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Úvod 

Dovoluji si tvrdit, že právo na život je pro každého z nás tím nejcennějším 

právem, které máme, a to nejen s ohledem na skutečnost, že ochrana života je upravena 

vždy na předních místech mezinárodních i vnitrostátních dokumentů zabývajících se 

ochranou lidských práv a svobod. 

V případě, že pachatel vezme své oběti právo na život a násilným jednáním ji 

života zbaví, spáchá vůbec ten nejzávažnější trestný čin, jakého se lze dopustit, a to 

trestný čin vraždy. Pachatelé vražd by měli být vždy náležitě potrestáni, avšak aby 

vůbec k potrestání pachatele došlo, je nezbytná řádná, pečlivá a mnohdy vyčerpávající 

práce policejních orgánů podílejících se na vyšetřování vraždy, jež zajistí dostatečný 

podklad pro podání obžaloby a následné trestní řízení. 

V průběhu studia na Právnické fakultě se pro mě nejzajímavějším vyučovaným 

předmětem stalo trestní právo, téma diplomové práce jsem proto vybírala z oboru práva 

trestního. Při výběru tématu diplomové práce jsem byla ovlivněna i sledováním 

krimiseriálů, které se zabývají vyšetřováním vražd, avšak nejsou vždy zcela objektivní, 

co se týče práce policejních orgánů a dalších osob zúčastněných na vyšetřování 

trestného činu vraždy. 

Cílem mé diplomové práce je charakteristika trestného činu vraždy z pohledu 

trestního práva i z pohledu kriminalistiky, porovnání naší právní úpravy s úpravou 

vraždy v anglickém právu. Dále seznámení se specifiky vyšetřování vražd při 

zohlednění poznatků získaných studiem odborných monografií, článků v odborných 

časopisech a některých soudních rozhodnutí. Blíže nastíním vybrané otázky a budu se 

snažit poukázat na případné problémy s nimi souvisejícími i na problémy, které mohou 

vznikat v průběhu vyšetřování, a to z důvodu chybné práce kriminalistů. 

Diplomová práce se skládá z pěti kapitol, tyto jsou dále členěny do podkapitol. 

První kapitola se zabývá právní úpravou trestného činu vraždy, zmiňuje se o trestném 

činu zabití a úpravě vraždy v anglickém trestním právu. Druhá kapitola se zabývá 

aspekty charakteristiky trestného činu vraždy z pohledu kriminalistiky a zhodnocení 

rozpracování problematiky vyšetřování vražd v odborné literatuře. Třetí kapitola 
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popisuje kriminalistické stopy vytvářené při páchání vražd se zaměřením na biologické 

a pachové stopy. Čtvrtá kapitola se věnuje typickým vyšetřovacím situacím a 

počátečním úkonům, blíže představuje pátrání po pohřešovaných osobách a ohledání 

místa činu. Pátá kapitola charakterizuje některé následné úkony prováděné kriminalisty 

při vyšetřování vražd. 
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1. Trestný čin vraždy - právní úprava 

Život a zdraví jsou pro člověka nejdůležitější hodnoty, jejichž ochranu je potřeba 

zabezpečit. Není v možnostech jednotlivce účinně zajistit ochranu těchto, pro něj 

nejpodstatnějších statků. Z tohoto důvodu je úkolem společnosti zabezpečit ochranu 

života a zdraví jednotlivce, přičemž lidská společnost si uvědomuje naléhavou potřebu 

ochrany zmiňovaných hodnot a činí tak prostřednictvím řady dokumentů na 

mezinárodní, evropské i vnitrostátní úrovni. 

Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod
1
 upravuje ochranu života 

ve svém článku 2 odst. 1, kde uvádí, že právo každého na život je chráněno zákonem. 

Důraz na ochranu života klade i Listina základních práv a svobod
2
, především její 

článek 6 odst. 1, jenž stanoví, že lidský život je hoden ochrany již před narozením.
 

Dalším ustanovením Listiny základních práv a svobod, které se zabývá ochranou 

lidského života, je článek 6 odst. 2, jenž upravuje základní pravidlo lidského bytí, dle 

kterého nikdo nesmí být zbaven života. Uvedená formulace
 
reflektuje skutečnost, že 

vražda člověka je chování, které není lidskou společností tolerované, naopak je velmi 

odsuzované, zavrženíhodné a hlavně nedovolené. Je skutečností, že pokud se někdo 

dopustí vraždy druhého člověka, musí počítat s trestněprávní odpovědností, která by ho 

měla postihnout za předpokladu, že orgány činné v trestním řízení budou postupovat 

v souladu s platnou právní úpravou a svou činnost budou vykonávat svědomitě bez 

ohledu na možné vnější vlivy. 

Trestní zákoník
3
 (dále v textu jen TZ) též přikládá značný význam ochraně 

lidského života a zdraví a potvrzuje tímto tezi, že uvedené statky jsou na vrcholu 

žebříčku nejvýznamnějších společenských hodnot, které jsou společností a právem jí 

vytvářeným, chráněny. Protiprávní jednání směřující proti uvedeným statkům jsou 

upravena ve zvláštní části trestního zákoníku, v hlavě první, nazvané trestné činy proti 

životu a zdraví.  

                                                      
1
 Zákon č. 209/1992 Sb. 

2
 Ústavní zákon č. 2/1993 Sb. 

3
 Zákon č. 40/2009 Sb.  
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1.1. Trestněprávní úprava 

 V systematice trestního zákoníku je trestný čin vraždy zařazen na přední místo 

ve zvláštní části, do hlavy první, která obsahuje úpravu trestných činů proti životu a 

zdraví. Takovéto umístění reflektuje právní teorií obecně přijímanou skutečnost, že 

vražda je nejzávažnějším trestným činem proti životu.  

 V § 140 odst. 1 TZ je upravena skutková podstata takzvané vraždy prosté
4
, 

přičemž pachatelem se stane ten, kdo jiného úmyslně usmrtí. Ustanovení § 140 odst. 2 

TZ nově upravuje vraždu spáchanou s rozmyslem nebo po předchozím uvážení.
5
 Zákon 

č. 140/1961 Sb., trestní zákon, upravoval pouze takzvanou vraždu prostou, ačkoliv 

odborná literatura zdůrazňovala, že vražedná jednání jsou velmi různorodá a je 

problematickým a nedostačujícím řešením veškerá protiprávní jednání naplňující 

skutkovou podstatu trestného činu vraždy subsumovat pouze pod ustanovení vraždy 

prosté. Odborná literatura dále vycházela ze zahraničních právních úprav, které více 

berou ohled na pohnutku pachatele a podmínky, za nichž se dopustil vražedného jednání 

se zřetelem na skutečnost, že některá jednání pachatelů by jim bylo možno z hlediska 

morálních pravidel společnosti vytknout více a některá méně. Zákonodárci reagovali na 

uvedenou kritiku novou úpravou v § 140 odst. 2 TZ čili začleněním skutkové podstaty 

vraždy spáchané s rozmyslem nebo po předchozím uvážení.
6
 Tato reakce zákonodárců 

na kritiku ze strany odborné veřejnosti je dle mého názoru zdařilá. Je potřeba rozlišovat 

případy, kdy se pachatel dopustí vražedného jednání a toto své chování si jakýmkoliv 

způsobem dopředu naplánuje nebo alespoň o něm do důsledků uvažuje a jeho konání je 

o to více odsouzeníhodné z hlediska morálních a etických pravidel společnosti a 

postihnutelné přísnější trestní sazbou na rozdíl od vraždy prosté. Pokud nahlédneme do 

znění § 140 odst. 1 TZ, zjistíme, že byla zvýšena horní hranice trestní sazby z patnácti 

na osmnáct let v porovnání s předcházející právní úpravou. Touto změnou zákonodárce 

mohl chtít dát najevo společenskou závažnost trestného činu vraždy a zohlednit tak 

nejdůležitější zájem, který ustanovení trestního zákoníku chrání, a to zájem na ochraně 

života každého z nás.  

                                                      
4
 JELÍNEK, Jiří a kolektiv. Trestní právo hmotné. 2. vydání. Praha: Leges, 2010, s. 478 

5
 Srov. s § 219 zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon 

6
 HOŘÁK, Jaromír. Vražda a zabití v novém trestním zákoníku. Bulletin advokacie. 2009, č. 10, s. 54  
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1.1.1. Vražda prostá  

Vraždu prostou (§ 140 odst. 1 TZ) lze kvalifikovat jako jednání, při kterém 

pachatel úmyslně usmrtí svou oběť, avšak koná takto bez rozmyslu nebo předchozího 

uvážení.
7
 Zároveň pachatel neučiní vražedné jednání v silném rozrušení ze strachu, 

úleku, zmatku nebo jiného omluvitelného hnutí mysli nebo v důsledku předchozího 

zavrženíhodného jednání poškozeného, jak je kvalifikováno u trestného činu zabití 

(§ 141 odst. 1 TZ). Důvodová zpráva k trestnímu zákoníku charakterizuje úmyslné 

usmrcení jako jednání, které pachatel učinil v nenadálém hnutí mysli, tedy hovoří o 

prudkosti vražedného konání. Porovnání vraždy a zabití se budu věnovat v dalších 

odstavcích diplomové práce. 

1.1.2. Vražda spáchaná s rozmyslem či po předchozím uvážení  

Vražda spáchaná s rozmyslem či po předchozím uvážení (§ 140 odst. 2 TZ) je 

dle Jelínka
8
 považována za samostatnou skutkovou podstatu, kdy uvedené ustanovení 

obsahuje znaky skutkové podstaty vraždy prosté. Avšak pokud bychom hodnotili 

obsahovou stránku citovaného ustanovení, jednalo by se nejspíše o kvalifikovanou 

skutkovou podstatu z toho důvodu, že v porovnání s § 140 odst. 1 TZ zde nalezneme 

pouze jeden nový znak zohledňující rozsah úmyslného zavinění, a to rozmysl či 

předchozí uvážení. Tento znak nemění základní povahu trestného činu, pouze zvyšuje 

závažnost trestného činu pro společnost, přičemž u § 140 odst. 2 TZ je s ohledem na 

tuto skutečnost zvýšena hranice trestní sazby na dvanáct až dvacet let. Hořák
9
 hodnotí 

vraždu spáchanou s rozmyslem či po předchozím uvážení jako kvalifikovanou 

skutkovou podstatu trestného činu vraždy. Oba autoři se přiklánějí k posouzení 

§ 140 odst. 2 TZ jako samostatné skutkové podstaty, avšak Jelínek toliko pokud se 

zabývá obsahovou stránkou citovaného paragrafu. Z uvedeného vyplývá, a právní teorie 

se na tomto tvrzení shoduje, že vražda spáchaná s rozmyslem či po předchozím uvážení 

je speciálním ustanovením k vraždě prosté, a že rozmysl lze pokládat za rozhraní mezi 

vraždou prostou a kvalifikovanou dle druhého odstavce shora uvedeného ustanovení 

trestního zákoníku.   

                                                      
7
 A contrario § 140 odst. 2 TZ 

8
 JELÍNEK, Jiří a kolektiv. Trestní právo hmotné. 2. vydání. Praha: Leges, 2010, s. 479 

9
 HOŘÁK, Jaromír. Vražda a zabití v novém trestním zákoníku. Bulletin advokacie. 2009, č. 10, s. 60 
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 Úmyslné usmrcení s rozmyslem či po předchozím uvážení bychom mohli 

hodnotit jako konání pachatele, který mohl své vražedné jednání podrobit obsáhlejší 

rozumové kontrole, měl více času a prostoru se nad svým jednáním zamyslet a 

zhodnotit všechny skutečnosti, které ho k vražednému útoku podněcují, jakož i 

skutečnosti od útoku odrazující. Pachatel v takovém případě měl možnost se 

vražedného konání nedopustit, pokud by u něj převládl pocit morální odpovědnosti, jenž 

by mu nedovolil závažný trestný čin spáchat. Přesto se pachatel, i když od spáchání činu 

mohl upustit, vražedného konání dopustil a tento fakt vypovídá o okolnosti, že se zcela 

jistě nebude řídit morálními zásadami obecně platnými pro společnost, když nebude ctít 

nejvýznamnější hodnotu pro každého z nás, a to lidský život. Jeho postoj k vražednému 

konání naznačuje, že i přes zvážení svých možností a po zhodnocení nastalé situace si 

zvolí cestu zločinu a dá tak najevo hluboce zakořeněné pohrdání lidským životem.  

 Spáchání vraždy s rozmyslem je v důvodové zprávě k trestnímu zákoníku 

odlišeno od afektu a obdobných stavů, kdy může jít o ,,velmi krátkou úvahu, při níž 

pachatel jedná uváženě, ale nikoliv po předchozím uvážení.“
10

 Pokud by pachatel učinil 

vražedný útok v nenadálém hnutí mysli, tak by nepřemýšlel nad tím, zda takto koná za 

nějakým účelem či bezúčelně, avšak u rozmyslu je usmrcení oběti přímým a jediným 

účelem pachatelova konání. Naproti tomu předchozí uvážení předpokládá vytvoření 

jakéhosi ,,plánu“ k provedení trestného činu v mysli pachatele, přičemž ten se zabývá 

například otázkou, jakými prostředky vraždu spáchá, na jakém místě, jakým způsobem 

naloží s tělem oběti. Uvedený plán nemusí být promyšlen do nejmenších detailů, navíc 

pachatel se od něj může v průběhu vražedného konání i odchýlit z důvodu náhodně 

nastalé skutečnosti, která zabrání spáchání trestného činu tak, jak si jej pachatel ve své 

mysli naplánoval.
11

 

1.1.3. Znaky skutkové podstaty  

Abychom mohli určité protiprávní jednání označit jako trestný čin, musí 

pachatel svým počínáním naplnit znaky skutkové podstaty daného trestného činu.  

                                                      
10

 VANTUCH, Pavel. Trestní zákoník s komentářem, k 1.8.2011: komentář k zákonu č. 40/2009 Sb., ve 

znění pozdějších předpisů: informace z judikatury. 1. vydání. Olomouc: ANAG, 2011, s. 455 
11

 Tamtéž.  
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Objektem vraždy je lidský život. Pro správné trestněprávní posouzení určitého 

skutku je nutné exaktně vymezit okamžik, ve kterém lidský život začíná a ve kterém 

končí. Ustanovení § 142 TZ upravuje protiprávní jednání matky, která v rozrušení 

způsobeném porodem úmyslně usmrtí při porodu nebo bezprostředně po něm své 

novorozené dítě. Z dikce uvedeného paragrafu lze vyvodit odpovědnost matky za smrt 

dítěte již od začátku porodu, tedy začátek porodu by mohl být považován za okamžik 

započetí lidského života.
12

  

Přikláněla bych se spíše k názoru, že lidský život se stane chráněným zájmem, 

proti kterému vražda směřuje, až momentem vyjmutí živého lidského plodu z těla 

matky, tedy okamžikem, kdy se  lidský plod stane živou bytostí. 

Konec lidského života je otázkou nejen právní. Není snadné přesně vymezit 

moment, kdy lidský život zanikne, jelikož ve většině případů smrt nenastává během 

jediného okamžiku, umírání člověka může trvat i po delší dobu. Transplantační zákon
13

 

ve svém § 2 písm. e) vykládá pojem smrti jako ,,nevratnou ztrátu funkce celého mozku, 

včetně mozkového kmene“. Z dané formulace vyplývá, že člověk bude považován za 

mrtvého v případě, kdy jeho mozek přestane reagovat na vnější podněty, kdy zcela ztratí 

svoji funkci bez možnosti jejího navrácení.  

V této souvislosti bych zmínila, že trestní právo chrání i život člověka smrtelně 

nemocného, u něhož není naděje na vyléčení a je jisté, že smrt dříve či později nastane. 

Pokud by kdokoliv chtěl pomoci člověku smrtelně nemocnému zbavit ho utrpení tím, že 

předčasně ukončí jeho život, jakkoliv by bylo jeho chování motivováno snahou pomoci 

umírajícímu od nesnesitelných bolestí, takovéto jednání by bylo kvalifikováno jako 

trestný čin vraždy, popř. za splnění dalších zákonných podmínek jako trestný čin zabití 

dle § 141 TZ. 

Objektivní stránka vraždy spočívá v úmyslném usmrcení jiného člověka bez 

ohledu na to, jaký postup si pachatel k usmrcení oběti zvolil a bez ohledu na metody a 

prostředky, které byly k realizaci vražedného úmyslu pachatele použity.  

                                                      
12

 Srov. NOVOTNÝ, Oto, Rudolf VOKOUN, Pavel ŠÁMAL a kolektiv. Trestní právo hmotné. Zvláštní 

část. 6. vydání.  Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2010, s. 27 
13

 Zákon č. 285/2002 Sb. 
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Vražda patří mezi ty trestné činy, kterých se lze dopustit pouze úmyslně. 

V důvodové zprávě k trestnímu zákoníku je charakterizována jako ,,jednání (konání 

nebo opomenutí), kde úmysl pachatele (přímý nebo eventuální) se vztahuje jak 

k jednání, tak i k jeho následku“.
14

 Z uvedeného vyplývá skutečnost, při použití 

logického argumentu a contrario, že pokud by pachatel usmrtil jiného člověka 

z nedbalosti, jeho konání by nemohlo být hodnoceno jako vražda, ale jako trestný čin 

usmrcení z nedbalosti dle § 143 TZ. 

Subjektem neboli pachatelem vraždy může být každý z nás. Záleží pouze na 

našem morálním kreditu, na tom, jakou úctu chováme k životu druhých lidí, jakou 

hodnotu pro nás lidský život má a na množství dalších okolností, které předurčí, zda i 

my bychom se mohli stát pachateli výše specifikovaného trestného činu, jehož spáchání 

zasluhuje odsouzení celou lidskou společností. 

1.1.4. Právní úprava trestného činu zabití  

Od právní úpravy trestného činu vraždy je potřeba odlišit další typ úmyslného 

usmrcení, který byl do našeho právního řádu nově zaveden trestním zákoníkem 

účinným od 1. 1. 2010, a to trestný čin zabití upravený v § 141 TZ. Dikce citovaného 

ustanovení trestního zákoníku kvalifikuje zabití jako ,,úmyslné usmrcení člověka 

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

anebo v důsledku předchozího zavrženíhodného jednání poškozeného“. 

Odborná veřejnost upozorňovala na nedostatečnou právní úpravu úmyslného 

usmrcení, neboť nebylo možné od trestného činu vraždy odlišovat případy, kdy by 

pachatelovo konání bylo za jistých okolností více pochopitelné či ospravedlnitelné 

z pohledu obecně platných pravidel chování ve společnosti, i když stále by toto 

protiprávní jednání bylo kvalifikováno jako trestný čin, za který bude pachatel 

odpovědný, i když v rámci nižší trestní sazby. Jednalo se i o případy, kdy oběť svým 

nemorálním a odsouzeníhodným chováním ,,vyprovokovala“ smrtící útok pachatele, 

kdy ten byl trestně stíhán za vraždu. Jako příklad, právní teorií uváděný, lze uvést 

situaci ženy, která je dlouhodobě jak psychicky, tak i fyzicky  týrána svým manželem.
15

 

                                                      
14

 NOVOTNÝ, František a kolektiv. Trestní zákoník 2010: komentář, judikatura, důvodová zpráva. 

Praha: Euronion, 2010, s. 247 
15

 HOŘÁK, Jaromír. Vražda a zabití v novém trestním zákoníku. Bulletin advokacie. 2009, č. 10, s. 60 
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Během doby, kdy ji manžel ponižuje a fyzicky týrá, v ženě vůči němu narůstá nenávist a 

touha zastavit jeho trýznění. Po nějakou dobu týrání manželem trpí, možná i kvůli 

dětem, jelikož nechce dopustit, aby nevhodným a zavrženíhodným chováním jejich otce 

trpěly. Avšak po určitém čase se nakumuluje nashromážděný vztek a nenávist a vše 

vyvrcholí tím, že žena manžela, například při jeho dalším útoku, zabije. Dle předchozí 

trestněprávní úpravy by tato žena byla odpovědná za trestný čin vraždy.
16

 Nový trestní 

zákoník bude ve výše specifikované situaci příznivější a uvedený skutek bude, za 

splnění dalších podmínek, posuzovat jako trestný čin zabití dle § 141 odst. 1 TZ, 

přičemž manželovo chování by bylo dle dikce zákona nejspíše posuzováno jako 

předchozí zavrženíhodné jednání poškozeného. 

Domnívám se, že současná právní úprava dostatečným způsobem reaguje na 

problematiku vytýkanou odbornou veřejností. Systematika úmyslných usmrcení 

v novém trestním zákoníku více zohledňuje okolnosti spáchání činu, chování oběti 

k pachateli před činem, které mělo vliv na jeho rozhodnutí čin spáchat, pohnutku 

pachatele a tak dále. Současná úprava úmyslných usmrcení je diferencovanější 

v porovnání s předchozí právní úpravou, jelikož trestní zákoník účinný od 

1. 1. 2010 rozlišuje vraždu, zabití a vraždu novorozeného dítěte matkou.
17

 

1.2. Úprava vraždy v anglickém trestním právu 

V případě, že bychom se zajímali o úpravu vraždy v anglickém trestním právu, 

je nutno zmínit jeho zcela odlišný charakter v porovnání s naším platným právem. 

V Anglii a Walesu, kde anglické trestní právo nachází své uplatnění, patří mezi 

prameny práva především ,,common law“ neboli rozhodovací činnost tamních soudů a 

dále množství nesjednocených právních předpisů. Vražda ,,murder“ je zařazena mezi 

protiprávní jednání označovaná jako ,,homicide“, kdy pod dané označení spadají ještě 

trestné činy zabití, zabití novorozeného dítěte a množství specifických trestných činů, 

které trestněprávní odpovědností postihují usmrcení způsobené řízením automobilu.
18

 

Posledně jmenovaný delikt se svým zařazením zcela vymyká systematice úmyslných 

usmrcení upravených českým trestním zákoníkem. 

                                                      
16

 Srov. s § 219 zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon 
17

 Viz § 140, 141 a 142 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník 
18

 HERRING, Jonathan. Criminal law: text, cases, and materials. 4th edition. Oxford: Oxford University 

Press, 2010, s. 238 
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 Trestný čin vraždy se dle nauky anglického trestního práva skládá ze stránky 

vnější (actus reus) a vnitřní (mens rea). Vnější stránka spočívá v ,,neoprávněném 

usmrcení jiné osoby za Královnina míru“ a vnitřní stránka se zakládá na ,,úmyslu 

způsobit smrt či těžkou újmu na zdraví oběti“.
19

 Dle anglické nauky je tedy za vraždu 

považováno i jednání, kdy úmysl pachatele nesměřuje k usmrcení oběti, ale pouze ke 

způsobení těžké újmy na jejím zdraví. Oproti tomu naše trestní právo by protiprávní 

jednání, kde by úmysl pachatele směřoval ke způsobení těžké újmy na zdraví, 

subsumovalo pod ustanovení § 145 odst. 1. TZ a pohlíželo na něj jako na trestný čin 

těžkého ublížení na zdraví. 

 Judikaturou anglických soudů bylo rozhodnuto, že v situaci, kdy by pachatel 

zaútočil na dosud nenarozené dítě nacházející se v děloze matky, jež by se narodilo 

živé, avšak po narození by zemřelo v důsledku utrpěných zranění, byl by shledán 

vinným trestným činem vraždy.
20

 Z pohledu našeho trestního práva by však takovéto 

jednání nemohlo být kvalifikováno jako trestný čin vraždy, jelikož úmysl pachatele by 

zde směřoval k usmrcení dosud nenarozeného dítěte, jehož život není chráněn 

ustanoveními trestního zákoníku upravujícími vraždu z důvodu, že počátek lidského 

života je trestním právem upraven jako okamžik začátku porodu. Až od začátku porodu 

je lidský život chráněn a stává se objektem vraždy. 

 Jak již bylo výše uvedeno, dle anglického práva se pachatel dopustí vraždy i 

tehdy, pokud jeho úmysl nebude směřovat k usmrcení oběti, ale toliko ke způsobení 

těžké újmy na jejím zdraví. Zastánci tohoto pojetí uvádějí, že pokud pachatel oběť 

usmrtí, nezáleží na tom, zda takto činil s úmyslem ji usmrtit či jí způsobit těžkou újmu 

na zdraví, jelikož smrt oběti, jako následek požadovaný trestním právem, nastane.
21

 

Avšak dle mého názoru by měla být více řešena otázka zavinění. Měl by být brán větší 

ohled na skutečnost, čeho se pachatel chtěl primárně dopustit a k čemu tedy směřoval 

jeho úmysl. Domnívám se, že naše právní úprava v trestním zákoníku je oproti anglické 

v tomto směru propracovanější, když rozlišuje úmysl pachatele oběť usmrtit od úmyslu 

způsobit těžkou újmu na zdraví. Je podstatný rozdíl mezi případem, kdy se budu snažit 

někomu pouze ublížit na zdraví, i když zdravotní následky mého útoku může poškozený 

                                                      
19

 Tamtéž. 
20

 KUČERA, Pavel. Vražda v anglickém právu. Trestněprávní revue. 2008, roč. 7, č. 6, s. 172 
21

 Tamtéž, s. 174 
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nést několik let či doživotně, a  případem, kdy budu chtít někomu svým konáním 

přivodit smrt. Ti, kdo se dopustí úmyslného těžkého ublížení na zdraví, by neměli být 

trestáni stejně jako ti, kdo jiného úmyslně usmrtí. Pachatelé, kteří úmyslně přivodí 

druhému člověku těžké ublížení na zdraví si nezaslouží být označováni jako vrazi a 

důsledky takového označení nést po zbytek svého života.  

 Jako poslední odlišnost úpravy vraždy v anglickém právu bych zmínila okolnost, 

že musí být prokázáno ,,nade vší pochybnost“, že pachatel se dopustil daného skutku 

,,za Královnina míru“, jak již bylo uveden výše. Z této formulace vyplývá skutečnost, 

že bude vyloučena trestní odpovědnost za usmrcení nepřítele během probíhající války 

na válečném území. Pokud pachatel svým jednáním naplní vnější i vnitřní stránku 

trestného činu vraždy, bude odsouzen k nejvyššímu trestu, který je možné dle 

anglického práva uložit, a to k trestu odnětí svobody na doživotí.
22

 Co se týče ukládání 

trestu, myslím si, že naši zákonodárci by se měli anglickou úpravou nechat inspirovat a 

zpřísnit sankce za spáchání trestného činu vraždy.  

                                                      
22

 HERRING, Jonathan. Criminal law: text, cases, and materials. 4th edition. Oxford: Oxford University 

Press, 2010, s. 238-239 
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2. Kriminalistická charakteristika  

Má-li kriminalistika jako vědecká disciplína pomáhat orgánům činným 

v trestním řízení při odhalování, objasňování a předcházení trestné činnosti, musí se 

zabývat studiem zákonitostí a pravidel trestné činnosti. Poznáním trestného činu v celé 

jeho složitosti se kromě kriminalistiky zabývají i jiná vědní odvětví, jako například 

kriminologie a trestní právo, avšak z odlišného pohledu. Pro kriminalistiku jsou důležité 

pouze některé znaky trestného činu, přičemž ostatním znakům význam nepřikládá a 

nezaobírá se jimi. Tyto, pro kriminalistiku významné znaky trestného činu, musejí 

obsahovat velké množství potřebných informací, vyznačují se svou stálostí a 

specifičností, přičemž jsou objasnitelné podle metodiky vyšetřování vytvořené 

kriminalistickou vědou s ohledem na skutečnost, o vyšetřování jakého trestného činu se 

v daném případě jedná. Kriminalistická charakteristika zkoumá uvedené znaky 

trestného činu, které následně blíže charakterizuje a popisuje.
23

 

U trestných činů vražd kriminalistická charakteristika zahrnuje způsob jejich 

páchání, osobnost pachatelů, osobnost obětí a motiv vražd.  

2.1. Způsob páchání vražd 

Způsob páchání vražd je utvářen pod vlivem rozličných činitelů popisujících 

nejen nastalou situaci, během které se pachatel dopustil trestného činu, ale i osobnost 

pachatele, jeho vědomosti, zkušenosti, obvyklé vzorce chování a tak dále
24

, přičemž 

uvedené činitele  usnadňují policejním orgánům činnost při vyšetřování a pomáhají jim 

při vyhledávání osob, u kterých existuje podezření, že se mohli dopustit spáchání 

vraždy.  

Na základě skutečnosti, zda pachatel svůj vražedný útok dopředu promýšlel a 

připravoval či nikoliv, a dopustil se ho v náhlém hnutí mysli, kriminalistika rozlišuje: 

 

                                                      
23

 Viz MUSIL, Jan, Zdeněk KONRÁD a Jaroslav SUCHÁNEK. Kriminalistika. 2. přepracované a 

doplněné vydání. Praha: C. H. Beck, 2004, s. 31 
24

 PORADA, Viktor a kolektiv. Kriminalistika. Brno: CERM, 2001, s. 675 
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 vraždy nepřipravené, a  

 vraždy předem připravené. 

 

2.1.1. Vraždy nepřipravené 

 U vražd nepřipravených pachatel pojme úmysl trestný čin spáchat a bez ohledu 

na další okolnosti, které v daný okamžik nemusí být spáchání trestného činu nakloněny, 

bez promýšlení dalšího možného postupu koná a svou oběť usmrtí. Daná situace vytváří 

pro policejní orgány vhodnější podmínky k dopadení pachatele, jelikož ten v důsledku 

emočně vyhrocené situace neovládne své chování, reaguje neadekvátně a v důsledku 

nepromyšlení svého dalšího konání oběť zavraždí například na místě, kde se mohou 

v době útoku vyskytovat svědci nebo na místě, ke kterému má vztah či jako vražedný 

nástroj použije předmět, který je v době útoku dostupný a následně ho v možném návalu 

paniky zanechá na místě činu. Policejní orgán, který by dopadl pachatele, by měl mít na 

paměti důležitost prvního výslechu podezřelého, jelikož ten si dopředu nepromýšlel 

způsob, jakým by se mohl obhajovat, ani fiktivní tvrzení o tom, kde se mohl nacházet 

v době spáchání činu a tak dále. Je velice důležité první výslech provést dle 

kriminalistických taktických doporučení a podezřelého velmi detailně vyslechnout o 

všech okolnostech předcházejících vražednému útoku i nastalých během něj z důvodu, 

že podezřelý by si během doby, kterou stráví ve vazební věznici, mohl rozmyslet 

způsob své obhajoby a měnit tvrzení, doposud sdělená policejnímu orgánu, ve svůj 

prospěch.
25

 

 Mezi nepřipravené vraždy lze zařadit i situaci, kdy úmysl usmrtit oběť pojal 

pachatel dlouhou dobu před samotným vražedným útokem a mnohdy si i smrt oběti 

představoval či jí usmrcením vyhrožoval, nicméně žádné konkrétní kroky ke spáchání 

vraždy nečinil a čin si ani nepromýšlel. Stimulem, který pachatele utvrdí v úmyslu oběť 

usmrtit, bude až opakování okolnosti, která ho vedla k vražednému úmyslu, například 

opětovné podezření manžela, že ho manželka podvádí s jiným mužem.
26

 Lze usuzovat, 

                                                      
25

 MUSIL, Jan a kolektiv. Metodika vyšetřování jednotlivých druhů trestných činů. 1. vydání. Praha: 

Karolinum, 1992, s. 17 
26

 Tamtéž. 
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že nepřipravené vraždy budou nejčastěji páchány mezi rodinnými příslušníky nebo 

manžely vlivem nahromadění konfliktních situací a jejich vyhrocením či osobami pod 

vlivem alkoholu, jejichž schopnost racionálně jednat a uvažovat bude vlivem alkoholu 

oslabena. Navíc si osoby, jejichž chování je ovlivněno požitím alkoholu, takto dodají 

odvahu k jednání, kterého by jinak nebyly schopny. 

2.1.2. Vraždy předem připravené 

Jedná-li se o vraždy předem připravené, tak mezi přijetím rozhodnutí o usmrcení 

jiné osoby a realizací vražedného úmyslu pachatele uběhne delší časové období, během 

něhož má pachatel dost času vyhlédnout si svoji oběť a případně se s ní blíže seznámit, 

svůj čin naplánovat do nejmenších detailů, připravit si příhodné podmínky pro spáchání 

činu a k pozdějšímu nakládání s tělem oběti, má možnost zajistit si únikovou cestu 

z místa činu či fiktivní tvrzení o nemožnosti jeho přítomnosti na místě činu v době 

spáchání vraždy. Policejní orgány v tomto případě mají vyšetřování znesnadněné 

předchozím jednáním pachatele. Ten v rámci přípravy vraždy může oběť poté, co se s ní 

seznámí, vylákat na opuštěné místo, kde nebude hrozit přítomnost jakýchkoliv svědků, 

kteří by ho mohli z trestného činu usvědčit, může vytvářet předpoklady k možným 

inscenacím, které by pomohly spáchanou trestnou činnost utajit (například zfalšování 

dopisu na rozloučenou, pokud pachatel bude chtít předstírat sebevraždu oběti a tak 

dále). Policejní orgán vyšetřující vraždu musí brát ohled na to, že pachatel se bude 

snažit odstranit stopy trestného činu a po jeho spáchání bude konat kroky k utajení 

trestné činnosti a v případě, že bude zadržen jako podezřelý a vyslýchán o okolnostech 

spáchání vraždy, bude mít připravenou lživou výpověď o okolnostech činu podloženou 

do nejmenších detailů předem připraveným alibi.
27

 Úspěšnost vyšetřování bude záležet i 

na okolnosti, zda policejní orgán povede výslech podezřelé osoby dle taktických 

doporučení a bude schopen odhalit případnou nesrovnalost či rozpor v předem 

připravené výpovědi podezřelého, které by dopomohly ke zjištění, že výpověď není 

založena na pravdivých skutečnostech a tím pádem napomohly usvědčení možného 

pachatele.  

                                                      
27

 Tamtéž, s. 17-18 
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Co se týče vražd předem připravených autor Stach
28

, navíc od předchozího 

dělení, rozlišuje i vraždy připravované organizovanou skupinou, a to z důvodu 

rozmachu trestné činnosti, na jejímž páchání mají podíl právě organizované skupiny. 

Trestná činnost jimi páchaná je charakterizována chladnokrevným způsobem provedení, 

kdy pachatel neprojevuje nejmenší slitování s obětí, usmrtí ji útokem přímo mířeným na 

životně důležité orgány, jejichž poškození oběti zcela jistě přivodí smrt. Dalším 

charakteristickým rysem těchto vražd je skutečnost, že pachatelé mají důmyslně 

propracovaný způsob úniku z místa činu, jelikož jsou si vědomi nebezpečí, které pro 

jejich možné dopadení představuje právě únik z místa činu. Tato fáze páchání vraždy je 

pro každého pachatele velmi klíčovým momentem, jenž musí být proveden bezchybně a 

bez nejmenšího zaváhání dle předem připraveného plánu. 

2.2. Osobnost pachatele 

Pro orgány vyšetřující trestný čin vraždy jsou znalosti o osobnosti pachatele 

velmi důležité, aby mohlo dojít k jeho úspěšnému dopadení. Poznáním osobnosti 

pachatelů trestné činnosti a odhalováním příčin jejich nezákonného chování se zabývají 

psychologové, kteří jsou díky získaným informacím schopni objasnit motiv trestného 

činu, volbu konkrétní oběti či okolnost, proč pachatel spáchal trestný čin daným 

způsobem a tak dále. Získané informace jsou významné pro vymezení dalšího 

taktického postupu při jednání s osobou, která se dopustila protiprávního skutku.
29

 

Psychologové mohou být svými znalostmi a zkušenostmi týkajícími se osobnosti 

člověka nápomocni při vyhledávání osoby podezřelé ze spáchání vraždy, jelikož jsou 

schopni na základě odborné analýzy případu zúžit okruh možných pachatelů s ohledem 

na zjištěné poznatky. Avšak závěry psychologů, kteří jsou při vyšetřování vraždy 

přibráni policejními orgány jako konzultanti s odbornými znalostmi, nemusí vždy být 

stoprocentně platné, poněvadž osobnost každého pachatele je odlišná a závěry učiněné 

psychologem vztahující se k jednomu pachateli nemusí být, i za situace skutkově 

shodného případu, aplikovatelné na jinou osobu, jenž spáchala trestný čin vraždy. 

                                                      
28

 STACH, Jan. Metodika vyšetřování vražd. 1. vydání. Praha: Vydavatelství PA ČR, 2005, s. 16-18 
29

 ZÁHORSKÁ, Jindřiška. Psychologická intervence při vyšetřování trestných činů. 1. vydání. Praha: 

Portál, 2007, s. 48-49 
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Z kriminologických výzkumů a kriminalistických statistik vyplývají 

zevšeobecněné poznatky o pachatelích vražd. Dopouštějí se jich především osoby 

mladšího věku, ale ani mladiství pachatelé nejsou v dnešní době výjimkou. Co se týče 

mladistvých vrahů, často mohou pocházet z rodiny, která neplní svou funkci a vztahy 

mezi jejími členy jsou narušené. Rodiče mohou být rozvedeni a svému dítěti nevěnují 

dostatečnou pozornost či se ho snaží pouze majetkově zabezpečit, avšak neberou ohled 

na okolnost, že dítě může v narušené rodině citově strádat, přičemž absence citové 

výchovy ze strany rodičů a tedy emoční strádání dítěte může vést až k jeho deliktnímu 

chování. Pachatelé dosahují nižšího vzdělání, při studiu nevynikají dobrým prospěchem 

a není výjimkou ani nedostatečná docházka do školního zařízení. Často též pachatelé 

požívají alkohol či jiné návykové látky a pod jejich vlivem se dopouštějí nezákonného 

jednání, přičemž požití uvedených látek může sloužit i k dodání odvahy ke spáchání 

trestného činu. U osob, které se dopustí vraždy, nelze vyloučit možnost poruchy 

osobnosti, především u pachatelů recidivujících. Avšak vraždy se může dopustit i osoba 

bez psychopatických rysů osobnosti, i když pro mě je zcela nepochopitelné, že by byl 

duševně zdravý člověk schopen dopustit se takového činu. Na závěr bych zmínila, že 

většina pachatelů vražd je nadmíru agresivních a snadno se nechají vyprovokovat 

k patologickému chování a následně vražednému útoku podnětem, jenž by byl pro 

neagresivní osobu zcela irelevantní.
30

 

2.3.  Osobnost oběti  

Na základě kriminalistických a viktimologických výzkumů lze říci, že skoro 

v každém případě trestného činu vraždy existuje předchozí vztah mezi obětí a 

pachatelem, přičemž se může jednat o vztah dvou příbuzných osob, vztah mezi manžely 

či vztah osob, které se znají z pracovního kolektivu, jsou přátelé či sousedé a tak dále.
31

 

Tento vztah, existující již před spácháním vraždy, může ovlivnit způsob, jakým pachatel 

posléze oběť usmrtí. 

Také se může jednat i jen o krátkodobý vztah mezi obětí a pachatelem, který 

vznikne pouze pár okamžiků před spácháním vraždy, kdy pachatel si svou budoucí oběť 

                                                      
30

Tamtéž, s. 49-57 
31

 MUSIL, Jan a kolektiv. Metodika vyšetřování jednotlivých druhů trestných činů. 1. vydání. Praha: 

Karolinum, 1992, s. 22 
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vyhlédne například v prostředku městské hromadné dopravy, seznámí se s ní a poté 

vyčká vhodné příležitosti k uskutečnění svého vražedného úmyslu (například s obětí 

vystoupí na stejné zastávce pod záminkou skutečnosti, že mají část cesty společnou a na 

odlehlém místě či na místě, kde se nebudou vyskytovat možní svědci, oběť zavraždí).  

2.4. Motivy vražd 

Motiv vraždy je dalším významným prvkem kriminalistické charakteristiky 

trestného činu. Motivů, v důsledku kterých se pachatelé dopouští vražedného konání, je 

velké množství. Dále bych blíže nastínila pouze motiv vyplývající z rodinných vztahů či 

vztahů obdobných rodinným . 

2.4.1. Motivy vyplývající z rodinných vztahů a vztahů obdobných rodinným  

Obecně se dá říci, že vraždy jsou nejčastěji páchány právě z uvedeného motivu. 

Může se jednat o situaci dlouhodobě neřešených konfliktů, přičemž mezi obětí a 

pachatelem dojde jednoho dne k vyvrcholení nahromaděného napětí a následně 

k vražednému útoku. Vraždy mezi rodinnými příslušníky jsou velmi často 

charakterizovány velkou mírou brutality, jelikož pachatel zaútočí na oběť v afektu, 

v důsledku reakce na vyhrocení momentálně nastalé situace, a zasadí jí několik 

smrtelných ran.
32

 

Před účinností nového trestního zákoníku by za vraždu spáchanou z motivu 

vyplývajícího z rodinných vztahů bylo možno považovat i usmrcení takzvaného 

,,domácího tyrana“, který by byl zavražděn manželkou či partnerkou, na nichž se po 

dlouhou dobu dopouštěl fyzického či psychického násilí či které nebyly schopny dále 

snášet násilí, jehož se dopouštěl na jejich dětech. Avšak od 1. 1. 2010 by takovéto 

jednání bylo nejspíše posuzováno, s ohledem na okolnosti případu, jako trestný čin 

zabití dle § 141 TZ. 

Pod motiv vyplývající ze vztahů obdobných vztahům rodinným by se zařadil i 

případ, kdy se pachatel nedokázal smířit s okolností, že jeho partnerka se s ním rozešla a 

danou situaci vyřešil její vraždou, jako obviněný Jan Smejkal, který nebyl schopen 

                                                      
32

 ZÁHORSKÁ, Jindřiška. Psychologická intervence při vyšetřování trestných činů. 1. vydání. Praha: 

Portál, 2007, s. 74-75 
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akceptovat fakt, že ho partnerka opustila. Každý den na ni čekal před zaměstnáním, 

snažil se s ní sejít, posílal jí vzkazy, avšak bez jakékoliv odezvy z její strany. Ve své 

výpovědi uvedl: ,,Řekl jsem si, že na ni počkám, až půjde ráno do práce, že si všechno 

definitivně vysvětlíme. Pro případ, že bych Vendulku ztratil, jsem se rozhodl vzít si život, 

a proto jsem napsal dopis na rozloučenou. Vzal jsem si kuchyňský nůž, který jsem nosil 

už pět dní, od chvíle, co jsem začal uvažovat o sebevraždě … Těsně před domem jsme se 

začali hádat. Držel jsem Vendulku v podpaží, chtěla se mi vytrhnout, ale já měl větší 

sílu a tak to nedokázala. Začala křičet. Já v tu chvíli vytáhl nůž a bodl jsem ji do prsou. 

Vendulka spadla na zem. Já nevěděl, jestli je mrtvá nebo zraněná. Utekl jsem.“ 
33

 

Ve výše uvedeném případu obviněného Jana Smejkala se jednalo o trestný čin 

vraždy kvalifikovaný dle ustanovení § 140 TZ.  

2.5. Zhodnocení současného stavu rozpracování dané problematiky 

V první polovině dvacátého století byla v naší odborné literatuře problematika 

vyšetřování vražd zpracována velmi sporadicky. Nebyly vydávány odborné učební texty 

ani monografická díla, která by se zabývala danou problematikou. Spíše v odborných 

časopisech vycházely články kasuisticky popisující konkrétní případy vražd, jenž byly 

v dané době spáchány. 

Ve druhé polovině dvacátého století začaly být v naší odborné literatuře 

vydávány učební texty i monografická díla zabývající se problematikou vyšetřování 

vražd a současně byly vydávány odborné časopisy, například Kriminalistický sborník. 

Tento odborný časopis je vydáván od roku 1957 a byly v něm publikovány články o 

trestných činech vražd, zpravidla kasuisticky popisující daný případ. 

V roce 1964 vznikla na Právnické fakultě Univerzity Karlovy katedra 

kriminalistiky, když tato skutečnost měla zajisté vliv na okolnost, že u nás začalo 

vznikat více odborných učebních textů a monografií zabývajících se vyšetřováním 

vražd.  

                                                      
33

 Viz ŠULC, Viktorín. Anděl se zlomenými křídly. Kriminalistický sborník. 2002, č. 4, s. 50-51  
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Pješčak byl československým odborníkem z oboru kriminalistiky, v roce 1965
34

 

vydal svoji první publikaci a v následujících letech vypracoval učebnici 

kriminalistiky.
35

 V roce 1968 bylo vydáno skriptum
36

 pro studenty Právnické fakulty 

Univerzity Karlovy. Thon
37

 napsal v roce 1973 příručku o metodice vyšetřování vražd. 

Československý autor Penzeš
38

 vydal v roce 1975 učebnici kriminalistiky, která 

obsahovala i problematiku metodiky vyšetřování vražd. Pješčak
39

 vypracoval v roce 

1983 učební text týkající se nejen metodiky vyšetřování vražd. 

V odborném časopise Kriminalistický sborník bylo v 70. a 80. letech 

publikováno značné množství článků o vraždách, tyto obsahovaly kasuistický popis 

případu, jako například článek Od opilství k vraždě
40

, Motiv k vraždě
41

, Vila Marie
42

 a 

další. Mně osobně se zdál velmi zajímavý článek Slezský Vampír autora Musila
43

 

popisující případ série sadistických vražd, které byly spáchány v Polsku. Pachatel své 

oběti ve většině případů utloukl ranami do hlavy kovovou tyčí, útočil na osamělých 

cestách či pěšinkách, přičemž sadistické vraždy, které ukájely jeho sadistické sexuální 

sklony, začal páchat poté, co ho opustila manželka. V roce 1975 byl pachatel, 

přezdívaný ,,slezský vampír“, odsouzen k trestu smrti. 

V 90. letech dvacátého století bylo publikováno několik učebních textů 

obsahujících kapitolu o metodice vyšetřování vražd, například od autora Konráda
44

, kde 

spoluautorem kapitoly o vyšetřování vražd byl Porada, či od autora Musila
45

. Nelze 

                                                      
34

 PJEŠČAK, Ján. Vyšetrovacie verzie: kriminalistická studia. 1. vydání. Praha: nakladatelství 

Československé akademie věd, 1965, 270 s. 
35

 PJEŠČAK, Ján. Kriminalistika: učebnice pro právnické fakulty. 1. vydání. Praha: Naše vojsko, 1982, 

277 s. a v roce 1986 bylo vydáno druhé vydání této učebnice 
36

 BÁRTA, Bohumil, Josef POLÁČEK a Jiří POUPĚ. Metodika vyšetřování vražd, sebevražd a 

podezřelých úmrtí. Praha: Univerzita Karlova, 1968, 65 s. 
37

 THON, Jindřich. Vraždy – řízení kriminalistické činnosti. Praha: Federální ministerstvo vnitra, 1973, 

146 s. 
38

 PENZEŠ, Ľudevít. Kriminalistika: metodika vyšetřování jednotlivých druhů trestných činů. Praha: 

Federální ministerstvo vnitra, 1975, 369 s. 
39

 PJEŠČAK, Ján. Metodika vyšetřování jednotlivých druhů trestných činů. 1. vydání. Praha: Státní 

pedagogické nakladatelství, 1983, 196 s. 
40

 KROULÍK, Pavel. Od opilství k vraždě. Kriminalistický sborník. 1979, č. 2. s. 92-101 
41

 HYBLER, Vladimír a Oldřich SLABÝ. Motiv k vraždě. Kriminalistický sborník. 1979, č. 3, s. 137-141 
42

 NEDĚLA, Josef a Jiří KADEŘÁVEK. Vila Marie. Kriminalistický sborník. 1980, č. 1, s. 71-76 
43

 MUSIL, Jan. Slezský vampír. Kriminalistický sborník. 1978, č. 1, s. 35-43 
44

 KONRÁD, Zdeněk. Metodika vyšetřování jednotlivých druhů trestných činů. 1. vydání. Praha: 

Policejní akademie ČR, 1995, 212 s.; KONRÁD, Zdeněk a Viktor PORADA. Metodika vyšetřování 

vybraných druhů trestných činů. 1. vydání. Praha: Armex, 1996, 119 s.  
45

 MUSIL, Jan a kolektiv. Metodika vyšetřování jednotlivých druhů trestných činů. 2. vydání. Praha: 

Karolinum, 1993, 180 s. 

http://kni.polac.cz/cgi-bin/tinweb2/k6?ST=03&SID=0041B73773&L=07&KDE=019&RET=Penze%C5%A1%2C+%C4%BDudev%C3%ADt
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opomenout, že v této době byla vydána kniha Practical Homicide Investigation 

amerického autora Vernona.
46

 

V roce 2001 vypracoval slovenský autor Nesvadba
47

 a v roce 2005 Stach
48

 

monografii zabývající se vyšetřováním vražd.  

 

3. Stopy trestného činu  

Během páchání skutku na sebe vzájemně působí  jeho jednotlivé prvky, zvláště 

pak pachatel spolu s předměty, jenž ke spáchání činu použil, okolní hmotné prostředí, 

předně místo činu či předmět útoku, a vědomí osob, které byly přítomny spáchání 

skutku. Takové působení má za následek odraz ve formě změn ve hmotném prostředí či 

ve vědomí osob.
49

 

Jako kriminalistickou stopu lze označit jakoukoliv změnu utvořenou ve 

hmotném prostředí či ve vědomí osoby, jež je v příčinné či přinejmenším lokální anebo 

časové souvislosti se skutečností relevantní pro vyšetřování trestného činu, svým 

obsahem poskytuje relevantní informace a tyto informace jsou poznatelné, využitelné a 

vyhodnotitelné prostřednictvím dostupných kriminalistických vědeckých postupů. 

Abychom mohli hovořit o kriminalistické stopě, je též potřebné, aby tato změna trvala 

od okamžiku  vzniku do jejího zajištění kriminalisty, v opačném případě by předmětná 

stopa zanikla a byla bez kriminalistického významu. Kriminalistickou hodnotu stop lze 

shledávat v prvé řadě v tom, že je možno je využít během kriminalistické identifikace, 

procesu, při kterém se určuje, jakým činitelem byla stopa utvořena. Hodnota stop se 

nalézá též ve skutečnosti, že stopa poskytuje podstatné informace o způsobu spáchání 

skutku, o osobách na něm se podílejících a tak dále. 
50

 

Stopy jsou kriminalistickou teorií dělené na:  

                                                      
46

 VERNON, J. GEBERTH. Practical Homicide Investigation: Tactics, Procedures and Forensic 

Techniques. 2nd edition. Boca Raton,CRC Press, 1993, 599 s. 
47

 NESVADBA, Antonín. Vyšetrovanie trestných činov vražd. Bratislava: Akadémia Policejného zboru 

SR, 2001, 107 s. 
48

 STACH, Jan. Metodika vyšetřování vražd. 1. vydání. Praha: Vydavatelství PA ČR, 2005, 56 s. 
49

 STRAUS, Jiří a kolektiv. Kriminalistika, kriminalistická technika (pro kvalifikační kurs 

kriminalistických expertů). 2. vydání. Praha: Vydavatelství PA ČR, 2006, s. 11 
50

 Tamtéz, s. 12-14 



 21 

 paměťové čili nacházející se ve vědomí osob a 

 materiální neboli hmotné. 

Je nezbytné činit rozdíl mezi stopou a důkazem, jak je poznamenáno v článku 

Oldřicha Šídla uveřejněném v roce 2008 v odborném časopise Kriminalistika.
51

 

Při spáchání vraždy dochází ke vzniku více druhů kriminalistických stop, a to 

v souvislosti se skutečností, jakým způsobem byla vražda spáchána, pomocí jakých 

předmětů či nástrojů, na jakém místě, kdo byl pachatelem a tak dále. Všechny uvedené 

okolnosti mají rozhodující vliv na to, jaké stopy budou moci kriminalističtí odborníci na 

místě činu či na těle oběti či na dalších místech nalézt.  

3.1. Paměťové stopy 

Paměť je definována jako ,,schopnost organismu přijímat, uchovávat a 

vyvolávat přechodné vjemy, a to i po odeznění vyvolávajících podnětů“. Paměťové 

stopy jsou pro kriminalisty hodnotné z hlediska možnosti získat z nich informace 

týkající se vyšetřované události, zejména od svědků této události.
52

 

Uvedený druh stop nejčastěji vzniká ve vědomí osob, které svými smysly 

pozorovaly vraždu či některou z jejích fází. Svědci mohli pozorovat přípravu vraždy, 

zaznamenat pohyb pachatele před vraždou, jeho příchod na místo činu či pohyb a 

chování po spáchání činu, konflikt mezi obětí a pachatelem, který předcházel 

vražednému konání či přímo pozorovat průběh vraždy a tak dále. Pokud by se podařilo 

oběti přežít vražedný útok, v její paměti by se nacházelo množství stop, jež by následně 

mohlo vést k odhalení pachatele. Skutečnost, že pachatel usmrtí svou oběť, se mu 

hluboce vryje do paměti, emoční vypětí, které při vražedném konání prožíval, upevňuje 

stopy v jeho vědomí a z tohoto důvodu je schopen i po delším časovém úseku od 

spáchání vraždy skutek do nejmenších podrobností popsat, pokud se rozhodne sdělit 

                                                      
51

 Viz ŠÍDLO, Oldřich. Stopa, důkaz, věc doličná. Kriminalistika. 2008, č. 1, s. 61-62, kde se autor 

zabývá pojmy stopa, nositel stopy a důkaz 
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 HESS, Ladislav a Jiří STRAUS. K významu paměťové stopy. Kriminalistika. 2003, s. 264-270 
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kriminalistům potřebné informace. V případě, že by nebyl ochoten s kriminalisty 

spolupracovat, paměťové stopy z jeho vědomí nebude možno získat.
53

 

3.2. Materiální stopy 

Z kriminalistických poznatků vyplývá, že biologické stopy, mezi které se řadí 

vlákna tvořící oděv pachatele, stopy jeho zaschlé krve, nepatrné částečky kůže, vlasy či 

sekrety a tak dále, se ve většině případů vražd budou nalézat na těle oběti, za jejími 

nehty v případě, že se bránila útoku pachatele, jehož ve snaze uprchnout vražednému 

útoku poškrábala či jiným způsobem poranila. Uvedené stopy patřící oběti se mohou 

zachovat i na těle pachatele a v takovémto případě bude možné na jejich základě určit 

totožnost pachatele, dokázat styk s obětí v čase spáchání vraždy či stanovit způsob 

usmrcení. Když se pachatel snaží usmrtit oběť, ve většině případů vzniknou na těle 

oběti stopy po násilném konání, ze kterých je možné například zjistit, jaký předmět či 

zbraň pachatel použil k usmrcení.
54

 

 

3.2.1. Biologické stopy 

V případě, že kriminalisté naleznou na místě činu či na těle oběti nebo pachatele 

biologický materiál jako například nepatrné části kůže či jiných tkání, vlasy, lidské 

sekrety a podobně, je možné ho podrobit expertnímu zkoumání ke zjištění profilu DNA 

a následně tento porovnat s profily uloženými v Národní databázi DNA.  

Biologický vzorek pro provedení analýzy DNA je možno získat takzvaným 

bukálním stěrem dutiny ústní, kterým se odebírá genetický materiál ze sliznice dutiny 

ústní. Tímto postupem není zasahováno do integrity člověka, jehož DNA je potřeba 

získat. Ovšem i jinými způsoby, než je takzvaný bukální stěr či odběr krve, lze 

genetický materiál získat. Mikroskopické části kůže odlupující se z těla člověka a 

zachycující se na objektech, s nimiž jsme každodenně v kontaktu, zvláště na oblečení, 

spodním prádle, prstýncích a tak dále, mohou sloužit jako zdroj genetického materiálu 

pro analýzu DNA. Vzorky získané tímto způsobem je nutné opatřit vždy nejméně tři, a 
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to z důvodu, aby provedená expertiza DNA byla dostatečným způsobem přesvědčivá 

v potvrzení výskytu genetického materiálu daného člověka.
55

  

K vytvoření databáze DNA je zapotřebí, aby policisté měli možnost odebírat 

biologické vzorky. Právní základ pro jejich odebírání je dán ustanoveními TŘ.
56

 

Možnost odebírání vzorků DNA upravuje i zákon o Policii České republiky.
57

  

Z judikatury
58

 vyplývá, že ,,odběr krve, který byl proveden před zahájením 

trestního stíhání postupem podle § 158 odst. 3 písm. e) TŘ, není vyšetřovacím úkonem, 

nemusí mu být přítomen obhájce (ani v případě nutné obhajoby) a není povinnost 

policejního orgánu obhájce o takovém úkonu vyrozumívat“. Úkony dle § 114 TŘ nelze 

považovat za činěné v rozporu se zásadou zákazu sebeobviňování, pokud jsou 

prováděny nikoliv aktivním jednáním podezřelé či obviněné osoby, avšak pouze 

strpěním provedení těchto úkonů. Orgány činné v trestním řízení jsou oprávněny k užití 

zákonných donucovacích prostředků, aby si zajistily spolupráci osoby, od které 

potřebují biologický materiál získat.  

Příslušníci policie jsou na základě stávající právní úpravy oprávněni odebírat 

biologické vzorky, jež umožňují získání profilu DNA od osob, které jsou obviněné ze 

spáchání úmyslného trestného činu či jsou z jeho spáchání podezřelé. Mezi odbornou 

veřejností panují neshody ohledně stanovení okruhu úmyslných trestných činů, u 

kterých by měli být policisté oprávněni odebrat vzorek DNA. Někteří odborníci jsou 

proti stávající úpravě, jiní vyžadují stanovení určité pevné hranice trestní sazby, od 

které by policisté měli uvedené oprávnění. Je skutečností, že plošné odebírání vzorků 
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obsahujících genetickou informaci u všech úmyslných trestných činů může jistě nést 

riziko odsouzení nevinného člověka z důvodu částečné shody DNA vzorků, avšak dle 

mého názoru je stávající právní úprava vhodně formulována. Jako příklad svědčící ve 

prospěch této teze bych uvedla vraždu Aničky Janatkové, médii velmi rozebíraný 

případ. Její vrah, Otakar T., byl kriminalisty odhalen právě díky možnosti odběru 

vzorků obsahujících genetickou informaci u všech úmyslných trestných činů, jelikož 

jeho vzorek byl v Národní databázi DNA z důvodu jeho předchozí majetkové trestné 

činnosti, přičemž při porovnání se vzorky nalezenými na místě činu kriminalisté našli 

shodu. Další možností by bylo ponechat rozhodování o tom, u kterých trestných činů 

bude možné odebírat biologické vzorky a uchovávat je v databázi DNA, na úvaze soudu 

při rozhodování jednotlivých případů.  

Národní databáze DNA je upravena v Závazném pokynu policejního prezidenta 

č. 88/2002 k naplňování, provozování a využívání Národní databáze DNA. Jedná se o 

vnitřní pokyn určený pro činnost Policie ČR, státních zastupitelství, soudů a tak dále, 

který není znám neodborné veřejnosti. Národní databáze DNA je zde upravena jako 

expertizní informační systém provozovaný Policií ČR, jenž obsahuje osobní a další 

údaje, na jejichž základě je možné identifikovat osobu a dále obsahuje nezbytné 

příslušenství potřebné k řádnému provozování a fungování této databáze. Genetické 

informace obsažené ve vzorcích DNA, jež se v Národní databázi DNA vedené 

Kriminalistickým ústavem Praha Policie České Republiky uchovávají, je následně 

možno v rámci prověřování skutečností důvodně nasvědčujících tomu, že byl spáchán 

trestný čin či v rámci jeho vyšetřování, porovnávat s genetickými informacemi 

získanými ze vzorků nalezených na místě činu a dospět tím k identifikaci možného 

pachatele, avšak pouze v taxativně uvedených případech. 
59

 

 Ustanovení § 65 odst. 5 zákona o Policii České republiky upravuje povinnost 

policie zlikvidovat osobní údaje o genetickém vybavení osoby získané z biologických 

vzorků tehdy, pokud jejich zpracování není nezbytné pro účely předcházení, 

vyhledávání nebo odhalování trestné činnosti anebo stíhání trestných činů nebo 

zajišťování bezpečnosti České republiky, veřejného pořádku nebo vnitřní bezpečnosti.  
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Citované ustanovení může v praxi přinášet problémy týkající se jednotné 

interpretace. Není zde výslovně formulována povinnost zlikvidovat údaje o genetickém 

vybavení osob, jejichž trestní stíhání bylo zastaveno či nedošlo k pravomocnému 

odsouzení. Tyto osoby budou zcela jistě požadovat odstranění jejich genetického profilu 

z databáze DNA s ohledem na skutečnost, že zpracování osobních údajů není nadále 

nezbytné, poněvadž nebyla shledána vina těchto osob, zatímco policejní orgány mohou 

mít odlišný názor a žádat uchování informací v databázi DNA s odůvodněním potřeby 

prevence páchání trestných činů. 
60

  

Co se týče povinnosti zlikvidovat údaje obsažené v Národní databázi DNA je 

klíčové rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ze dne 4. 12. 2008 ve věci 

S. a Marper proti Spojenému Království, ve kterém bylo rozhodnuto, že ,,uchovávání 

vzorků DNA, buněčné tkáně a otisků prstů osob v minulosti podezřelých a obviněných z 

páchání trestné činnosti, kterým se však vina nikdy neprokázala, je v rozporu s článkem 

8 odst. 1 Úmluvy o ochraně základních lidských práv a svobod, neboť nesplňuje 

kritérium nezbytnosti opatření v demokratické společnosti“.
61

 

S ohledem na uvedené skutečnosti se domnívám, že je možné konstatovat, že u 

osob, u nichž nedošlo k pravomocnému odsouzení, nebyly shledány vinnými a přesto je 

jejich genetická informace uchovávaná v Národní databázi DNA, je takto činěno 

v rozporu s Úmluvou o ochraně lidských práv a základních svobod a v rozporu se shora 

citovaným rozhodnutím. Nesouhlasím s tezí, že by další uchovávání genetické 

informace těchto osob bylo shledáno nezbytným v demokratické společnosti či 

nezbytné pro předcházení, vyhledávání nebo odhalování trestné činnosti či stíhání 

trestných činů. 

Dle mého názoru by bylo vhodné, aby ustanovení § 65 odst. 5 zákona o policii 

bylo nově formulováno tak, že bude výslovně upravovat povinnost policie zlikvidovat 

osobní údaje o genetickém vybavení osoby, jež nebyla pravomocně odsouzena, nebyla 

shledána vinnou za úmyslný trestný čin. Současná právní úprava připouští možnost 

interpretace ve prospěch tvrzení, dle kterého není potřeba likvidovat genetické profily 

osob, jež nebyly shledány vinnými ze spáchání úmyslného trestného činu.  
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3.2.2. Pachové stopy 

Metoda pachové identifikace prostřednictvím speciálně vycvičeného psa je 

odvětvím kriminalistické olfaktoriky. Při vyšetřování vražd ji lze využít k identifikaci 

podezřelé osoby, a to způsobem komparace její pachové stopy s pachovou stopou 

nalezenou na místě činu, kdy pes vycvičený speciálně pro takovou činnost porovnává 

shodu uvedených pachů. Takto vycvičeného psa lze využít při pátrání po pachateli, 

kterému se podařilo uniknout z místa činu či po osobě podezřelé, a to způsobem, že pes 

osobu podezřelou vystopuje na základě pachových stop z místa činu a následně označí  

štěkáním či ji identifikuje na podkladě objektu, s nímž přišla podezřelá osoba či 

pachatel do kontaktu a z něhož pes vycítil jejich pachovou stopu. 
62

 

Pachové stopy z místa činu jsou snímány a následně vyhodnocovány postupem, 

jehož pravidla jsou formulována Závazným pokynem policejního prezidenta č. 140 ze 

dne 30. 1. 2002, kterým je vymezen jednotný postup pro provádění pachové 

identifikace. Zajištění pachové stopy je nutno provést ihned po zahájení ohledání místa 

činu před zajištěním dalších druhů stop, a to z míst, na kterých se pachatel mohl 

pohybovat či z předmětů, s nimiž mohl manipulovat a na kterých lze předpokládat 

největší výskyt jeho pachových stop. Pachová stopa se získá přiložením pachového 

snímače na místo či předmět, z něhož ji chceme získat, poté se uloží do skleněné lahve, 

jež byla předem sterilizována. Z těla podezřelé osoby se odebere prostřednictvím 

pachového snímače srovnávací pachová konzerva. V poslední fázi dochází ke 

srovnávání pachové konzervy sejmuté z místa činu či předmětu doličného s pachovou 

konzervou odebranou podezřelé osobě, a to využitím čichových vlastností vycvičeného 

psa, který, pokud mezi nimi nalezne shodu, označí ji zalehnutím u příslušné skleněné 

lahve. Je nutné upozornit na skutečnost, že zajištění pachové stopy na místě činu, odběr 

srovnávacího vzorku podezřelé osobě a jejich následné porovnání musí provádět vždy 

jiná osoba. 
63

  

Ještě před tím, než se přistoupí ke srovnání pachové konzervy z místa činu 

s pachovou konzervou podezřelé osoby, učiní se kontrola takzvané ,,náhodné 
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zajímavosti“ pro psa, jenž bude pachovou identifikaci provádět, a to zjištěním, zda pes 

nebude reagovat na některou z pachových konzerv. Pokud ano, bylo by nutné danou 

konzervu vyměnit a v případě, že by se jednalo o pachovou konzervu z místa činu, 

nemohl by být tento pes k další pachové identifikaci využit. 
64

 

V případě, že při pachové identifikaci pes nalezne shodu mezi pachovými 

konzervami, nelze na takovou skutečnost nahlížet jako na okolnost, že podezřelá osoba 

je pachatelem vraždy, nýbrž jako na okolnost, že se nalézala na místě činu či mohla být 

ve styku s předmětem z místa činu. Otázka toho, zda lze pachové stopy považovat za 

důkaz v trestním řízení, je problematická. Jak již bylo shora uvedeno, pokud se pachová 

stopa obviněné osoby nacházela na místě činu, není možné z dané okolnosti bez 

provádění dalších důkazů vyvozovat, že tato osoba vraždu spáchala, nýbrž to, že se ,,s 

největší pravděpodobností nacházela na místě, kde měl být trestný čin spáchán, nebo že 

přišla do kontaktu s předměty, kterými nebo na kterých byl trestný čin spáchán“. Soudní 

praxe považuje pachové stopy, s ohledem na výše uvedené skutečnosti, za důkaz 

nepřímý a podpůrný, kdy pouze na základě tohoto důkazu nelze odsoudit určitou osobu 

za spáchání například vraždy za situace, kdy by soud neměl jiné přímé důkazy 

prokazující vinu obviněného a svá tvrzení by měl podložená pouze nepřímými důkazy 

,,netvořícími nepřetržitý řetěz důkazů“, jež by prokazovaly vinu obviněného, jak je 

požadováno zásadami pro dokazování v trestním řízení. 
65

 

Zásada materiální pravdy obsažená v ustanovení § 2 odst. 5 TŘ požaduje, aby 

orgány činné v trestním řízení postupovaly při vyšetřování trestných činů tak, ,,aby byl 

zjištěn skutkový stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti“. Domnívám se, že 

v případě, kdy by soud uznal obviněného vinným vraždou pouze na základě pachových 

stop, nebylo by jeho rozhodnutí v souladu s uvedenou zásadou, a to z důvodu, že by 

soud neměl svá tvrzení podložená přímými důkazy prokazujícími vinu obviněného. 

Pokud by případné další dokazování neodstranilo důvodné pochybnosti soudu o jeho 

vině, dle mého názoru by soud nemohl odsuzující rozsudek vydat.  

S ohledem na dikci ustanovení § 89 odst. 2 TŘ, které stanoví: ,,za důkaz může 

sloužit vše, co může přispět k objasnění věci“, lze usuzovat, že pokud pachové stopy 
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budou splňovat obecné náležitosti stanovené pro důkazní prostředky trestním řádem, lze 

je jako důkazní prostředek použít, přestože postup pro jejich snímání a následné 

vyhodnocování je dán shora uvedeným Závazným pokynem policejního prezidenta, 

nikoliv trestním řádem. Dle mého názoru by bylo vhodné, aby postup provádění metody 

pachové identifikace byl upraven zákonem čili trestním řádem. Pokud by k takové 

úpravě došlo, domnívám se, že by bylo možné pachové stopy hodnotit i jako důkaz 

přímý, za splnění dalších zákonných podmínek, nikoliv pouze jako důkaz nepřímý a 

podpůrný, avšak zajisté je nejdříve potřeba kvalitní zákonné úpravy, která by stanovila 

závazný postup pro metodu pachové identifikace.  

Dle judikatury
66

 je sejmutí otisku pachových stop ,,neinvazivní metoda odběru 

biologického materiálu, která není spojena s nebezpečím pro zdraví osoby, jež se jí 

podrobuje, je spojena jen s nepatrným zásahem do fyzické integrity, osobu nezatěžuje 

ani po psychické stránce. Odorologická expertiza a veškeré úkony s ní související se 

svým charakterem blíží znaleckému posudku, a proto není potřeba obhájce o takovémto 

úkonu vyrozumívat. Neúčast obhájce na tomto úkonu nemá žádný vliv na procesní 

účinnost důkazu v soudním řízení“. Z uvedeného vyplývá, že účast obhájce na 

provádění metody pachové identifikace není potřebná, tedy nelze tuto metodu 

považovat za vyšetřovací úkon dle ustanovení § 165 odst. 2 TŘ, kterému je obhájce 

oprávněn být přítomen již od zahájení trestního stíhání.  
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4. Typické vyšetřovací situace charakterizované zvláštními 

počátečními úkony 

 

Při vyšetřování vražd se kriminalisté mohou setkat s různými vyšetřovacími 

situacemi, avšak nejtypičtějšími z nich jsou případy, kdy: 

 mrtvola není nalezena, přičemž existuje podezření ze spáchání vraždy, 

 mrtvola je nalezena, známa totožnost, 

 mrtvola je nalezena, avšak neznámé totožnosti. 

Při vyšetřování uvedených situací jsou s ohledem na okolnosti případu prováděny  

počáteční úkony, které se diferencují s přihlédnutím ke skutečnosti, zda byla mrtvola 

nalezena či nikoliv, a které by měly vést k úspěšnému odhalení pachatele a vyřešení 

celého případu.  

4.1. Mrtvola není nalezena, přičemž existuje podezření z vraždy 

V této situaci se bude jednat o případy pohřešovaných osob, kdy na jejich násilnou 

smrt bude usuzováno na základě jiné okolnosti, než jakou je nalezení mrtvého těla. 

Podezření ze spáchání vraždy může vznikat například tehdy, když pohřešovaná osoba 

opustila své bydliště, aniž by z jejího jednání bylo možno usuzovat, že tak učinila 

dobrovolně, či se nalezl automobil pohřešované osoby zanechaný na opuštěném místě. 

Další okolností nasvědčující násilné smrti pohřešované osoby je fakt, že je možno nalézt 

kriminalistické stopy, z nichž lze usuzovat na možnost násilné smrti, například stopy po 

zápase osob, stopy krve. Takové stopy je nutno pečlivě zajišťovat z důvodu jejich 

následného využití v případě, že by mrtvola byla nalezena. 
67

 

Jedním z počátečních úkonů bude výslech osoby, která oznámila skutečnost, že 

osoba je pohřešována a výslech blízkých osob pohřešovaného. Kriminalista provádějící 

výslech by měl mít na paměti, že mezi těmito osobami se může nacházet pachatel 
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vraždy, a že jejich výpovědi se nemusejí zakládat na pravdě. Měl by výslech provádět 

na základě taktických doporučení, zjišťovat vztah pohřešovaného a těchto osob či 

existenci konfliktů mezi nimi. Dále by měl kriminalista výslechem zjišťovat, jaké 

oblečení měla pohřešovaná osoba na sobě v době, kdy byla naposledy viděna, jaké věci 

měla u sebe, jejich detailní popis, s kým byla naposledy viděna, za jakých okolností, zda 

měla plány do budoucna a tak dále. 
68

 

Dalším počátečním úkonem by měla být prohlídka bytu či pracoviště pohřešované 

osoby, kde lze nalézt množství kriminalistických stop. Předmětem prohlídky by se měly 

stát osobní věci pohřešované osoby, její počítač, elektronický diář, korespondence a 

další věci, z nichž lze zjistit informace důležité pro vyšetřování. Korespondenci 

pohřešované osoby je nutné prohlédnout z důvodu zjištění dalších informací mimo jiné i 

o možném podezřelém, který pohřešované osobě například vyhrožoval. Kriminalisté by 

se měli snažit získat informace o vztazích pohřešované osoby, o její majetkové situaci, 

plánech v oblasti podnikání a tak dále. 
69

 

4.1.1. Pátrání po pohřešovaných osobách 

Pátrání se dělí dle objektu, který se kriminalisté snaží v průběhu pátrání 

vyhledat, a to na: 

 pátrání po osobách, 

 pátrání po identitě nalezených mrtvol, 

 pátrání po věcech.
70

 

Za pohřešovanou osobu je považován ,,ten, kdo z místa trvalého nebo 

přechodného pobytu, z místa svého zaměstnání náhle, bez zanechání nějaké zprávy, 

zmizí za značně podezřelých okolností, kdy nelze vyloučit, že se pohřešovaná osoba 

stala obětí trestného činu, že jí hrozí nebezpečí smrti nebo jiná újma“.
71
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Dle Závazného pokynu policejního prezidenta
72

, který upravuje postup Policie 

ČR při pátrání po osobách, je osobou pohřešovanou: 

 ,,osoba, k níž bylo učiněno oznámení o pohřešování, není známo místo jejího 

pobytu a není podezřelou, 

 svěřenec školského zařízení pro výkon ústavní výchovy a preventivně výchovné 

péče, který má soudem nařízenou ústavní výchovu a školským zařízením bylo 

učiněno oznámení o jeho útěku, 

 žadatel o udělení azylu, který v průběhu řízení o udělení azylu svévolně opustil 

azylové zařízení“. 

Pátrání po pohřešovaných osobách vyhlašuje Policie ČR vždy, když přijme 

oznámení o pohřešování osoby, ve většině případů od rodinných příslušníků, pokud tito 

nevědí, kde se osoba nalézá a mají oprávněný strach o její zdraví či život, přičemž je 

nutné, aby si byli jisti, že osoba se například pouze někde nezdržela. Pátrání může být 

vyhlášeno také na základě vlastního rozhodnutí policejního orgánu. 

Aby mohlo být pátrání po pohřešované osobě vyhlášeno, je nutné, aby byl 

vyplněn formulář ,,Oznámení o pohřešované osobě“ obsahující takzvané identifikační 

údaje, spolu se záznamem o podání vysvětlení, záznamem o provedeném šetření, 

úkonech a opatřeních a v neposlední řadě je nutné, aby měl policejní orgán k dispozici 

fotografii pohřešované osoby.
73

  

Evidence hledaných a pohřešovaných osob je vedena Policií ČR, a to i 

způsobem umožňujícím dálkový přístup.  

Pokud by se někdo s oznámením pohřešování osoby z jakéhokoliv důvodu 

neobrátil na Policii ČR, je možné využít i služeb privátních detektivních kanceláří, které 

se zabývají soukromým pátráním po osobách.  
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Policisté jsou pro účely pátrání po pohřešované osobě oprávněni k získávání 

informací od osob zajišťujících veřejnou telekomunikační síť, poskytujících veřejně 

dostupnou službu elektronických komunikací, od banky či zdravotní pojišťovny.
74

 

Při pátrání po pohřešovaných osobách je důležitá spolupráce Policie ČR 

s hromadnými sdělovacími prostředky, a to z důvodu, že jejich prostřednictvím lze 

získat důležité informace. Aby mohlo být zveřejněno pátrání po pohřešované osobě 

v hromadných sdělovacích prostředcích, musí policejní orgán nejprve zajistit souhlas 

osoby blízké s tímto zveřejněním. Po zveřejnění pátrání učiní policejní orgán záznam do 

databáze informačního systému PATROS. Důležitou okolností při pátrání po 

pohřešované osobě je též spolupráce s veřejností, kdy veřejnost může napomoci pátrání 

poskytnutím podstatných skutečností.
75

 

Při uskutečnění pátrání je potřebné využít všech dostupných forem a prostředků 

pátrání k tomu, aby byla pohřešovaná osoba nalezena či ztotožněna pohřešovaná osoba 

s nalezenou mrtvolou. Je nezbytné nepřetržitě získávat, soustřeďovat a následně 

vyhodnocovat nově získané informace vztahující se k danému případu. Pátrání může 

být prováděnou formou osobního pátrání prostřednictvím příslušníka Policie ČR, 

formou domovních nebo osobních prohlídek, vyhlášením pátrací akce a dalšími 

formami. Při pátrací akci se využije větší počet sil a prostředků k dosažení účelu 

pátrání, nasazených v lokálně vymezeném území. Pátrání bude ukončeno tehdy, když se 

nalezne pohřešovaná osoba či v případě ztotožnění pohřešované osoby s nalezenou 

mrtvolou.
76

 

Pátrání po pohřešované osobě musí být provedeno důkladně, nesmí být 

opomenuty žádné skutečnosti, které by mohly při pátrání pomoci. Pátrání může být 

úspěšné pouze v případě, že všechny úkony jsou prováděny pečlivě a důkladně a jen 

tehdy může vést k vypátrání pohřešované osoby či k identifikaci mrtvoly neznámé 

totožnosti. Důležitá je též spolupráce policistů vyšetřujících daný případ, kteří pokud 

nemají s pátráním dostatek zkušeností, měli by se obrátit na nadřízené a zkušenější 

kolegy. 
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V případě pohřešovaného Václava N.
77

 se kriminalisté dopustili několika chyb, 

které se jim ale podařilo v průběhu vyšetřování odstranit. Z chyb učiněných během 

vyšetřování tohoto případu by se měli kriminalisté poučit a při vyšetřování dalších 

obdobných případů se takových chyb nedopustit.  

Pohřešování Václava N. oznámila Policii ČR dne 11. 2. 2002 jeho přítelkyně, 

když odjel z místa bydliště v ranních hodinách dne 8. 2. 2002 s neznámou osobou, do 

bytu, který měl společně s přítelkyní, se nevrátil a svou přítelkyni žádným způsobem 

nekontaktoval. Pouze jí sdělil, že jistý Robert K. mu měl sjednat výhodnou koupi 

automobilu. Policista vyšetřující případ si vyžádal výpis o telekomunikačním provozu 

mobilního telefonu Václava N., avšak ,,technické šetření k ustanovení prostoru 

telefonních buněk mobilního operátora, přes které telefonní buňky se jeho hovory 

zejména dne 7. 2. a 8. 2. 2002 uskutečnily, nevyžádal“.
78

  Uvedené informace policista 

nevyžádal ani pro mobilní telefon Roberta K., ačkoliv na základě těchto informací mohl 

být určen pohyb pohřešovaného i Roberta K. v dané dny a zjištěno, že se ve stejný čas 

oba nacházeli na stejném místě. S ohledem na skutečnost, že se pohřešovaný Václav N. 

i Robert K. nacházeli v kritickou dobu na stejném místě, lze usuzovat, že Robert K. se 

podílel na zmizení Václava N. Během výslechu Roberta K. nebyly důkladně prověřeny 

jeho alibi na shora uvedené dny.  

Policisté neprohlédli byt pohřešovaného, ačkoliv zde mohli nalézt věci či zjistit 

podezřelé skutečnosti, které by jim mohly poskytnout informace podstatné pro další 

vývoj pátrání. Také nevěnovali dostatečnou pozornost věcem, jež měl pohřešovaný u 

sebe v době zmizení, skutečnostem, zda vlastnil kartu od bankomatu či bankovní účty a 

dalším okolnostem.  

Policisté postupně napravili chyby učiněné v průběhu vyšetřování a jako 

pachatel vraždy Václava N. byl odsouzen Robert K.  

                                                      
77

 Viz MATOUŠEK, Vladimír. Utajené vraždy? Kriminalistický sborník. 2003, č. 3, s. 7-13 
78

 Tamtéž. 



 34 

4.2. Mrtvola je nalezena, známa totožnost 

Za situace, kdy dojde k nálezu mrtvoly a kriminalistům je známa její totožnost, 

měli by se kriminalisté snažit získat informace o vzájemných vztazích mezi obětí a 

osobami z jejího nejbližšího okolí a za tímto účelem vyslechnout osoby blízké oběti, její 

přátele, známé, kolegy. Je skutečností, že mezi obětí a pachatelem vraždy je ve většině 

případů vždy nějaký předchozí vztah a výslechem osob z blízkého okolí oběti lze 

například zjistit, zda měla oběť s někým konfliktní vztah, zda jí někdo nevyhrožoval, lze 

zjistit relevantní informace, jež určí směr dalšího postupu ve vyšetřování. 

Kriminalisté mohou v tomto případě vést vyšetřování taktickým postupem ,,od 

oběti k pachateli, kdy vyšetřování bude směřováno k postupnému shromažďování 

informací k objasnění motivu, způsobu spáchání a dalších kriminalisticky relevantních 

informací“.
79

  

4.2.1. Ohledání místa činu 

Němec
80

 rozlišuje z kriminalistického hlediska místo činu v užším a širším slova 

smyslu. ,,V užším slova smyslu rozumíme místem činu místo, kde byl trestný čin spáchán 

a v širším slova smyslu jím rozumíme místo činnosti pachatele.“ V širším slova smyslu 

Němec považuje za místo činu i další místa, kde pachatel vyvíjel činnost směřující ke 

spáchání trestného činu, jako například místo, kde pachatel čekal na svou oběť či místa, 

kde se pohyboval po spáchání činu a snažil se zakrýt stopy trestného činu. 

Domnívám se, že Němec ve svém pojetí místa činu nezohlednil možnost, že 

například v případě sebevraždy vůbec nedojde ke spáchání trestného činu, na daném 

místě se stane určitá trestněprávně či kriminalisticky relevantní protispolečenská 

událost, avšak nepůjde o trestný čin. Pokud bychom se striktně drželi Němcovy 

definice, pak v případě, kdyby kriminalisté předpokládali, že na daném místě nedošlo 

k trestnému činu, toto místo by nemuseli ohledávat, jelikož by se nejednalo o místo, kde 

došlo ke spáchání trestného činu. Z uvedeného vyplývá, že za místo činu nelze označit 

                                                      
79

 RYBÁŘ, Miroslav. Kriminalistika: metodika vyšetřování vybraných druhů trestných činů. 1. vydání. 

Plzeň: Nava, 2008, s. 125 
80

 Viz. NĚMEC, Miroslav. Kriminalistická taktika pro policisty. 1. vydání. Praha: Eurounion, 2004, 

s. 111 



 35 

pouze to místo, kde došlo ke spáchání trestného činu, ale i jiná místa, kde nastala určitá 

protispolečenská událost. 

Dle mého názoru nejlépe definuje místo činu Heřmánek
81

, když uvádí: ,,Místem 

činu rozumíme tu část prostoru, kde se uskutečnil proces, o kterém je možno podle jeho 

vnější formy předpokládat, že jde o proces protispolečenský a u kterého je třeba 

ohledáním zjistit a zajistit obecné a zvláštní znaky jednání, podle kterých by bylo možno 

věrohodně posoudit, zda jde nebo nejde o trestný čin a kdo je subjektem tohoto činu.“ 

Tato definice zdůrazňuje, že u nastalé události lze pouze předpokládat, že se jedná o 

událost protispolečenskou a teprve ohledáním lze zjistit, zda se v daném případě jedná 

či nejedná o trestný čin. 

Dle Němce je ohledání místa činu ,,procesní úkon, při němž zákonem stanovený 

orgán bezprostředním pozorováním a za pomoci dalších metod zjišťuje, zkoumá a 

podchycuje materiální situaci na místě činu, stopy, předměty a dokumenty, které mohou 

být věcnými nebo listinnými důkazy, na jejichž základě mohou být odůvodněně 

stanoveny okolnosti důležité pro trestní řízení“.
82

 

Ohledání místa činu je v kriminalistické praxi nejfrekventovanějším druhem 

ohledání. Na základě výsledků získaných ohledáním a ostatními počátečními úkony  

mohou kriminalisté vymezit další postup ve vyšetřování, stanovit kriminalistické verze 

o průběhu spáchání trestného činu a zformovat si tak představu o vyšetřovaném činu. 

Mělo by být provedeno řádně a pečlivě z toho důvodu, že na dobře provedeném 

ohledání místa činu je závislý úspěch dalšího postupu kriminalistů při vyšetřování.  

Ohledání místa činu je uskutečňováno orgány činnými v trestním řízení, ve 

většině případů policejním orgánem – stálou výjezdovou skupinou. Důležitou roli má 

vedoucí této skupiny, který organizuje a řídí činnost výjezdové skupiny, dává ostatním 

policistům účastnícím se ohledání místa činu pokyny, jaké úkony mají činit. Pokud má 

ohledání místa činu proběhnout důkladně, je nezbytné, aby se veškeré relevantní 

informace zjištěné v průběhu ohledání shromažďovaly u jediné osoby, u vedoucího 

policisty (osoba vedoucího policisty se může v průběhu ohledání měnit, pokud se na 

místo činu dostaví služebně nadřízený policejní orgán. V případě, kdy vedoucí 
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pracovník služebně nadřízeného policejního orgánu ,,bude udílet pokyny k prováděným 

úkonům, stává se odpovědným za činnost policistů na místě činu“.
83

). Vedoucí policista 

by jako jediný měl dávat pokyny ostatním policistům, kteří by je měly respektovat a 

v souladu s těmito pokyny provádět další činnost. V praxi ovšem není zásada vedoucího 

policisty na místě činu vždy dodržována a následně může vzniknout zmatek v práci 

policejních orgánů i dalších osob nacházejících se na místě činu.
84

 

Dle Závazného pokynu policejního prezidenta
85

 je vedoucí výjezdové skupiny 

povinen ,,řídit práci výjezdové skupiny na místě činu a policistů vyslaných na místo 

události k provedení potřebných úkonů a podle vývoje situace přijímat operativní 

rozhodnutí“. Vedoucí výjezdové skupiny tedy organizuje práci na místě činu, přičemž 

určí, kdo má samotné ohledání provést. 

Domnívám se, že v případě, kdy se na místě činu nachází větší počet osob, je 

více než nezbytné, aby jejich činnost byla řízena jedinou osobou, a to z důvodu, aby 

byly provedeny veškeré nezbytné úkony a žádný nebyl opomenut. Pokud by činnost 

policistů a dalších osob na místě činu nebyla řízena jedinou osobou, mohlo by dojít 

k situaci, kdy nikdo nebude vědět, jaké úkony již byly provedeny, informace získané 

prací na místě činu nebudou shromažďovány u jediné osoby, která by po jejich 

zhodnocení následně zvolila nejvhodnější postup dalších prací na místě činu. Uvedené 

skutečnosti mohou mít za následek, že ohledání místa činu nebude řádně a důkladně 

provedeno, takže další postup kriminalistů ve vyšetřování nemusí být úspěšný a případ 

by nemusel být vyřešen. Dle mého názoru je pro úspěšnou práci na místě činu velmi 

důležité, aby byla zásada jediného vedoucího policisty striktně dodržována. Jestliže by 

policistům účastnícím se ohledání místa činu neudělovala pokyny jediná osoba, jejich 

práce by mohla být dezorganizovaná, přičemž poznatky získané ohledáním by nebyly 

shromažďovány pouze u jedné osoby a na základě těchto skutečností by nejspíše nebyl 

zvolen nejvhodnější způsob další práce na místě činu vedoucí k úspěšnému vyřešení 

celého případu. 
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Před udělením pokynů je povinností vedoucího policisty vyslechnout všechny 

relevantní informace a návrhy ostatních policistů, avšak on sám rozhoduje o dalším 

postupu, uděluje pokyny k provádění dalších úkonů a on sám je odpovědný za řádné 

provedení všech úkonů na místě činu. Uvedené skutečnosti se týkají pouze organizace 

ohledání, vedoucí policista samozřejmě nezasahuje do vlastní odborné činnosti 

kriminalistického technika, policejního psovoda či soudního lékaře.
86

 Dle § 174 odst. 2 

písm. c) TŘ je státní zástupce při výkonu dozoru oprávněn zúčastnit se provádění úkonů 

policejního orgánu, tedy i ohledání místa činu, osobně provést jednotlivý úkon či celé 

vyšetřování.  

Před samotným ohledáním místa činu je nezbytné provést přípravu ohledání, 

kterou lze rozdělit na dvě fáze, a to na ,,organizační opatření před výjezdem na místo 

činu, zahrnující činnost v době od získání podnětu k ohledání až do doby příjezdu na 

místo činu a organizační opatření po příjezdu na místo činu zahrnující činnost do doby 

započetí vlastního ohledání“. Pro obě fáze jsou typické určité úkony kriminalistů. Před 

příjezdem na místo činu by měli kriminalisté toto místo zabezpečit, především 

z důvodu, aby nebyly zničeny stopy trestného činu. Je chybou kriminalistů, pokud místo 

činu nezabezpečí před rušivými vlivy, jež by mohly mít za následek znehodnocení stop 

či vznik stop nových, například pokud by se na místě činu pohybovaly neoprávněné 

osoby. Dále je nutné provést výběr expertů a technických prostředků s ohledem na 

vymezení místa činu a další potřebné úkony. Po příjezdu na místo činu by měli 

kriminalisté například učinit další nezbytná opatření k zabezpečení místa činu, 

dostatečně poučit policisty, kteří mají ohledání uskutečnit a poskytnout jim potřebné 

informace, učinit další opatření potřebná k vylepšení situace na místě činu a tak dále. 
87

 

Ohledání místa činu je prováděno nejprve orientačně a následně podrobně. 

,,Orientační ohledání začíná obhlídkou místa činu s cílem orientovat se na místě činu, 

určit jeho hranice a vyřešit otázku volby nejvhodnějšího způsobu ohledání.“ V této fázi 

kriminalisté ohledají místo činu pouze vizuálně, přímo na něj nevstupují. Je možné 

sestavit takzvaný plán ohledání v případě, že by bylo nutné ohledat rozsáhlejší území. 

Jedná se o statické ohledání, kdy s předměty na místě činu se nepohybuje, jsou 

zdokumentovány fotograficky či je pořízen videozáznam. V této fázi je nezbytné místo 
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činu důkladně fotograficky či pořízením videozáznamu zdokumentovat, zajistit zejména 

pachové stopy a další druhy stop, při dodržení zásady priority, u kterých by mohlo dojít 

v průběhu podrobného ohledání ke znehodnocení.
88

  

Po přečtení odborných článků týkajících se ohledání místa činu usuzuji, že 

policejní orgány provádějící ohledání místa činu v praxi ne vždy dodržují zásadu, aby 

byly nejprve nalézány a zajišťovány kriminalistické stopy, které by mohly být 

znehodnoceny či zničeny při zajišťování jiných druhů stop, a teprve poté další druhy 

stop, přičemž tímto postupem může například dojít ke zničení kriminalistických stop 

zásadních pro další vyšetřování. Jak jsem již shora uvedla, na místě činu je nutné 

nejprve zajistit pachové stopy a následně další druhy stop dle zásady priority. Je 

nezbytné, aby policejní orgány při zajišťování stop na místě činu dodržovaly uvedenou 

zásadu, v opačném případě může dojít jejich postupem na místě činu ke zničení či 

znehodnocení stop, které by mohly vést k usvědčení případného pachatele. 

 Při podrobném ohledání místa činu vedoucí policista stanoví postup, jakým bude 

ohledání provedeno a udělí pokyny k provedení ohledání při zohlednění okolností, zda 

se místo činu nalézá uvnitř nějakého objektu či ve volném prostoru, s ohledem na 

rozsáhlost území, na meteorologickou situaci na místě činu a s ohledem na prostředky, 

jež může při ohledání využít. Kriminalistickou taktikou bylo vytvořeno několik 

hlavních způsobů postupu policejních orgánů při podrobném ohledání místa činu.
89

 

Jedním z možných způsobů postupu při ohledání místa činu je ,,po cestě 

pachatele na místě činu“, kdy policejní orgán začne s ohledáním na tom místě, kde má 

za to, že pachatel vkročil na místo činu a následně pokračuje dle jeho předpokládaného 

pohybu až na místo, kde pachatel místo činu opustil. Při uvedeném způsobu ohledání 

mohou kriminalisté snadněji určit, na jakém místě mohl pachatel stopy zanechat a 

následně tyto stopy zajistit. Dalším možným způsobem ohledání místa činu je 

,,koncentrický způsob“, při kterém policejní orgán ,,postupuje po spirále od okraje ke 
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středu ohledávaného místa“, přičemž za střed se v případě trestného činu vraždy 

pokládá nalezené mrtvé tělo oběti.
90

 

Kriminalistům provádějícím ohledání místa činu se doporučuje, aby způsob, 

kterým místo činu ohledávají, dodatečně neměnili, a to z důvodu, že by mohla nastat 

situace, kdy určitá sekce místa činu bude ohledána vícekrát a jiná sekce ani jednou.
91

  

Kriminalistické stopy nalezené na místě činu i objekty, na kterých se tyto stopy 

nacházejí (v případě, že je možno je zajistit) a další věcné důkazy se zajistí, umístí do 

předem připravených a označených obalů z důvodu, aby se v průběhu vyšetřování 

trestného činu zabránilo jejich manipulaci nekompetentní osobou. Místo nálezu stopy či 

věcného důkazu je číselně označeno a fotograficky zdokumentováno tak, aby byla 

patrná poloha stopy či věcného důkazu s ohledem na polohu ostatních stop a věcných 

důkazů nalezených na místě činu. Během zajišťování stop a věcných důkazů na místě 

činu by měli kriminalisté dodržovat taktická doporučení a chovat se způsobem, který 

bude předcházet vytváření dalších stop na místě činu. V případě, kdy je nalezen a 

zajištěn zásadní důkaz, například vražedný nástroj (pokud soudní lékař při ohledání 

mrtvoly zjistí, že smrtelná zranění na těle oběti byla způsobena tímto nástrojem), 

nemohou kriminalisté ukončit ohledání místa činu či nadále při ohledání postupovat 

nedůsledně či nepečlivě. V případech, kdy se pachatel ke spáchání vraždy doznal, 

mohou mít kriminalisté tendenci při ohledání místa činu postupovat nedůsledně z toho 

důvodu, že mohou mít pocit, že zásadní důkaz pro usvědčení pachatele již mají. Avšak 

až do ukončení ohledání místa činu musí kriminalisté postupovat způsobem, jako kdyby 

k nálezu zásadního důkazu nedošlo. Při ohledání místa činu je důležité zaznamenávat 

veškeré nalezené stopy, věcné důkazy a další okolnosti, ačkoli by kriminalistům mohlo 

připadat, že některé skutečnosti jsou pro vyšetřování případu zcela irelevantní, avšak 

v průběhu dalšího vyšetřování by se mohl prokázat opak.
92

 

Operativní pracovníci kriminální policie jsou při práci na místě činu povinni 

oznámit spáchání trestného činu vraždy nadřízeným policejním orgánům, zajistit 
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spolupráci s dalšími složkami policie a tyto informovat o zjištěných okolnostech 

případu, vytipovat podezřelé osoby v operativně taktické evidenci, prověřit tyto osoby 

včetně jejich alibi na dobu, kdy byl čin spáchán, a provést další potřebné úkony. 

Kriminalističtí technici v případě, že jsou na místě činu nalezeny pachové stopy, 

provedou nejdříve zajištění a označení těchto stop, následně dalších druhů 

kriminalistických stop, provádí fotografickou dokumentaci místa činu a všech zde 

nalezených stop a věcných důkazů. Policejní psovod za pomoci služebního psa 

vyhledává pachové stopy na místě činu, následuje služebního psa po stopě a současně 

pátrá po možných stopách pachatele. Poté, co je ohledání místa činu ukončeno, policejní 

psovod ještě jednou projde se psem místo činu a okolí. O využití služebního psa při 

ohledání místa činu se sepisuje protokol.
93

  

Práce kriminalistů na místě činu směřuje nejen k nalezení a zajištění stop 

trestného činu a věcných důkazů, ale také má napomoci při pátrání po pachateli. 

Kriminalisté by měli při vyšetřování trestného činu vždy zodpovědět následujících sedm 

otázek, a to: ,,Co bylo spácháno? Kdy byl čin spáchán? Kde byl čin spáchán? Kdo čin 

spáchal? Jak byl čin spáchán? Čím byl čin spáchán? Proč byl trestný čin spáchán?“
94

 

V případě, kdy kriminalista vyšetřující trestný čin vraždy řeší otázku, co bylo 

spácháno, lze spoluprací se soudním lékařem již na místě činu určit, zda jde v daném 

případě o vraždu či ne. Není-li možné při nálezu mrtvoly tuto otázku přesně 

zodpovědět, musí kriminalista pokračovat ve vyšetřování tak, jako kdyby se jednalo o 

vraždu. Pro zodpovězení otázky, kdy byl čin spáchán, je nutné určit dobu smrti oběti. 

Doba smrti je stanovena soudním lékařem na základě rozvoje posmrtných změn, mezi 

které patří především posmrtné skvrny, posmrtná ztuhlost či pokles teploty těla oběti. U 

otázky, kde byl čin spáchán, je nutno prokázat, zda místo nálezu těla oběti je i místem 

činu. Odpověď na otázku, čím byl čin spáchán, je odpovědí na to, jakým nástrojem byla 

oběť zavražděna. Podle charakteru zranění na těle oběti lze usuzovat na vražedný 

nástroj. Pokud by vražednou zbraní byla střelná zbraň, je nutné vždy najít veškeré střely 

a nábojnice či je nutné vysvětlit, z jakého důvodu se  na místě činu nenalezly a přitom 

zohlednit skutečnost, že mohly uvíznout v těle oběti. Jestliže by se jednalo o případ 
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vraždy uškrcením oběti, je nutné vysvětlit, zda věc užitou ke škrcení oběti pachatel 

našel na místě činu či zda si ji na místo činu přinesl.
95

  

V závěrečné fázi ohledání místa činu jsou shrnovány dosavadní výsledky 

zjištěné při ohledání a je prováděno jejich hodnocení, vedoucí policista provede 

kontrolu kompletnosti ohledání a materiálů potřebných ke zpracování dokumentace. Je 

potřebné, aby ohledání místa činu a výsledky tímto procesním úkonem získané byly 

zachyceny způsobem splňujícím podmínky zákonné úpravy. Prostřednictvím ohledání 

místa činu jsou zjišťovány okolnosti důležité pro trestní řízení a je nutné, aby tyto 

okolnosti byly zaznamenány způsobem, který vyžaduje Trestní řád pro to, aby výsledky 

získané ohledáním místa činu mohly být v trestním řízení použity jako důkaz. ,,Fixace 

výsledků ohledání místa činu musí v dokumentační podobě vytvořit takový obraz o 

situaci na místě činu, aby na základě těchto materiálů mohl kdokoliv, tedy i ten, který na 

místě činu nikdy nebyl, si vytvořit ucelenou představu o situaci na místě činu a bylo 

možno kdykoliv provést přesnou rekonstrukci činu, odpovídající stavu v době 

ohledání.“
96

 Postup při ohledání místa činu a výsledky tímto procesním úkonem 

získané jsou zaznamenány v Protokolu o ohledání místa činu.  

Jak jsem již shora uvedla, stopy nalezené na místě činu a věcné důkazy jsou 

fotograficky dokumentovány, stejně jako samotné místo činu. Na základě Protokolu o 

ohledání místa činu je stanovován další postup policejních orgánů při vyšetřování 

trestného činu a je proto důležité, aby tento poskytoval objektivní zhodnocení situace na 

místě činu a výsledků dosažených ohledáním.  

Protokol o ohledání místa činu je podstatným důkazním prostředkem v trestním 

řízení a je k němu připojován náčrtek místa činu
97

, plánek místa činu a 

fotodokumentace pořízená na místě činu.
98

 

Ohledání místa činu je důležitým úkonem trestního řízení a mělo by být 

provedeno velmi důkladně, jelikož na jeho řádném provedení závisí úspěšnost dalšího 

postupu policejních orgánů při vyšetřování trestného činu. Jestliže není provedeno 

důkladně a v souladu s taktickými stanovisky kriminalistiky, mohou vzniknout 
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nedostatky, které nebude možné v průběhu dalšího vyšetřování odstranit a případ 

úspěšně vyřešit. Na důležitost práce na místě činu upozorňuje článek autora Malého, 

jedním případem z tohoto článku se budu dále blíže zabývat.
99

 

Dne 2. 6. 1991 byla na železniční trati přejeta žena, ta nereagovala na zvukové 

výstražné znamení strojvedoucího a ačkoliv se k ní vlak přibližoval, žena se nehýbala. 

Poloha těla ženy, jak bylo nalezeno na kolejích, neodpovídalo skutečnosti, že by se 

mohlo jednat o sebevraždu. Celé tělo ženy se nacházelo uvnitř kolejiště a jenom nohy 

z něj přesahovaly. Z kriminalistické praxe přitom vyplývá skutečnost, že sebevrazi, 

pokud se chtějí nechat přejet vlakem, činí tak ve stoje či vleže, přičemž hlavu položí na 

koleje. Při výslechu číšník restaurace, kterou žena před smrtí navštívila, vypověděl, že 

si všiml, že v její peněžence se nacházelo několik stokorunových bankovek a 

strojvedoucí vlaku též vypověděl, že si všiml zelených lístků v její peněžence. Při 

ohledání těla ženy však policisté žádné bankovky v peněžence oběti nenašli. Tuto 

skutečnost měli policisté zohlednit a stanovit jako možnou i verzi spáchání trestného 

činu loupeže v daném případě. 

Lékař přivolaný k případu doporučil provedení pitvy, avšak ta nebyla Ústavem 

soudního lékařství v Praze provedena. Neprovedení pitvy bylo odůvodňováno 

skutečností, že ,,příčinou smrti bylo polytrauma a pitva nemohla v daném případě stejně 

nic konkrétního přinést“. Uvedený závěr není korektní. Je nutné zdůraznit, že 

,,polytraumatizmus není příčina smrti,ale znamená pouze zranění více oblastí lidského 

těla. Tím však nemusí nastat smrt, závisí to na tom, zda je nebo není poškozen některý 

z životně důležitých orgánů, zda nedojde například k vykrvácení a podobně. Tyto 

skutečnosti jsou potom vlastní příčinou smrti“. 

Na začátku roku 1992 vyšetřování případu převzal Krajský úřad vyšetřování na 

podkladě výslechu mladistvého pachatele stíhaného pro majetkovou trestnou činnost, 

který vypověděl, že slyšel o případu ženy přejeté vlakem, která byla nejprve přepadena 

a následně bylo její tělo položeno na koleje za účelem, aby bylo přejeto vlakem. 

Nadřízený policejní orgán našel zásadní chyby ve vyšetřovacím spise tohoto případu, 

jeho vypracování bylo velmi nedbalé a formální, fotografická dokumentace z místa činu 
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nebyla dostatečným podkladem pro určení místa, kde vlak ženu přejel. Protokol o 

ohledání místa činu nebyl řádně vypracován, situace na místě činu nebyla řádně 

zdokumentována. Nebylo možné určit místo střetu vlaku s tělem ženy ani polohu těla na 

kolejích poté, co bylo smýkáno vlakem.  

Dokazování v daném případě bylo ztíženo s ohledem na fakt, že nebyla 

provedena pitva, ačkoliv lékař přivolaný k případu žádal o její provedení. Následně byla 

nařízena a provedena exhumace těla odbornými pracovníky Kriminalistického ústavu 

Praha. Díky stavu půdy na hřbitově, kde se nacházel hrob ženy, probíhaly rozkladné 

procesy velmi pomalu a i po dlouhé době od pohřbení těla bylo možno nalézt krevní 

výron na rtu, jenž nemohl být způsoben střetem s vlakem.  

Mladistvý pachatel Daniel S. se jako jediný ze tří pachatelů doznal k tomu, že 

spolu s ostatními pachateli ženu přepadli a následně hodili na kolejiště. Tuto skutečnost 

potvrdila i výpověď matky jednoho z pachatelů, která všechny tři pachatele zpozorovala 

poblíž místa činu v kritickou dobu.  

Výše popsaný případ poukazuje na fakt, že důkladně provedená práce na místě 

činu je základem úspěchu dalšího postupu policejních orgánů ve vyšetřování. Je 

důležité průběh ohledání místa činu a výsledky takto získané řádně zdokumentovat, což 

nebylo v daném případě provedeno. Dalším nedostatkem ve výše popsaném případě 

bylo neprovedení pitvy, ačkoliv bylo provedení požadováno. Ustanovení § 88 odst. 3 

zákona o zdravotních službách
100

 stanoví, že zdravotní pitva se povinně provede mimo 

jiné při všech násilných úmrtích včetně sebevraždy. S ohledem na uvedené skutečnosti 

měla být v daném případě pitva provedena a Ústav soudního lékařství v Praze jednal 

v rozporu se zákonnou úpravou, když pitvu neprovedl.  

4.2.2. Ohledání mrtvoly 

Ohledáním mrtvoly na místě jejího nálezu jsou zjišťovány podstatné skutečnosti 

pro další práci kriminalistů, přičemž základním poznatkem, jenž musí být ohledáním 

mrtvoly získán, je zjištění zásadních okolností týkajících se příčiny smrti, ze kterých lze 
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usuzovat na fakt, zda osoba zemřela násilnou smrtí či nikoliv čili zda se v daném 

případě jedná o vraždu či sebevraždu eventuálně o případ náhlého úmrtí. 

Při ohledání mrtvoly je důležité, aby bylo postupováno způsobem, který zajistí, 

že nedojde k poškození stop na mrtvole či v její blízkosti, a že tělo zůstane ve stejné 

poloze, v jaké bylo nalezeno. Poloha těla mrtvé osoby, v níž bylo nalezeno, může 

poskytnout kriminalistům důležité informace, které budou moci využít pro taktické 

účely. Jestliže mají kriminalisté na základě nalezených stop a dalších poznatků z místa 

činu podezření na skutečnost, že osoba zemřela násilnou smrtí, musí zajistit prohlédnutí 

mrtvoly soudním lékařem čili nařídit provedení soudní pitvy.
101

 

Za důležitou zásadu práce kriminalistů při ohledání mrtvoly je považováno, že 

jestliže nedošlo k prokázání sebevraždy či náhlého úmrtí, musí kriminalisté vždy dále 

postupovat tak, jako kdyby se jednalo o trestný čin vraždy a tomuto faktu přizpůsobit 

další postup ve vyšetřování.
102

 

Povinnost prohlédnout tělo zemřelé osoby lékařem je stanovena v zákoně o 

zdravotních službách.
103

 Ustanovení § 84 odst. 1 tohoto zákona uvádí, že prohlídku těla 

zemřelého je třeba provést vždy, přičemž jejím účelem je zjistit smrt osoby, 

pravděpodobné datum a čas úmrtí, pravděpodobnou příčinu smrti a dále určit, zda bude 

provedena pitva. Dle § 86 odst. 1 uvedeného zákona lékař, který provádí prohlídku 

zemřelého, vyplní příslušné části Listu o prohlídce zemřelého
104

, rozhodne, zda bude 

provedena pitva
105

 a v případě, že bude mít podezření na sebevraždu či násilné úmrtí 

nebo půjde o zemřelého neznámé totožnosti, neprodleně informuje Policii ČR.  

,,Má-li lékař podezření ze smrti násilné a je-li na první pohled zřejmé, že 

prohlížená osoba je mrtva, přistoupí lékař k prohlídce zemřelého až po dohodě s Policií 

ČR.“ Policisté nejdříve zajistí kriminalistické stopy, fotograficky zdokumentují polohu 
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mrtvoly i nalezené stopy a teprve následně, po učinění těchto úkonů, je možno 

s mrtvolou manipulovat.
106

 

 Lékař provádějící prohlídku mrtvé osoby musí mimo jiné konstatovat smrt a 

určit její příčinu. ,,K důkazu smrti v terénu lze použít Tonelliho příznak, který je 

projevem sníženého posmrtného tlaku očního bulbu (tlačíme-li dvěma prsty na oční 

kouli, vznikne oválný tvar zornice, tlačíme-li třemi prsty, je zornice trojhranná) 

a objevuje se již za několik minut po smrti.“ Uvedený příznak je pokládán za 

nepochybnou známku smrti osoby, stejně jako vytváření posmrtných skvrn či posmrtná 

ztuhlost.
107

 

Je důležité, aby lékař přivolaný k prohlídce těla mrtvé osoby na místě nálezu těla 

postupoval tak, aby svou činností nezničil či nepoškodil případné kriminalistické stopy. 

Při prohlídce by se měl zaměřit na takové změny na těle oběti, na jejichž základě bude 

moci určit příčinu a dobu smrti.  

Dobu smrti může lékař určit v rozmezí několika málo hodin, a to ,,na podkladě 

zachovaných supravitálních reakcí a rozvoje časných posmrtných změn, zejména 

posmrtných skvrn, posmrtné ztuhlosti a poklesu tělesné teploty“. Nejpřesněji lze teplotu 

těla oběti změřit teploměrem umístěným do jejího rekta či dutiny břišní. Naměřená 

tělesná teplota je porovnávána s teplotou okolního prostředí a tímto postupem je možno 

zjistit dobu smrti. ,,K přibližnému určení doby smrti může přispět i nález různých 

vývojových stádií much a dalšího hmyzu, který se objevuje v různých časových 

obdobích.“ Přibližnou dobu smrti je možné určit i dle zabarvení trávy a vývoje jejího 

růstu za situace, kdy se mrtvola nachází v terénu, jelikož změna zabarvení trávy, 

rostoucí pod tělem oběti, je znatelná již po osmi dnech, během kterých dochází u trávy 

ke ztrátě zeleného barviva.
108

 

V případu zavražděné Aleny Planetové 
109

 napomohl odborník z oboru forenzní 

entomologie k určení doby smrti. ,,Podle časové návaznosti vývojových stádií mouchy 

Lucilia caesar (česky bzučivky zlaté), respektive kladení vajíček a líhnutí jejich larev 
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s přihlédnutím k teplotě klimatu konstatoval prof. Ing. Dr. Dalibor Povolný, že mrtvá se 

ocitla na místě nálezu ve středu 7. srpna, teoreticky možná o 24 hodin dříve, v žádném 

případě později.“ Dle vývoje jednotlivých stádií mouchy, bzučivky zlaté, forenzní 

entomolog určil, kdy bylo tělo mrtvé situováno na místo nálezu, určil dobu smrti na den 

6. srpna.  

Příčinu smrti stanovuje lékař s ohledem na zranění nacházející se na těle oběti. 

Je skutečností, že například u střelných nebo bodných ran, u oběšení, uškrcení nebo 

rdoušení si lékař bude pokaždé všímat jiných zranění na těle oběti. V případu usmrcené 

Marie R.
110

 byla na jejím těle nalezena zranění charakteristická pro smrt rdoušením, jež 

bylo prokázáno ,,úrazovými změnami způsobenými silným tlakem na krajinu krku 

s krvácením do tkání a zlomeninami hrtanových chrupavek, sklípkovou rozedmou plic, 

překrvením a otokem mozku, tečkovitými krevními výrony pod spojivkami, poplicnicí a 

osrdcem. Avšak typické obloučkovité oděrky, odpovídající zarytí konečků nehtů do kůže, 

nebyly nalezeny“. 

Lékař, jenž provádí prohlídku mrtvoly, by si také měl všímat předmětů 

nacházejících se v okolí mrtvoly, zda by některý z nich nemohl například způsobit 

smrtelné zranění oběti. Pro trestný čin vraždy je ve většině případů charakteristické, že 

pachatel lokalizuje násilí do těch částí těla oběti, kde se nachází životně důležité orgány, 

jeho útoky se vyznačují velkou intenzitou z důvodu snahy o okamžité usmrcení oběti.
111

 

Jak již bylo shora uvedeno, dle ustanovení § 88 odst. 3 zákona o zdravotních 

službách jsou zdravotní pitvy prováděny lékaři z odvětví soudního lékařství, a to 

povinně vždy v případech násilných úmrtí a sebevražd. Soudní pitvy jsou nařizovány 

orgány činnými v trestním řízení v souladu s ustanovením § 115 odst. 1 TŘ a k jejich 

provedení jsou přibráni dva znalci z oboru soudního lékařství.  

Dle rozsudku Nejvyššího soudu České republiky
112

 je ,,úkolem znalců – 

soudních lékařů přibraných k prohlídce a pitvě mrtvoly ve smyslu § 115 odst. 1 TŘ 

zejména popsat příčinu úmrtí (určit charakter, popřípadě i okamžik smrti) poškozeného 

a mechanismus vzniku jednotlivých zranění, což jsou otázky, jež bezprostředně souvisejí 
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s pitvou. Vyvození dalších znaleckých odborných závěrů, které s uvedenými otázkami 

bezprostředně nesouvisejí a případně vyžadují odborné konzultace znalce s jinými 

odborníky, zakládají jeho nárok na přiznání znalečného nad rámec výkonu soudní 

pitvy.“ Z uvedeného vyplývá skutečnost, že znalci z oboru soudního lékařství přibraní 

k provedení pitvy mrtvoly mají odpovědět na otázku, co bylo příčinou úmrtí a určit 

způsob, jakým došlo ke vzniku jednotlivých zranění. K jiným otázkám, které nespadají 

do oblasti jejich odborné působnosti, by se znalci neměli vyjadřovat.  

 

4.3. Mrtvola je nalezena, avšak neznámé totožnosti 

Za situace, kdy je nalezeno tělo oběti, přivolaný lékař konstatuje smrt, avšak 

není možné zjistit totožnost oběti, měli by kriminalisté učinit veškeré nezbytné úkony 

nutné k tomu, aby její totožnost byla odhalena.  

Zákon o Policii ČR
113

 stanoví příslušníkům policie oprávnění žádat o poskytnutí 

informací ze zdravotnické dokumentace v tom případě, kdy usilují o odhalení totožnosti 

neznámé mrtvoly.  

Závazný pokyn policejního prezidenta
114

 upravuje mimo jiné pátrání po 

mrtvolách, částech lidského těla nebo kosterních nálezech neznámé totožnosti. Aby 

mohlo být vyhlášeno pátrání po totožnosti mrtvoly, je nezbytné, aby byl vyplněn 

formulář Zpráva o nálezu neznámé mrtvoly, doložen Protokol o ohledání místa nálezu 

spolu s fotografickou dokumentací. Pátrání musí být vyhlášeno nejpozději do pěti 

pracovních dnů ode dne nálezu mrtvoly neznámé totožnosti, současně jsou do databáze 

informačního systému PATROS vloženy identifikační údaje známé policejnímu orgánu, 

které jsou následně doplněny o další údaje například z Protokolu o provedení pitvy. 

Pátrání po totožnosti mrtvoly bude ukončeno tehdy, kdy dojde ke ztotožnění hledané 

nebo pohřešované osoby s mrtvolou či po uplynutí dvaceti let od vyhlášení pátrání.  
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Z kriminalistické praxe však vyplývá skutečnost, že trestný čin vraždy v případě, 

kdy není zjištěna totožnost oběti, zůstane většinou nevyřešen a vrah nepotrestán.
115

 

Leckdy se i samotný pachatel vraždy snaží různými způsoby znemožnit ztotožnění 

mrtvoly oběti pro případ, že by byla později nalezena, přičemž kriminalistům se i přes 

skutečnost, že postupují v souladu s právní úpravou a taktickými doporučeními a pro 

objasnění případu činí vše, co je v jejich silách, nepodaří případ objasnit. 

  

Avšak je nutné zdůraznit, že každý člen vyšetřovacího týmu, který se podílí na 

vyšetřování vraždy, by měl činit veškeré úkony řádně a pečlivě s ohledem na 

kriminalisticko-taktická doporučení a při vyšetřování případu ničeho nezanedbat. Práce 

všech členů vyšetřovacího týmu spolu souvisí a navzájem na sebe navazuje, neodborný 

či nepečlivý přístup kteréhokoliv z nich by mohl zapříčinit, že určitá zásadní skutečnost 

nebude v důsledku jeho pochybení v průběhu vyšetřování zjištěna či objasněna a 

nebude možno případ s úspěchem vyšetřit a vraha oběti odhalit.  
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5. Některé následné úkony při vyšetřování vražd 

5.1. Výslech  

Výslech je z hlediska trestního práva považován za jeden z důkazních 

prostředků, které využívají orgány činné v trestním řízení ke zjištění skutkových 

okolností důležitých pro vyšetřování trestného činu, přičemž skutkové okolnosti musí 

být zjištěny tak, aby o nich nebyly důvodné pochybnosti. 

Z hlediska kriminalistiky je výslech považován za ,,kriminalistickou metodu, 

kterou se na základě zákona získávají formou výpovědi kriminalisticky a právně 

významné informace z paměťových stop obsažených ve vědomí vyslýchaných osob, za 

přísného dodržení zákonem daných práv a povinností vyslýchaného i vyslýchajícího“.
116

 

Němec se domnívá, že nejvýstižnější definicí výslechu je tato: ,,Výslech je 

specifická metoda kriminalistické praktické činnosti, kterou se získávají o událostech 

trestných činů či jiných kriminalisticky relevantních skutečnostech informace zafixované 

ve vědomí člověka a podstatou výslechu je tedy získání takových informací.“
117

 Jak jsem 

již shora uvedla, výslechem jsou zjišťovány relevantní informace sloužící k objasnění 

celého případu a ke zjištění skutkového stavu, o němž nejsou důvodné pochybnosti. 

Výslech musí být proveden v souladu s příslušnými ustanovení Trestního řádu. 

Uvedeným definicím výslechu je společné to, že se jedná o získávání 

relevantních informací obsažených ve vědomí člověka, jde o získání informací 

z paměťových stop. Dle mého názoru Němcova definice neobsahuje důležitou 

skutečnost, a sice tu, že výslech musí být prováděn při dodržení zákonem stanovených 

práv a povinností osoby vyslýchané i vyslýchající.  
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5.1.1. Výslech osoby obviněné 

Pokud se jedná o trestný čin vraždy, řadí se výslech obviněného mezi 

nejzásadnější a nejobtížnější procesní úkony provedené během vyšetřování. Úspěšnost 

jeho provedení závisí na různých faktorech, mezi které patří například kompletnost a 

kvalita získaných důkazů, skutečnost, zda se vyslýchající osoba na výslech důkladně 

připravila a provedla ho dle taktických doporučení volených s přihlédnutím 

k okolnostem konkrétního případu, osobnosti obviněného a svým praktickým 

zkušenostem.
118

  

Dle Čírtkové
119

 je potřebné vést výslech s ohledem na osobnost obviněného. 

Vyslýchající by měl postřehnout všechny projevy obviněného, včetně těch 

neverbálních, jako například jeho nervozitu během výslechu, rozrušení či snahu o 

vyhnutí se očnímu kontaktu s vyslýchajícím. Atmosféra výslechu by měla na 

obviněného působit příznivě, na samotném začátku je potřebné, aby obviněný ,,roztál“. 

Výslech by neměl v obviněném vyvolávat nepřátelské emoce, přičemž vyslýchající 

může této skutečnosti  předejít například tím, že bude obviněného oslovovat jménem, 

což může naznačovat respekt či představu rovného postavení obviněného a 

vyslýchajícího. Je vhodné vysvětlit obviněnému, co ho při výslechu čeká a jak bude 

vyslýchající postupovat, přičemž tato okolnost může u obviněného podněcovat snahu o 

spolupráci. 

Vyslýchající by měl výslech velmi důkladně připravit a sestavit si plán výslechu 

na základě toho, že provede komparaci a následné zhodnocení ,,veškerých skutečností a 

důkazů, které má k dispozici“. Měl by zohlednit všechny dostupné informace o spáchání 

vraždy a následně, s ohledem na tyto informace, stanovit okruh otázek, jenž by měl 

obviněný zodpovědět. Těmito otázkami se vyslýchající bude snažit zjistit například, jak 

obviněný poznal oběť a jaký byl mezi nimi vztah, z jakého důvodu se s obětí v den 

vraždy setkal a jaké okolnosti předcházely jejímu zavraždění, zda úmysl obviněného 

směřoval k usmrcení oběti či zda si byl vědom toho, že svými útoky může oběť usmrtit 

a tak dále. Obviněný by měl nejprve poskytnout vyslýchajícímu co nejpodrobnější 
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informace o skutečnostech, které jsou mu kladeny za vinu (takzvaný monolog) a 

následně jsou mu pokládány otázky k doplnění či upřesnění výpovědi či otázky 

směřující k odstranění rozporů v jeho výpovědi (takzvaný dialog).
120

 

Kriminalista provádějící výslech by si měl být vědom toho, že obviněný může 

během výslechu uvádět nepravdivé informace, že svoji vinu nepřizná či bude mít snahu 

,,míru svého zavinění snížit“. Otázky by měly být koncipovány způsobem směřujícím k 

,,rozbití lživých argumentů obviněného“ či by v něm měly vyvolat ,,přesvědčení, že 

metoda zapírání a falešného alibi je neudržitelná“. Za situace, kdy má obviněný alibi 

předem připravené a během výslechu v podstatě pouze ,,přednáší“ připravené informace 

o skutkových okolnostech, měly by být veškeré obviněným vyřčené informace do 

nejmenších detailů zaznamenány v Protokolu o výslechu, magnetofonovém či video 

záznamu. Veškerá sdělení učiněná obviněným by měla být velmi důsledně prověřena a 

výsledky takto získané by měly být ,,porovnány s obsahem výpovědi a s ostatními 

důkazy“.
121

 

Pokud by kriminalisté dospěli k závěru, že ve výpovědi obviněného lze nalézt 

rozpory, přičemž i další okolnosti zjištěné kriminalisty by nasvědčovaly faktu, že 

obviněný nevypovídal pravdu či některé informace zatajil, měli by provést prověrku 

jeho výpovědi. Pomocí prověrky výpovědi je možné zjistit, zda obviněný vypovídal 

pravdu či je možné odstranit případné nepřesnosti v jeho výpovědi. Tento procesní úkon 

je ,,vhodné použít zejména u těch případů vražd, kde pachatel zatajuje důležité 

skutečnosti, navzdory tomu, že mu vzhledem k povaze konkrétního případu musí být 

známy“.
122

 

Z praxe kriminalistů provádějících výslechy vyplývá, že pachatele vraždy lze 

úspěšně odhalit pomocí ,,metody postupného usvědčování“, kdy kriminalista nejdříve 

obviněnému předloží důkazy s nejnižší důkazní hodnotou a až naposledy důkazy 

s nejvyšší důkazní hodnotou, jež bude mít schované jako takzvané ,,eso v rukávu“. Za 

situace, kdy byl pachatel dopaden přímo při činu, lze využít ,,metodu frontálního 

útoku“, spočívající v tom, že jsou obviněnému předloženy veškeré důkazy svědčící 
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v jeho neprospěch současně a obviněný pod tíhou důkazů rezignuje a ke všem 

skutečnostem, které jsou mu kladeny za vinu, se přizná. Velmi důležitým faktorem při 

využití uvedených metod jsou praktické zkušenosti kriminalisty vedoucího výslech, 

který s přihlédnutím ke svým zkušenostem zvolí nejvhodnější způsob, jak využít 

získané důkazy k tomu, aby usvědčil pachatele vraždy.
123

 

Pokud se pachatel ke spáchání vraždy dozná, je možné, že následně doznání 

odvolá či bude výpověď měnit v důsledku snahy o to svoji vinu snížit. Je proto 

potřebné, aby kriminalisté využili doznání pachatele, například tak, jak uvádí Stach
124

 

na případu dvojnásobné vraždy, kdy muž a jeho přítelkyně usmrtili jejího manžela a 

poté muž znásilnil a usmrtil dceru této přítelkyně. Pachatelé popírali, že by se 

předmětné vraždy dopustili, avšak jednoho dne žena nevydržela psychický nátlak, 

zhroutila se a k vraždě svého manžela se doznala. Policisté využili nastalé situace a 

ženu odvezli na místo činu. ,,Tam byl natočen více než hodinový videozáznam, ve 

kterém spolupachatelka podrobně popsala tehdejší události a uvedla řadu detailů, které 

kromě vrahů nemohl nikdo znát! Druhý den všechno popřela, avšak soud přijal 

videokazetu jako nezvratný důkaz o vině a oba pachatele odsoudil k mnohaletým 

trestům.“ 

S ohledem na shora uvedené usuzuji, že v případě, kdy se pachatel vraždy 

kriminalistům dozná, tito by měli nastalé situace využít a získat od pachatele co 

nejdetailnější informace o tom, jak se vražda odehrála, veškeré vyřčené informace spolu 

s doznáním detailně zaznamenat do Protokolu o výslechu či prostřednictvím 

magnetofonového nebo videozáznamu. Je chybou kriminalistů, pokud veškeré 

informace týkající se doznání pachatele řádně nezaprotokolují, jelikož na základě této 

chyby nebudou mít následně dostatek podkladů pro usvědčení pachatele v případě, že 

tento výpověď změní či doznání odvolá. Může tak nastat situace, kdy pachatel zůstane 

z důvodu nedostatečně provedené protokolace výslechu bez potrestání.  
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5.1.2. Výslech svědka 

Za svědka je z pohledu trestního práva považována osoba rozdílná od osoby 

obviněného, která je povinna se na předvolání orgánu činného v trestním řízení 

k výslechu dostavit a uvést při něm rozhodné skutečnosti, které jsou jí známy o 

pachateli, o oběti, o vztahu mezi pachatelem a obětí, o okolnostech trestného činu. 

Svědek je povinen při výslechu uvést veškeré skutečnosti, které svými smysly vnímal, 

ať již přímo při spáchání trestného činu či zprostředkovaně, prostřednictvím jiných 

osob. Svědek je tedy osobou, která svými smysly vnímala okolnosti týkající se 

vyšetřovaného trestného činu a je proto povinna vnímané skutečnosti sdělit orgánům 

činným v trestním řízení. 

Je nezbytné zmínit skutečnost, že někteří svědci nemohou být vyslýcháni o 

určitých okolnostech, platí pro ně zákaz výslechu, a že někteří svědci mají právo 

výpověď odepřít.
125

 

Svědek nejprve sám vypoví veškeré skutečnosti týkající se vyšetřovaného 

trestného činu vraždy a následně jsou mu kladeny doplňující otázky. Svědek by měl 

objasnit, jaký je jeho vztah k oběti či pachateli, z jakého důvodu se nacházel na místě 

činu či na místě nálezu mrtvoly, které skutečnosti, jež se odehrály na uvedených 

místech, vnímal svými smysly a které zprostředkovaně. Kriminalistovi provádějícímu 

výslech by měl co nejdetailněji popsat, co přesně se odehrálo na místě činu a zda on 

sám do situace na místě činu nějak zasahoval.
126

 Je velmi důležité, aby svědek sdělil, 

které skutečnosti týkající se vyšetřovaného případu vnímal svými smysly a které se 

dozvěděl od jiných osob, jelikož zprostředkované informace nemusejí být věrohodné a 

zakládající se na pravdivém popisu událostí.  

V případě, kdy oběť přežije vražedný útok pachatele, bude nejspíše ve velmi 

špatném psychickém i zdravotním stavu a může nastat i situace, že si nebude pamatovat 

okolnosti útoku pachatele, nebude schopna vypovídat. V takovém případě je více než 

nezbytné, aby orgány činné v trestním řízení provedení výslechu konzultovali 

s lékařem. Pokud by byla přeživší oběť vyslýchána, měl by být výslech co nejkratší, 
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orientován na získání nejdůležitějších informací o pachateli a o tom, co se na místě činu 

odehrálo a vyslýchající by měl postupovat tak, aby výslech nebyl pro oběť 

traumatickým zážitkem. Je však nepochybné, že výslechem oběti, která přežila 

vražedný útok, je možné získat cenné informace, které by mohly vést k odhalení 

pachatele. Avšak vyslýchající by si měl uvědomit, že výpověď oběti může být 

ovlivněna prožitou situací a nemusí být zcela věrohodná.
127

  

5.2. Fyziodetekční vyšetření 

Fyziodetekční vyšetření neboli vyšetření na polygrafu, takzvaném detektoru lži, 

je v České republice prováděno od roku 1981 Kriminalistickým ústavem Praha. Je 

založeno na faktu reakce lidského organismu na vnější podněty změnou ve 

fyziologických funkcích, jako například ,,zrychlením dechové či tepové frekvence, 

zvýšením krevního tlaku, rozšířením zorniček, zblednutím či zčervenáním obličeje nebo 

zvýšením sekrece potu“. Takto reaguje lidský organismus v případě, že se cítí být 

ohrožen vnějším podnětem, například otázkou položenou při fyziodetekčním vyšetření, 

na kterou vyšetřovaná osoba
128

 neodpoví pravdivě a má strach z odhalení této 

skutečnosti. Nejen uvedené změny ve fyziologických funkcích člověka lze sledovat a 

zaznamenat polygrafem a jejich vyhodnocením zjistit, zda jsou vyšetřované osobě 

známy určité skutečnosti vztahující se k danému případu a zda-li má snahu svoji 

vědomost o těchto skutečnostech tajit.
129

 

V průběhu fyziodetekčního vyšetření jsou osobám kladeny otázky formulované 

s ohledem na fakta zjištěná mimo jiné ohledáním místa činu, která mohou být známa 

pouze osobě, jež se činu jakýmkoliv způsobem účastnila (například poloha těla oběti, 

oblečení oběti v době usmrcení, způsob odstranění mrtvoly z místa činu), přičemž 

využitím polygrafu lze zjistit, zda vyšetřovaná osoba má vědomost o uvedených faktech 

a na otázky jí kladené odpovídá lživě či zda nějakou skutečnost týkající se vyšetřované 

vraždy zatajuje. Vhodně formulované otázky, na něž osoba odpovídá pouze ,,ano“ či 

,,ne“, mohou kriminalistům potvrdit, že jimi stanovené vyšetřovací verze nejspíše 

                                                      
127

 MUSIL, Jan, Zdeněk KONRÁD a Jaroslav SUCHÁNEK. Kriminalistika. 2. přepracované a doplněné 

vydání. Praha: C. H. Beck, 2004, s. 434 
128

 Jedná se o osobu, která se dobrovolně podrobí vyšetření na polygrafu. 
129

 KOHOUT, Josef. Fyziodetekční vyšetření v procesu objasňování trestné činnosti. Kriminalistika. 

2008, č. 3, s. 188-203 



 55 

odpovídají tomu, jak se vražda odehrála či naopak mohou kriminalistům dát ,,vodítko“ , 

jakým směrem by se měli ve vyšetřování dále ubírat
130

, jako v případu takzvaných 

orlických vražd, kde fyziodetekční vyšetření napomohlo k jejich objasnění či v případě 

vraždy 71leté ženy z Mikulova, kde byl podezřelým její manžel. ,,Během fyziodetekce 

vyšlo najevo, že atypickým způsobem reagoval na slovo garáž, což, jak se později 

ukázalo, bylo také místo, kde ukryl její tělo.“
131

 

Fyziodetekční vyšetření je nejvíce využíváno při vyšetřování trestného činu 

vraždy, avšak musí být splněna podmínka, že vyšetřovaná osoba udělí písemný souhlas 

s jeho provedením, podstoupí fyziodetekční vyšetření dobrovolně.
132

 

Ustanovení § 89 odst. 2 TŘ stanoví, že za důkaz může sloužit vše, co může 

přispět k objasnění věci, zejména výpovědi obviněného a svědků, znalecké posudky, 

věci a listiny důležité pro trestní řízení a ohledání. Výčet důkazních prostředků je 

demonstrativní, výsledky fyziodetekčního vyšetření by tedy mohly být za splnění 

dalších okolností brány jako důkaz v trestním řízení, avšak rozhodnutím Nejvyššího 

soudu
133

 bylo stanoveno, že fyziodetekční vyšetření nelze použít jako důkaz v trestním 

řízení. Nicméně domnívám se, že vyšetření na detektoru lži, i přes některé 

problematické otázky vztahující se k využití výsledků vyšetření či výhrady proti jeho 

použití
134

, může kriminalistům poskytnout určité ,,vodítko“, jakým směrem by se mělo 

vyšetřování vraždy dále ubírat, potvrdit či vyvrátit stanovené vyšetřovací verze, takže je 

zajisté prostředkem, který má své místo ve využití při vyšetřování trestných činů vražd. 

Někdy hromadné sdělovací prostředky či sami kriminalisté vyšetřující trestný 

čin vraždy zveřejňují  o případu informace, které by jinak byly známé pouze osobě, jež 

se na spáchání vraždy podílela, přičemž takové informace již nemohou být využity při 

sestavování otázek pro fyziodetekční vyšetření a provedení vyšetření polygrafem je 
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tímto znesnadněno, jako v případě mrtvé I.D.
135

 Osobou podezřelou z vraždy I.D. byl 

M.L., který se podrobil vyšetření polygrafem. Avšak bylo zjištěno, že podrobné údaje o 

spáchané vraždě, například detailně popsaný způsob usmrcení oběti, byly zveřejněny 

v článku jednoho týdeníku. Navíc podezřelý M.L. během fyziodetekčního vyšetření 

uvedl, že některé údaje o spáchané vraždě mu sdělil policista, který bydlí ve stejném 

domě jako on. Na uvedené skutečnosti musel být brán ohled při vyhodnocování 

výsledků fyziodetekčního vyšetření. 

5.3. Rekognice 

Novelou trestního řádu č. 265/2001 byly upraveny některé zvláštní způsoby 

dokazování, a to v ustanoveních oddílu třetího hlavy páté trestního řádu, přičemž 

rekognice je řazena mezi tyto zvláštní způsoby dokazování. Ustanovení 

§ 104b odst. 1 TŘ stanoví, že rekognice se koná, je-li pro trestní řízení důležité, aby 

podezřelý, obviněný nebo svědek znovu poznal osobu nebo věc a určil jejich totožnost, 

přičemž k provedení rekognice musí být vždy přibrána alespoň jedna osoba, která není 

na věci zúčastněna.  

Dle Brázdy
136

 je rekognice ,,samostatná metoda kriminalistické praktické 

činnosti spočívající v opětovném poznání dříve vnímaného objektu poznávající osobou 

s cílem ztotožnění objektu“. 

Němec
137

 charakterizuje rekognici velmi podobně jako Brázda, když uvádí, že 

rekognice je ,,samostatná metoda kriminalistické praktické činnosti, která spočívá 

v identifikování (ztotožňování) nějaké osoby nebo věci znovupoznáním poznávající 

osobou“. 

Oproti uvedeným autorům Konrád a Veselá
138

 používají trochu odlišnou definici 

rekognice jako ,,metody kriminalistické praxe (v trestním řízení procesní úkon) 

využívající, v procesu identifikace kriminalisticky významných objektů, schopnosti 
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člověka znovu poznat předváděný objekt na základě paměťové stopy, podpořené 

asociací identifikačních vlastností zkoumaných objektů“. 

Z uvedeného vyplývá skutečnost, že rekognice je vnímána jako metoda 

kriminalistické identifikace, jež je využívána ke ztotožnění kriminalisticky relevantních 

osob či předmětů osobami, které je dříve vnímaly a jsou schopny je znovu poznat a určit 

na základě identifikačních vlastností těchto osob a předmětů, které si poznávající 

(ztotožňující) osoba uchovala v paměti. Pro provedení rekognice je rozhodující, zda má 

poznávající osoba vytvořenu dostatečně kvalitní paměťovou stopu ohledně poznávané 

(ztotožňované) osoby či předmětu a je tedy schopna osobu či předmět opětovně poznat 

a určit mezi dalšími osobami či předměty, které jí budou předloženy. Dle mého názoru 

autoři Konrád a Veselá ve své definici rekognice nejlépe vystihují její podstatu. 

Rekognice leckdy předchází zahájení trestního stíhání, kdy až na základě důkazů 

získaných jejím provedením lze osobu podezřelou obvinit ze spáchání trestného činu a 

zahájit proti ní trestní stíhání. V případě, kdy bude rekognice uskutečněna před 

zahájením trestního stíhání, bude muset být provedena, s ohledem na ustanovení § 158a 

TŘ, za účasti soudce. Mezi odbornou veřejností však není zcela zřejmé, zda je nutné, 

aby byl soudce přítomen všem druhů rekognice, například i rekognici věcí.
139

 

Domnívám se, že zákonná dikce § 158a TŘ hovoří zcela jasně a vždy v případě, kdy 

bude rekognice provedena před zahájením trestního stíhání, musí být jejímu provedení 

přítomen soudce, aby nemohl být její průběh následně napaden obhajobou a důkazy 

takto získané mohly být využity v trestním řízení. 

Jak jsem již shora uvedla, trestní stíhání může být zahájeno na základě důkazů 

získaných provedením rekognice a je proto více než nezbytné, aby byla provedena 

velmi důsledně při dodržení všech zákonných ustanovení a taktických zásad.  

5.3.1. Pravidla provedení rekognice 

Před samotným provedením musí být rekognice důkladně připravena, do fáze 

přípravy rekognice je mimo jiné řazen i výslech poznávající osoby. Dle ustanovení 
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§ 104b odst. 2 TŘ se poznávající osoba před rekognicí vyslechne o okolnostech, za 

nichž osobu nebo věc vnímala a o znacích nebo zvláštnostech, podle nichž by bylo 

možno osobu nebo věc poznat. Je důležité poznávající osobu vyslechnout velmi detailně 

o identifikačních vlastnostech ztotožňované osoby a uvedené skutečnosti důsledně 

dokumentovat z toho důvodu, aby předváděné osoby (takzvaní figuranti) byly vybírány 

tak, aby ztotožňovanou osobu svou podobou, věkem, výškou a dalšími identifikačními 

znaky co nejvíce připomínaly. Dle ustanovení § 104b odst. 3 TŘ v případě, kdy má být 

poznána osoba, ukáže se ztotožňující osobě mezi nejméně třemi osobami, které se 

výrazně neodlišují. ,,Kriminalistická praxe ale doporučuje více figurantů, obvykle pět, 

ne však více jak osm.“
140

 

Je zásadním pravidlem, že ztotožňovaná osoba nesmí být osobě ztotožňující 

před provedením rekognice ukázána
141

, nesmí ji ani na sebekratší moment zahlédnout. 

Dle mého názoru by porušení této zásady bylo fatální chybou kriminalistů, jelikož 

ztotožňující osoba by mohla nesprávně označit jako osobu ztotožňovanou tu, kterou 

před provedením rekognice zahlédla například na chodbě, čímž by došlo ke zmaření 

rekogničního aktu, tento by byl proveden v rozporu se zákonnými ustanoveními, zajisté 

napaden obhajobou a důkazy takto získané by nebylo možno použít v trestním řízení. 

Kriminalisté provádějící rekognici by se měli takových chyb vyvarovat, jelikož pachatel 

by nemusel být usvědčen, jestliže nebudou k dispozici další důkazy svědčící proti němu, 

ačkoliv trestný čin spáchal. 

Ztotožňované osobě musí být umožněno, aby si zvolila libovolné místo mezi 

figuranty a aby si zvolila číslo, pod kterým bude při vlastním rekogničním aktu 

vystupovat. V případě hlasové rekognice může hovořit v libovolném pořadí mezi 

dalšími figuranty s podobnými hlasovými vlastnostmi.
142

 

Ztotožňující osobě musí být poskytnuto tolik času, kolik potřebuje, aby si 

prohlédla figuranty, mezi kterými bude i ztotožňovaná osoba, a následně ji označila. 

,,Není takticky správné vyžadovat od ztotožňující osoby, aby přímo před 

představovanými osobami, mezi kterými stojí pachatel, označila toho, koho poznává, 
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navíc řada osob není ochotna na toto přistoupit a raději řeknou, že nikoho 

nepoznávají.“ Aby se předešlo zmaření provedení rekognice, měla by být ztotožňující 

osoba poté, co si prohlédla figuranty, odvedena do zázemí a zde by měla kriminalistům 

sdělit, jakou osobu ztotožňuje, z jakého důvodu a na základě kterých identifikačních 

znaků ji poznala.
143

 

Po skončení vlastní rekognice je nutné znovu vyslechnout ztotožňující či 

ztotožňovanou osobu tehdy, pokud je potřeba odstranit sporné skutečnosti, jež se 

nacházejí v jejich výpovědi a výsledcích rekognice.
144

 

Celý průběh provádění rekognice je zaznamenán v Protokolu o rekognici a je 

pořizována i fotografická dokumentace či videozáznam. Důkazy získané rekognicí se 

vyhodnocují ve vzájemné souvislosti s důkazy získanými v průběhu vyšetřování.
145

 

Pokud by Protokol o rekognici neobsahoval údaje, vysvětlující na základě jakých 

skutečností policejní orgán dospěl k závěru, že se jedná v daném případě o neodkladný 

a neopakovatelný úkon a nebylo by patrné, kdo je osobou na rekognici nezúčastněnou, 

byl by ,,takový důkaz pro další řízení procesně nepoužitelný“.
146

 

5.3.2. Neopakovatelný úkon, účast obviněného na rekognici 

Rekognice je neopakovatelným procesním úkonem. Pokud ztotožňující osoba 

bez nejmenších pochybností označí ztotožňovanou osobu jako pachatele, mohl by tento 

,,vjem působit jako rušivý element mezi původním a znovu vnímaným objektem při 

rekognici opakované, což nelze z hlediska nutné objektivity rekognice připustit“. Avšak 

v některých případech lze připustit opakování rekognice, například tehdy, pokud by 

ztotožňující osoba, v postavení svědka, kriminalistovi provádějícímu rekognici sdělila, 

že se bála označit pachatele, i když se mezi předváděnými osobami nacházel.
147
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K problematice účasti obviněného na provedení rekognice se vyjádřil Ústavní 

soud
148

 tak, že ,,rekognice je úkonem, při němž je obviněný nucen toliko pasivně strpět 

poznávací proceduru a pouhé strpění rekognice nelze označit za donucování 

k sebeobviňování či sebeusvědčování“. Ovšem bylo by v rozporu se zásadou, podle 

které není nikdo povinen sám sebe obviňovat, kdyby byla ztotožňovaná osoba nucena 

k hlasovému projevu v průběhu rekognice. Kriminalista provádějící rekognici je 

oprávněn vyzvat ztotožňovanou osobu k tomu, aby promluvila či se jiným způsobem 

projevila, avšak zároveň ji musí poučit, že může odmítnout takto konat. Jestliže by 

kriminalista ztotožňovanou osobu v tomto směru nepoučil, důkaz získaný rekognicí by 

byl neúčinný. 

5.3.3. Praktický příklad rekognice 

V případu zavražděné prostitutky Ludmily B.
149

 byla rekognice zásadním 

důkazním prostředkem, který napomohl k usvědčení pachatele vraždy, když na základě 

provedené rekognice in natura byl svědkyní označen jako ztotožněná osoba pachatel 

Pavel S., bylo proti němu zahájeno trestní stíhání pro trestný čin vraždy a následně byl 

odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v délce trvání 14ti let. 

V průběhu vyšetřování se kriminalistům podařilo nalézt svědkyni, také 

prostitutku, která zpozorovala odjezd Ludmily B. s neznámým zákazníkem a také 

zaslechla část rozhovoru mezi nimi. Jiná prostitutka popsala kriminalistům muže, jenž 

se k ní choval velmi agresivně až násilně a vyžadoval zvláštní sexuální praktiky. Obě 

svědkyně sestavily portrét muže, tyto se shodovaly. Na základě sestavených portrétů 

kriminalisté vytipovali jako osobu podezřelou Pavla S., přičemž tento již dříve napadl 

několik prostitutek.  

Na místě činu byly nalezeny a zajištěny nedopalky cigaret, které kriminalisté 

podrobili biologické expertize ke zjištění krevní skupiny a teprve následně genetické 

expertize, avšak při biologické expertize byl materiál potřebný ke genetické expertize 

již spotřebován. Bylo zásadní chybou kriminalistů, že nedodrželi zásadu přednosti 

genetické expertizy před biologickou. Provedením analýzy DNA ,,mohl být získán 
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rozhodující důkaz o pohybu podezřelého na místě činu, policisté vlastní vinou přišli o 

stěžejní důkaz k usvědčení pachatele“. 

Byla provedena rekognice podle fotografií, avšak svědkyně, která naposledy 

zahlédla Ludmilu B. odjíždět s možným pachatelem, neoznačila fotografii Pavla S. jako 

osoby ztotožňované, avšak uvedla, že ,,by dotyčného poznala in natura, zejména pak 

podle hlasu a motorické činnosti (způsobu chůze)“. 

S ohledem na zásadu, že rekognice podle fotografií nesmí bezprostředně 

předcházet rekognici in natura, byla tato provedena až rok po spáchání vraždy. 

Podmínky provádění rekognice in natura
150

 byly shodné s podmínkami v době, kdy 

svědkyně zpozorovala Ludmilu B. odjíždět s pachatelem. Svědkyně pozorovala 

předvedené osoby, mezi nimiž se nacházel i podezřelý Pavel S. (číslo 8), maskována 

v černé kukle. Svědkyně požádala o hlasový projev muže číslo 8, po přečtení věty tímto 

mužem bylo na svědkyni znát velmi silné psychické rozrušení. Muže s číslem 8 

nepochybně určila jako toho, s kým odjížděla Ludmila B. v den vraždy. ,,Na základě 

jednoznačného výsledku rekognice bylo proti Pavlu S. podle § 160 odst. 1 TŘ zahájeno 

trestní stíhání pro trestný čin vraždy.“ 

Na shora popsaném případu je deklarováno, jak důkladně připravená a pečlivě 

provedená rekognice může být zásadním důkazním prostředkem pro objasnění vraždy a 

odhalení pachatele. Celé vyšetřování mohlo být snazší, pokud by kriminalisté dodrželi 

zásadu přednosti genetické expertizy a nedopalky cigaret nalezené na místě činu 

podrobili této expertize, čímž mohli získat zásadní důkaz svědčící v neprospěch 

pachatele. 

5.4. Rekonstrukce 

Rekonstrukce se stejně jako rekognice řadí mezi zvláštní způsoby dokazování 

upravené v třetím oddílu hlavy páté trestního řádu. Je důkazním prostředkem, při jehož 

provedení dochází k ,,obnovení situace nebo skutkových okolností, za kterých byl trestný 

čin spáchán nebo které mají k tomuto činu nějaký vztah“.
151
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Kriminalisté provádějící rekognici znovu vytvoří takové podmínky, které 

existovaly na místě činu v době jeho spáchání a následně ověřují, zda mohl být trestný 

čin spáchán způsobem, jak ho popsal obviněný, svědek či poškozený ve své výpovědi. 

Kriminalisté tedy provedením rekonstrukce ověřují, zda se fakta uvedená ve výpovědi 

obviněného, svědka či poškozeného zakládají na pravdě, zda odpovídají skutečnosti, 

zda mohl být trestný čin spáchán způsobem, jakým uvedli, přičemž v některých 

případech mohou i získat nové důkazy či poznatky o relevantních skutečnostech. 

Kriminalisté provádějící rekonstrukci vnímají její průběh svými smysly, na základě 

získaných poznatků a s ohledem na své znalosti a zkušenosti ,,vyvozují důkazní 

závěry“.
152

 

5.5. Vyšetřovací pokus 

Vyšetřovací pokus je také řazen mezi zvláštní způsoby dokazování upravené 

oddílem třetím hlavy páté trestního řádu. Tento důkazní prostředek dle dikce 

§ 104c odst. 1 TŘ slouží k ověření či upřesnění skutečností zjištěných v průběhu 

trestního řízení, a to prostřednictvím pozorování v uměle vytvořených či obměněných 

podmínkách nebo k získání nových skutečností relevantních pro trestní řízení. 

Rozdíl mezi rekonstrukcí a vyšetřovacím pokusem spočívá ve skutečnosti, že při 

rekonstrukci se znovu vytvoří situace či skutkové okolnosti, za kterých byl čin spáchán 

a prověřují se fakta získaná trestním řízením, avšak při provedení vyšetřovacího pokusu 

jsou podmínky spáchání trestného činu či podmínky vzniku skutkových okolností 

relevantních pro trestní řízení experimentálně měněny.
153

 

Velmi zajímavým a neobvyklým bylo provedení vyšetřovacích pokusů v případu 

zavražděné advokátky JUDr. Adély B. a její koncipientky Mgr. Veroniky B.
154

 Obě 

zavražděné našel v jejich kanceláři JUDr. Radek V., který oznámil nalezení těl policii. 

V kritický den byl oznamovatel se svým klientem, Ing. Radimem N., jenž trpěl oční 

vadou, která u něj způsobila oslepnutí na jedno oko a na druhé viděl na vzdálenost cca 
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dvou metrů. Pachatelem obou vražd, jak bylo dalším vyšetřováním zjištěno, byl Radek 

V., přičemž Radim N. měl sloužit jako jeho alibi. 

Na základě skutečností zjištěných vyšetřováním bylo přistoupeno k prověrce 

výpovědi na místě se svědkem, Radimem N. a k vyšetřovacím pokusům. ,,Pro imitaci 

úderů do hlavy zakoupil vyšetřovatel chlazená kuřata, ta měla nahradit lidskou hlavu a 

byla rozmístěna na několika místech advokátní kanceláře, mimo jiné i na místech, kde 

byly nalezeny zavražděné ženy.“ Figuranti následně způsobovali hluk údery na různá 

místa v advokátní kanceláři, přičemž svědek se nacházel v jiné místnosti. ,,Po jednom 

z úderů svědek prohlásil, že je to přesně ten zvuk, který slyšel v okamžiku, kdy Radek V. 

nebyl přítomen v kanceláři. Dotazem vyšetřovatele bylo zjištěno, že ránu způsobil úder 

figuranta lešenářskou trubkou do kuřete, ležícího přesně na totožném místě, kde se 

nacházela hlava zavražděné Adély B. Na otázku vyšetřovatele, jak si může být tak jist, 

svědek odpověděl: Vy vidíte, já slyším.“ Provedením dalšího vyšetřovacího pokusu byly 

ověřeny schopnosti svědka svědčící faktu, že díky svému zrakovému postižení má lépe 

vyvinutý sluch než ostatní, zrakově nepostižení, lidé.
155

 

V popsaném případu nejen díky netypicky provedenému vyšetřovacímu pokusu 

a výborným sluchovým schopnostem zrakově postiženého svědka došlo k usvědčení 

pachatele.  
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Závěr 

Cílem mé diplomové práce byla mimo jiné charakteristika trestného činu vraždy 

z pohledu trestního práva i z pohledu kriminalistiky, dále seznámení se specifiky 

vyšetřování vražd při zohlednění poznatků získaných studiem odborných monografií, 

článků v odborných časopisech a některých soudních rozhodnutí. 

Trestní zákoník upravuje nejen vraždu prostou, ale také vraždu spáchanou 

s rozmyslem či po předchozím uvážení, a to v ustanovení § 140 odst. 2. V předchozí 

právní úpravě, v zákoně č. 140/1961 Sb., trestní zákon,  nebyl činěn rozdíl mezi vraždou 

prostou a případem, kdy si pachatel své vražedné chování předem naplánoval či o něm 

do důsledků uvažoval a teprve na základě takového jednání svou oběť usmrtil. Přínosem 

trestního zákoníku je skutečnost, že odlišuje vraždu prostou a spáchanou s rozmyslem či 

po předchozím uvážení.  

Kladem trestního zákoníku je také skutečnost, že byla upravena skutková 

podstata úmyslného usmrcení odlišného od vraždy, a to trestného činu zabití. 

Zákonodárci přijetím ustanovení § 141 TZ zohlednili některé okolnosti činu mající vliv 

na skutečnost, že úmyslné usmrcení člověka není posuzováno jako vražda, například 

chování oběti k pachateli před spácháním činu, jež mohlo mít vliv na jeho rozhodnutí 

oběť úmyslně usmrtit. 

Je důležité zdůraznit, že u trestného činu vraždy existuje ve většině případů 

předchozí vztah mezi pachatelem a jeho obětí, možno i zprostředkovaný. S ohledem na 

tuto okolnost a na získané poznatky lze říci, že vraždy jsou nejčastěji páchány z motivů 

vyplývajících z rodinných či vztahů obdobných rodinným, přičemž tuto skutečnost by 

měli kriminalisté při vyšetřování vraždy zohlednit.  

V textu diplomové práce jsem se snažila shrnout specifika vyšetřování vraždy, 

počínaje uvedením typických stop vytvářených v případě spáchání trestného činu 

vraždy, přes nastínění typických vyšetřovacích situací spolu s příznačnými počátečními 

úkony až po charakteristiku některých následných úkonů. 

Jako další cíl diplomové práce jsem si vytkla poukázání na možné problémy. Co 

se týče biologických stop, je problematická otázka oprávnění policejního orgánu 
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odebírat biologické vzorky umožňující získání profilu DNA od osob obviněných či 

podezřelých ze spáchání úmyslného trestného činu. Jak jsem již v práci zmínila, 

považuji úpravu zákona č. 273/3008 Sb., zákona o Policii České republiky, týkající se 

odběru biologických vzorků, za vhodně formulovanou. Otázka likvidace údajů o 

genetickém vybavení osoby v Národní databázi DNA je též problematická, osobně bych 

navrhovala novou formulaci ustanovení § 65 odst. 5 zákona o Policii České republiky 

tak, aby došlo k zakotvení povinnosti likvidovat genetické profily těch osob, kterým 

byly odebrány v souvislosti s probíhajícím trestním řízením, avšak u kterých nebyla 

vina prokázána a nedošlo k odsouzení. 

Domnívám se, že je problematická i otázka pachových stop, které nejsou orgány 

činnými v trestním řízení mnohdy přijímány ani jako důkaz nepřímý. Navrhovala bych, 

aby metoda pachové identifikace byla zakotvena přímo v trestním řádu a v případě, že 

by splňovala požadavky kladené na jiné důkazní prostředky, mohly by být důkazy  

tímto způsobem získané považovány i za důkazy přímé, nikoliv jen nepřímé, avšak 

samozřejmě za splnění dalších podmínek. 

Snažila jsem se poukázat i na možné problémy vznikající chybnou prací 

kriminalistů v průběhu vyšetřování, a to na některých případech z praxe. Je více než 

zřejmé, že při vyšetřování trestného činu vraždy, jako nejzávažnějšího trestného činu 

vůbec, by se kriminalisté neměli dopouštět žádných chyb, jež by mohly mít za následek 

neobjasnění daného případu a nepotrestání pachatele. Naproti tomu jsem se snažila 

uvést některé konkrétní případy z praxe, kdy určité úkony trestního řízení, 

charakterizované v diplomové práci, napomohly k objasnění případu vraždy. 

V diplomové práci jsem se zabývala i otázkou fyziodetekčního vyšetření, jež 

není v metodikách vyšetřování vražd zmiňována, avšak na základě poznatků získaných 

z odborných článků se domnívám, že provedení vyšetření na polygrafu může být při 

vyšetřování vražd prospěšné, může napomoci určit, jakým směrem by se mělo 

vyšetřování dále ubírat. 

Lze říci, že je ,,denním chlebem“ kriminalistů vyšetřujících vraždy potýkat se 

s násilnou smrtí, tito si za svou nelehkou práci zaslouží respekt a uznání. 
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Abstrakt 

Tématem mé diplomové práce je metodika vyšetřování vražd. V práci jsem se 

zabývala kriminalistickými stopami vytvářenými při spáchání trestného činu vraždy, 

typickými vyšetřovacími situacemi, kterým musí odpovídat specifická činnost 

kriminalistů a některými následnými úkony. Cílem diplomové práce je seznámení 

s trestným činem vraždy a specifiky jeho vyšetřování, shrnutí poznatků získaných 

studiem odborných monografií, článků v odborných časopisech a některých soudních 

rozhodnutí, dále nastínění vybraných otázek a poukázání na možné problémy. 

Diplomová práce se skládá z pěti kapitol, které jsou dále členěny do podkapitol.  

Po úvodních slovech následuje první kapitola popisující vraždu 

z trestněprávního hlediska, zmiňuje se o vraždě prosté a spáchané s rozmyslem či po 

předchozím uvážení, o právní úpravě trestného činu zabití a o pojetí vraždy v anglickém 

trestním právu. 

Druhá kapitola charakterizuje jednotlivé prvky kriminalistické charakteristiky 

trestného činu vraždy a obsahuje zhodnocení rozpracování problematiky vyšetřování 

vražd v odborné literatuře. 

Třetí kapitola se týká kriminalistických stop vytvářených při páchání vražd, je 

zaměřena na problematiku biologických stop a s těmito související Národní databázi 

DNA, věnuje se pachovým stopám a problematice uznání pachových stop jako důkazu 

v trestním řízení. 

Čtvrtá kapitola se věnuje typickým vyšetřovacím situacím a počátečním 

úkonům, blíže představuje problematiku pátrání po pohřešovaných osobách a velmi 

důležitý počáteční úkon, ohledání místa činu, na jehož bezchybném provedení závisí 

úspěšnost dalšího postupu ve vyšetřování. 

Pátá kapitola charakterizuje některé následné úkony činěné při vyšetřování 

vražd, upravuje fyziodetekční vyšetření a možnost jeho využití při vyšetřování vražd a 

poukazuje na příklady z praxe, ve kterých provedení rekognice a vyšetřovacího pokusu 

zásadním způsobem napomohlo k objasnění vraždy a potrestání pachatele. 



 

Závěrečná kapitola shrnuje některé poznatky získané při zpracovávání 

diplomové práce, upozorňuje na některé problematické otázky či na problémy, které 

mohou vznikat v průběhu vyšetřování, a to v důsledku chybné práce kriminalistů 

vyšetřujících trestný čin vraždy. 



 

Abstract  

The topic of my thesis is the methodology of murder investigation. The thesis 

deals with trace evidence formed during commission of the crime of murder, typical 

investigative situations faced by crime investigators, and some of the subsequent acts. 

The aim of this thesis is to familiarize with the offense of murder and the specifics of 

crime scene investigation. Furthermore, this work provides a summary of the 

knowledge obtained through the study of monographs, articles in professional journals, 

and some of the court relevant decisions. Finally, the work further outlines some 

selected questions and points out the potential problems related to crime scene 

investigation. 

The thesis consists of five chapters, which are further divided in to subchapters. 

Following the introduction, the first chapter describes the murder under criminal 

law and outlines the various classifications of murder, which include plain murder, 

murder committed with forethought or prior consideration, and manslaughter.  

Moreover, the chapter discusses the legislation pertinent to the concept of murder, and 

explores its roots under the criminal law of England and Wales. 

The second chapter describes the various disciplines of criminalistics. 

Additionally, the chapter provides an assessment of murder investigation by exploring 

relevant examples in literature.  

The third chapter, related to trace evidence formed during the commission of 

murder, is focused on the issue of biological traces associated with the National DNA 

database. Furthermore, the chapter is dedicated to smell traces and recognition of smell 

traces as evidence in criminal proceedings. 

The fourth chapter is devoted to typical investigative situations and initial acts. 

This chapter introduces the issue of searching for missing people and the crucial initial 

step – crime scene investigation, which is a vital prerequisite to the success of following 

steps in the investigation. 



 

The fifth chapter characterizes some of the subsequent acts connected with 

murder investigation, including the polygraph examination. This chapter also points out 

some examples from practice, where performance of recognition and investigative 

experiments fundamentally helped to clarify the murders and punish the offenders. 

The final chapter summarizes the findings obtained during the research 

conducted for my thesis, and highlights some of the problematic issues that may arise 

during the investigation of a crime of murder due to faulty forensic work of 

criminologists.  
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