
Abstrakt 

Cílem této diplomové práce bylo podat přehledný výklad o trestných 

činech vraždy a zabití podle § 140 a §141 TZ, především se zaměřením 

na zákonné znaky těchto dvou skutkových podstat, interpretaci užitých 

neurčitých právních pojmů a zhodnocení přínosu nové právní úpravy.  

V úvodu této práce je obsažena kapitola věnující se historii 

trestněprávní úpravy úmyslných usmrcení a ochrany lidského života 

na našem území. Nechybí ani zmínky o prvních trestněprávních kodifikacích 

a jejich základních principech. 

Následně je pozornost věnována lidskému životu jako společenské 

hodnotě. Ochrana lidského života s postupným vývojem státu a práva byla 

čím dál tím vyšší, ale největší pozornosti dosáhla až v druhé polovině 

20. století, a to především díky mezinárodním organizacím a úmluvám 

uzavíraných na jejich půdě. Ochrana lidského života zaujímá i přední místo 

v Listině základních práv a svobod a stejně tak i v novém trestním zákoníku 

účinném od začátku roku 2010. Zásadní pro zodpovězení otázky, 

zda byl trestný čin vraždy či zabití spáchán, je určení přesného začátku 

a konce lidského života, jemuž je rovněž jedna z  kapitol věnována.  

Hlavní náplní práce pak je podrobný rozbor skutkových podstat 

trestných činů vraždy a zabití. Nový trestní zákoník č. 40/2009 Sb. přináší 

nový znak tzv. rozmyslu a předchozího uvážení jako kvalifikační okolnosti 

podmiňující použití vyšší trestní sazby. Tyto okolnosti slouží k odlišení 

tzv. vraždy „prosté“ v prvním odstavci jako méně závažnější formy 

od vraždy kvalifikované podle odstavce druhého (tzv. vraždy 

„premeditativní“) jako formy závažnější. Výkladu a interpretaci znaku 

rozmyslu a předchozího uvážení je věnována nemalá část práce. Rovněž 

nejsou opomenuty ani další kvalifikační okolnosti obsažené v odstavci třetím 

§140 TZ.  

V novém trestním zákoníku v § 141 je nově zakotven i trestný čin 

zabití. Zabití je privilegovanou skutkovou podstatou vůči trestnému činu 



vraždy, kdy pachatel usmrtí jiného v omluvitelném hnutí mysli nebo 

v důsledku předchozího zavrženíhodného jednání poškozeného. Vztahem 

těchto neurčitých pojmů a jejich výkladu se věnovala i judikatura, kterou 

práce také zmiňuje.  

Nakonec je pozornost zaměřena na vývojová stádia trestných činů 

vraždy a zabití a jejich specifika. Kromě podmínek trestní odpovědnosti, 

práce obsahuje i podmínky zániku trestní odpovědnosti za přípravu či pokus 

trestného činu vraždy a pokus trestného činu zabití a zamyšlení 

se nad důvody beztrestnosti přípravy trestného činu zabití.  

   V závěru je zhodnocen přínos nové úpravy trestných činů vraždy 

a zabití. Výklad těchto pojmů se bude nadále jistě vyvíjet a podstatnou úlohu 

bude mít především rozhodovací činnost soudů a právní nauka.  

 


