
Abstrakt 

 Tématem této diplomové práce je trestný čin loupeže, jenž je upraven 

v hlavě druhé části první zvláštní části trestního zákoníku, mezi trestnými činy 

proti svobodě, konkrétně v § 173 trestního zákoníku (zákon č. 40/2009 Sb.). 

Ačkoliv jde o jeden z nejstarších deliktů na našem území, jeho frekventovanost 

v aplikační praxi, jakož i jeho vysoká závažnost, činí problematiku tohoto 

trestného činu stále velmi aktuální.  

 Práce se podrobně zabývá nejen samotným trestným činem loupeže 

definovaným v § 173 trestního zákoníku, ale i ostatními ustanoveními trestního 

zákoníku, jež s touto problematikou souvisejí. Jsou zde tudíž detailně rozebrány 

všechny obligatorní znaky skutkové podstaty trestného činu loupeže, tedy jeho 

objekt, objektivní stránka, pachatel i subjektivní stránka. Práce obsahuje analýzu 

nejen základní skutkové podstaty trestného činu loupeže uvedené v § 173 odst. 1 

trestního zákoníku, ale i okolností podmiňujících použití vyšší trestní sazby 

uvedených v dalších odstavcích tohoto paragrafu. Dále jsou zde popsána vývojová 

stadia trestného činu loupeže, účastenství na tomto trestném činu a následně i 

komparace trestného činy loupeže s vybranými trestnými činy. Není zde vynechán 

ani historický vývoj trestného činu loupeže a srovnání se zahraniční právní 

úpravou. Závěr práce je pak věnován shrnutí celé práce a úvahám de lege ferenda.  

 Specifikem tohoto trestného činu je pluralita objektů, tedy zájmů, jež jsou 

chráněny příslušným ustanovením trestního zákoníku. Objektem trestného činu 

loupeže je tak jednak svoboda jednotlivce ve smyslu rozhodování, jednak zájem 

na ochraně majetku. Aby bylo možné jednání pachatele kvalifikovat jako trestný 

čin loupeže, je nezbytné, aby tyto dva společenské zájmy byly zasaženy současně, 

jedná se tedy o objekt kumulativní. Přestože by vzhledem k objektu trestného činu 

spočívajícím v ochraně majetku bylo možné trestný čin loupeže zařadit mezi 

majetkové trestné činy, v českém trestním právu je již poměrně tradičně řazen 

mezi trestné činy proti svobodě. Zákonodárce tímto zařazením zdůrazňuje zájem 

na osobní svobodě jednotlivce, jejíž ochrana má před ochranou majetku 

jednoznačně přednost. 



 

 

   


