
Při zpracování této diplomové práce jsem si dala za cíl zejména co nejpřehledněji a v co 

nejširším pojetí zpracovat téma trestného činu vraždy. Těžko říci, čím si mě toto téma získalo, 

a proč jsem si ho vybrala jako problematiku, kterou se bude zabývat má práce. Zcela zjevně 

se o něm nedá hovořit ani jako o námětu mi něčím blízkým, protože bych se jen nerada 

s trestným činem vraždy setkala v nějakých osobních souvislostech. Na každý pád je trestní 

právo obecně oblast práva v mých očích velice atraktivní, která mě v průběhu studia ohromně 

bavila a kterou bych se ráda zabývala i do budoucna.  

Otázka trestného činu vraždy je tématikou velice rozsáhlou a obtížnou, kterou lze 

uchopit různými způsoby a já se rozhodla nezabývat se příliš dopodrobna nějakou dílčí 

problematikou, nýbrž se zaměřit a vystihnout co nejlépe nejdůležitější aspekty, které 

s trestným činem vraždy souvisejí.  

Svoji práci jsem (nepočítám-li úvod a závěr) rozdělila do sedmi kapitol, které se pak 

dále dělí na jednotlivé podkapitoly, případně ještě na další části. 

V úvodu jsem se rozhodla ohlédnout zpátky do historie trestného činu vraždy. Vedlo mě 

k tomu přesvědčení, že minulost měla významný vliv na vývoj trestního práva i skutkových 

podstat jednotlivých trestných činů a trestný čin, kterým se tato práce zabývá, zajisté nebude 

žádnou výjimkou. Historický exkurz jsem do své práce zahrnula též proto, že mi přijde velice 

zajímavé jakým způsobem se skutková podstata trestného činu vraždy postupně v průběhu 

doby měnila. Vyvíjela se rovněž sankce ukládaná za tento čin. Jak roky plynuly, zpřísňovala 

se a zase se zmírňovala krutost jednotlivých trestů zejména podle aktuální politické situace. 

Poslední století se ale celkem konstantně nesou ve znamení zmírňování sankce ukládané za 

trestný čin vraždy a snahy o individuální přístup při posuzování okolností spáchání 

vraždy jednotlivými pachateli.  

V této kapitole jsem převážně popisovala jednotlivé trestní zákony, které ovlivňovali 

trestní právo na našem území od dob stavovského absolutismu až do přítomnosti. Snažila 

jsem se vždy vytyčit úpravu úmyslného usmrcení, a pokud se mi podařilo dohledat, pokusila 

jsem se i o co nejpřesnější nastínění znění skutkové podstaty trestného čin vraždy v průběhu 

let. 

V další kapitole jsem se koncentrovala na úpravu ochrany lidského života. Pojem 

„lidský život“ provázel celou diplomovou práci, protože se z hlediska tématu práce jedná o 

pojem naprosto stěžejní. Trestný čin vraždy je primárně namířen proti lidskému životu. Jde o 

hodnotu, která je trestním zákoníkem a řadou dalších pramenů chráněna prioritně a má z této 



pozice přednost před všemi ostatními zájmy.  Vražda je úmyslné usmrcení druhého, tedy 

snaha pachatele druhého připravit o jeho život. Aby však k tomu mohlo dojít, musí lidský 

život nejprve začít. Proto jsem se ve své práci rovněž zaměřila na definici jeho počátku, jehož 

určení není jednoznačné ani nikterak lehké. 

Na druhé straně v kapitole pojednávající o lidském životě nešlo pominout ani jeho 

ukončení. Což je takový stav, kdy je člověk považován za mrtvého a pouze za takové 

okolnosti může jednání pachatele naplňovat znaky skutkové podstaty dokonaného trestného 

činu vraždy. Stanovila jsem tak počátek lidského života od chvíle, kdy mluvíme o zárodku 

jako o lidském plodu přes okamžik, kdy se již považuje za lidskou bytost (takovým 

okamžikem je podle převažujícího názoru počátek porodu), do chvíle, jejíž určení je mnohem 

snadnější, tedy konce lidského života, který představuje biologická smrt mozku a nemožnost 

uvedení osoby zpět do života. 

Následující kapitolu jsem nazvala trestný čin vraždy podle platné právní úpravy. Ta se 

koncentruje na rozbor skutkové podstaty trestného činu vraždy, jak je popsán v I. hlavě, dílu 1 

zvláštní části TZ. Pokusila jsem se zde o vysvětlení problematiky skutkové podstaty trestného 

činu vraždy podle § 140 TZ, jejíž úskalí spočívá zejména v tom, jak chápat vztah mezi 

jednotlivými odstavci zmíněné skutkové podstaty. První odstavec dle mého názoru 

představuje vymezení vraždy prosté. Pokud k samotnému spáchání úmyslného usmrcení 

přistoupí některá z okolností psychického stavu pachatele, kterými jsou rozmysl nebo 

předchozí uvážení, bude se jednat o vraždu kvalifikovanou, zakotvenou v odstavci druhém. 

Odstavec třetí pak taxativně vyjmenovává zvláštní situace, které jsou důvodem pro užití vyšší 

trestní sazby za vraždu spáchanou prostým způsobem, s rozmyslem i po předchozím uvážení. 

Poslední odstavec tak představuje kvalifikovanou skutkovou podstatu vůči oběma předchozím 

podstatám.   

Dále se domnívám, že pro správné pochopení skutkové podstaty trestného činu vraždy 

je nutné též vymezit ji vůči podobným a svými znaky i pozicí v rámci TZ nejbližším 

skutkovým podstatám a vyjasnit některé další pojmy, které s ní mohou úzce souviset. Proto 

jsem do kapitoly o trestném činu vraždy podle platné právní úpravy zahrnula i podkapitolu o 

základních rozdílech mezi úmyslným usmrcením podle § 140 TZ a ostatními trestnými činy 

proti životu nacházejícími se v téže hlavě a dílu TZ.  

I problematika euthanasie, na kterou se objevují protichůdné názory, našla v této práci 

své místo. Je jí věnována jedná celá podkapitola hlavně z důvodu úzké souvislosti mezi pojmy 

euthanasie, lidský život a trestný čin vraždy – právě tak totiž bývá tzv. usmrcení z útrpnosti 



nejčastěji kvalifikováno. Euthanasie je institutem sice právně neupraveným, ale velice 

komplikovaným. Přestože se jedná o úmyslné usmrcení druhého, není možné na ni nahlížet 

jako na čin čistě zlý a zločinný, jelikož je učiněn zejména z důvodu soucitu s trpící osobou. 

Dle mého názoru si člověk zaslouží, pokud je jeho život v nemoci dále neúnosný, dobrovolně 

rozhodnout o odchodu z toho světa. Vždyť každý má podle LZPS přiznané právo na život, 

může se tak o svém životu svobodně rozhodovat, proč by mu nemělo být umožněno, aby 

dobrovolně rozhodl také o jeho ukončení? Nelze přeci zákonem uložit druhému „povinnost 

žít“. Zároveň ale nutno podotknout, že se jedná o institut velice lehce zneužitelný, je proto 

třeba, aby byl upraven velice pečlivě a s největší opatrností, pokud se někdy stane součástí 

právního řádu. 

Do své práce jsem se rozhodla zařadit i kapitolu pojednávající o jednotlivých stadiích 

trestného činu vraždy, protože se jedná o skutkovou podstatu, která má v § 140 odst. 4 TZ 

výslovně uvedeno, že příprava tohoto trestného činu je trestná. Bylo proto nezbytné stanovit, 

za jakých okolností se jedná o přípravu a potažmo samozřejmě i o pokus a jak vysoký trest za 

ně pachateli hrozí. 

Trestný čin vraždy je definován v zákoně jako zvlášť závažný zločin. Je tak jeden 

z mála trestných činů, v jehož skutkové podstatě neexistuje možnost uložit jiný trest, než trest 

odnětí svobody. Je rovněž jedním z činů, za které lze uložit trest výjimečný, tedy trest 

pohybující se svou hranicí vysoko nad horní hranicí trestní sazby obecně stanovené v TZ. 

Proto jsem do této práce zahrnula i kapitolu o trestání trestného činu vraždy, ve které je 

popsán trest odnětí svobody a způsoby jakými může být vykonán a zvláštnost výjimečného 

trestu. Její součástí je také podkapitola o trestu smrti, jelikož se jedná o trest, který byl celá 

staletí běžně za vraždu ukládán, a jehož problematika se mi jeví jako velice zajímává.  

Již v samotném textu diplomové práce jsem se snažila vyjádřit svůj postoj k tomuto 

druhu trestu, ale v závěru by bylo vhodné ho znovu zrekapitulovat. Domnívám se totiž, že 

řada zločinců by si zasloužila trest takto přísný, který by jim absolutně znemožnil znovu se 

dopustit trestného činu vraždy nebo jiných závažných zločinů. Je však problematické, že se 

jedná o trest, který nelze vzít žádným možným způsobem zpět. Pokud by se pak stalo, že by 

náš nedokonalý justiční systém odsoudil za skutek nepravého člověka, bylo by velkým 

omylem, kdyby ten, jako nevinný byl usmrcen za trestný čin, který nespáchal. Protože každý 

lidský život je cenný a každý takový život by měl být chráněn stejnou měrou. Možná by ale 

stálo za úvahu zamyslet se nad zpřísněním sazeb za trestný čin vraždy, aby pachatelé, kteří se 

jich dopustí, měli dostatek času popřemýšlet o vážnosti skutku, kterého se dopustili. 



V předposlední kapitole jsem se rozhodla popsat některé zvláštnosti, které se týkají 

úpravy ve věcech mladistvých. Mladiství jsou totiž zvláštní kategorií subjektů trestného činu 

vraždy spočívající zejména ve specifičnosti přístupu k nim. K mladistvým je třeba přistupovat 

mnohem individuálněji, než je tomu u dospělých, a to hlavně z důvodu jejich rozdílné 

rozumové a mravní vyspělosti a k vyšší možnosti jejich nápravy a navrácení jich na správnou 

cestu.  

Závěrečná kapitola diplomové práce pojednává o trestném činu vraždy z pohledu 

kriminologického. Zabývá se samotnou kriminologií, kterou jsem se pokusila popsat a 

definovat. Vymezuje specifika násilné kriminality vůči ostatním druhům kriminálního 

chování a v neposlední řadě se zaměřuje na charakteristické znaky pachatelů trestného činu 

vraždy a jejich obětí. Kriminologie je dle mého názoru vědou velice důležitou a prospěšnou. 

Pomáhá nám totiž získat přehled o množství trestných činů vraždy (a samozřejmě i ostatních 

trestných činů) nejen z hlediska časového, tedy jak se čísla vyvíjela v průběhu let, ale i 

z hlediska místního. Napomáhá nám rozpoznat určité trendy ve vývoji násilné činnosti a 

umožňuje tak do určité míry predikovat, jakým směrem by se tato oblast mohla v budoucnosti 

ubírat. Rozvíjí možnost zvyšovat kontrolu nad určitými rizikovými oblastmi a chránit, 

příp. vzdělávat, určité náchylnější skupiny, ať již skupiny potenciálních obětí či potenciálních 

pachatelů.  

Přes všechny snahy kriminalistů, autorů trestních zákonů, jednotlivých orgánů činných 

v trestním řízení a dalších složek, které se snaží co nejefektivněji upravit ustanovení o 

trestném činu vraždy, předcházet a bránit jejich páchání, popř. dopadnout a spravedlivě 

potrestat její pachatele je zřejmé, že se jedná o problematiku, kterou se nikdy nepodaří zcela 

vymítit. Vraždy provázejí naše lidstvo od nepaměti a zcela určitě ho budou provázet též do 

vzdálené budoucnosti. Jediným způsobem jak se bránit jejich nenapravitelnému následku 

v podobě ztráty lidského života, který oprávněně vzbuzuje v lidech strach a rozhořčení, je 

nastavit co nejvyšší tresty za jejich spáchání, které budou svou přísností působit represivně a 

zároveň preventivně tím, že budou odrazovat pachatele od páchání další činnosti.  

 


