doby 

bezprostředně po porodu. Ta je totiž dána obdobím, kdy toto rozrušení trvá, přičemž může trvat 

i několik dní.64 

3 SROVNÁNÍ PRÁVNÍ ÚPRAVY VRAŽDY S JINÝMI STÁTY 

3.1 FRANCIE 

Trestní právo ve Francii je upraveno v kodexu Code pénal. Oproti českému trestnímu 

zákoníku, kde je vražda řazena hned v první hlavě jako nejtěžší zločin, je v Code pénal 

upravena až po trestných činech proti lidskosti a míru a trestných činech směřujících k úpravě 

lidského embrya nebo klonování.65 

Francouzský trestní zákoník dále narozdíl od českého odlišuje materiální a formální trestné 

činy proti životu. O materiální trestné činy se jedná, pokud došlo k zamýšlenému následku (tedy 

ke smrti), kdežto u těch formálních stačí pouhé ohrožení chráněného zájmu.66 

 
62 JELÍNEK, Jiří. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část. 6. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Leges, 2017. 

Student (Leges). ISBN 978-80-7502-236-3, str. 533-534 
63 rozsudek Krajského soudu v Olomouci ze dne 30. 4. 2003, sp. zn. 31 T 2/2003 
64 VANTUCH, Pavel. Trestní zákoník s komentářem: k ... Olomouc: ANAG, 2011-. Právo (ANAG). ISBN 978-80-7263-677-

8, str. 469 
65z překladu Code Pénal, livre II, titre I, sous-titre 1-2, originál dostupný na 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_lc/LEGITEXT000006070719/ 
66 STAŇKOVÁ, Lenka, Filip ŠČERBA a Milan VICHLENDA. Násilná kriminalita. Praha: Leges, 2014. Teoretik. ISBN 978-

80-7502-069-7, str. 112 
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Mezi materiální trestné činy patří vražda (le meurtre). Její základní skutková podstata je 

definována v článku 221-1. Ta je trestána odnětím svobody až na 30 let a skutková podstata je 

naplněna, pokud pachatel úmyslně usmrtí jiného.67 Kumulativně tedy musí být splněny tři 

znaky – musí nastat právní následek, kterým je zde smrt, tento následek musí nastat jednáním 

pachatele a zároveň je tento následek pachatelem zamýšlen (úmysl). Právě tento poslední znak 

odlišuje vraždu od ublížení na zdraví s následkem smrti nebo neúmyslného usmrcení.68 

Kvalifikovaná vražda je upravena v článku 221-2. Kvalifikačními znaky, ve kterých 

spočívá její vyšší společenská nebezpečnost, jsou spáchání vraždy společně s jiným trestným 

činem nebo za účelem usnadnění či zakrytí jiného trestného činu. Kvalifikovaná vražda se trestá 

odnětím svobody na doživotí. V článku 221-4 nalezneme další kvalifikační znaky odvíjející se 

od zvýšené ochrany některých skupin osob. Shodně s českou právní úpravou zde najdeme 

vraždu spáchanou na dítěti mladším 15 let, těhotné ženě nebo úřední osobě. Zároveň ale přidává 

znaky, které v naší úpravě nenajdeme. Přísněji se trestá například vražda předků nebo potomků, 

vražda z důvodu sexuální orientace oběti, vražda manžela/partnera pachatele, nebo vražda 

zvlášť zranitelných osob z důvodů věku nebo tělesného postižení.69 

Obdobou premeditativní vraždy podle českého TZ je „l'assassinat“, tedy vražda úkladná. 

Tu pachatel vykoná, jestliže ji spáchá s předchozím uvážením (la premeditation) nebo ze 

zálohy, s přepadením (guet-apens).70 Tyto pojmy jsou definovány ve výkladových 

ustanoveních Code pénal. Premeditací se rozumí záměr, který pachatel vytvořil před samotným 

aktem, a to tzv. s klidem v duši. Ze zálohy je čin spáchán, pokud pachatel čeká v určitý čas na 

určitém místě za účelem spáchání vraždy. 

Mezi formální trestné činy podle Code pénal patří zejména otrava (l’empoisonement; pokus 

o život druhé osoby podáváním látek, které mohou způsobit smrt), nebo objednávka vraždy (le 

mandat criminel; kdo jinému nabídne dar nebo jiné výhody, aby spáchal vraždu).71 Podle 

francouzské právní úpravy jde tedy o samostatné trestné činy, naopak orgány činné v trestním 

řízení u nás by podobné činy posoudili jako TČ vraždy podle § 140 odst. 2 ve stadiu pokusu (v 

 
67 z překladu Code Pénal, art. 221-1 
68 STAŇKOVÁ, Lenka, Filip ŠČERBA a Milan VICHLENDA. Násilná kriminalita. Praha: Leges, 2014. Teoretik. ISBN 978-

80-7502-069-7, str. 113 
69 z překladu Code Pénal, art. 221-2 a 221-4 
70 z překladu Code Pénal, art. 221-3 
71 STAŇKOVÁ, Lenka, Filip ŠČERBA a Milan VICHLENDA. Násilná kriminalita. Praha: Leges, 2014. Teoretik. ISBN 978-

80-7502-069-7, str. 112-115 



17 

 

případě otravy) a TČ vraždy podle § 140 odst. 2 ve formě účastenství, konkrétně návodu (v 

případě vraždy na objednávku). 

3.2 SLOVENSKO 

Slovenský trestný zákon č. 300/2005 Zbierky zakonov staví ochranu života, stejně jako 

zákoník český, hned do své první hlavy. Prvním rozdílem je odlišení premeditativní vraždy jako 

samostatného trestného činu. Ta je v § 144 trestného zákona pojmenována jako úkladná vražda, 

je trestaná odnětím svobody na dvacet až dvacet pět let, a její skutková podstata je naplněna, 

dojde-li k úmyslnému usmrcení osoby „s vopred uváženou pohnútkou“.72 Tím se rozumí delší 

časový úsek před samotnou realizací záměru rozhodnutí usmrtit jiného. Toto rozhodnutí se musí 

zformovat na základě rozumové činnosti pachatele, nestačí činnost emocionální. Jako příklad 

si uveďme manžela, vracejícího se ze služební cesty, který doma najde manželku s milencem. 

Pokud by v rozčilení zaběhl do kuchyně pro nůž a oba ubodal, půjde o vraždu prostou. Jako 

úkladnou vraždu bychom pak kvalifikovali chování, kdy manžel odejde z bytu ven, kde celou 

situaci uváží, promyslí plán, jak oba usmrtit, uváží možnosti a pravděpodobnost dopadení, 

načež se do bytu vrátí a oba zabije.73  

V následujícím § 145 je pak skutková podstata trestného činu vraždy definována stejně 

jako u nás. Naplní ji ten, kdo jiného úmyslně usmrtí. Trestní sazba je ovšem přísnější, pohybuje 

se v rozmezí patnáct až dvacet let. Vůči vraždě prosté podle § 145 trestného zákona je vražda 

úkladná ve vztahu speciality.74 

Ve druhém a třetím odstavci obou těchto trestných činů najdeme znaky podmiňující užití 

vyšší trestní sazby (dvacet pět let nebo doživotí), které se ve většině shodují s těmi v českém 

TZ. Odlišně jsou zde však uvedeny osoby požívající zvýšenou ochranu. Na rozdíl od naší 

úpravy, kde jsou tyto osoby jednotlivě vyjmenovány, v té slovenské jsou zahrnuty do pojmu 

chráněná osoba. Ta je pak definována v § 139 odst. 1 trestného zákona. Chráněnou osobou se 

rozumí dítě, těhotná žena, veřejný činitel při plnění svých povinností, svědek, znalec, 

tlumočník, zdravotnický pracovník – potud se shodují s českým TZ. Slovenský zákonodárce 

však přidává ještě osobu blízkou nebo odkázanou, osobu vyššího věku a osobu nemocnou. 

K okolnostem podmiňujícím užití vyšší trestní sazby navíc řadí spáchání vraždy 

 
72 zákon č. 300/2005 Z. z., trestný zákon  
73 BURDA, Eduard. Trestný zákon: Komentár – II. diel. Praha: C. H. Beck, 2011. ISBN 978-80-7400-394-3, str. 10 
74 tamtéž, str. 9 
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v nebezpečném seskupení (zločinecká nebo teroristická skupina) nebo za krizové situace. 

Naopak chybí ochrana příslušníků určité rasy, etnika, národnosti či náboženské skupiny.75 

Odlišně je ve slovenském právu pojmuto zabití. V § 147 a 148 je definován jako čin, kdy 

v úmyslu způsobit druhému (těžkou) újmu na zdraví pachatel z nedbalosti způsobí smrt. 

Následkem musí tedy být vždy úmrtí poškozeného, a to v příčinné souvislosti s jednáním 

pachatele.76 Konstrukce skutkové podstaty trestného činu zabití připomíná kvalifikovanou SP, 

protože vyžaduje kombinované zavinění. Ve vztahu k újmě na zdraví je třeba úmysl, kdežto 

k následku – smrti – dochází z nedbalosti. Tato skladba vylučuje u tohoto TČ formu pokusu. 

Nenastane-li následek, bude čin klasifikován jako trestný čin ublížení na zdraví.77 

Jak vidíme v odstavcích výše, slovenská právní úprava postrádá mírnější trestání zabití 

v omluvitelném hnutí mysli nebo po předchozím zavrženíhodném jednání poškozeného. 

Takové jednání bude klasifikováno jako vražda podle § 145 nebo vražda úkladná podle § 144 

trestného zákona, a to trestní sazbou patnáct až dvacet let, na rozdíl od české mírnější sazby tři 

až deset let. Orgány činné v trestním řízení však mají povinnost vzhledem k okolnostem 

případu odstraňovat tvrdost zákona, a tím zajišťovat spravedlivost svých rozhodnutí. Proto 

například v případě, kdy půjde o vraždu jako reakci oběti na dlouhodobé domácí násilí, může 

soud aplikovat institut mimořádného snížení trestu pod dolní hranici.78 

3.3 VELKÁ BRITÁNIE 

Jako další zemi jsem pro srovnání vybrala Velkou Británii, a to hlavně z důvodu zcela 

odlišné právní kultury od té naší, kontinentální evropské.  

Na úvod je třeba zmínit, že anglické trestní právo se neuplatňuje na celém území Spojeného 

království, ale jen v Anglii a Walesu. Jeho zdroji (a zároveň největší odlišností od evropské 

kultury) je převážně common law.79 To je tvořeno jednak činností významných autorů 17. a 18. 

století80, jednak rozhodovací činností soudců, kterou vznikají tzv. precedens – právní názor 

v rozsudku, který by měl být respektován v následujících obdobných případech. Tato povinnost 

se neliší od postupu evropských soudů, které v rámci právní jistoty a spravedlnosti též 

 
75 zákon č. 300/2005 Z. z., trestný zákon, ve znění pozdějších předpisů 
76 BURDA, Eduard. Trestný zákon: Komentár – II. diel. Praha: C. H. Beck, 2011. ISBN 978-80-7400-394-3, str. 56 
77 BOROŠ, Milan. Niekoľko poznámok k zavineniu a kauzalite pri trestných činoch proti životu a zdraviu. Trestněprávní revue, 

2017, č. 7-8, s. 166-170 
78 BURDA, Eduard. Trestný zákon: Komentár – II. diel. Praha: C. H. Beck, 2011. ISBN 978-80-7400-394-3, str. 13 
79 KUČERA, Pavel. Vražda v anglickém trestním právu. Trestněprávní revue, 2008, č. 6, str. 171 
80 tamtéž 
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v podobných případech rozhodují obdobně, rozdíl ale spočívá v tom, že v angloamerické právní 

kultuře existuje právně daná povinnost se tímto dřívějším rozhodnutím řídit.81  

Dalším pramenem práva jsou roztříštěné právní předpisy. V posledních letech sice 

legislativa nabývá na intenzitě, velké množství institutů, včetně vraždy, však stále není psaným 

právem upraven a vychází z common law.82 Hromadné označení pro činy spočívající 

v usmrcení člověka je homicide. Pod ten spadá úmyslná vražda (murder) i zabití 

(manslaughter). Všechny trestné činy jsou podle anglické právní úpravy definovány dvěma 

stránkami – vnější (actus reus) a vnitřní (mens rea). 

U vraždy (murder) spočívá actus reus v neoprávněném usmrcení jiné osoby za královnina 

míru. Je tedy dána čtyřmi znaky. Prvním z nich je neoprávněnost. Ta nebude dána, dojde-li 

k usmrcení druhého při sebeobraně (pachatel čelí hrozbě a tu odvrací přiměřenými prostředky). 

Dalším znakem je usmrcení. To nastává, stejně jako podle české judikatury, biologickou smrtí 

mozku. Dalším obligatorním znakem je oběť – tou může být jen fyzická osoba, tedy člověk. 

Anglické právo stanovuje začátek života na okamžik porodu, konkrétně chvíli, kdy je plod již 

zcela mimo tělo matky – na rozdíl od naší úpravy, kdy je, jak bylo zmíněno výše, rozhodující 

moment, kdy lze spatřit hlavičku či vedoucí část dítěte. Posledním obligatorním znakem je 

spáchání vraždy „za královnina míru“ (in Queen's peace). Tato formulace vylučuje trestnost 

zabití nepřítele při válečném stavu.83  

Mens rea u vraždy je dáno tvz. malice aforethought, což svým smyslem odpovídá naší 

premeditativní vraždě. Vyžaduje úmysl usmrtit oběť. U zabití (manslaughter) sice dochází 

k usmrcení člověka, ale chybí mens rea potřebné k tomu, aby čin mohl být kvalifikován jako 

vražda. Kromě těchto vymezení však nejsou u vraždy zohledněny další faktory jako způsob 

spáchání (se zbraní, surově), kontext činu (při krádeži, domácím násilí, teroristickém útoku) 

nebo identitu oběti (veřejný činitel, dítě). K těm se přihlíží až po odsouzení ve fázi určení 

trestu.84 U trestného činu vraždy je obligatorním trestem doživotní odnětí svobody, prostor pro 

uvážení soudu je tak omezený. Možný postup má tři fáze. První fází je rozhodnutí soudu, 

kterým je pachatel shledán vinným a je mu udělen obligatorní doživotní trest. Pokud trestný čin 

spadá do kategorie zvlášť závažných zločinů (např. úkladná vražda dvou či více osob, usmrcení 

 
81 KÜHN, Zdeněk, Michal BOBEK a Radim POLČÁK, ed. Judikatura a právní argumentace: teoretické a praktické aspekty 

práce s judikaturou. Praha: Auditorium, 2006. ISBN 80-903786-0-9, str. 16 
82 KUČERA, Pavel. Vražda v anglickém trestním právu. Trestněprávní revue, 2008, č. 6, str. 171 

83 tamtéž 
84 HERRING, Jonathan a Marise CREMONA. Criminal Law. London: Macmillan Education UK, 1998. ISBN 978-1-137-

60457-6, str. 129-130 
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dítěte se sexuálním motivem, usmrcení policisty při výkonu služby), postup první fází končí a 

pachatel nemá šanci dostat se z vězení na svobodu.85 

Druhá fáze nastává u činů nespadající do kategorie výše. U takových může pachatel po 

odpykání určité části trestu zažádat o podmíněné propuštění. Minimální délka trestu, kterou je 

pachatel povinen strávit ve vězení, je dána zákonem. Je-li čin spáchán se střelnou zbraní nebo 

výbušninou, se snahou získat majetkový prospěch, pro něčí rasu, náboženství nebo sexuální 

orientaci, nebo má sexuální či sadistický motiv, je tato minimální délka stanovena na 30 let.86 

Přinese-li si pachatel na místo činu nůž nebo jinou podobně využitelnou věc s úmyslem spáchat 

jakýkoliv zločin, a s ním pak spáchá vraždu, je minimální délka trestu odnětí svobody 25 let.  

Za čin, který nespadá do žádné z kategorií výše, si pachatel musí odpykat trest v délce alespoň 

15 let.87 Pokud je pachatelově žádosti o podmíněné propuštění vyhověno, nastává třetí fáze. 

Během ní sice pobývá na svobodě, avšak podmíněně, a to až do jeho smrti.88 Obligatorní 

doživotní trest je tak naplněn ve všech případech. 

Podle mého názoru je tento způsob trestání ideálním postupem pro řešení vraždy jakožto 

nejzávažnějšího trestného činu. Pachatel těch nejzavrženíhodnějších aktů totiž nemá šanci se 

dostat na svobodu a není proto hrozbou pro společnost. V případech s, řekněme, mírnějším 

průběhem pak sice má možnost být propuštěn, ale požadavek neustálé kontroly je tu naplněn 

právě podmíněným propuštěním, které má doživotní povahu. 

4 EUTANAZIE 

4.1 DEFINICE 

Problematika eutanazie a její legalizace je v současnosti velmi diskutovaným bioetickým 

tématem. Rozpory však vznikají už při samotné definici tohoto pojmu. Slovo má původ 

v řečtině a z etymologického hlediska lze eutanazii doslovně přeložit jako „dobrou smrt“, 

nejvhodněji pak jako „milosrdnou smrt.“89 Jde tedy o situaci, kdy osoba úmyslně usmrtí nebo 

umožní smrt osobě jiné, přičemž tak činí v její prospěch. V praxi lze však rozlišovat několik 

forem a pojetí, která se liší napříč jednotlivými právními úpravami i odbornou literaturou a 

která vyvolávají interpretační neshody jak v právní, tak i etické terminologii. 

 
85 z překladu Criminal Justice Act 2003, dostupný na https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2003/44 
86 tamtéž 
87 tamtéž 
88 KUČERA, Pavel. Vražda v anglickém trestním právu. Trestněprávní revue, 2008, č. 6, str. 175 
89 zákon č. 300/2005 Z. z., trestný zákon, ve znění pozdějších předpisů 
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Základním dělením je eutanazie aktivní a pasivní. V případě eutanazie aktivní jednání 

jedné osoby vede přímo ke smrti osoby druhé, kdežto u eutanazie pasivní jedna osoba umožní 

té druhé zemřít buď tím, že mu odepře léčbu potřebnou k udržení života, či od takové léčby 

ustoupí. Případ, kdy člověk sám vyjádří přání zemřít, a na základě tohoto přání ho druhá osoba 

usmrtí, je označován jako eutanazie vyžádaná. Pokud člověk není kompetentní k tomu, aby své 

přání vyjádřil, protože je například v kómatu nebo neschopný jakéhokoliv pohybu, půjde o 

eutanazii nevyžádanou. Další formou může být asistované sebeusmrcení. Nemocná osoba se 

v tomto případě usmrtí sama za pomoci osoby jiné. Může jít i o lékaře, pak půjde o lékařsky 

asistované sebeusmrcení. 

4.2 EUTANAZIE V ČESKÉ REPUBLICE 

Po pádu komunistického režimu, jehož trestní právo bylo charakteristické orientací na 

výchovu lidu a socialistické soužití, se v 90. letech začala výrazněji prosazovat individuální 

práva jedince a represivní charakter trestního práva se začal měnit spíše na preventivní. Právě 

na základě této změny v přístupu se začalo uvažovat o speciální úpravě a rozlišení klasické 

vraždy od usmrcení ze soucitu.90 

Původní návrh nového trestního zákoníku, který byl Poslanecké sněmovně předložen 

v roce 2004, obsahoval v § 115 privilegovanou skutkovou podstatu usmrcení na žádost. Ta 

spočívala v usmrcení nevyléčitelně nemocné osoby na její vážně míněnou a naléhavou žádost, 

přičemž ta byla v odstavci druhém definována jako svobodný projev vůle osoby starší 18 let, 

která není omezena ve způsobilosti ani netrpí duševní poruchou. Z terminologického hlediska 

by tedy mělo jít pouze o aktivní vyžádanou eutanazii. Navrhovaná trestní sazba byla trest odnětí 

svobody až na šest let, což umožňovalo uvážení soudu v rozmezí nula až šest let, a zároveň 

vrchní hranicí sazby by projednání bylo směřováno před senát, nikoliv samosoudce.91 Díky 

kontroverznosti návrhu však tato podoba schválena nebyla i přes to, že v odborné veřejnosti 

panovala shoda na tom, že by přijata být měla.  

Dalším pokusem o právní úpravu eutanazie byl senátní návrh zákona o důstojné smrti 

z roku 2008. Ten měl ovšem na rozdíl od úpravy předchozí eutanazii zcela legalizovat. Podle § 

1 odstavce prvního se podle tohoto návrhu důstojnou smrtí rozumí ukončení života pacienta na 

jeho vlastní žádost s odbornou pomocí jiné osoby. Primárním způsobem tedy mělo být 

 
90 DOLEŽAL, Adam. Eutanazie a rozhodnutí na konci života: právní aspekty. Praha: Academia, 2017. Právo – etika – 

společnost. ISBN 978-80-200-2687-3, str. 23-25, 212 
91 HOLČAPEK, Tomáš, ŠUSTEK, Petr. K § 115 návrhu nového trestního zákoníku (usmrcení na žádost). Trestněprávní revue. 

Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2001-. ISSN 1213-5313, str. 325 
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asistované sebeusmrcení. Subsidiárně, pokud by takový postup nebyl možný (tedy pacient by 

nebyl schopný svůj život ukončit sám za asistované pomoci), by pacientův život byl podle 

odstavce druhého ukončen přímo druhou osobou.92 Neúspěch tohoto návrhu spočíval 

především v nepřesných a neurčitých formulacích. Vzhledem k tomu, že eutanazie je velkým 

zásahem do tělesné integrity a je nutné zabránit jejímu možnému zneužití, nemůže se právní 

úprava obejít bez precizního vymezení pojmů. Proto byly nejasné formulace typu „beznadějný 

stav“, „stav trvalého utrpení“ nebo „rozumné řešení“ jedním z důvodů neúspěchu tohoto 

zákona.93 

V současnosti tedy eutanazie není upravena žádným zvláštním zákonem a je proto třeba 

vycházet z trestního zákoníku. Aktivní vyžádaná eutanázie tak bude kvalifikována jako trestný 

čin vraždy podle § 140 odst. 1, respektive odst. 2 TZ, neboť k většině usmrcení z milosrdenství 

dojde po předchozím uvážení. V případě lékaře, který by taková usmrcení prováděl opakovaně, 

lze ještě navíc povýšit trestní sazbu podle odstavce 3 písm. h). Dalším možným řešením by byla 

kvalifikace na trestný čin zabití podle § 141 odst. 1 TZ, neboť doktrinální výklad považuje za 

omluvitelné hnutí mysli i soucit, smutek, či žal. Stejným způsobem bude kvalifikovaná i 

eutanazie pasivní, jen se v tomto případě bude jednat o omisivní trestný čin.94 Kvůli subsidiaritě 

trestných činů ohrožovacích vůči těm poruchovým nelze pasivní eutanazii posoudit jako 

neposkytnutí pomoci. Pokud tedy lékař při výkonu služby neposkytne pomoc, bude odpovědný 

za trestný čin neposkytnutí pomoci jen pokud nevznikly poškozenému žádné následky na životě 

nebo zdraví. Jinak bude odpovědný za poruchový trestný čin proti životu a zdraví.95 

Nabízí se otázka použití některých z okolností vylučujících protiprávnost. V úvahu připadá 

krajní nouze (§ 28 TZ) a svolení poškozeného (§ 30 TZ). K aplikaci krajní nouze je třeba 

kumulativně splnit několik předpokladů. Osoba musí odvracet nebezpečí, které hrozí zájmům 

chráněným trestním zákoníkem – mezi takový zájem nepochybně patří lidská důstojnost a 

zdraví, tato podmínka by tedy v případě eutanazie byla naplněna. Toto nebezpečí musí hrozit 

přímo, daná osoba není povinna ho snášet a nelze ho odvrátit jinak. Osoba trpící nevyléčitelnou 

nemocí a trpící bolestmi jistě splňuje i všechny tyto podmínky. Problematický je ovšem 

poslední předpoklad – požadavek proporcionality spočívající v tom, že způsobený následek 

nesmí být stejně závažný nebo závažnější než ten, který hrozil. Pokud se podíváme na 

 
92 senátní návrh č.303 zákona o důstojné smrti ze dne 15. 7. 2008 
93 JENÍK, Ivo. Slabá místa návrhu zákona o důstojné smrti. Právní rozhledy: časopis pro všechna právní odvětví. Praha: C.H. 

Beck, 17/2008. ISSN 1210-6410, str. 2 
94 DOLEŽAL, Adam. Eutanazie a rozhodnutí na konci života: právní aspekty. Praha: Academia, 2017. Právo – etika – 

společnost. ISBN 978-80-200-2687-3, str. 217-224 
95 rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 18. 9. 1997, sp. zn. 2 Tzn 72/97 
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systematiku zvláštní části trestního zákona, je zřetelné, že život člověka je zájmem 

významnějším než jeho důstojnost. Z tohoto důvodu je aplikace krajní nouze 

neakceptovatelná.96 

V případě eutanazie nebude možné využít ani institut svolení poškozeného, protože v § 30 

odst. třetím TZ je dáno, že za svolení nelze považovat souhlas k ublížení na zdraví nebo 

usmrcení. Postoj k eutanazii vyplývá i z důvodové zprávy k trestnímu zákoníku. Ta výslovně 

říká, že toto ustanovení neřeší problém eutanazie, vzhledem k tomu, že dosavadní pokusy 

právní úpravy tohoto institutu byly zamítnuty.97 

Jediné prostředky trestního práva, kterými by bylo možné zmírnit trest pachateli, jsou 

polehčující okolnosti a mimořádné snížení trestu odnětí svobody. K polehčujícím okolnostem 

(§ 41 TZ) soud přihlíží při stanovení druhu trestu a jeho výměry (§ 39 odst. 3 TZ). V souvislosti 

s eutanazii lze hovořit o polehčující okolnosti spáchání činu ze soucitu (§ 41 písm. b TZ), 

případně odvracení nebezpečí, aniž by byly splněny podmínky krajní nouze (§ 41 písm. g TZ). 

Soud může také trest mimořádně snížit pod dolní hranici trestní sazby, pokud má za to, že by 

použití sazby dané TZ bylo nepřiměřeně přísné (§ 58 odst. 1 TZ).98 

Podle mého názoru by eutanázie u nás měla být legalizována. Každý by měl mít právo 

rozhodnout o svém životě v situaci, kdy trpí buď po fyzické nebo psychické stránce, a zároveň 

ví, že tento stav je pro něj nezvratný. Je však třeba velmi důkladně formulovat pravidla a 

podmínky výkonu eutanázie, aby nedocházelo ke zneužívání. Vhodným řešením by mohl být 

požadavek písemného souhlasu pacienta, který je založený na správné lékařské diagnóze, 

přičemž ta by měla být potvrzena více lékaři. 

4.3 EUTANAZIE VE SVĚTĚ 

Abychom mohli srovnat různé pohledy na eutanazii a její pojetí, bude se tato kapitola 

věnovat právní úpravě v několika vybraných zemích Evropské Unie. 

Prvním státem, který uzákonil beztrestnost aktivní vyžádané eutanazie, bylo Nizozemsko 

v roce 2002, a to zákonem o asistované smrti. Ten vycházel z dřívější judikatury a ukotvil to, 

co bylo zavedeno dřívější praxí.99 Pro legálně vykonanou eutanazii je třeba splnit pět 

 
96 DOLEŽAL, Adam. Eutanazie a rozhodnutí na konci života: právní aspekty. Praha: Academia, 2017. Právo – etika – 

společnost. ISBN 978-80-200-2687-3, str. 240-241 
97 důvodová zpráva k zákonu č. 40/2009 Sb., trestní zákoník 
98 ŠÁMAL, Pavel. Trestní právo hmotné. 7., přeprac. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2014. ISBN 978-80-7478-616-7, str. 552 
99 DOLEŽAL, Adam. Eutanazie a rozhodnutí na konci života: právní aspekty. Praha: Academia, 2017. Právo – etika – 

společnost. ISBN 978-80-200-2687-3, str. 110 
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kumulativních podmínek: pacient o ni musí dobrovolně zažádat a trvat na ní; lékař má povinnost 

pacienta plně informovat o jeho zdravotním stavu; pacient musí prožívat nesnesitelné utrpení a 

neexistuje naděje na jeho vyléčení; nesmí existovat alternativní přijatelný postup; celý proces 

musí být zkonzultován s druhým lékařem.100 

V roce 2002 byla eutanazie uzákoněna i v Belgii. Zde se objevuje ještě liberálnější přístup 

než v Nizozemí. Pokud jedinec vyslovil přání eutanazie do budoucna za určitých podmínek, je 

možné ji provést, i pokud se tento jedinec ocitne v permanentním vegetativním stavu. U všech 

přání je však obligatorně vyžadována písemná forma.  Od roku 2014 je zde eutanazie povolena 

i pro nezletilé osoby, přičemž mladší 16 let potřebují souhlas zákonných zástupců.101 Belgická 

úprava navíc výslovně hovoří i o utrpení psychickém. To je naproti tomu v Nizozemsku řešeno 

až formou judikatury.102 

Jako třetí příklad zahraniční úpravy si uveďme Švýcarsko. Na rozdíl od výše zmíněných 

států je zde eutanazie tolerována formou asistované sebevraždy pouze jako mezera v zákoně. 

Ta vznikla začátkem 20. století dekriminalizací sebevraždy, a tak zde není nezákonné, aby 

jakýkoliv občan asistoval jiné osobě při sebevraždě, nesleduje-li tím finanční zisk nebo 

nevedou-li ho jiné sobecké motivy. Eutanazie jako taková je zde však ilegální. Rozvíjí se zde 

tzv. „sebevražedný turismus“, neboť možnost asistované sebevraždy je zde přístupná i 

cizincům.103 

 

 

 

 

 
100 KUČA, Radan, JAHNSOVÁ, Alice. Právní aspekty euthanasie. Právní rozhledy: časopis pro všechna právní odvětví. 

Praha: C.H. Beck, 7/1997. ISSN 1210-6410, str. 356 
101 VÁCHA, Marek Eutanázie: definice, historie, legislativa, etika. Praha: Grada Publishing, 2019. ISBN 978-80-271-2575-3, 

str. 39-41 
102 DOLEŽAL, Adam. Eutanazie a rozhodnutí na konci života: právní aspekty. Praha: Academia, 2017. Právo – etika – 

společnost. ISBN 978-80-200-2687-3, str. 164 
103 VÁCHA, Marek Eutanázie: definice, historie, legislativa, etika. Praha: Grada Publishing, 2019. ISBN 978-80-271-2575-3, 

str. 49 
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ČÁST DRUHÁ: KRIMINOLOGICKÉ ASPEKTY 

VRAŽDY 

Ve druhé části práce se budu věnovat trestnému činu vraždy z kriminologického hlediska. 

Kriminologie neboli nauka o kriminalitě je vědní obor, který se zabývá zločinem jako takovým, 

tedy jeho příčinami, stavem, strukturou a dynamikou, ale také oběťmi, pachateli takových činů 

a kontrolou kriminality, jejíž součástí je i penologie – neboli věda o trestních sankcích. 

Ke zkoumání a poznávání kriminality slouží dva základní přístupy. Přístup 

fenomenologický využívá data z kriminalistických statistik a pomocí nich kriminalitu popisuje 

vzhledem k její struktuře, stavu a dynamice. Díky tomuto přístupu jsme tedy schopni 

charakterizovat kriminalitu jako celek i jednotlivé trestné činy na určitém území. Druhým 

přístupem je přístup etiologický. Ten zkoumá příčiny vzniku kriminality, a taková poznání pak 

pomáhají k co nejefektivnějšímu předcházení a kontrole kriminality.104 

1 STAV, STRUKTURA A DYNAMIKA 

Chceme-li zkoumat zákonitosti určitého jevu ve společnosti a zjišťovat jeho příčiny, je 

nutné tento jev nejdříve pozorovat a popsat. K tomu nám slouží kriminální statistiky. Nutno 

zmínit, že v těchto oficiálních statistikách nalezneme pouze údaje o kriminalitě registrované – 

tedy o té, která byla nahlášena, či vyšla jinak najevo. Na druhé straně stojí kriminalita latentní, 

což jsou činy, které se k orgánům činným v trestním řízení vůbec nedostanou, a to zejména 

z důvodů nenahlášení těchto činů poškozenými. Vliv na latentní kriminalitu má však i intenzita 

formální či neformální kontroly a právní vědomí občanů.105 Obecně lze říci, že čím závažnější 

druh trestné činnosti, tím nižší je míra latence. U vraždy jako nejtěžšího trestného činu podle 

TZ bude tedy míra latence velmi nízká.106 Je to především kvůli tomu, že smrt člověka jakožto 

následek vraždy nelze pachatelem snadno zakrýt a zároveň je zde velká ochota okolí oběti čin 

nahlásit. 

Rozdílná jsou i čísla při porovnání kriminality na různých úrovních podle procesního stadia 

a podle tvořitele statistik. Odlišné údaje tak získáme o TČ nahlášených, objasněných, a 

odsouzených, přičemž statistiky o TČ nahlášených a objasněných jsou tvořeny Policejním 

 
104 GŘIVNA, Tomáš, Miroslav SCHEINOST a Ivana ZOUBKOVÁ. Kriminologie. 5., aktualizované vydání. Praha: Wolters 

Kluwer, 2019. ISBN 978-80-7598-554-5, str. 23-25 
105 NOVOTNÝ, Oto, Josef ZAPLETAL a kol. Kriminologie. 2. Praha: ASPI, 2004. ISBN 80-7357-026-2, str. 44-45 
106 GŘIVNA, Tomáš, Miroslav SCHEINOST a Ivana ZOUBKOVÁ. Kriminologie. 5., aktualizované vydání. Praha: Wolters 

Kluwer, 2019. ISBN 978-80-7598-554-5, str. 35 
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prezidiem ČR a statistiky o obžalovaných a odsouzených osobách zpracovává Ministerstvo 

spravedlnosti ČR a zahrnují údaje státních zastupitelství i soudů.107  

Ke zkoumaným, a do statistik zahrnutým jevům patří stav, struktura a dynamika 

kriminality.  

1.1 STAV TRESTNÉHO ČINU VRAŽDY 

Stav kriminality nám umožňuje její kvantitativní poznání na určitém území, přičemž nám 

k tomu poslouží dva základní ukazatelé – rozsah a úroveň. Rozsah ukazuje počet trestných činů 

za určité období na určitém místě, kdežto úroveň neboli intenzita, je údaj přepočtený na určitý 

počet obyvatelstva na tomto území. Je tedy vyjadřována v indexech na deset nebo sto tisíc 

obyvatel a objektivněji tak na daném území vyjadřuje zatíženost obyvatelstva kriminalitou.108 

Graf č. 1: Rozsah TČ vraždy podle krajů ČR v roce 2020.109 

 

Tento graf ukazuje počty vražd za rok 2020 v jednotlivých krajích České republiky. 

Z celkového počtu 130 vražd se jich nejvíce uskutečnilo v Praze a Středočeském kraji. Naopak 

kraji s nejmenším výskytem tohoto trestného činu jsou kraj Královehradecký a kraj Zlínský. 

 

 
107 NOVOTNÝ, Oto, Josef ZAPLETAL a kol. Kriminologie. 2. Praha: ASPI, 2004. ISBN 80-7357-026-2, str. 49-55 
108 GŘIVNA, Tomáš, Miroslav SCHEINOST a Ivana ZOUBKOVÁ. Kriminologie. 5., aktualizované vydání. Praha: Wolters 

Kluwer, 2019. ISBN 978-80-7598-554-5, str. 32-33 
109 z údajů policejní statistiky dostupných na www.policie.cz 
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Graf č. 2: Intenzita TČ vraždy v jednotlivých krajích ČR. 

 

V grafu znázorňujícím počet vražd na sto tisíc obyvatel v jednotlivých krajích je však 

uspořádání odlišné. Nejnižší hodnoty stále vidíme u kraje Královehradeckého a Zlínského, ale 

početní prvenství Prahy a Středočeského kraje v tomto grafu převzal kraj Karlovarský s více 

než dvěma vraždami na sto tisíc obyvatel. 

1.2 STRUKTURA TRESTNÉHO ČINU VRAŽDY 

Struktura kriminality napomáhá k jejímu poznání ze stránky kvalitativní, a to z pohledu 

různých kritérií. Může jít o pohlaví, věk, či vzdělání pachatelů a obětí (kterým bude věnována 

pozornost v dalších kapitolách), motiv páchání či kritéria kriminalistická či operativní.110 

Tabulka č. 1: Struktura TČ vraždy podle motivu spáchání za rok 2019. 111 

 

TSK 

 

 

Takticko-

statistická 

klasifikace 

Počet 

registrovaných 

Počet 

objasněných 

Procentuálně 

objasněno 

101 v. loupežná 12 11 100 % 

102 v. sexuální 0 0 - 

 
110 SVATOŠ, Roman. Kriminologie. Plzeň: Aleš Čeněk, 2012. ISBN 978-80-7380-389-6, str. 34 
111 z údajů policejní statistiky dostupných na www.policie.cz 
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103 
v. motivovaná 

osob. vztahy 
74 74 100 % 

104 
v. na 

objednávku 
4 2 50 % 

106 v. ostatní 53 41 77,4 % 

CELKEM  143 128 89,5 % 

 

Tabulka č. 2: Struktura TČ vraždy podle motivu spáchání za rok 2020. 

 

TSK 

 

 

Takticko-

statistická 

klasifikace 

Počet 

registrovaných 

Počet 

objasněných 

Procentuálně 

objasněno 

101 v. loupežná 3 2 66,7 % 

102 v. sexuální 0 0 - 

103 
v. motivovaná 

osob. vztahy 
76 73 96,1 % 

104 
v. na 

objednávku 
1 1 100 % 

106 v. ostatní 50 44 88 % 

CELKEM  130 120 92,3 % 

 

 Výše uvedené údaje vychází z policejních statistik, které člení všechny trestné činy 

podle takticko-statistické klasifikace na nejrůznější podskupiny podle motivu, či způsobu 

spáchání. TČ vraždy podle § 140 TZ přitom dělí na vraždu loupežnou, sexuální, motivovanou 

osobními vztahy, vraždu na objednávku a zbytkovou skupinu ostatních. 

 Vraždy loupežné jsou motivované ziskem a tvoří poměrně nízké procento z celkového 

počtu vražd. Vraždy sexuální, ač jsou silně medializované a ve společnosti poutavě 

prezentované, nebyly v těchto letech na území České republiky vůbec zaznamenány. Mezi 

sexuálně motivované vraždy lze zařadit pouze takové spáchané za účelem uspokojení sexuální 
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potřeby. Početně silně převažují vraždy motivované osobními vztahy (více než 50 %), které 

bývají vyústěním dlouhodobých rodinných konfliktů či třeba domácího násilí. Do vražd 

ostatních jsou potom zařazeny ty činy, které svým motivem nelze podřadit pod výše uvedené 

kategorie.112 

Jak je vidět z výše uvedených tabulek, vražda se řadí mezi trestné činy s nejvyšší mírou 

objasněnosti, která se dlouhodobě pohybuje kolem 90 %. 

Graf č. 3: Počet odsouzených za TČ vraždy podle jednotlivých odstavců § 140 TZ.113 

 

Z předchozího grafu lze vyčíst, jakým způsobem soudy podle jednotlivých odstavců § 140 

trestního zákoníku kvalifikovaly vraždy v letech 2016-2019. Zároveň vidíme počty 

odsouzených za trestný čin vraždy v těchto letech. 

1.3 DYNAMIKA TRESTNÉHO ČINU VRAŽDY 

Dynamikou kriminality se rozumí její vývoj v časovém intervalu. Ukazuje nám tedy 

celkový počet činů v určitém období a na určitém místě v porovnání s daty z jiných let. Lze z ní 

vyčíst klesající, stagnující či stoupající tendence kriminality, a na jejím základě dochází ke 

kriminologickému prognózování.114 

 
112 GŘIVNA, Tomáš, Miroslav SCHEINOST a Ivana ZOUBKOVÁ. Kriminologie. 5., aktualizované vydání. Praha: Wolters 

Kluwer, 2019. ISBN 978-80-7598-554-5, str. 282 
113 z údajů dostupných na jaktrestame.cz 
114 SVATOŠ, Roman. Kriminologie. Plzeň: Aleš Čeněk, 2012. ISBN 978-80-7380-389-6, str. 35 
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Graf č. 4: Dynamika trestného činu vraždy v ČR v letech 2000-2010. 

 

Graf č. 5: Dynamika trestného činu vraždy v ČR v letech 2011-2020.115 

 

Zatímco v roce 1990 vzrostl oproti roku předchozímu počet registrovaných vražd téměř na 

dvojnásobek (z počtu 126 na 212) a měl i nadále stoupající tendence až do roku 1998, kdy byl 

zaznamenán dosud nejvyšší počet vražd (313),116 z předchozích grafů lze vyčíst, že od roku 

 
115 z údajů policejní statistiky dostupných na www.policie.cz 
116 GŘIVNA, Tomáš, Miroslav SCHEINOST a Ivana ZOUBKOVÁ. Kriminologie. 5., aktualizované vydání. Praha: Wolters 

Kluwer, 2019. ISBN 978-80-7598-554-5, str. 281 
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2000 má dynamika trestného činu vraždy dlouhodobě klesající tendence. Podle mého názoru 

však úbytek nemusí být způsoben faktickým snížením počtu vražd, může se jednat pouze o 

větší rafinovanost pachatelů v zakrývání trestné činnosti. Na druhou stranu tato situace může 

být způsobena i zlepšením stavu morálky ve společnosti. 

2 PACHATEL TRESTNÉHO ČINU VRAŽDY 

Pojmem pachatel se v kriminologii označuje nejen osoba, která se dopustila trestného činu 

podle trestního zákoníku a je trestně odpovědná, ale i takové osoby, které orgány činné 

v trestním řízení z nějakých důvodů nestíhají – ať už kvůli nedostatečnému věku či 

nepříčetnosti.117 

Základním ukazatelem je osobnost pachatele. Tou se rozumí celostní povaha duševního 

dění a je vždy jedinečná. Chceme-li zkoumat osobnost určitého člověka, respektive pachatele, 

zodpovídáme otázku, jaký daný člověk je – co zvládne, jaké jsou motivy jeho jednání, co je 

typické pro jeho chování a v čem se liší od ostatních.118 Snadno se nabízejícím předpokladem 

může být myšlenka, že pachatelé vražd mají sklony k agresivitě. V určité částí případů tomu 

tak může být, vztáhnout to ale na všechny pachatele není vhodné, a to především s ohledem na 

různé motivy a situace předcházející samotnému činu.119 

Osobnost pachatele lze rozdělit na pět základních typů: socializovaný, neurotický, 

psychopatický, mentálně retardovaný a psychotický. Socializovaný typ lze jednoduše označit 

jako normální. Jde o osoby, které se vyznačují srozumitelným chováním a prožíváním, 

funkčními potřebami a reakce na spáchaný čin (který je spíše reakcí na vyhrocenou situaci než 

plánovaný akt) odpovídají běžným názorům – projevuje se lítost, smutek, obavy o reakce okolí 

a další směřování jejich života. Pro neurotický typ jsou typické neurotické poruchy jako nutkavé 

úkony či představy či zvýšená úzkost. Při páchání zanechává určitý neurotický rukopis. Ten se 

projevuje amatérským provedením či zanecháním výrazných stop na místě činu. U 

psychopatického typu chybí některé vlastnosti, které v osobnosti ostatních lidí najdeme 

(vymizení citů, nebo se naopak některé vlastnosti projevují ve zvýšené míře (agresivita, 

výbušnost). Populace kriminálníků je tvořena minimálně 30 % psychopatů. Nízká inteligence 

je typická pro typ mentálně retardovaný. jde o primitivní osobnost, což se projevuje na způsobu 

 
117 tamtéž, str. 95 
118 ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Policejní psychologie. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2006. ISBN 80-86898-73-

3, str. 48-49 
119 STAŇKOVÁ, Lenka, Filip ŠČERBA a Milan VICHLENDA. Násilná kriminalita. Praha: Leges, 2014. Teoretik. ISBN 978-

80-7502-069-7, str. 34 
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páchání – nulová promyšlenost, jednoduchost a přímočarost. Bývá pachatelem vražd se 

sexuálním motivem. Psychóza, typická pro typ psychotický, je nejtěžší duševní onemocnění a 

ovlivňuje pachatelovo celkové vnímání světa. Spáchaný čin je na první pohled bizarní a často 

velmi brutální, přičemž motiv je pro normální osoby nepochopitelný až zvrácený.120 

Nelze ovšem zobecnit a zařadit všechny pachatele vražd do jedné z těchto skupin. 

Pachatelé vražd, stejně jako pachatelé ostatních trestných činů, představují široce různorodý 

soubor osobností a najít mezi nimi společné znaky může být velmi těžké, ne-li až nemožné. 

Zároveň tyto typy osobnosti sice ovlivňují způsob spáchání, nepředstavují ovšem pohnutky či 

motivy pachatele k danému činu. 

U vražd lze vycházet ze tří základních motivačních vzorců:121 

a) Motivace instrumentální. Vražda je instrumentem k dosažení žádoucího cíle, pachatel 

ji akceptuje jako přípustný prostředek a na základě toho v rámci přípravy vybuduje 

určitou strategii, jak minimalizovat rizika, jaké použít nástroje apod. 

b) Motivace afektivní. Vražda je reakcí na danou situaci a na stres s ní spojený. Často zde 

panuje proměnlivá dynamika ve vztahu pachatel – oběť, což znamená, že mnohdy se 

z původní oběti stane pachatel (typicky vyvrcholení domácího násilí). Dalším 

příkladem jsou vraždy jako reakce na ukončení vztahu, kdy opuštěný člověk nezvládne 

představu ztráty partnera. 

c) Motivace deviantní. Tato motivace pochází „zevnitř“ osobnosti – vychází 

z psychických poruch pachatele, nejčastěji v oblasti sexuální.  

Pro kriminologické analýzy jsou nezbytné také další ukazatele jako věk či pohlaví 

pachatele, recidiva nebo páchání pod vlivem omamných látek. 

 

 

 

 
120 ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Forenzní psychologie. 2., upr. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2009. ISBN 

978-80-7380-213-4, str. 62-67 
121 tamtéž, str. 197-198 



33 

 

2.1 PACHATELÉ PODLE POHLAVÍ 

Tabulka č. 3: Pohlaví pachatelů TČ vraždy, kteří k 31.12.2019 vykonávali trest odnětí 

svobody.122 

 Podle zákona 

140/1961 

Podle zákona 

40/2009 
Celkem 

muži 290 638 928 

ženy 14 93 107 

Už na první pohled je zřejmé, že ženy jsou pachatelkami trestného činu vraždy podstatně 

méně často než muži. Z celkového počtu osob (1 035), které si v roce 2019 odpykávaly trest 

odnětí svobody za tento čin, tvoří ženy pouhých 10,3 %. Kriminologické výzkumy mají pro 

tento jev dvojí vysvětlení – podle prvého se ženy skutečně mají nižší kriminální chování než 

muži a podle druhého mají sice ženy stejnou míru kriminality jako muži, ale jsou ze strany 

orgánů činných v trestním řízení méně kriminalizovány – tedy neodhaleny či neodsouzeny.123 

Ženy jsou více přizpůsobivé a výchovou často vedeny ke konformitě a zároveň mají menší 

předpoklady k agresivitě kvůli jejich biologickým předpokladům.124 Tím, že jsou přirozeně 

fyzicky slabší než muži, musely si pro řešení konfliktů vyvinout jiné metody a postupy než 

fyzické násilí. S věkem si osvojují tzv. nepřímou agresi – sociální manipulaci za pomoci 

verbální komunikace.125 Osobně se přikláním spíše k druhé teorii. Kvůli biologicky dané menší 

síle i stavbě těla pro ně může být útok na jinou osobu značně nebezpečný, a proto raději 

konflikty řeší jiným způsobem.  

I přes to se však pachatelky vražd vyskytují a nejčastěji se dopouští činů v okruhu rodiny, 

když až v polovině případů je obětí manžel, čin se odehraje v kuchyni a vražedným nástrojem 

je kuchyňský nůž.126 To ukazuje na vraždu prostou, tedy okamžité řešení vyhrocené situace bez 

premeditace činu. 

 
122 údaje ze Statistické ročenky Vězeňské služby, dostupné na www.vscr.cz 
123 MAREŠOVÁ, Alena, Petr KOTULAN a Milada MARTINKOVÁ. Výzkum prvovězněných žen: sonda do problematiky žen 

v ČR v posledních cca 10 letech poprvé trestně stíhaných a poprvé vězněných. Praha: Institut pro kriminologii a sociální 

prevenci, 2009. Studie (Institut pro kriminologii a sociální prevenci). ISBN 978-80-7338-082-3, str. 7-8 
124 STAŇKOVÁ, Lenka, Filip ŠČERBA a Milan VICHLENDA. Násilná kriminalita. Praha: Leges, 2014. Teoretik. ISBN 978-

80-7502-069-7, str. 35 
125 BJÖRKQVIST, K. Sex differences in physical, verbal, and indirect aggression: A review of recent research. 1994, dostupné 

na https://doi.org/10.1007/BF01420988 
126 STAŇKOVÁ, Lenka, Filip ŠČERBA a Milan VICHLENDA. Násilná kriminalita. Praha: Leges, 2014. Teoretik. ISBN 978-

80-7502-069-7, str. 35 
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2.2 DĚTI JAKO PACHATALÉ 

Tabulka č. 4: Nezletilí a mladiství pachatelé TČ vraždy v letech 2018-2020.127 

 

Podíl vražd spáchaných dětmi mladšími 15 let tvoří v letech 2018-2020 necelé jedno 

procento, a podíl vražd spáchaných mladistvými se pohybuje mezi 2 – 3,5 %. 

Počet evidovaných trestných činů spáchaných osobami mladšími 18 let má od roku 1999 

klesající tendenci. Ta je vysvětlována jednak demografickým vývojem České republiky, kdy 

podíl mladších osob klesá, jednak vzhledem k podílu neobjasněných činů, při kterých nelze 

určit věk pachatele. Největší pozornost je věnována kategorii dětí od 5 do 18 let, protože 

v tomto období se nejvíc formuje osobnost člověka, ať už působením výchovy nebo jiných 

sociálních skupin, a proto je zásah do dosud nezformované osobnosti nejlepším preventivním 

opatřením proti budoucí kriminalitě.128 Významným rizikovým faktorem jsou dlouhodobé 

konflikty v rodině, užívání omamných látek a nefunkční výchova a špatné sociální vlivy.129 

Děti si pak v průběhu socializace osvojí agresivní způsoby jednání, naučí se agresivním 

postojům a mají tzv. fragilní sebeidentitu (mladistvý se pak cítí jako oběť ostatních, osudu 

apod.).130 

Typickým znakem páchání vražd dětmi je výjimečně se vyskytující či nekvalifikovaná 

příprava, málo použitých nástrojů a následný vandalismus na místě činu.131  

Děti do věku 15 let používají v důsledku malé síly především střelnou zbraň a motivem 

bývají velmi triviální důvody. Oběťmi jsou nejčastěji rodinní příslušníci a kamarádi.  

 
127 z údajů policejní statistiky dostupných na www.policie.cz 
128 GŘIVNA, Tomáš, Miroslav SCHEINOST a Ivana ZOUBKOVÁ. Kriminologie. 5., aktualizované vydání. Praha: Wolters 

Kluwer, 2019. ISBN 978-80-7598-554-5, str. 107-108 
129 STAŇKOVÁ, Lenka, Filip ŠČERBA a Milan VICHLENDA. Násilná kriminalita. Praha: Leges, 2014. Teoretik. ISBN 978-

80-7502-069-7, str. 36 
130 ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Forenzní psychologie. 2., upr. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2009. ISBN 

978-80-7380-213-4, str. 203 
131 ŠIMOVČEK, Ivan et al. Kriminalistika. Plzeň: Aleš Čeněk, 2011. 405 s. ISBN 978-80-7380-343-8, str.  25_26 

 
Počet vražd 

celkem 

Spácháno 

nezletilými 
Spácháno mladistvými 

2018 116 1 4 

2019 143 1 5 

2020 130 1 3 
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U mladistvých je spektrum způsobů spáchání i obětí pestřejší, lze sledovat nejrůznější způsoby 

usmrcení a obětí se může stát kdokoliv od rodinného příslušníka až po zcela cizí osobu.132  

2.3 PACHATELÉ RECIDIVSTÉ 

Recidivu lze pro účely statistik vykládat třemi způsoby. Recidiva ve smyslu trestního práva 

je spáchání stejného TČ poté, co za něj byl již pachatel pravomocně odsouzen. Kriminologické 

pojetí vnímá jako recidivu opětovné spáchání trestného činu, bez ohledu na to, jestli došlo 

k pachatelovu odsouzení. Penologické pojetí recidivy spočívá v tom, je-li daná osoba 

opakovaně ve výkonu trestu odnětí svobody. 

Policejní statistika použitá v grafech níže vychází z modifikovaného trestněprávního pojetí 

– recidivistou je podle ní osoba, která byla pravomocně odsouzena pro úmyslný trestný čin a 

spáchala další úmyslnou trestnou činnost.133 

Graf č. 6: Podíl recidivistů na TČ vraždy za rok 2018.134 

 

 

 

 

 
132 ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Forenzní psychologie. 2., upr. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2009. ISBN 

978-80-7380-213-4, str. 203 
133 GŘIVNA, Tomáš, Miroslav SCHEINOST a Ivana ZOUBKOVÁ. Kriminologie. 5., aktualizované vydání. Praha: Wolters 

Kluwer, 2019. ISBN 978-80-7598-554-5, str. 109-110 
134 z údajů policejní statistiky dostupné na www.policie.cz 
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Graf č. 7: Podíl recidivistů na TČ vraždy za rok 2019.135 

 

Graf č. 8: Podíl recidivistů na TČ vraždy za rok 2020.136 

 

Z celkového počtu pachatelů TČ vraždy bylo v roce 2018 21 % recidivistů, v roce 2019 26 

% recidivistů a v roce 2020 dokonce 30 % recidivistů. 

 
135 z údajů policejní statistiky dostupné na www.policie.cz 
136 z údajů policejní statistiky dostupné na www.policie.cz 
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2.4 DALŠÍ VYBRANÉ SKUPINY PACHATELŮ 

2.4.1 PACHATELÉ VRAŽD MOTIVOVANÝCH OSOBNÍMI VZTAHY 

Jak je zřejmé z výše uvedených statistik, vraždy motivované osobními vztahy jsou 

nejpočetnější skupinou tohoto trestného činu. Řadíme sem vraždy partnerů, rodičů (parricida), 

ale i privilegovaný trestný čin vraždy novorozeného dítěte matkou.  

Pachateli vražd partnerů jsou muži i ženy nejčastěji ve věku kolem 40 let a převažujícím 

hlavním motivem je neharmonický vztah plynoucí z neshod v některé z oblastí partnerského 

života, ať už jde o finance či intimní sféru. Druhotným motivem je pak vyhrocená krizová 

situace, která je neadekvátně vyřešena za použití nejrychleji dostupného předmětu – např. již 

zmiňovaného kuchyňského nože. Jde o čin v afektu, předem neplánovaný a chování pachatele 

na místě činu je značně dezorganizované.137 Vrahy rodičů lze rozdělit do několika kategorií – 

jde o pachatele citově chladné, duševně nemocné, děti dlouhodobě vystavené týraní nebo 

pachatele zištné. Nejčastějším motivem však bývá reakce na dominantní až tyranizující chování 

otce či dlouhodobý krizový stav s matkou. Sami pachatelé parricidy popisují způsoby výchovy 

jako chladný, lhostejný, či přísný a trestající, nikdy však jako tolerantní či citově naplňující.138  

2.4.2 PACHATELÉ VRAŽD S MAJETKOVÝM MOTIVEM 

Mezi vraždy s majetkovým motivem lze zařadit vraždy loupežné a vraždy na objednávku. 

Společnými znaky jsou vidina získání majetkového prospěchu jakožto motiv, a plánování, 

organizovanost a snaha o zakrytí jistých parametrů trestného činu jakožto způsob páchání. 

Pachatel nájemné vraždy nemá zpravidla k oběti žádný osobní vztah a maskovací jednání 

směřuje k utajení své totožnosti, kdežto samotná vražda má často charakter veřejné popravy. 

Nejběžnější vražednou zbraní je zbraň střelná. Nepostradatelným faktorem ke spáchání vraždy 

na objednávku je poptávka objednatele vraždy a nabídka dostatečné finanční odměny.139 

Pachatelé vražd loupežných k maskovacímu jednání často přidávají i zakrytí samotného 

trestného činu, ať už formou přemístění či ukrytí mrtvoly, získávání falešného alibi či snahy o 

zakrytí násilné smrti. Často jimi jsou nezaměstnaní muži okolo věku 27 let, kteří byli již 

v minulosti trestaní za majetkové i násilné trestné činy. Jednají bez afektu, vražednou zbraní 

 
137 STAŇKOVÁ, Lenka, Filip ŠČERBA a Milan VICHLENDA. Násilná kriminalita. Praha: Leges, 2014. Teoretik. ISBN 978-

80-7502-069-7, str. 37-38 
138 HERETIK, Anton. Extrémna agresia I: forenzná psychológia vraždy. 2. vyd. Nové Zámky: Psychoprof, 2012. ISBN 978-

80-89322-11-4, str. 155-156 
139 STAŇKOVÁ, Lenka, Filip ŠČERBA a Milan VICHLENDA. Násilná kriminalita. Praha: Leges, 2014. Teoretik. ISBN 978-

80-7502-069-7, str. 37 
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bývá nejčastěji zbraň střelná a obvykle pociťují menší lítost než pachatelé vražd bez zištného 

motivu.140 

2.4.3 PACHATELÉ MNOHONÁSOBNÝCH VRAŽD 

Mnohonásobné vraždy jsou jakožto fenomén zkoumány teprve od 70. let 20. století, kdy 

po nárůstu nevztahových deliktů, při nichž dochází k útokům na náhodné oběti bez 

srozumitelného motivu, zřídila FBI jednotku behaviorálních věd (Behavioral Science Unit).141 

Dnes pod tento pojem spadají tři skupiny zločinů142: vražda masová (mass murder), kdy 

vrah usmrtí nejméně čtyři osoby (podle některých zdrojů 2 a více osob143) na jednom místě a 

v jednom plynulém časovém dění; vražedná vlna (spree murder), při které po sobě pachatel 

zanechává vícero obětí na různých místech v časově ohraničeném dění; a vražda sériová (serial 

murder), kdy pachatel usmrtí alespoň tři osoby (podle některých zdrojů 2 a více144) v delším 

časovém intervalu (i několik let). 

Pachatele masových vražd lze rozdělit do tří skupin podle prostředí, kde čin uskutečňuje. 

Tzv. „vrah z rodinného kruhu“ (family annihilator) se zaměřuje na vlastní příbuzenstvo, 

„pseudovoják“ (pseudocommandos) je fascinován střelnými zbraněmi a vraždí na veřejných 

místech; a „vrah ze zálohy“ (set-and-run killer), který ve snaze způsobit co největší škody na 

životě za současné ochrany života vlastního nainstaluje bombu či jedovatý plyn, které zpovzdálí 

uvede do provozu.145 Po psychické stránce dochází u masového vraha k následujícím krokům: 

jeho myšlení je deformované (bez pocitů viny, zkreslená fakta), nahromadění skutečných či 

domnělých podnětů vede k nepřiměřenému násilí, po němž se zaobírá (podle něj) 

nespravedlivou reakcí veřejnosti na čin, má nutkání potvrdit svou nadřazenost a v tomto stavu 

je neovladatelný. V posledním kroku se snaží minimalizovat možnost odhalení.146 

Vrahy sériové lze zařadit do čtyř kategorií podle motivu na vrahy visionářské (visionary 

type), kteří slyší hlasy nabádající je k útoku; vrahy misionářské (mission-oriented) plnící 

jakoukoliv misi – ať už jde o vyvraždění všech prostitutek, nebo žen s blond vlasy; vrahy 

hédonistické (hedonistic type), pro něž je zabíjení rozkoš a oběti vnímají jako objekty pro své 

 
140 tamtéž, str. 39-40 
141 ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Forenzní psychologie. 2., upr. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2009. ISBN 

978-80-7380-213-4, str. 198-199 
142 tamtéž 
143 srov. DRBOHLAV, Andrej. Psychologie masových vrahů: příběhy temné duše a nemocné společnosti. Praha: Grada, 2015. 

Psyché (Grada). ISBN 978-80-247-5599-1, str. 22 
144 tamtéž, str. 21 
145 tamtéž, str. 46 
146 ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Forenzní psychologie. 2., upr. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2009. ISBN 

978-80-7380-213-4, str. 200 
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vlastní potěšení; a vrahy dychtící po moci a kontrole (power/control types), kteří potřebují mít 

plnou kontrolu nad životem i smrtí své oběti.147 Z pohledu psychologie byly vytvořeny dva 

základní profily sériových vrahů – neplánující asociální pachatel (disorganized asocial 

offender) a plánující nesociální pachatel (organized nonsocial offender).148 

Neplánující asociální pachatel je typicky samotářský, nepořádný a nekvalifikovaný muž, 

nedbající o svou hygienu, pro jehož vraždy je typická spontánnost a páchání blízko domova, 

neboť nerad cestuje, po činu se necítí dobře a uchyluje se k alkoholu, objevuje se na pohřbu 

oběti. Plánující nesociální pachatel je pedant se standartním životním stylem (práce, rodina, 

zevnějšek), který lehce navazuje přátelské vztahy a jehož matka byla při výchově silně 

dominantní.149 Své oběti vyhlíží mimo místo svého bydliště, vražda je dopředu promyšlená, 

místo činu je čisté, a s každou další se jeho efektivnost zvyšuje. Z místa činu si odnáší trofeje 

(kousky oblečení či jiné drobnosti patřící oběti).150 

3 OBĚŤ TRESTNÉHO ČINU VRAŽDY 

V první řadě je třeba definovat, kdo je podle českého práva obětí. Odpověď najdeme 

v zákoně č. 45/2013 Sb. o obětech trestných činů, a to konkrétně v § 2 odst. 2, který říká že: 

obětí se rozumí fyzická osoba, které bylo nebo mělo být trestným činem ublíženo na zdraví, 

způsobena majetková nebo nemajetková újma nebo na jejíž úkor se pachatel trestným činem 

obohatil. Odst. 3 navíc rozšiřuje tento pojem i na příbuzné oběti v pokolení přímém, 

sourozence, osvojence, osvojitele, manžela či registrovaného partnera, druha či osobu, které 

oběť poskytovala výživu, a to za předpokladu, že dojde v důsledku trestného činu ke smrti oběti. 

V odst. 4 je definován specifický druh oběti – oběť zvlášť zranitelná – kterou je dítě, osoby 

s hendikepem, oběť trestného činu obchodování s lidmi, oběť trestného činu proti lidské 

důstojnosti v sexuální oblasti, nebo oběť činů za použití násilí, pohrůžky násilí, z jakýchkoliv 

diskriminačních důvodů.151 

Vědním oborem zabývající se oběťmi trestných činů, je viktimologie, kterou řadíme pod 

kriminologii. Pro účely tohoto vědního oboru je nejvhodnější za oběti považovat osoby 

 
147 ALBANESE, Jay S. The Encyclopedia of Criminology and Criminal Justice. Hoboken, N.J: Wiley-Blackwell, 2014. ISBN 

978-0-470-67028-6 
148 ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Forenzní psychologie. 2., upr. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2009. ISBN 

978-80-7380-213-4, str. 200-201 
149 tamtéž 
150 ALBANESE, Jay S. The Encyclopedia of Criminology and Criminal Justice. Hoboken, N.J: Wiley-Blackwell, 2014. ISBN 

978-0-470-67028-6 
151 zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů 
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bezprostředně zasažené trestným činem, a to zejména z důvodu snazšího nalezení jejich 

specifických a společných rysů.152 

3.1 VIKTIMNOST A VIKTIMIZACE 

Viktimnost je předpoklad jedince (nebo skupiny osob) stát se obětí trestného činu, hovoří 

se o takzvaném viktimogenním potenciálu či potencionální oběti. Touto problematikou se 

zabývala řada výzkumů, naráží však na potíže nalézt vlastnosti, které by oběti trestných činů 

sjednocovaly.153 

I přes to se však podařilo nalézt určité souvislosti mezi viktimností a některými rysy oběti. 

U trestného činu vraždy půjde zejména o její profesi, kdy jsou na životě nepochybně nejvíc 

ohroženi policisté, vězeňský personál či u vražd loupežných hlídači. 

Viktimnost mohou ovlivnit i některé psychické vlastnosti oběti – například agresivita oběti 

(i slovní) může vést k vyprovokování trestného činu. Také sociální charakteristiky jako rasa, 

náboženství či národnost mohou být důvodem častějších nenávistných ataků.154 Viktimizace je 

potom pojem označující proces, ve kterém se potencionální oběť stává skutečnou. Tento proces 

je ovlivněn (samozřejmě krom chování pachatele) vztahem mezi obětí a pachatelem a chováním 

oběti.155 Nemalá část obětí přispěje svým chováním k trestnému činu, ať tím, že jakýmkoliv 

způsobem pachatele provokuje a tím vyvolá útok, nebo oběť procesu viktimizace pomůže 

vlastním nezákonným jednáním (může pak jít např. o vyřizování účtů mezi konkurenčními 

zločineckými organizacemi, které vede až k vraždě).156 V případě dokonané vraždy je však 

většinou známa jen pachatelova verze.  

Následující čísla a grafy vychází z výzkumu dat získaných ze vzorku 50 soudních spisů 

krajských soudů v Hradci Králové, Praze, Brně a Ostravě, které byly pravomocně skončeny 

mezi lety 2010-2012.157 

Ze všech sledovaných případů byla pouze ve 12 % z nich provokace oběti jasnou příčinou 

útoku. Pouze u 4 % z nich to však vedlo ke změně právní kvalifikace na zabití podle § 141 TZ. 

Naopak o zcela nevinnou oběť šlo v 16 % případů, kdy šlo buď o děti či náhodné osoby, nebo 

 
152 GŘIVNA, Tomáš, Miroslav SCHEINOST a Ivana ZOUBKOVÁ. Kriminologie. 5., aktualizované vydání. Praha: Wolters 

Kluwer, 2019. ISBN 978-80-7598-554-5, str. 120-121 
153 tamtéž 
154 NOVOTNÝ, Oto, Josef ZAPLETAL a kol. Kriminologie. 2. Praha: ASPI, 2004. ISBN 80-7357-026-2, str. 141-142 
155 GŘIVNA, Tomáš, Miroslav SCHEINOST a Ivana ZOUBKOVÁ. Kriminologie. 5., aktualizované vydání. Praha: Wolters 

Kluwer, 2019. ISBN 978-80-7598-554-5, str. 124 
156 tamtéž, str. 124 
157 STAŇKOVÁ, Lenka, Filip ŠČERBA a Milan VICHLENDA. Násilná kriminalita. Praha: Leges, 2014. Teoretik. ISBN 978-

80-7502-069-7, str. 233-238 
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o oběti, které k činu nezavdaly vůbec žádnou příčinu. Ve zbývajících případech, tedy v naprosté 

většině, šlo povětšinou o dlouhodobě gradující konflikty mezi obětí a pachatelem.  

Graf č. 9: Motivy úmyslného usmrcení.158 

 

Jak je patrné z grafu, ze zjištěných příčin oběť svým předchozím chováním k útoku 

přispěla v až 54 % (delší neshody v soužití, situační konflikt a žárlivost). Co se týče vztahu 

mezi pachatelem a obětí, už z předchozích grafů o struktuře trestného činu vraždy je zřejmé, že 

ve velké části útoků oběť pachatele znala.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
158 tamtéž, str. 237 
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Graf č. 10: Vztah mezi pachatelem a obětí.159 

 

Více než polovina usmrcení byla spáchána na osobách velmi blízkých (52 %) a další 

čtvrtina obětí byli přátelé, sousedi či známí, což činí 74 % obětí, které pachatele dobře znaly. 

Tabulka č. 5: Oběti TČ vraždy podle pohlaví.160 

 
Obětí 

celkem 

Ženy do 18 

let 

Ženy nad 18 

let 

Muži do 18 

let 

Muži nad 18 

let 

2015 140 7 42 7 84 

2017 165 8 59 6 92 

2019 164 10 49 10 95 

 

Jak je zřejmé z tabulky, v souhrnu obětí jsou ženy zastoupeny mnohem zřetelněji než 

v souhrnu pachatelů. I přes to jsou však muži v početní převaze. V roce 2015 bylo z celkového 

počtu 140 obětí 35 % žen, v roce 2017 to bylo 40 % a v roce 2019 z počtu 164 obětí 36 % žen. 

Srovnatelná jsou ovšem čísla obětí obou pohlaví do 18 let věku. Nezletilé ženy tvoří, stejně 

jako nezletilí muži, cca 5-6 % všech obětí. 

 
159 tamtéž, str. 238 
160 údaje Českého statistického úřadu, dostupné na https://www.czso.cz/csu/czso/6-soudnictvi-kriminalita-9h830zl5ye 
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3.2 ÚJMA ZPŮSOBENÁ OBĚTI  

Újma oběti může být klasifikována z různých hledisek. Může jít o újmu na majetku, na 

cti,161pro účely trestného činu vraždy však půjde zejména o újmu na životě při dokonané vraždě, 

a o újmu na zdraví, případně na psychice, při pokusu či přípravě trestného činu vraždy.  

Z časového hlediska vzniku újmy lze rozlišit újmu primární a sekundární, přičemž primární 

má bezprostřední souvislost s jednáním pachatele (půjde tedy o újmu na životě, respektive 

zdraví oběti, způsobenou samotným útokem), kdežto újma sekundární vzniká až po ukončení 

trestněprávně relevantního jednání. Proces způsobující sekundární újmu se nazývá sekundární 

viktimizace a může být způsobena například zastrašováním oběti pachatelem, reakcemi okolí 

nebo nevhodným přístupem orgánů činných v trestním řízení.162 

Tabulka č. 6: Újma oběti TČ vraždy – podíl zranění a usmrcení oběti.163 

 Počet obětí celkem Z toho zranění Z toho smrt 

2015 140 55 81 

2017 165 83 68 

2019 164 62 91 

 

V letech 2015 a 2019 mírně převažovaly dokonané vraždy (58 a 56 %), které způsobily 

újmu na životě oběti. V roce 2017 naopak početně dominovaly pokusy o vraždu (59 %), 

přičemž v 83 případech byla způsobena újma na zdraví oběti.  

4 PENOLOGIE 

Penologie je vědní podobor kriminologie, který se zabývá trestem a trestáním jako 

takovým, a to především z pohledu jeho vhodného působení – účelem je zamezení recidivy 

pachatele.164 Otázkou je, podle čeho určovat přiměřenost trestu, přičemž se nabízí spoustu 

různých hledisek, zejména závažnost spáchaného činu, výše škody či nebezpečnost pachatele. 

Základní zásadou je ovšem nulla poena sine lege (není trestu bez zákona), která je zakotvena 

 
161 GŘIVNA, Tomáš, Miroslav SCHEINOST a Ivana ZOUBKOVÁ. Kriminologie. 5., aktualizované vydání. Praha: Wolters 

Kluwer, 2019. ISBN 978-80-7598-554-5, str. 128 
162 tamtéž 
163 údaje Českého statistického úřadu, dostupné na https://www.czso.cz/csu/czso/6-soudnictvi-kriminalita-9h830zl5ye 
164 ČERNÍKOVÁ, Vratislava a Vojtěch SEDLÁČEK. Základy penologie pro policisty. Praha: Vydavatelství Policejní 

akademie České republiky, 2002. ISBN 80-7251-104-1, str. 7 
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už v samotné Listině základních práv a svobod, konkrétně v článku 39. Zároveň existuje 

několik různých teorií, které podávají odlišné názory na funkci trestání.165  

Teorie odplatná vidí trest jako důsledek spáchaného činu a měl by pro pachatele znamenat 

odpovídající zásah do jeho života. Teorie odstrašení vidí trest jako odrazující nástroj pro 

potencionálního pachatele. Rehabilitační teorie se pachateli snaží poskytnout prostor k nápravě 

a odbornou péči k odstranění příčin, které vedly ke spáchání trestného činu. Teorie eliminační 

pojímá trest jako nástroj dočasné či trvalé izolace pachatele od společnosti, čímž ji chrání a 

pachateli zároveň způsobuje újmu. Teorie restituční se zaměřuje především na nápravu škod, a 

tedy i na alternativní tresty.166 

Za trestný čin vraždy jakožto nejzávažnějšího trestného činu podle trestního zákoníku je 

nejčastěji ukládán trest odnětí svobody. Dle odstavce prvního § 140 TZ lze za vraždu prostou 

udělit trest odnětí svobody v rozmezí 10-18 let, dle odstavce druhého za vraždu s rozmyslem 

nebo po předchozím uvážení trest odnětí svobody na 12-20 let, a podle odstavce třetího za 

vraždu s okolnostmi odůvodňujícími použití vyšší trestní sazby lze udělit trest odnětí svobody 

na 15-20 let nebo výjimečný trest. Uložení alternativního trestu za tento čin převážně není 

možné, neboť jej lze uložit pouze za přečin (domácí vězení, obecně prospěšné práce), nebo 

pouze za činy, kdy se pachatel snažil získat majetkový prospěch či takový trest trestní zákoník 

za daný čin přímo dovoluje (peněžitý trest). V případě cizince jako pachatele připadá k trestu 

odnětí svobody v úvahu ještě vyhoštění z území České republiky.167 

Trestem výjimečným je odnětí svobody na dvacet až třicet let nebo na doživotí a lze ho 

uložit jen za zvlášť závažný zločin, u kterého to TZ dovoluje, za splnění následujících 

podmínek: 

- pro uložení trestu odnětí svobody nad dvacet do třiceti let musí být závažnost činu 

velmi vysoká či možnost nápravy pachatele obzvláště ztížena, 

- pro uložení doživotního trestu musí být závažnost činu mimořádná kvůli zvlášť 

zavrženíhodnému provedení, pohnutce nebo nenapravitelnosti následku, a zároveň 

tento trest vyžaduje účinná ochrana společnosti a pachatele nelze napravit jinak.168 

 
165 GŘIVNA, Tomáš, Miroslav SCHEINOST a Ivana ZOUBKOVÁ. Kriminologie. 5., aktualizované vydání. Praha: Wolters 

Kluwer, 2019. ISBN 978-80-7598-554-5, str. 179-187 
166 tamtéž   
167 zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník 
168 NAVRÁTILOVÁ, Jana. Výjimečný trest. Praha: Leges, 2010. s. 64-65. ISBN 978-80-87212-41-7, str. 63-64 
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Graf č. 11: Druhy trestů za TČ vraždy ukládané v letech 2016-2019.169 

 

Z grafu je zřetelná převaha ukládání nepodmíněného trestu odnětí svobody. Pouze 

v jednotkách případů dochází k uložení trestu podmíněného (i s dohledem) či úplného upuštění 

od potrestání. K upuštění od potrestání může soud dojít, je-li obviněný označený jako 

spolupracující a podá úplnou pravdivou výpověď o skutečnostech, díky kterým je přispěno 

k objasnění zločinu spáchaného členy organizované zločinecké skupiny nebo ve spojení s ní. 

K upuštění od potrestání může dojít též, pokud pachatel pokusu nebo přípravy sám nebyl 

schopen rozpoznat, že tyto nemohly vést k dokonání (ať už kvůli nezpůsobilému předmětu 

útoku či druhu prostředku).170 

 

 

 

 

 

 

 

 
169 z údajů dostupných na jaktrestame.cz 
170  zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník 
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Graf č. 12: Délka nepodmíněných trestů uložených v roce 2019.171 

 

Délka ukládaných trestů se v roce 2019 pohybovala v rozmezí 60-360 měsíců (tedy pěti až 

třiceti lety). Nejčastěji ukládaným trestem byl trest odnětí svobody v rozmezí 120-133 měsíců, 

který si od soudu odneslo 18 pachatelů z celkových 91. 

Účelem trestů podle českého práva je obecně potrestání pachatele ve spojení s ochranou 

společnosti a nápravou pachatele.172 U trestného činu vraždy se projevuje především teorie 

eliminační svou snahou o ochranu společnosti izolováním pachatelů, tyto projevy jsou 

nejsilnější zejména při ukládání výjimečných trestů, kdy je pachatel extrémně nebezpečný a 

jeho náprava je prakticky vyloučena. 

 

 

 

 
171 z údajů dostupných na jaktrestame.cz 
172 GŘIVNA, Tomáš, Miroslav SCHEINOST a Ivana ZOUBKOVÁ. Kriminologie. 5., aktualizované vydání. Praha: Wolters 

Kluwer, 2019. ISBN 978-80-7598-554-5, str. 186 
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ČÁST TŘETÍ: KRIMINALISTICKÉ ASPEKTY 

VRAŽD 

Poslední část této práce náleží prozkoumání trestného činu vraždy z pohledu 

kriminalistiky. Kriminalistika je věda zkoumající a objasňující zákonitosti vzniku, vyhledávání, 

zajišťování, zániku a využívání stop a jiných skutečností, které jsou nějakým způsobem 

kriminalisticky významné. Na základě nich pak vypracovává metody a prostředky, díky nimž 

je možné trestnou činnost odhalovat, vyšetřovat a předcházet jí.173  

V této části se tedy budu věnovat metodice vyšetřování trestného činu vraždy, a to od 

počátečních úkonů ve vyšetřování, jako je vyhledávání stop, přes zvláštnosti vyšetřování, až po 

vyšetřovací verze a následné úkony.  

1 KRIMINALISTICKÁ CHARAKTERISTIKA 

V první řadě je třeba si kriminalisticky charakterizovat zkoumaný trestný čin. 

Kriminalistická charakteristika TČ je tedy souhrn vlastností, které jsou příznačné pro proces 

tvorby stop a poznání trestného činu, a skládá se z několika částí – způsob páchání TČ, 

kriminální situace, osobnostní rysy pachatele a oběti a motiv činu.174 

Jak už bylo rozebráno v první části, trestný vraždy podle § 140 TZ je úmyslným usmrcením 

jiného u vraždy prosté podle odstavce 1, případně s rozmyslem nebo po předchozím uvážení u 

vraždy premeditativní podle odstavce 2. Orgány činné v trestním řízení však podle metodologie 

pro vyšetřování vražd postupují také v případě § 142 TZ (vražda novorozeného dítěte matkou) 

nebo i případů úmrtí, které ve výsledku vůbec nemusí být trestnými činy. Mezi takové lze 

zařadit sebevraždy, náhlá úmrtí, kde nemusí být hned zcela jasná příčina, a také pohřešování 

osob.175 

1.1 ZPŮSOB PÁCHÁNÍ 

Podle způsobu spáchání jsou policejní orgány schopny si udělat základní představu o tom, 

jak trestný čin proběhl, a zároveň z něj lze vyčíst některé osobnostní rysy pachatele, případně i 

motiv. Způsob páchání lze konkretizovat několika kritérii: 

 
173 NĚMEC, Miroslav. Teorie a metodologie kriminalistiky pro magisterské studium. Praha: Abook, 2018. ISBN 978-80-

906974-1-6, str. 17 
174 KONRÁD, Zdeněk, Viktor PORADA, Jiří STRAUS a Jaroslav SUCHÁNEK. Kriminalistika: Teorie, metodologie a metody 

kriminalistické techniky. Plzeň: Aleš Čeněk, 2014. ISBN 978-80-7380-535-7, str. 38 
175 PORADA, Viktor. Kriminalistická metodika vyšetřování. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2007. ISBN 

978-80-7380-042-0, str. 77 



48 

 

A) STUPEŇ PŘIPRAVENOSTI 

Jedním z kritérií, které lze u způsobu spáchání vraždy zkoumat, je připravenost – vraždy 

tedy dělíme na připravené a nepřipravené. Ty nepřipravené nejčastěji vychází z konfliktů 

osobní povahy, a proto jsou páchány převážně mezi rodinnými příslušníky. Vyskytují se ovšem 

i vraždy pod vlivem alkoholu v okolí restaurací a barů, ale také jako pachatelova snaha vyvinit 

se z méně závažné trestné činnosti, u které byl přistižen. Typicky jsou páchány buď beze zbraně 

(udušením či umlácením) nebo za použití náhodně dostupného nástroje (tyč, kámen, žehlička). 

Jelikož se většinou jedná o reakci na vyostřený konflikt, pachatel bývá rozčilený, a tomu 

odpovídají i mnohačetná poranění oběti. Útok mnohdy trvá i v době, kdy už je oběť dávno 

v bezvědomí, či dokonce po smrti.176 Pachatelé se pak často sami doznávají, nebo čin dokonce 

sami nahlásí, aniž by si připravovali nějaké alibi. V některých případech ale dochází i 

k rafinovaným snahám čin utajit. 177 

Vraždy předem připravené jsou z hlediska vyšetřování mnohem složitější, protože pachatel 

si útok dopředu promýšlí a připravuje, snaží se minimalizovat stopy a opatřit si falešné alibi. 

Příprava může spočívat ve vytypování si oběti, výběru místa činu, opatření zbraní, nebo 

vytváření podmínek pro odstranění těla oběti.178 Charakteristickými znaky těchto vražd jsou 

tedy spáchání za okolností pro pachatele příznivých (čímž stěžují vyšetřování), hrozba 

opakování činu a spáchání účinnými zbraněmi.179 

B) POUŽITÍ ZBRANĚ 

Dalším takovým kritériem je použití (respektive nepoužití) zbraně při činu. Jak vyplývá ze 

samotného trestního zákoníku v jeho § 118, zbraní se rozumí cokoliv, čím je možné učinit útok 

proti tělu důraznějším. Kromě typické pistole, nože či sekery je za zbraň považována i tyč, 

krumpáč, palice nebo dokonce žehlička, přičemž tyto nástroje mohou sloužit k umlácení oběti. 

K usmrcení uškrcením jsou užívány nejen provazy, ale i šály a šátky či punčochy. Stopy po 

vražedné zbrani pak často umožňují individuální identifikaci zbraně, zjištění příčiny smrti či 

zjištění informací o pachateli (např. u zbraní, které jsou dostupné jen určitému okruhu osob).180 

 
176 STACH, Jan. Metodika vyšetřování vražd. Praha: Vydavatelství PA ČR, 2005. ISBN 80-7251-194-7, str. 17 
177 MUSIL, Jan, a kol. Metodika vyšetřování jednotlivých druhů trestných činů. Praha: Ústav kriminalistiky právnické fakulty 

UK, 1992. ISBN 80-7066-602-1, str. 18-19 
178 tamtéž 
179 PORADA, Viktor. Kriminalistická metodika vyšetřování. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2007. ISBN 

978-80-7380-042-0, str. 78-79 
180 MUSIL, Jan. Metodika vyšetřování jednotlivých druhů trestných činů. Praha: Ústav kriminalistiky právnické fakulty UK, 

1992. ISBN 80-7066-602-1, str. 18-19 
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Vražda beze zbraně je pak spáchána holýma rukama pachatele, a to formou utopení, utlučení či 

zardoušení.181 

C) MECHANISMUS USMRCENÍ 

Podle teorie soudního lékařství existují čtyři základní faktory způsobilé přivodit smrt: 

psychické, biologické (ponechání člověka bez potravy), chemické (podávání jedu) a fyzikální.  

Faktory fyzikální jsou zdaleka nejpočetnější a dají se dále rozdělit na faktory mechanické, 

kam lze zařadit jak bodné182, sečné i střelné rány, tak rány způsobené tupým nástrojem, ale i 

strangulaci (oběšení, uškrcení). Dalšími fyzikálními faktory jsou tepelné (upálení), elektrické, 

či radioaktivní záření.183 Každý takový mechanismus usmrcení má své charakteristické rysy a 

zanechává určité stopy. Ty pak mohou být soudním lékařem interpretovány a mohou sloužit 

k rozpoznání povahy i intenzity pachatelova jednání, případně k odlišení vraždy od 

sebevraždy.184 

D) UTAJOVÁNÍ ČINU 

K utajení trestného činu dochází převážně u vražd předem připravených. Takové jednání 

bude spočívat především v permanentním zbavení se těla oběti. A není se čemu divit, v soudní 

praxi nalezneme jen několik málo rozsudků, které odsuzují pachatele za vraždu, pokud nebylo 

nalezeno tělo. Pachatel se ale může též snažit ukrýt tělo dočasně, aby získal určitý náskok. Je-

li totiž tělo nazeleno až s odstupem několika dnů či týdnů, je dokazování značně ztíženo a 

pachatel má více času zakrýt po sobě stopy a zajistit si důkladné alibi. Dalším důvodem 

přesunutí těla může být pachatelovo úzké propojení s místem činu, které by k němu 

vyšetřovatele hned zavedlo. K usnadnění přemístění může pachatel tělo rozčlenit, či ho kvůli 

ztížení identifikace zdevastovat chemikáliemi nebo ohněm. Krom výše zmíněných manipulací 

s tělem oběti může pachatel v zájmu odvedení pozornosti inscenovat nové stopy, a tím 

vyšetřovatele navést na jiného podezřelého,185 navodit dojem nenásilné smrti, sebevraždy či 

nutné obrany. Tak například může pachatel podávat jed nemocné osobě v malých dávkách, aby 

 
181 tamtéž 

 
183 PJEŠČAK, Ján. Metodika vyšetřování jednotlivých druhů trestných činů. Praha, 1986. Státní pedagogické nakladatelství, 

str. 37 
184 tamtéž 
185 STACH, Jan. Metodika vyšetřování vražd. Praha: Vydavatelství PA ČR, 2005. ISBN 80-7251-194-7, str. 19-21 
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nebyly při pitvě zjistitelné a aby se příčina smrti jevila jako následek nemoci, nebo může oběti 

střelného zranění vtisknout zbraň do ruky a vyvolat tak dojem, že spáchala sebevraždu.186 

1.2 MOTIV PÁCHÁNÍ 

Motivů nepochybně existuje celá řada a mění se s vývojem společnosti a jejích hodnot. 

Mezi stálice lze ovšem s jistotou zařadit motivy vyplývající z rodinných vztahů, a to zejména 

msta, žárlivost, majetek a nenávist. U vražd loupežných a vražd na objednávku je hlavním 

motivem majetek. Pachatel dále může být poháněn snahou zakrýt jiný svůj trestný čin, takže se 

obětí stávají očití svědci a další lidé, kteří se o předchozí trestné činnosti dozví, ale také oběti 

původního trestného činu. U nás málo se vyskytujícím, avšak o to nebezpečnější, je vražda 

sexuální, kdy je motivem pachatele sexuální uspokojení. Nebezpečnost spočívá v tom, že 

v drtivé většině případů hrozí recidiva.187 Okrajovými motivy mohou být i neshody při 

vymáhání dluhů, likvidace konkurence či rasová nebo národní nesnášenlivost.188 

Tématu osobnosti pachatele a oběti trestného činu, jakož i motivu byla věnována pozornost 

v kriminologické části, a proto nebylo zahrnuto do kapitoly o kriminalistické charakteristice. 

2 TYPICKÉ STOPY 

Typické stopy jsou významným bodem metodiky vyšetřování vražd. Je to dáno tím, že 

některé stopy by vyšetřovatelé prostě nalézt měli, a pokud se tak nestane, je třeba tuto 

skutečnost zahrnout do vyšetřovací verze a dále s ní pracovat, objasnit, proč se tam dané stopy 

nevyskytovaly.189 Pro trestný čin vraždy je typický vznik velkého množství stop, které se 

mohou vyskytnout nejen na místě činu, ale i na těle oběti a místě jejího nalezení, na použitých 

předmětech, na oděvu oběti i pachatele. Jejich význam spočívá v tom, že umožňují určení 

mechanismu usmrcení a identifikaci pachatele.190 

2.1 BIOLOGICKÉ STOPY 

Biologické stopy jsou pro vraždu obzvlášť typické. Mohou ulpívat na použitých 

předmětech, ale i na těle či oděvu oběti a pachatele a vytvářet tak usvědčující materiál s velkou 

důkazní hodnotou.191Lze je rozdělit podle způsobu odloučení od původního organismu na 

 
186 MUSIL, Jan, a kol. Metodika vyšetřování jednotlivých druhů trestných činů. Praha: Ústav kriminalistiky právnické fakulty 

UK, 1992. ISBN 80-7066-602-1, str. 20-21 
187 STACH, Jan. Metodika vyšetřování vražd. Praha: Vydavatelství PA ČR, 2005. ISBN 80-7251-194-7, str. 27-28 
188 tamtéž 
189 tamtéž 
190 MUSIL, Jan, a kol. Metodika vyšetřování jednotlivých druhů trestných činů. Praha: Ústav kriminalistiky právnické fakulty 

UK, 1992. ISBN 80-7066-602-1, str. 23 
191 PORADA, Viktor. Kriminalistická metodika vyšetřování. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2007. ISBN 

978-80-7380-042-0, str. 85 
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materiál samovolně odloučený, kam patří pot, sliny, ejakulát, vypadlé vlasy nebo chlupy; a 

materiál násilně oddělený jako krev, tkáně, či vytržené chlupy a vlasy.  

Při jejich zajišťování je třeba postupovat opatrně a dodržet základní pravidla, aby nedošlo 

k jejich znehodnocení. Mezi tato pravidla patří například zákaz dotyku holou rukou, zajištění 

celého předmětu s biologickou stopou a také zajištění srovnávacího materiálu (pro 

identifikaci).192 

2.2 DAKTYLOSKOPICKÉ STOPY 

Daktyloskopické stopy slouží k identifikaci osob pomocí papilárních linií na povrchu 

lidského těla, konkrétně na dlaních, prstech rukou a nohou a chodidlech. Důležitost těchto stop 

spočívá v tom, že lidé jsou (až na pár výjimek mezi lidoopy – u kterých lze rozdíl odlišit) jediní 

živočichové s těmito liniemi, a zároveň na světě nejsou dva jedinci, kteří by měli obrazce těchto 

linií shodné. Tyto obrazce jsou také v průběhu života relativně neměnné a neodstranitelné, 

pokud není odstraněna i zárodečná vrstva kůže.193 Daktyloskopické stopy tedy vznikají pouhým 

dotykem předmětů pachatelem a mohou sloužit k jeho přímé identifikaci. 

Podle mého názoru jsou sice daktyloskopické stopy převratným a nezpochybnitelným 

identifikátorem pachatele, na druhé straně jsou však natolik typické (a v populárním seriálech 

natolik omílané), že u předem připravených činů se pachatel jen stěží dopustí takové chyby. 

K zakrytí otisků totiž stačí využít napříkad rukavice. 

2.3 PAMĚŤOVÉ STOPY 

Paměťové stopy vznikají ve vědomí osob, které byly svědky průběhu vraždy či jednání 

před nebo po ní. Obvykle nebývají komplexní, ale mohou vyšetřovatelům pomoc získat důležité 

informace o pachatelově přípravě, příchodu na místo činu nebo odchodu z něj a podobně. 

V případě pokusu vraždy lze paměťové stopy získat přímo od oběti, která může podat ucelený 

pohled na odehranou situaci.194 

Paměťové stopy se získávají na základě zákona formou výpovědi (případně vysvětlení), 

kdy se vyšetřující osoba snaží získat kriminalisticky relevantní informace reprodukcí osoby, 

která čin vnímala. Je třeba splnit zákonem stanovené postupy, jako ověření totožnosti svědka, 

jeho poučení o právech a povinnostech a seznámení s předmětem výslechu, načež svědek podá 

 
192 PORADA, Viktor. Kriminalistika: technické, forenzní a kybernetické aspekty. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš 

Čeněk, 2016. ISBN 978-80-7380-589-0, str. 277-279 
193 tamtéž, str. 290-291 
194 MUSIL, Jan, a kol. Metodika vyšetřování jednotlivých druhů trestných činů. Praha: Ústav kriminalistiky právnické fakulty 

UK, 1992. ISBN 80-7066-602-1, str. 23 
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spontánní a souvislý výklad o vnímané události, po němž následuje stadium otázek a 

odpovědí.195 

2.4 DALŠÍ STOPY 

Charakteristické pro vraždu jsou také stopy násilí na těle oběti (zlomeniny, škrábance, 

rány) poskytující informace o intenzitě a druhu útoku.196 Významné jsou též stopy balistické, 

díky nimž je možné identifikovat střelnou zbraň podle vystřelených nábojnic. Méně obvyklými 

stopami u trestného činu vraždy jsou psané projevy, podle nichž lze na základě 

písmoznaleckého posudku identifikovat pisatele, a to na základě stránky grafické a jazykové. 

Stopy fonoskopické (zaznamenání hlasu) slouží k identifikaci pachatele podle jeho mluveného 

projevu a stopy odorologické zase podle jeho pachu.197 

3 TYPICKÉ VYŠETŘOVACÍ SITUACE 

Typické vyšetřovací situace se odvíjejí především od stavu místa činu, případně od podnětu 

k zahájení vyšetřování. Na základě nich pak orgán činný v trestním řízení postupuje dále 

v souladu se zjištěným stavem věci tak, aby čin co nejvíce objasnil a vyšetřování vedlo 

k dopadení pachatele.198 V případě vraždy lze základní vyšetřovací situace rozdělit podle dvou 

kritérií – první záleží v nalezení a identifikaci oběti, druhá pak v známosti pachatele. Co se 

oběti týče, existuj buď situace, kdy tělo chybí, nebo je nalezeno, anebo je sice nalezeno, ale 

nelze jej identifikovat. Na straně pachatele je pak důležité, je-li znám a zda se k činu doznává.199 

3.1 VYŠETŘOVACÍ SITUACE PODLE NALEZENÍ OBĚTI 

První typickou vyšetřovací situací je taková, kdy chybí tělo oběti. V praxi vypadá tak, že 

na místě nálezu je tak velké množství krve jednoho člověka, které by znamenalo jen velmi 

malou pravděpodobnost jeho přežití. Může jít také například o zmizení podnikatele s velkým 

obnosem peněz, který se nedostavil na schůzku, a od té doby je nezvěstný.200 V takových 

situacích je vyšetřování značně ztíženo kvůli obtížnému prokazování, že k úmrtí vůbec došlo, 

 
195 PORADA, Viktor. Kriminalistika: technické, forenzní a kybernetické aspekty. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš 

Čeněk, 2016. ISBN 978-80-7380-589-0, str. 468-471 
196 MUSIL, Jan, a kol. Metodika vyšetřování jednotlivých druhů trestných činů. Praha: Ústav kriminalistiky právnické fakulty 

UK, 1992. ISBN 80-7066-602-1, str. 23 
197 PORADA, Viktor. Kriminalistika: technické, forenzní a kybernetické aspekty. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš 

Čeněk, 2016. ISBN 978-80-7380-589-0, str. 298-312, 334 
198 STRAUS, Jiří a Miroslav NĚMEC. Teorie a metodologie kriminalistiky. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 

2009. ISBN 978-80-7380-214-1, str. 310 
199 PJEŠČAK, Ján. Metodika vyšetřování jednotlivých druhů trestných činů. Praha, 1986. Státní pedagogické nakladatelství, 

str. 40 
200 STACH, Jan. Metodika vyšetřování vražd. Praha: Vydavatelství PA ČR, 2005. ISBN 80-7251-194-7, str. 36 
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a navíc chybí zdroj stop v podobě těla a oděvu oběti. Primárním cílem je tedy její nalezení.201 

V takovém vyšetřování je třeba od samého počátku zajišťovat všechny v budoucnu využitelné 

stopy (biologický materiál, daktyloskopické otisky v bytě oběti apod.) a zjišťovat co nejvíce 

podrobných informací o osobě oběti (co měla na sobě, s kým byla naposledy spatřena apod.).202 

Druhou typickou vyšetřovací situací je nalezení oběti bez možnosti její identifikace. Jedná 

se též o stav vyšetřovatelsky obtížný, neboť nelze zjistit, komu nalezené tělo patří, a tak tyto 

vraždy zůstávají velmi často nevyřešeny.203 Nemožnost identifikace může být dána pokročilou 

hnilobou těla nebo může být způsobena pachatelovým zakrývajícím jednáním spočívajícím 

například v odstranění otisků prstů či vyjmutí zubů oběti.204 

Nejčastější vyšetřovací situací je, ke štěstí vyšetřovatelů, nalezení oběti s možností její 

identifikace. To lze často učinit už ze samotného místa nálezu – buď má u sebe doklady nebo 

je nalezena ve svém bytě, či je rozpoznána blízkými. Nelze-li identitu určit takto, poslouží 

kriminalistické metody jako analýza DNA.205 To orgánům činným v trestním řízení značně 

usnadňuje další průběh vyšetřování, neboť mohou postupovat takzvaně „od oběti k pachateli“, 

a to na základě již rozebraného fenoménu, že pachatelem je ve většině případů osoba blízká, 

nebo minimálně oběti známá.206 

3.2 VYŘETŘOVACÍ SITUACE PODLE OSOBY PODEZŘELÉHO 

Osoba podezřelého může být na začátku vyšetřování buď známá nebo neznámá. Někdy je 

možné již na základě prvotních informací vznést obvinění, a to buď proto, že pachatel byl 

chycen při činu či krátce po něm, nebo lze pachatele obžalovat na základě nalezených důkazů. 

Pro vraždy loupežné či sexuální je pak typické, že pachatel je nějakou dobu neznámý, a 

primárním cílem je tedy objasnit jeho totožnost a vypátrat ho, aby mu bylo znemožněno 

pokračovat v trestné činnosti.207 

Na základě toho, jaký postoj zaujal podezřelý/obviněný, lze rozlišit tři další vyšetřovací 

situace. Pachatel se k činu buď doznává, čímž ovšem orgány činné v trestním řízení nejsou 

 
201 PJEŠČAK, Ján. Metodika vyšetřování jednotlivých druhů trestných činů. Praha, 1986. Státní pedagogické nakladatelství, 

str. 40 
202 PORADA, Viktor. Kriminalistická metodika vyšetřování. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2007. ISBN 

978-80-7380-042-0, str. 87 
203 tamtéž 
204 RYBÁŘ, Miroslav. Kriminalistika: metodika vyšetřování vybraných druhů trestných činů: (vybrané kapitoly pro studenty 

povinně volitelného předmětu právnických fakult). Plzeň: Nava, 2008. ISBN 978-80-7211-275-3 
205 PORADA, Viktor. Kriminalistická metodika vyšetřování. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2007. ISBN 

978-80-7380-042-0, str. 87 
206 PJEŠČAK, Ján. Metodika vyšetřování jednotlivých druhů trestných činů. Praha, 1986. Státní pedagogické nakladatelství, 

str. 40 
207 tamtéž 
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zbaveny povinnosti mu vinu prokázat, k jeho doznání se přihlíží pouze jako ke svědecké 

výpovědi a vyšetřovatelé ji musí potvrdit důkazy.208 

Nemálo častým jevem je popírání spáchání činu. V této situaci je třeba postupovat opatrně. 

Vzhledem k tomu, že výslech podezřelé osoby často probíhá nedlouho po spáchání samotného 

činu, nemají vyšetřovatelé k dispozici výsledky veškerých technických expertíz, ale pouze 

prvotní výslechy svědků. Proto je třeba podezřelého nejdříve předat technikům, aby byly 

zajištěny případné stopy, které by ho mohly spojovat s obětí, a pak následuje výslech zaměřený 

převážně na vztah podezřelého s obětí.209 

Posledním možným postojem pachatele je útěk. Vyšetřovací kroky proto budou směřovat 

k jeho dopadení, a to jak z důvodů zabránění páchání další trestné činnosti, tak z důvodu 

eliminace zahlazování stop. Vyšetřovatelé se soustředí na osoby pachateli blízké či jeho 

příbuzné, a na místa, se kterými je jakýmkoliv způsobem pojen.210 

4 ZVLÁŠTNOSTI PŘEDMĚTU VYŠETŘOVÁNÍ  

Pokud existuje důvodné podezření, že byla spáchána vražda, v průběhu jejího vyšetřování 

je potřeba zjistit a dokázat několik zásadních skutečností a zajistit určité předměty. V prvé řadě 

je potřeba zjištění příčiny smrti. Tu může předběžně na místě stanovit lékař, případně může být 

potvrzena očitými svědky. Jednoznačné konstatování však přímo na místě nebývá obvyklé a 

definitivní příčina smrti je potvrzena následnou pitvou, a to společně s dobou úmrtí.211 Dalším 

krokem je, jak vyplývá z předchozí kapitoly, zjištění totožnosti oběti, která sama o sobě může 

vyšetřovatele navést směrem k pachateli. Ta se provádí na základě dokladů, svědeckých 

výpovědí, nebo na základě DNA.212 Následuje zjištění způsobu spáchání a prostředků k tomu 

použitých. To může prozradit hodně o tom, jak se celá situace odehrála. Tak například při smrti 

střelnou zbraní je třeba zjistit, kolik bylo provedeno výstřelů, jakého typu byla použitá zbraň, 

či jakou polohu, postavení a vzdálenost měl střílející pachatel. Pokud smrt nastala oběšením, je 

třeba důkladně prozkoumat způsob uvázání uzlu a navlečení smyčky, jakož i strangulační rýhu 

na těle oběti a předmět, ke kterému byl provaz přivázán. Na něm lze najít např. rýhy po 

vytahování mrtvoly, čímž lze snadno vyloučit sebevražda. K odhalení vražd sexuálních je třeba 

 
208 STACH, Jan. Metodika vyšetřování vražd. Praha: Vydavatelství PA ČR, 2005. ISBN 80-7251-194-7, str. 34-35 
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210 tamtéž 
211 tamtéž, str. 38 
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hledat stopy spermatu, a to především na prádle a těle oběti.213 Na základě zjištění způsobu 

provedení lze také rozeznat typický „rukopis“ sériového vraha,214 a přisoudit tak čin stejnému 

pachateli. Sérioví vrazi totiž často používají stejné postupy jako při vraždách předchozích, 

zanechávají na místě činu stejná znamení, nebo z nich naopak stejné věci odnášejí. 

Další zvláštností předmětu vyšetřování vražd je utajování trestného činu, schování či 

částečná likvidace mrtvoly. Narazí-li vyšetřovatelé na takové chování, lze z toho vyvodit dva 

závěry: pachatel čin buď dopředu plánoval, anebo to svědčí o jeho chladnokrevnosti, když je 

schopen s mrtvolou bez problému manipulovat. Převážení či jiná manipulace s obětí však pro 

pachatele zvyšují riziko jeho dopadení.215 

Klíčové je i nalezení vražedného nástroje, a to z několika důvodů. Může totiž nést 

individuální identifikační znaky (na základě kterých lze dosáhnout identifikace dalších 

podstatných okolností), může také napovídat o určitě specifikaci pachatele a v neposlední řadě 

může v době prvního setkání policisty s podezřelým vytvářet určitou psychologickou výhodu 

pro policistu.216 

Mají-li vyšetřovatelé totožnost oběti a určenou dobu úmrtí, je třeba zaznamenat její pohyb 

a činnost před samotným útokem. Na základě těchto informací lze zjistit, s kým se oběť setkala 

nebo měla setkat, zda nevznikl nějaký konflikt, případně místo jejího výskytu, což může vést 

k objevení dalších stop a případně přímo vést k dopadení pachatele. Esenciální může být též 

zjištění motivu činu, ten má totiž zásadní význam – může vypovídat o vztahu pachatel-oběť, o 

myšlení, zvycích nebo životních zkušenostech pachatele. 217 

V průběhu vyšetřování je také potřeba shromažďovat všechny stopy, které byly nalezeny, 

a to bez výjimek. Není přípustné, aby policista během ohledání místa činu rozhodoval, které 

stopy jsou vhodné a které ne. Takový přístup je velmi neprofesionální, může vést k podstatnému 

ztížení objasnění případu, či dokonce být zástěrkou pro maření vyšetřování. Kromě hmotných 

stop je třeba zajistit i výpovědi věrohodných svědků.218 

 
213 BÁRTA, Bohumil, Josef POLÁČEK a Jiří POUPĚ. Metodika vyšetřování vražd, sebevražd a podezřelých úmrtí: 

Kriminalistické praktikum. Praha, 1968, str. 36-37 
214 STACH, Jan. Metodika vyšetřování vražd. Praha: Vydavatelství PA ČR, 2005. ISBN 80-7251-194-7, str. 39 
215 tamtéž 
216 tamtéž 
217 tamtéž, str. 40 
218 tamtéž 
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5 ZVLÁŠTNOSTI PODNĚTU K VYŠETŘOVÁNÍ 

Vzhledem k podmínkám v ČR (poměrně malá rozloha, vysoká hustota osídlení a povinné 

ohledání zemřelých osob lékařem) a k závažnosti trestného činu vraždy je latence poměrně 

nízká. Její příčinou může být přehlédnutí málo zjevných příznaků násilné smrti ohledávajícím 

lékařem, či případy pohřešovaných osob, kdy se nikdy nenalezne tělo, a velmi vzácné případy 

osob, které nikdo nepohřešuje.219 

Podnět k vyšetřování pak může dát občan, který nalezne mrtvolu nebo část těla. Může jít 

buď o rodinné příslušníky nebo náhodné svědky. Takové osoby je potřeba vyslechnout zejména 

o okolnostech, za kterých nález učinily, o jejich vztahu k zemřelému, a v případě, že ohlašovatel 

oběť zná, i o jejích osobních poměrech, životě a stycích.220 Dalším podnětem může být 

oznámení očitých svědků při páchání. Toto ale není velmi časté, neboť jsou vraždy povětšinou 

páchány skrytě. Může jít ale i oznámení poškozeného, pokud šlo o pouhý nevydařený pokus 

vraždy.221 Nastávají i situace, kdy je jako podnět k vyšetřování přijato sebeobvinění pachatele. 

To je typické u vražd motivovaných osobními vztahy, kdy pachatele tíží svědomí a k oznámení 

pak dochází krátce po činu.  

Tři výše zmíněné podněty bývají natolik konkrétní, že je lze prověřit v poměrně krátké 

době a je možno neprodleně zahájit trestní stíhání. Naopak značně problematickým je oznámení 

o pohřešování osoby. Ta jsou poměrně neurčitá, připouštějí různá vysvětlení zmizení, protože 

ve většině případů nelze jednoznačně prokázat úmrtí pohřešované osoby. Trestní stíhání může 

být zahájeno až ve chvíli, kdy je řádně odůvodněno i jinými okolnostmi než pouhým 

zmizením.222 

Ohlášení mohou učinit také zdravotníci, které vyhledala oběť se stopami násilí na těle, a 

podnětem k vyšetřování je samozřejmě i situace, kdy Policie ČR sama trestnou činnost odhalí 

svou činností.223 

6 ZVLÁŠTNOSTI POČÁTEČNÍCH ÚKONŮ 

Pro kriminalistu je důležité se orientovat v dynamicky se vyvíjejícím vyšetřování, přílivu 

informací a událostí. Potřebuje se si ujasnit všechna fakta, která byla doposud získána, a na 

 
219 PJEŠČAK, Ján. Metodika vyšetřování jednotlivých druhů trestných činů. Praha, 1986. Státní pedagogické nakladatelství, 

str. 41-42 
220 tamtéž 
221 tamtéž 
222 tamtéž, str. 42-43 
223 STACH, Jan. Metodika vyšetřování vražd. Praha: Vydavatelství PA ČR, 2005. ISBN 80-7251-194-7, str. 41 
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základě nich se rozhodne, jak ve vyšetřování pokračovat dál.224 Proto se počáteční úkony 

vyšetřování velmi liší v závislosti na povaze počáteční vyšetřovací situace, a to především na 

tom, zda bylo nebo nebylo nalezeno tělo oběti.225 

6.1 POČÁTEČNÍ ÚKONY, KDYŽ TĚLO OBĚTI CHYBÍ 

Nejtypičtějším úkonem v situaci, kdy není nalezeno tělo potencionální oběti, je výslech 

osob jí blízkých a případně oznamovatele činu. Je třeba mít na mysli to, že mezi těmito osobami 

může být pachatel, a tak se vyšetřovatelé zaměřují na zjištění jejich vztahu k pohřešované 

osobě, a také na prověření jejich alibi. Zároveň je třeba brát v potaz možnost toho, že jejich 

výpovědi mohou být lživé.226 Dalším krokem je užití operativně pátracích prostředků za účelem 

vypátrání pohřešované osoby. Děje se tak v místě posledního bydliště a předpokládaného 

pobytu, a postupně se rozšiřuje až na úroveň celostátní. V takovém případě je vhodné i zapojení 

veřejnosti.227 Má-li vyšetřovací orgán podezření, že by se pohřešovaná osoba mohla nacházet 

na určitém vymezeném území (v lese, v rybníku), využije pomoc služebních psů a speciální 

techniky v tzv. hledacích akcích.228 K nalezení chybějícího těla může posloužit také hledání 

v evidenci nalezených mrtvol neznámé totožnosti. Totiž v případě, kdy zmizelá osoba není 

vypátrána, je zařazena do evidence pohřešovaných osob, a následně se na základě shodných 

identifikačních znaků porovnává s nalezenými ostatky osob nezjištěné totožnosti.229 

Nutností je také ohledání bytu a pracoviště zmizelé osoby, včetně osobních předmětů, na 

kterých mohou být stopy vraždy, záznamů v diáři, či korespondence. V minulosti se vyskytly 

případy, kdy vrah ve snaze zakrýt smrt pohřešované osoby zfalšoval její rukopis a oznámil, že 

od ní dostal dopis. Je proto třeba je podrobit písmoznalecké expertíze.230 

6.2 POČÁTEČNÍ ÚKONY, KDYŽ TĚLO OBĚTI BYLO NALEZENO 

V takovém případě je třeba provést několik specifických úkonů, jejichž pořadí se 

přizpůsobuje konkrétním okolnostem daného případu. Jedním z takových úkonů je ohledání 

místa činu a místa nálezu mrtvoly, jsou-li tyto odlišné. Na to vyšetřovatele může upozornit 

 
224 MUSIL, Jan, Zdeněk KONRÁD a Jaroslav SUCHÁNEK. Kriminalistika. 2., přeprac. a dopl. vyd. V Praze: C.H. Beck, 

2004. Beckovy mezioborové učebnice. ISBN 80-7179-878-9, str. 100-101 
225 PJEŠČAK, Ján. Metodika vyšetřování jednotlivých druhů trestných činů. Praha, 1986. Státní pedagogické nakladatelství, 

str. 43 
226 tamtéž, str. 43 
227 PORADA, Viktor. Kriminalistická metodika vyšetřování. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2007. ISBN 

978-80-7380-042-0, str. 91 
228 PJEŠČAK, Ján. Metodika vyšetřování jednotlivých druhů trestných činů. Praha, 1986. Státní pedagogické nakladatelství, 

str. 43 
229 tamtéž 
230 MUSIL, Jan, a kol. Metodika vyšetřování jednotlivých druhů trestných činů. Praha: Ústav kriminalistiky právnické fakulty 

UK, 1992. ISBN 80-7066-602-1, str. 30 
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několik nalezených nebo naopak chybějících okolností, například jsou na místě stopy po vlečení 

mrtvoly, nebo chybí známky zápasu i přes to, že je z povahy případu možno soudit, že se oběť 

bránila. Na místě také může chybět krev i přes to, že oběti bylo zasaženo několik bodných ran. 

Jsou-li zjištěny podobné nesrovnalosti, je úkolem kriminalistů najít pravé místo činu, aby bylo 

možno zajistit další důkazy.231 

Pro taktiku ohledání místa činu vraždy je typické to, že se začíná prohlédnutím mrtvoly a 

jejího „lože“ – tedy místa, kde se nalézá. To zahrnuje i trasu příchodu a odchodu pachatele.232 

Odlišné jsou i postupy pro ohledání místnosti a terénu. V místnostech se začíná s ohledáním 

podlahy tak, aby nebyly poškozeny stopy nebo vytvořeny nové osobami ohledávajícími, a 

následuje ohledání předmětů postupem podél stěn jedním směrem od vchodu až do středu 

místnosti. V terénu se naopak postupuje excentricky směrem od mrtvoly do okolí.233 

V situaci, kdy byla nalezena jen část mrtvoly, je třeba dbát na zachování předmětů, ve 

kterých byla přepravena nebo zabalena, a zároveň musí další operativně pátrací prostředky 

směřovat k nalezení zbytku těla. Prohledává se blízké okolí, někdy jsou ale chybějící části 

odeslány poštou či železniční dopravou.234 Nepochybnou výhodou počátečních úkonů 

v případě nalezení těla oběti je možnost podrobit jej ohledání a následné pitvě. Důležitá je zde 

spolupráce vyšetřovatelů s lékařem. Vyšetřovatel do protokolu zapíše přesnou polohu těla 

vzhledem k pevným bodům v okolí, druh a popis oděvu, charakter povrchu apod. Lékař naproti 

tomu do protokolu formuluje skutečnosti soudně lékařského charakteru jako popis poranění, 

posmrtné změny nebo stupeň hniloby.235 

Po převozu těla je následná jeho pitva, na základě které lékař odpovídá na otázku příčiny 

a doby smrti, která zranění jsou smrtelná či posmrtná nebo jakým směrem a jakou silou byl 

útok proveden.236 

7 ZVLÁŠTNOSTI VYŠETŘOVACÍCH VERZÍ 

V některých případech lze již na základě prvotních úkonů vyšetřování objasnit podstatu 

událostí, a tím odhalit pachatele trestného činu. Velmi často však tyto informace nejsou 

 
231 tamtéž, str. 27 
232 KONRÁD, Zdeněk a PORADA, Viktor. Metodika vyšetřování vybraných druhů trestných činů. Praha: Armex, 1996. s. 6. 

ISBN 80-238-0115-5, str. 19 
233 MUSIL, Jan, a kol. Metodika vyšetřování jednotlivých druhů trestných činů. Praha: Ústav kriminalistiky právnické fakulty 

UK, 1992. ISBN 80-7066-602-1, str. 27 
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235 tamtéž, str. 29 
236 tamtéž 
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dostatečné, a poslouží pak jako podklad pro další postup ve vyšetřování.237 Vyšetřovací verze 

jsou tedy fakticky odůvodněné domněnky o tom, jak se reálně celá situace mohla odehrát.238 

7.1 VYŠETŘOVACÍ VERZE PODLE MÍSTA ČINU 

K objasnění může pomoc zodpovězení otázek, proč se oběť na dané místo dostavila, nebo 

se tam zdržovala, či proč si toto místo pachatel zvolil. Pokud tedy byla oběť zavražděna na 

místě, kde se normálně nevyskytuje, lze důvodně předpokládat, že pachatelem byl člověk, 

kterého oběť znala a kterému důvěřovala, protože s ním dobrovolně šla na neznámé místo. 

Stejně tak lze blízkost vztahu pachatel-oběť předpokládat, je-li tělo oběti nalezeno u ní doma 

bez známek násilného vniknutí. Pokud si pachatel vybral vhodné místo, lze zase předpokládat, 

že dobře zná místní poměry a zároveň je šance, že lze v okolí nalézt svědky, kteří ho spatřili. 

Nasvědčuje-li způsob provedení tomu, že se pachatel na místě zdržel delší dobu (např. zvládnul 

ukrýt mrtvolu), lze předpokládat, že na místě zanechal stopy (ať už nedopalky cigaret, nebo 

stopy obuvi).239 

7.2 VYŠETŘOVACÍ VERZE PODLE ZPŮSOBU SPÁCHÁNÍ 

Způsob spáchání se odráží ve stopách, jež následně umožňují vytyčovat verze jak o 

motivu, tak o osobě pachatele. Tak například z použitého nástroje lze vyvodit hned několik 

závěrů. Z usmrcení zbraní lze posoudit stupeň dovedností pachatele s takovým nástrojem, 

použití jedu ukazuje na osobu, která měla k oběti snadný přístup. Jsou-li k usmrcení užity 

náhodné předměty, které měl pachatel po ruce, lze usoudit nepřipravenost vraždy.240 

Způsob provedení může spočívat i ve vysoké brutálnosti až nesmyslnosti útoku, což může 

ukazovat na psychické problémy jedince. Využít lze i informace o způsobu utajování činu. 

Pokud pachatel neprojevil žádnou snahu čin zakrýt i přes to, že ho netlačila časová tíseň, lze 

předpokládat, že ho s obětí nepojí žádný blízký vztah, který by na něj vrhal podezření z vraždy. 

Naopak na vztah mezi pachatelem a obětí nebo pachatelem a místem činu poukazuje složitý a 

časově náročný způsob utajení.241 Jak již bylo zmíněno, charakteristické jsou způsoby páchání 

a motivy vražd loupežných a sexuálních, kdy je pachatelem často osoba oběti neznámá.242 

 
237 tamtéž, str. 30 
238 KONRÁD, Zdeněk a PORADA, Viktor. Metodika vyšetřování vybraných druhů trestných činů. Praha: Armex, 1996. s. 6. 

ISBN 80-238-0115-5, str. 19 
239 PORADA, Viktor. Kriminalistická metodika vyšetřování. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2007. ISBN 

978-80-7380-042-0, str. 95 
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241 MUSIL, Jan, a kol. Metodika vyšetřování jednotlivých druhů trestných činů. Praha: Ústav kriminalistiky právnické fakulty 

UK, 1992. ISBN 80-7066-602-1, str. 31 
242 PJEŠČAK, Ján. Metodika vyšetřování jednotlivých druhů trestných činů. Praha, 1986. Státní pedagogické nakladatelství, 
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7.3 VYŠETŘOVACÍ VERZE PODLE OSOBY OBĚTI 

Podaří-li se kriminalistům určit totožnost oběti, mohou snadno získat velké množství 

cenných faktů. Těmi jsou informace o jejím předchozím životě, vtazích, zvycích, zálibách či 

majetkové situaci.  

Pachatelem může být osoba, která má z její smrti nějaký prospěch nebo která měla s obětí 

konflikt.243 

8 ZVLÁŠTNOSTI NÁSLEDNÝCH VYŠETŘOVACÍCH ÚKONŮ 

A ZAPOJENÍ VEŘEJNOSTI 

Zvláštností metodiky vyšetřování vražd je výslech obviněného. Ten má tendence svůj čin 

zapírat, a to především z důvodu vysoké hrozící sankce, která je přísnější než u jiných trestných 

činů. Na druhé straně ovšem stojí vědomí zavrženíhodnosti takového činu, a s tím spojená touha 

pachatele po přiznání a odlehčení svědomí.244 Zapírání je typické spíše pro pachatele vražd 

předem připravených, u nichž mají své výpovědi předem připravené společně s falešným alibi 

či podvrženými důkazy. K vyvrácení těchto snah je třeba předložit usvědčující důkazy. Naopak 

u vražd nepřipravovaných nebývá výpověď natolik promyšlená, lze v ní nalézt logické 

nesrovnalosti a správnou argumentací pak pachatel od svých tvrzení snáze ustoupí.245 

Spáchání vraždy je pro většinu pachatelů silně emotivní situací, a proto je-li pachatel 

vyslýchán krátce po činu, lze na něm pozorovat znaky emocionálního napětí, jako je červenání, 

pláč, třes nebo pocení. Těmto znakům však nelze samo o sobě přikládat usvědčující význam, 

protože i nepodložené obvinění nevinné osoby pro ni může být značně stresující.246 

Co se týče obsahu výslechu, měl by kriminalista zjistit především okolnosti vraždě 

předcházející, vztah mezi pachatelem a obětí a příčinu jejich konfliktu, dále v čem spočívala 

příprava na vraždu, detailní popis toho, co obviněný v den vraždy dělal, popis celého skutku, 

včetně polohy pachatele i oběti a toho, jak byl útok veden, a na závěr popis jednání po dovršení 

činu spočívající ve snaze ukrýt tělo, vražednou zbraň a podobně.247 

 
243 MUSIL, Jan, a kol. Metodika vyšetřování jednotlivých druhů trestných činů. Praha: Ústav kriminalistiky právnické fakulty 

UK, 1992. ISBN 80-7066-602-1, str. 31 
244 PJEŠČAK, Ján. Metodika vyšetřování jednotlivých druhů trestných činů. Praha, 1986. Státní pedagogické nakladatelství, 
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Další zvláštností vyšetřování je užití různých druhů expertíz, ať už se jedná o již zmíněnou 

soudně lékařskou prohlídku, nebo o posouzení psychického stavu obviněného znalcem z oboru 

psychiatrie. Často se nařizuje také znalecké zkoumání z oboru daktyloskopie, balistiky, nebo 

biologie, jak bylo zmíněno v kapitole o stopách.248 Typické je i provádění kriminalistické 

rekonstrukce.249 To je metoda prováděná zejména na místě činu a sloužící ke zkoumání 

vzájemné souvislosti stop a objektů, přičemž se zjišťují chybějící stopy objektů a jejich 

vzájemné vztahy na základě analogie. Díky ní lze tedy nalézt rozpory nebo mezery 

v nashromážděných materiálech a odhalit souvislosti mezi jednotlivými fakty.250 

Zapojení veřejnosti při vyšetřování vražd je v řadě situací velmi pomocnou metodou. 

Veřejnost totiž u vražd projevuje větší zájem a ochotu spolupracovat, a to z důvodu kriminální 

citlivosti lidí na tento čin. Pokládají ho totiž za zvlášť závažný a zavrženíhodný.251 Veřejnost 

lze využít zejména při pátrání po neznámém pachateli, kdy je do médií podán určitý okruh 

informací o něm, a na základě nich pak občané mohou učinit oznámení o výskytu podezřelého. 

Na stejném principu lze díky veřejnosti zjistit totožnost neznámé oběti.252 Užitečnou může být 

i pomoc širšího okruhu známých oběti, např. spolupracovníků. Ti mohou vyslovovat různé 

domněnky o motivech vraždy založené na znalosti oběti a jejího osobního života.253 Pomoc 

veřejnosti lze využít i při rozsáhlých pátracích akcích prováděných v terénu, v lese a podobně. 

Dobrovolníci se takto účastní hledání pohřešované osoby. V jiných vyšetřovacích úkonech je 

však využití veřejnosti velmi omezené až nebezpečné z důvodu nezbytnosti odborného 

provedení těchto úkonů.254 

Institut kriminalistické prevence vražd má jen malé uplatnění. Je tomu tak z důvodu příčin 

vražd, které spočívají v mezilidských vztazích, a ty jsou kriminalistickými metodami jen těžko 

ovlivnitelné. Účinné mohou být bezpečnostní opatření ve formě zesílení hlídek v místech 

potencionální recidivy dosud nedopadeného pachatele.255 
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249 PJEŠČAK, Ján. Metodika vyšetřování jednotlivých druhů trestných činů. Praha, 1986. Státní pedagogické nakladatelství, 

str. 48 
250 SVOBODA, Ivo. Kriminalistika. Ostrava: Key Publishing, 2016. Učebnice (Key Publishing). ISBN 978-80-7418-259-4, 

str. 351-352 
251 MUSIL, Jan, a kol. Metodika vyšetřování jednotlivých druhů trestných činů. Praha: Ústav kriminalistiky právnické fakulty 

UK, 1992. ISBN 80-7066-602-1, str. 33 
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str. 50 
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ZÁVĚR 

Trestný čin vraždy je fenomén, který lze charakterizovat pohledem mnoha vědních oborů, 

a díky nim pak podat přehled nejrůznějších informací týkající se tohoto činu. Tato práce si 

kladla za cíl podat výklad o trestném činu vraždy z trestněprávního, kriminologického a 

kriminalistického pohledu. Ač by každý jednotlivý pohled vystačil na samostatnou práci, mým 

cílem bylo vyzdvihnout a vysvětlit nejdůležitější instituty z každého zmíněného vědního oboru, 

co se trestného činu vraždy týče.  

Přes krátký exkurz do historie jsem dospěla k vysvětlení dnešní právní úpravy a jejího 

zdůvodnění včetně zařazení tohoto trestného činu v hierarchii práva. V minulosti byl totiž život 

jednotlivce a jeho ochrana v systému práva daleko za ochranou státu a jeho hodnot. Tresty za 

tento trestný čin byly velmi přísné, zpočátku se uplatňovala krevní msta, kterou pak vystřídaly 

tresty smrti v různých podobách podle způsobu provedení činu. Jako nejdůležitější zájem 

chráněný státem se život jednotlivce dostal do první hlavy trestního zákoníku až v roce 2009. 

Porovnáním jednotlivých skutkových podstat trestných činů proti životu jsem (převážně 

díky komentářům k právním předpisům a judikatuře) poukázala na rozdíly v těchto trestných 

činech a na to, jak je třeba jednotlivé případy správně právně kvalifikovat. Skutková podstata 

trestného činu vraždy je naplněna, pokud pachatel úmyslně usmrtí jiného, případně i 

s rozmyslem nebo po předchozím uvážení. U trestného činu zabití, který je privilegovanou 

skutkovou podstatou k trestnému činu vraždy, dochází též k úmyslnému usmrcení jiného, avšak 

z jakýchsi lidsky pochopitelných důvodů – jde o silné rozrušení ze strachu, zmatku, či jiného 

omluvitelného hnutí mysli, nebo po předchozím zavrženíhodném jednání poškozeného. Druhou 

privilegovanou skutkovou podstatou je zabití novorozeného dítěte matkou. V té je stanoven 

konkrétní subjekt – matka novorozeného dítěte, přičemž ta musí usmrtit dítě v rozrušení 

způsobené porodem, a to při porodu nebo bezprostředně po něm. 

Důležitou součástí trestněprávní části práce bylo i porovnání s právní úpravou ve 

vybraných státech. Pro komparaci byla vybrána Francie jako zástupce vyspělého západu, 

Slovensko jako náš nejbližší soused a Velká Británie pro odlišnost její angloamerické právní 

kultury od té naší kontinentální. Ve Francii jsou trestné činy děleny na formální (kde dochází 

k pouhému ohrožení chráněného statku) a materiální (kde dochází k zamýšlenému následku). 

Mezi materiální trestné činy lze tedy podle francouzského trestního práva zařadit klasickou 

vraždu (včetně její kvalifikované skutkové podstaty, spočívající ve vyšší společenské 

nebezpečnosti a ochraně některých skupin osob, např. dětí, příbuzných) a vraždu úkladnou 
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(srovnatelnou s českou premeditativní). Mezi trestné činy formální pak francouzský 

zákonodárce řadí otravu nebo vraždu na objednávku. Slovenský právní řád vraždu upravuje 

velmi podobně jako ten český, s tím rozdílem, že vražda prostá a vražda premeditativní jsou 

zde samostatnými trestnými činy upravenými pod různými paragrafy a jsou trestány přísněji 

(dvacet až dvacet pět let u premeditativní a patnáct až dvacet let u prosté). Pro Velkou Británii 

jsou díky její angloamerické právní kultuře typické především precedenty a common law. Další 

velkou odlišností je způsob trestání. Obligatorně je totiž za vraždu stanoven trest odnětí 

svobody na doživotí, přičemž možnost podmíněného propuštění se odvíjí od závažnosti činu a 

způsobu jeho spáchání.  

V poslední kapitole první části jsem se věnovala problematice eutanazie, která, ač je u nás 

nelegální, je v některých evropských státech legalizována, a která do problematiky zbavení 

života nepochybně patří. Eutanázie je situace, kdy osoba usmrtí osobu jinou, přičemž tak činí 

v její prospěch, a to z důvodů jejích fyzických či psychických útrap, které nejsou léčitelné. 

V České republice byl v roce 2004 předložen v Poslanecké sněmovně návrh nového trestního 

zákoníku, kde měla být eutanázie privilegovanou skutkovou podstatou s nižší trestní sazbou, a 

v roce 2008 byla snaha prosadit tzv. zákon o důstojné smrti. Ani jeden z pokusů nebyl přijat, 

proto se u nás eutanázie i nadále kvalifikuje jako trestný čin vraždy nebo trestný čin zabití, 

neboť doktrinální výklad považuje za omluvitelné hnutí mysli i soucit, smutek, či žal. Eutanázie 

je legální například v Nizozemí, Švýcarsku a Belgii. 

V části druhé byl trestný čin vraždy rozebrán hlavně statisticky. Tato část byla věnována 

kriminologii a podávám v ní ucelený pohled na vraždu v České republice pomocí čísel a grafů. 

Z údajů dostupných na stránkách Policie České republiky jsem zjistila informace o stavu 

trestného činu vraždy na našem území v roce 2020. Bylo spácháno celkem 130 vražd, přičemž 

nejvíce se jich uskutečnilo v Praze a Středočeském kraji. Nejintenzivněji se však tento čin 

projevuje v Karlovarském kraji, kde připadají více než dvě vraždy na sto tisíc obyvatel. Podle 

tabulek o struktuře vražd jsem tento čin rozdělila podle motivu a způsobu spáchání na vraždy 

loupežné, sexuální, motivované osobními vztahy, na objednávku a ostatní, přičemž 

procentuálně nejvíc zastoupené jsou vraždy motivované osobními vztahy (více než 50 %). 

Z grafů v této kapitole je patrná i dynamika trestného činu vraždy, která má dlouhodobě 

klesající tendenci.  

V kapitole o pachatelích je věnován prostor forenzní psychologii, a poskytuje tak náhled 

do osobnosti pachatele. Zároveň se věnuje statistice pachatelů podle pohlaví, přičemž silně 

převažují muži. Z celkového počtu 1 035 osob, které si v roce 2019 odpykávaly trest odnětí 
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svobody za trestný čin vraždy, bylo pouhých 10,3 % žen.  Menšinu mezi pachateli tvoří také 

děti, podíl vražd jimi spáchanými se pohybuje okolo 3 %. Naopak poměrně silně zastoupenou 

skupinou mezi pachateli jsou recidivisté. V letech 2018-2020 se jejich podíl mezi pachateli 

pohyboval mezi 20-30 %. 

V další kapitole jsem se věnovala obětem vražd. Vysvětlila jsem rozdílné pojetí termínu 

oběť podle zákona o obětech trestných činů a podle viktimologie. Pro účely viktimologie se 

totiž za oběť nepovažují i příbuzní poškozeného či manžel nebo partner. Pomocí grafů v této 

kapitole jsem zjistila, že oběť ve více než 70 % pachatele zná (ať už blízce, či jako souseda 

nebo známého), a často k útoku dochází na základě předchozích konfliktů. Může jít o žárlivost 

či delší neshody ve vztahu. Co se týče pohlaví obětí, jsou sice ženy procentuálně zastoupeny 

více než mezi pachateli, mužské oběti však převažují (60–65 %). 

 V poslední kapitole této části jsem se věnovala vědnímu podoboru kriminologie – 

penologii, a je v ní obsažen způsob trestání a informace o ukládaných trestech pomocí statistik. 

Za vraždu prostou lze podle trestního zákoníku udělit trest odnětí svobody v rozmezí 10-18 let, 

za vraždu s rozmyslem nebo po předchozím uvážení trest odnětí svobody na 12-20 let, a za 

vraždu s okolnostmi odůvodňujícími použití vyšší trestní sazby lze udělit trest odnětí 

svobody na 15-20 let nebo výjimečný trest. Ze statistik vyplývá, že v drtivé většině dochází 

k ukládání nepodmíněných trestů odnětí svobody a délka trestu se pohybuje v rozmezí 60–360 

měsíců. 

Část třetí se věnuje kriminalistice. Trestný čin vraždy jakožto nejzávažnější zásah do zájmů 

chráněných trestním zákoníkem je třeba řádně vyšetřit, a to tak, aby vyšetřování vedlo 

k dopadení a usvědčení pachatele. Jako každý trestný čin, i vražda má svá určitá specifika a 

existují typické úkony pro její prošetření. V kapitole o kriminalistické charakteristice je vražda 

popsána z kriminalistického hlediska. Popsán je způsob páchání, kde lze rozlišovat vraždy 

připravené a nepřipravené, vraždy s použitím zbraně nebo bez ní, vraždy se snahou utajení a 

vraždy podle mechanismu usmrcení (ty mohou být psychické, fyzické, chemické nebo 

biologické). Součástí kriminalistické charakteristiky je i motiv páchání, který se shoduje 

s kapitolou o struktuře trestného činu vraždy – u vražd loupežných a na objednávku jsou 

motivem peníze, u vražd motivovaných osobními vztahy jsou to mezilidské konflikty či 

žárlivost, u vražd sexuálních pak sexuální ukojení pachatele. 

V kapitole o typických stopách jsem věnovala pozornost především stopám biologickým 

(pot, sliny, ejakulát), daktyloskopickým (otisky prstů), paměťovým (výpovědi svědků) a 
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některým dalším stopám, které mohou pomoci objasnit trestný čin (balistická identifikace 

střelné zbraně nebo písemné projevy pachatele). 

Následujícím krokem ve vyšetřování je zjištění vyšetřovacích situací. Ty pak slouží 

k určení dalšího postupu orgánů činných v trestním řízení. Základním hlediskem je (ne)nalezení 

oběti. Pokud chybí, je vyšetřování značně ztíženo a primárním cílem je oběť nalézt. Pokud je 

oběť nalezena, je potřeba zjistit její totožnost. Důležitým hlediskem jsou také informace o 

pachateli. Ten může být buď znám, protože byl chycen při činu nebo lze na základě důkazů 

vznést obvinění, nebo je třeba jeho totožnost teprve objasnit, protože tak nelze učinit 

bezprostředně po činu. 

Objasňování vražd má i své zvláštnosti v předmětu vyšetřování. Prvotně je třeba zjišťovat 

příčinu smrti a totožnost oběti. Následuje ohledání místa činu, přičemž vyšetřovatelé zjišťují 

způsob spáchání a použité prostředky, a snaží se o nalezení vražedné zbraně. Následuje pokus 

kriminalistů o zmapování pohybu a činnosti oběti bezprostředně před činem. Co se týká podnětů 

k vyšetřování, jsou poskytovány převážně osobami, které tělo nalezly, nebo byly očitými 

svědky páchání – ať už jde o rodinné příslušníky, nebo náhodné kolemjdoucí. Tyto je potřeba 

řádně vyslechnout. Podnět může dát i sám pachatel sebeobviněním nebo zdravotníci, ale 

vyšetřování může být zahájeno i díky činnosti Policie České republiky. 

V další kapitole je prostor věnován počátečním úkonům vyšetřování. Ty se opět odvíjejí 

od (ne)nalezení oběti. Pokud tato chybí, je potřeba vyslechnout blízké osoby a pomocí 

operativně pátracích prostředků se snažit ji nalézt. Dochází také k ohledání místa bydliště a 

pracoviště zmizelé osoby. Pokud je tělo nalezeno, je potřeba ho řádně ohledat, včetně místa 

nalezení. Na základě tohoto ohledání lze vyvodit určité závěry – např.  shodují-li se místo činu 

a místo nálezu, došlo-li k souboji mezi obětí a pachatelem a podobně. Dalším krokem je 

provedení pitvy a určení detailnějších podrobností o příčinách a času úmrtí. 

Dalším krokem vyšetřování je formulace vyšetřovací verze. To je odůvodněná domněnka 

o tom, jak se situace mohla odehrát. Vymezení těchto verzí závisí na místě činu, způsobu 

spáchání a osobě oběti. Co se týče místa činu, vyšetřovatelům může pomoci zodpovězení 

otázek, co tam oběť dělala nebo proč se na daném místě vyskytovala. Způsob spáchání se zase 

odráží v nalezených stopách a může hodně napovědět o pachateli a jeho motivech. Určení 

totožnosti oběti zase kriminalistům dává prostor pro získání velkého množství následujících 

informací o jejím životě a vztazích. 
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Ke zvláštnostem následujících úkonů vyšetřování patří hlavně výslech obviněného. I přes 

snahy o zapírání mohou zkušení vyšetřovatelé pozorovat znaky emocionálního napětí u 

vyslýchaného. Výslechem se snaží zjistit vztah mezi obětí a pachatelem, příčinu konfliktu a 

detailní popis činu. Další zvláštností je využívání řady expertíz (soudně lékařská pitva, znalci 

z oboru psychiatrie, rekonstrukce). V případě pátrání po oběti či pachateli kriminalisté 

využívají i zapojení veřejnosti. Všechny tyto kroky pak v ideálním případě vedou k dopadení 

pachatele. 

Touto prací je tedy podáván ucelený pohled na problematiku trestného činu vraždy 

z pohledu trestního práva, kriminologie a kriminalistiky. Doufám, že bude pro čtenáře 

přínosným a komplexním zdrojem informací. 
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TRESTNÝ ČIN VRAŽDY – TRESTNĚPRÁVNÍ, 

KRIMINOLOGICKÉ A KRIMINALISTICKÉ ASPEKTY 

ABSTRAKT 

Cílem této práce je předložit komplexní pohled na trestný čin vraždy z hlediska tří 

vědních oborů – trestněprávního, kriminologického a kriminalistického – a ve třech částech 

práce tak vytvořit ucelený soubor informací o nejzávažnějším trestném činu proti životu. 

Část první je věnována trestněprávním aspektům a obsahuje vývoj právní úpravy v čase, 

která svým postupnými úpravami vedla až k úpravě dnešní. Ta je pak detailně rozebrána 

v následujících kapitolách a zároveň porovnána jak s ostatními skutkovými podstatami 

trestných činů proti životu, tak s právní úpravou vybraných států. Pozornost je věnována i u nás 

nelegální eutanázii, přičemž se práce dotýká odlišné právní úpravy tohoto tématu v jiných 

státech. 

V části druhé je vražda popsána pomocí aspektů kriminologických. Obsahuje statistiky 

a grafy týkající se stavu, struktury a dynamiky tohoto trestného činu na území České republiky 

v posledních letech. V kapitole o pachatelích najdeme nejen psychologické pojednání o jejich 

osobnosti, ale i statistiky pachatelů podle jejich pohlaví či recidivy, a také informace o jejich 

motivech k páchání vražd. Obětem je věnována následující kapitola a díky grafům a tabulkám 

z ní lze vyčíst nejen nejčastěji se vyskytující vztahy mezi pachatelem a obětí, ale i informace o 

újmě oběti. V kapitole o penologii je pak nastíněn způsob trestání podle trestního zákoníku a 

také statistické údaje o skutečných ukládaných trestech. 

Část třetí je věnována kriminalistice. Podává ucelený pohled na průběh vyšetřování 

trestného činu vraždy a úkonů, jež mají za cíl dopadnout a usvědčit pachatele. Trestný čin 

vraždy je zde charakterizován kriminalisticky, jak pomocí popisu způsobu páchání, tak pomocí 

motivů. Následně se věnuje popisu typických stop, které lze na místě činu nalézt, včetně zásad, 

jak k nim přistupovat. Na základě těchto stop se pak vznikají typické vyšetřovací situace. 

Následující kapitoly jsou pak věnovány zvláštnostem tohoto trestného činu a odlišnostem 

postupu při jeho vyšetřování. Pojednává o předmětu a podnětech k vyšetřování, počátečních a 

následných úkonech a vyšetřovacích verzích, které v ideálním případě vedou k dopadení a 

usvědčení pachatele. 

Klíčová slova: vražda, kriminologie, kriminalistika 
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THE CRIME OF MURDER – JURISTIC, CRIMINOLOGICAL AND 

FORENSIC ASPECTS 

ABSTRACT 

The objective of this diploma thesis is to formulate complex view on the crime of murder 

from the perspective of three scientific field – juristic, criminological and forensic – and in three 

parts to create comprehensive set of information about the most serious crime against human 

life. 

First part is dedicated to juristic aspects and it contains development of legislation in time, 

which by its gradual adjustements led to current legislation. Then the current legislation of the 

crime of murder is described in details and it is also compared with other crimes against human 

life and with legislation of selected states. In one of the chapters there is definiton of euthanasia, 

which is illegal in Czech republic, but this thesis offers comparation with legislation in other 

states, where euthanasia is legal. 

In the second part the crime of murder is described with criminological aspects. There are 

many statistics and graphs showing state, structure and dynamics of this crime in the Czech 

republic in past few years. One chapter is dedicated to a offender, including psychological 

treatise, statistics based on gender or relaps, and information about motives for committing. 

Next chapter is dedicated to the victims and it offers graphs and statistic about realitonship 

between the victim and offender and info about a harm to the victim. One chapter is about 

penology – methods of punishment according to Criminal code is described here with a few 

statistical data about penalties actually imposed. 

The third part is about forensic science. You can find there a comprehensive view on the 

process of investigation of the crime of murder, that aims to catch and convict the offender. The 

crime of murder is in this part described with forensic characteristics – method of committing 

and motives. It also desribes typical evidence which can be found on the crime scene including 

principles for their processing. Based on these evidence investigators formulate investigative 

situation. Following chapters are about peculiarities of this crime and its differences. Thesis 

deals with subject of investigation and its stimulus, initial and subsequent action and 

investigative version, which in ideal scenario leads to catching and convicting the offender. 

Key words: murder, criminology, forensic 


