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1. Úvod 

Tématem mé diplomové práce jsou trestné činy vraždy a zabití podle 

§140, §141 trestního zákoníku. Obor trestního práva mi byl po celou dobu studia 

na právnické fakultě velice blízký. K tématu úmyslných usmrcení mne následně 

dovedla výuka kriminalistiky.   

V mé diplomové práci bych se však velice ráda věnovala problematice 

úmyslných usmrcení z hlediska trestněprávního, nikoli kriminalistického 

či kriminologického, i když tyto obory spolu jistě souvisí a přesahují se. 

Přestože vyčerpání tématu i z hlediska trestněprávního bylo a je velice obtížné, 

pokusila jsem se o přehledné shrnutí se zaměřením na vybrané, níže popsané 

instituty. 

V úvodu své diplomové práce bych ráda učinila malý historický exkurz 

do trestněprávní úpravy úmyslných usmrcení ve středověku, následně 

v novověku, až do té úpravy současné. Myslím, že nástin historických 

souvislostí je nutný pro náležité pochopení základů, na kterých stojí dnešní 

právní úprava. Dále bych ráda zmínila i postavení ochrany lidského života 

v našem právním řádu, v Listině základních práv a svobod a v systematice 

trestního zákoníku. Lidský život jako hodnota stojí v popředí zájmu mnoha, 

nejen evropských, zemí. Ráda bych se proto jen krátce zmínila o těch 

nejstěžejnějších úmluvách k ochraně lidského života na mezinárodním poli, 

neboť toto téma je samo o sobě dosti široké. Rozhodně v mé práci nemůže 

chybět ani stanovení počátku a konce lidského života, jež je nutné k určení, 

zda vůbec došlo ke spáchání daného trestného činu. 

Hlavní náplní mé diplomové práce by však mělo být především podrobné 

rozebrání skutkové podstaty vraždy, následně pak zabití. Především bych 

se chtěla pozastavit u nově zavedených pojmů rozmyslu a předchozího uvážení 

a úskalí jejich výkladu, dále pak u jednotlivých kvalifikačních okolností 

v §140 odst. 3 TZ. Rovněž bych se ráda zabývala nově zavedeným 

trestným činem zabití, tím proč vlastně byl zakotven v novém trestním zákoníku, 

problematikou jeho výkladu a aplikace. Dále bych se věnovala novým 

a dle mého názoru poměrně neurčitým právním pojmům předchozího 
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zavrženíhodného jednání poškozeného a omluvitelného hnutí mysli, jejichž 

výklad výrazně ovlivní užívání skutkové podstaty zabití v soudní praxi. Ráda 

bych také ve své práci zodpověděla i otázku, zda a jakým směrem se dle mého 

názoru bude ubírat aplikační praxe v této oblasti, v rámci toho zmíním 

i počáteční judikaturu k těmto novým institutům. 

Následně bych přešla k jednotlivým vývojovým stádiím daných trestných 

činů. Problematika přípravy i pokusu vraždy byla široce judikována a ráda bych 

tedy vytkla podstatné momenty. Rovněž je nutné se zmínit o existenci daných 

vývojových stádií v případě trestného činu zabití a věnovat se budu 

i problematice zániku trestnosti pokusu. 

V závěru své diplomové práce zhodnotím přínos nové úpravy trestného 

činu vraždy a zabití v trestním zákoníku a sdělím svůj názor na budoucí vývoj 

soudní praxe a vůbec právní úpravy v této oblasti. 

 

2. Historický exkurz 

Historie trestnosti úmyslných usmrcení je velice obsáhlá a jistě 

by mohla být samostatným tématem diplomové práce. Vzhledem k tomu, 

že téma mé práce je širší, k historickým souvislostem se zmíním toliko 

stručně. 

 

2.1. Právní úprava úmyslného usmrcení ve středověku 

Středověké trestní právo se liší od moderního pojetí trestního práva 

v mnohém. První státní útvary na našem území a s tím ruku v ruce postupně 

přicházející právní regulace se objevují až od 9. století. O období dřívějším 

mnoho informací nemáme. Před utvořením prvních větších uskupení 

podobajících se státním útvarům lidé žili v rodech, které se postupně 

shromažďovaly do větších celků nazývaných kmeny. Kmeny byly poměrně 

uzavřená uskupení, kde se jeho členové řídili zažitými pravidly, ať už původu 

náboženského či třeba morálního. V tomto období stojí vše na starých zvycích 

a obyčejových pravidlech a neexistuje státní moc, která by poskytovala právní 
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ochranu. Proto veškeré bezpráví řešil poškozený svépomocí, jejímž příkladem 

je známá krevní msta. Pokud došlo k zabití člena rodu, byli ostatní povinni 

ho pomstít podle staré a nezřídka používané zásady „Oko za oko, zub za zub“, 

přitom příbuzní vraha byli povinni respektovat právo na krevní mstu. „Krevní 

msta se mohla uplatnit pouze vůči vnějšímu světu. Uvnitř společenské jednotky 

(rodu) byla nepoužitelná.“
1
 Tyto případy se řešily obětí, jejímž rituálním zabitím 

došlo k očistě společnosti. Obětí byl buď samotný pachatel, nebo jeho zástupce; 

postupně se však přešlo i k obětem symbolickým. 

Se vznikem prvních státních útvarů už nestačí jen staré zvyky 

a je potřeba důslednější právní regulace. Kromě ochrany státních orgánů 

a církve se protěžovala hlavně ochrana feudálního soukromého vlastnictví, 

a tak spíše než trestání vražd najdeme podrobnou úpravu trestání majetkových 

deliktů.  

Navzdory snaze církve, zabití člověka nevzbudilo veřejný zájem, 

a tak i za existence přemyslovského státu je případ usmrcení člověka ponechán 

k soukromému narovnání. Postupně je soukromá msta v 11. století nahrazována 

placením náhrady za způsobenou škodu či výkupem z krevní msty (také 

známo jako „příhlavní peníze“, tedy peníze za jednu padlou hlavu).  

Dlouhou dobu tak převládá soukromý charakter trestního práva, 

a usmrcení člověka není útokem proti státu či společnosti, ale poškozením 

soukromého zájmu. Zahájení trestního řízení se tak děje na základě soukromé 

žaloby, nikoli ex offo jak je tomu dnes.  

Od druhé poloviny 13. století však dochází k postupnému překonávání 

soukromého charakteru trestního práva a trest pomalu přestává být jen mstou. 

Ještě v době předhusitské bylo tehdejší právo s to rozlišovat úmyslná usmrcení 

podle stupně závažnosti, které však nebyly přesněji vymezeny ani jednotně 

označovány. 

Společenský vývoj na konci středověku, který vedl ke vzniku složitějších 

forem státu a práva a zvýšení královské moci přináší i větší veřejný trestní zájem 

a zavádí se veřejná trestní iniciativa. Vytváří se institut popravy a dochází 

                                                
1
 VOJÁČEK, L., SCHELLE, K., KNOLL, V. České právní dějiny. 2. vydání. Plzeň: nakl. Aleš Čeněk, 

2010, s. 29. 
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ke vzniku hrdelní jurisdikce a úřadu tzv. poprávců, v jejichž rukou byl výkon 

poprav. Rovněž se v této době zavádí velice známá tortura, tj. mučení, které 

většinou vedlo až k vynucenému přiznání. Osoby, které se dopustily hrdelního 

zločinu, byly tzv. osoby psané (psanci) a ztrácely jakoukoliv ochranu. 

Tyto osoby byly zapsány do seznamů, které si vytvářeli poprávci a předávali 

si je mezi sebou. Povinností poprávců pak bylo z úřední povinnosti vyhledat 

takové osoby a potrestat je. 

Svépomoc byla postupně potlačována, od 14. století dokonce 

i postihována, čímž stát tlačil na řešení sporů cestou smíru, tedy cestou soudní. 

Nicméně stále zde přežívala jistá rezidua soukromého řešení sporů, 

a to v podobě soukromé války, tzv. záští. Záště se odehrávaly za pevně 

stanovených podmínek mezi příslušníky šlechty, případně městy, většinou 

ve formě malých přepadení a loupeží. Toto všechno však mělo svá striktně 

stanovená a vynucovaná pravidla.  

Trestní řízení bylo stále ještě zahajováno na základě soukromé žaloby 

a řídilo se pravidly pro civilní spory. Středověké trestní řízení tak stálo 

na principu akuzačním, který od 14. století byl nahrazen principem inkvizičním. 

Odpovědnost za trestné jednání byla odpovědností za výsledek a subjektivní 

stránka se zdržovala v pozadí. Nerozlišovalo se, zda k trestnému činu došlo 

úmyslně nebo třeba jen nešťastnou náhodou. K rozlišování úmyslu, později 

i jeho jednotlivých forem (přímý, nepřímý), od nedbalosti docházelo velmi 

zdlouhavým vývojem až do 16. století. Postupem času se stává trestný i pokus, 

v některých případech i pouhý úmysl spáchat trestný čin. 

V 16. století se v nových kodifikacích konstituují také skutkové podstaty 

deliktů. Trestné činy proti životu, zdraví a cti zaujímaly až čtvrtou pozici 

po trestných činech proti státu, resp. panovníkovi, dále deliktech proti víře, 

a trestných činech proti mravnosti a pohlavních deliktech.        

 

2.2. Právní úprava úmyslného usmrcení v novověku 

Období feudálního absolutismu v českých zemích v oblasti trestního 

práva stálo především na právní úpravě stavovské přetvořené k podmínkám 

a potřebám absolutistického státu. Uplatňovalo se tak zejména trestní právo 
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obsažené v Koldínově zákoníku z roku 1579, a dále pak Obnovené zřízení 

zemské, české i moravské. 

„Trestní zákoník Josefa I. z roku 1707, měl vůči těmto normám 

jen platnost podpůrnou. Teprve tereziánský zákoník přerušil tradici starého 

českého práva a v plném rozsahu je nahradil.“
2
  

Tereziánský trestní kodex (Constitutio Criminalis Theresiana) z roku 

1768 (česky 1769) byl latinsky psaný trestní zákoník, který však již v době 

svého zrodu byl zastaralý, jelikož vycházel především ze starých feudálních 

praktik. Tresty stále měly charakter msty na odsouzeném a nebylo úměry mezi 

mírou zavinění a uloženým trestem. Hlavním cílem především symbolických 

trestů bylo odstrašit veřejnost od trestné činnosti. Trestné činy směřující proti 

životu a zdraví stojí v systému trestního zákoníku až za delikty namířenými proti 

Bohu, církvi a státu; soukromé zájmy a osoby jsou tak stavěny až na druhou 

kolej.  

V roce 1787 za vlády Josefa II. přišel na svět již modernější kodex 

trestního práva nazvaný Všeobecný zákoník o zločinech a trestech za ně, který 

znamenal rozhodující přelom ve vývoji trestního práva. Tento zákoník přinesl 

především první uplatnění zásady „nullum crimen sine lege, nulla poena sine 

lege“ (žádný zločin bez zákona, žádný trest bez zákona), tedy stíháno mohlo být 

jen takové chování pachatele, které bylo jako trestné výslovně stanoveno 

v zákoníku a rovněž i tresty mohly být ukládány jen na základě a v mezích 

zákona. Možnost soudcovské libovůle a užití analogie je tak potlačena. Další 

předností Josefínského trestního kodexu je zrušení trestu smrti s jistými 

výjimkami v případě výjimečného stavu. Při stanovení trestů se přihlíželo 

k poměru mezi společenskou nebezpečností trestného činu a přísnosti trestu. 

Jako účel trestu se prosazuje spíše převýchova pachatele a pomsta tak ustupuje 

do pozadí. Avšak ve snaze přimět pachatele k nápravě jsou udělovány velmi 

kruté tělesné tresty, jako bití holí či vypalování cejchů. Zákoník rozeznával 

loupežné a úkladné vraždy, rozlišoval také zabití v nutné obraně a vraždu 

při překročení mezí nutné obrany. 

                                                
2
 VLČEK, E. Dějiny trestního práva v českých zemích a v Československu. Brno: MU, 2006, s. 28. 
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Roku 1803 vstoupil v platnost pro celou monarchii kromě Uher Zákoník 

o zločinech a těžkých policejních přestupcích, jehož první část pojednává 

o zločinech a druhá se věnuje přestupkům. S ohledem na dobu, ve které vznikal, 

jde o vynikající dílo, které de facto platilo až do roku 1949, jelikož pozdější 

trestní zákoník z roku 1852 byl jeho pouhou novelizací. Zákoník je chválen 

především pro své umění vyhnout se kasuičnosti, tedy pro svou obecnost. 

Zákoník sice znovu zavedl trest smrti, ale k dobru mu přidává trestání návodu, 

pomoci či pokusu, zatímco pouhý úmysl něco spáchat zůstává beztrestný. Nutno 

zmínit, že zákoník rozlišoval mezi zabitím a vraždou, a to na základě formy 

zavinění pachatele.   

Dne 27. 5. 1852 byl vydán rakouský trestní zákon č. 117/1852 ř. z., 

který byl v podstatě jen novelou předcházejícího Zákoníku o zločinech a těžkých 

policejních přestupcích z roku 1803 a přebírá z něj, případně doplňuje pouze 

hmotněprávní úpravu. Uvozovací patent k tomuto zákonu zavedl jeho 

celoříšskou platnost a platil na našem území i po vzniku Československa, jelikož 

byl převzat do právního řádu nově vzniklého státu recepční normou z roku 1918. 

Za první republiky byly sice snahy o rekodifikaci trestního práva, ale žádný 

z návrhů nebyl úspěšný. Tento trestní zákon už nerozlišuje jen zločiny 

a přestupky, ale přidává novou kategorii přečinů. Rovněž zachovává možnost 

uložení trestu smrti vykonávaného oběšením. Zákon rozlišuje jednak mezi 

vraždou upravenou v § 134 a zabitím upraveným v §140. Za vraždu považuje 

jednání člověka s úmyslem usmrtit jiného za podmínek, že tak činí takovým 

způsobem, že z toho nastane smrt, ať už nastane u osoby, která usmrcena býti 

měla či u osoby odlišné. J. Zapletal ve své práci uvádí: „Příznačný je zde tzv. 

jiný nepřátelský úmysl, tj. útočný úmysl proti tělu.“
3
 Zákon rovněž rozlišuje 

vraždu prostou a vraždu kvalifikovanou (§135). Mezi kvalifikované skutkové 

podstaty vraždy řadí jednak vraždu úkladnou, vraždu loupežnou, vraždu 

zjednanou a vraždu spáchanou na osobách v poměru blízkém. Rovněž v zákoně 

můžeme nalézt i privilegovanou skutkovou podstatu vraždy novorozeného dítěte 

matkou. V případě zabití zákon uvádí jednak zabití „prosté“ (§ 140), 

ale v následujících paragrafech zmiňuje i případy zabití kvalifikovaného, 

                                                
3
 ZAPLETAL, J. Úmyslná usmrcení. Praha: VÚK, 1980, s. 65. 
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a to loupežné zabití a zabití blízkého příbuzného nebo takové osoby, 

jíž byl pachatel jinak zvlášť zavázán.     

Výsledkem tzv. právnické dvouletky a snah o budování socialismu 

byl mimo jiné také trestní zákon č. 86/1950 Sb. Jednalo se o vůbec první 

československý socialistický trestní zákon, který jako jednu ze svých hlavních 

zásad stanovil zásadu materiálního pojetí trestného činu, která chápala trestný 

čin jako společensky nebezpečné jednání, jehož výsledek uvedený v zákoně 

pachatel zavinil. Zákon již nerozlišuje jednotlivé druhy deliktů, ale pracuje 

jen s jedním, a to trestným činem.  V systematice zvláštní části trestního zákona 

byli jednotlivci a ochrana jejich života a zdraví postavena až na druhé místo 

za ochranu především zájmů společnosti a státu. Co se týče úpravy úmyslných 

usmrcení, zákon již nerozlišuje terminologicky vraždu a zabití a rozlišuje jednak 

základní skutkovou podstatu vraždy a jednak skutkovou podstatu 

kvalifikovanou. Jako příklad podmínek pro naplnění kvalifikované skutkové 

podstaty vraždy mohu uvést např. spáchání činu na několika osobách, opětovně, 

zvlášť surovým způsobem, při loupeži nebo za jiné zvláště přitěžující okolnosti. 

Zákon také stanovil nižší trestní sazbu pro jediný případ privilegované skutkové 

podstaty vraždy novorozeného dítěte matkou.  

V roce 1961 nahradil trestní zákon z roku 1950 nový trestní zákon 

č. 140/1961 Sb., který zůstal v platnosti dlouhou dobu až do 1. 1. 2010, 

kdy nabyl účinnosti nový trestní zákoník. Trestní zákon č. 140/1961 Sb. 

byl poplatný době, ve které vznikal. Po přijetí Ústavy v roce 1960 přišel i tlak 

na nové kodifikace, který se nevyhnul ani oblasti trestního práva. 

O socialistickém nazírání na problematiku trestního práva svědčí i to, že ochrana 

lidského života byla zařazena až do hlavy sedmé teprve za trestné činy proti 

občanskému soužití, proti pořádku ve věcech veřejných, či za ustanovení 

na ochranu hospodářství. Zákon zachovává privilegovanou skutkovou podstatu 

trestného činu vraždy novorozeného dítěte matkou, ale již nerozlišuje základní 

skutkovou podstatu vraždy a skutkové podstaty kvalifikované.  

Nicméně vzhledem k politickým událostem konce osmdesátých 

a počátku devadesátých let byly nutné i novelizace trestního kodexu. Především 
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byl zrušen trest smrti, který bylo možné ukládat jak v období působnosti zákona 

86/1950 Sb., tak zákona 140/1961 Sb. až do jeho zrušení v roce 1990. Dále byla 

zavedena diferenciace skutkové podstaty vraždy na základní a kvalifikované 

formy. Přesto, s ohledem na dobu vzniku trestního zákona, bylo neustále třeba 

novelizací, které místy působily dosti nesystematicky, docházelo k vkládání 

či naopak vypouštění některých skutkových podstat, a tak tlak na přijetí nové 

kodifikace trestního práva byl opodstatněný. Byly tak započaty práce na novém 

trestním zákoníku, který byl v konečné podobě přijat jako zákon č. 40/2009 Sb. 

účinný od 1. 1. 2010. 

  

3. Úmyslná usmrcení v současné právní úpravě, jejich 

postavení v systému trestního zákoníku 

Po 47 letech účinnosti trestního zákona 140/1961 Sb. vstoupil v platnost 

nový trestní zákoník č. 40/2009 Sb. s účinností k 1. lednu 2010. Nový trestní 

zákoník výrazně mění a modernizuje české trestní právo. Zákoník je postaven 

na jiném hodnotovém systému přicházejícím ruku v ruce s novým politickým 

a především demokratickým systémem. Zákoník tedy není pouhým shrnutím 

všech novel zákona předešlého, ale jde o novou kodifikaci trestního práva 

hmotného. 

Důvodová zpráva k novému trestnímu zákoníku uvádí: „Hluboké 

ekonomické, politické a sociální změny, ke kterým došlo po pádu totalitního 

režimu koncem roku 1989, postupně významně ovlivnily všechny oblasti života 

společnosti. Nová kodifikace trestního práva hmotného bude vycházet 

samozřejmě ze současné trestněprávní materie. Současný trestní kodex 

je výsledkem četných novelizací, mnohdy reagujících především na aktuální 

potřeby vyvolané dynamikou kriminality, hlubší zásahy do koncepčního pojetí 

našeho trestního práva byly provedeny jen okrajově. Výsledkem je trestní zákon, 

který jen obtížně reaguje na měnící se společenskou realitu, nedostatečně 

zajišťuje ochranu svobod a práv jednotlivce a jen v omezené míře přispívá 

ke stabilitě společnosti.“  
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Udržení stávajícího stavu trestněprávní úpravy bylo nemožné vzhledem 

ke koncepci, ze které zákoník vycházel při svém vzniku, a nebylo možné 

nejrůznějšími novelizacemi vymýtit tyto základy. Důvodová zpráva se k tomu 

vyjadřuje takto: „Platný trestní zákon č. 140/1961 Sb. je přes značný počet 

novelizací ve své koncepci stále poznamenán politickoprávní doktrínou 

totalitního státu ovládaného komunistickou ideologií založenou na třídním 

pojetí, jejímž smyslem bylo potlačovat tzv. nepřátelské třídy a tržní pojetí 

ekonomiky. To bylo vyjádřeno v původním znění § 1 trestního zákona, podle 

něhož „účelem trestního zákona“ bylo „chránit společenské a státní zřízení 

Československé socialistické republiky, socialistické vlastnictví, práva 

a oprávněné zájmy občanů a vychovávat k řádnému plnění občanských 

povinností a k zachovávání pravidel socialistického soužití“. Konkrétní projevy 

tohoto pojetí trestního práva jako prostředku potlačování demokratických složek 

společnosti byly sice četnými novelizacemi trestního zákona v průběhu 

devadesátých let potlačeny, když v jednotlivostech (např. ve zmíněném 

ustanovení § 1 trestního zákona) došlo i k podstatným změnám, k obnovení 

klasických institutů (viz tzv. rauschdelikt v § 201a trestního zákona) nebo také 

k zavedení nových moderních trestů (např. trestu obecně prospěšných prací), 

ale jeho celková koncepce je i nadále represivní a nevyhovuje moderním 

uplatňovaným trendům tzv. restorativní (znovuobnovující) justice.“  

Vzhledem k novým hodnotám, na kterých stojí demokratický právní stát, 

došlo i k výrazné změně systematiky trestního zákoníku, resp. jeho zvláštní 

části. V novém pořadí jednotlivých hlav trestního zákoníku se projevuje 

nadřazení základních lidských práv a svobod nad ostatní zájmy chráněné 

zákoníkem. „Do středu pozornosti a v důsledku toho i do popředí trestněprávní 

ochrany se dostává člověk, jeho život, zdraví, tělesná integrita, osobní svoboda, 

nedotknutelnost, důstojnost, vážnost, čest, ochrana jeho soukromí, obydlí, 

majetku a jiných jeho základních lidských práv, svobod a zájmů,“ vysvětluje 

důvodová zpráva k návrhu nového trestního zákoníku. 

Lidský život a zdraví jsou chráněny jako nejvyšší společenská hodnota. 

Z toho důvodu je ochraně lidského života a zdraví věnována hned první hlava 

zvláštní části trestního zákoníku nazvaná Trestné činy proti životu a zdraví. Tato 
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hlava je systematicky rozdělena do dvou oddílů, z nichž první se věnuje 

trestným činům proti životu a druhý trestným činům proti zdraví.  

Trestní zákoník se vrátil k rozdělení skutkových podstat na základní, 

kvalifikované a privilegované. V § 140 upravuje ve svém odstavci prvním 

základní skutkovou podstatu trestného činu vraždy, tzv. „vraždu prostou“, 

v odstavci druhém pak skutkovou podstatu vraždy spáchané s rozmyslem nebo 

po předchozím uvážení. K tomu zda jde o vztah skutkové podstaty základní 

a kvalifikované nebo o vztah dvou skutkových podstat základních se vyjádřím 

později. V odstavci třetím pak nalezneme kvalifikační okolnosti, které zvyšují 

trestní sazbu pro pachatele. V § 142 je zachován trestný čin vraždy 

novorozeného dítěte matkou, ale nově se v § 141 trestní zákoník vrací 

k privilegované skutkové podstatě trestného činu zabití. Zákonodárce 

na podporu zavedení tohoto trestného činu do nového trestního zákoníku 

odkazuje na zahraniční úpravy, kde bývá tato privilegovaná skutková podstata 

sloužící k odlišení typově společensky méně závažných případů poměrně častá. 

Zákonodárce se tak inspiroval například úpravou švýcarskou, polskou 

či rakouskou.  

 

4. Lidský život 

Ochrana lidského života dnes stojí na prvém místě. Lidský život i zdraví 

člověka chrání trestní zákoník jako nejdůležitější hodnoty společnosti, 

ale poskytuje se jim také ochrana na úrovni ústavní, stejně tak na úrovni 

mezinárodní.  

 

4.1. Počátek a konec lidského života 

Objektem trestných činů vraždy a zabití je lidský život. Nicméně 

pro správnou kvalifikaci skutku jako některého z trestných činů a především 

pro určení, zda došlo k dokonání daného trestného činu nebo pouze k jeho 

pokusu, je nutné přesně vymezit počátek a konec lidského života. Vzhledem 



  

11 

 

k tomu, že se ustanoveními o úmyslných usmrceních chrání lidský život, 

pak předmětem útoku může být jen živý člověk.  

Jak ve vědeckých kruzích, tak v soudní praxi je za počátek lidského 

života považován začátek porodu. Je možné se zde opírat o ustanovení § 142 TZ 

o vraždě novorozeného dítěte matkou, které stanoví, že k naplnění skutkové 

podstaty dojde v případě úmyslného usmrcení při porodu nebo bezprostředně 

po něm. Toto ustanovení počítá s tím, že během porodu tvor přicházející na svět 

již není plodem, ale dítětem. Plod v těle matky není chráněn jako samostatný 

objekt, ale je chráněn prostřednictvím matky. 

Určitou komplikací by mohlo být určení počátku porodu. Převážná část 

nauky v současné době chápe za počátek porodu okamžik, kdy dítě začne 

opouštět tělo matky. Tedy v případě přirozeného porodu se objeví hlavička 

dítěte nebo vedoucí část dítěte.
4
 Odlišný je pak případ, kdy dochází k narození 

dítěte císařským řezem, kde bude zřejmě za rozhodující okamžik považován 

začátek operativního vynětí. Nicméně existují i názory, že rozhodným 

je až okamžik oddělení dítěte od těla matky, případně okamžik prvního nádechu 

či výdechu dítěte. Takový názor prezentovala například D. Císařová, která 

uvedla: „novorozené dítě je takové, které již opustilo porodní cesty, bylo 

odděleno od matky a nadechlo se“. 
5

 Podobně se vyjádřil i R. Uzel, který 

ve svém článku říká: „porod není okamžik, ale časově někdy i značně dlouhé 

období, které se dělí do jednotlivých porodních dob.“ 
6

 Přes tyto jistě 

odůvodněné námitky, v případě přijetí tohoto pojetí by došlo k nesouladu s dikcí 

skutkových podstat trestných činů.  Z toho důvodu jsem jako mnoho jiných 

a významných autorů učebnic toho názoru, že toto pojetí nemůže v současné 

právní úpravě trestných činů proti životu obstát. 
7
 K tomu P. Šámal uvádí: 

„Při přijetí tohoto názoru by však usmrcení dítěte matkou při porodu 

                                                
4
 Srov. např. TICHÝ, L. Trestný čin vraždy novorozeného dítěte matkou. Trestní právo, 2006, č. 7-8, 

s. 23-24. 
5
 CÍSAŘOVÁ, D. Iura novit curia. (Několik poznámek k článku dr. Dolenského „momentum partus“). 

Trestní právo, 1998, č. 5, s. 19-20. 
6
 UZEL, R. Porod a začátek života. Trestní právo, 1999, č. 4, s. 13. 

7
 Srov. např.: JELÍNEK, J. a kol. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část. 2. vydání. Praha: 

Leges, 2010, str. 477, nebo NOVOTNÝ, O., VOKOUN, R., ŠÁMAL, P. a kol. Trestní právo hmotné II. 

Zvláštní část. 6. přepracované vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2010, s. 27. 
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až do okamžiku oddělení dítěte od těla matky nebo okamžiku prvního nádechu 

a výdechu bylo beztrestné, neboť podle § 163 není těhotná žena, která sama 

uměle přeruší své těhotenství, trestná, přičemž přerušením těhotenství 

je usmrcení lidského plodu.“   

Druhým pojmem, který je nezbytné vymezit je konec lidského života, 

tedy smrt. Smrtí se dle poznatků lékařské vědy rozumí biologická smrt mozku, 

tedy smrt cerebrální. Tou je takový stav organismu, u kterého je obnovení všech 

životních funkcí již vyloučeno. Takto se vyjadřuje k pojmu smrti i soudní 

praxe.
8
 K dokonání trestného činu proti životu člověka nestačí, pokud by došlo 

pouze ke smrti klinické a následně k obnovení životních funkcí. K tomu 

judikatura uvádí: „Tzv. klinickou smrt nelze považovat za smrt ve smyslu 

§ 140 TZ, poněvadž za současného stavu lékařské vědy i po zastavení životně 

důležitých funkcí (zastavení srdce, dýchání), které dříve nutně vedlo ke smrti, 

je možné obnovení těchto činností, a tím i záchrana života. Podle platné právní 

úpravy vymezení okamžiku smrti a metoda jeho zjištění je výlučně věcí lékařské 

vědy. Kategorie tzv. klinické smrti, která je pouhým faktem zástavy vitálních 

funkcí, jejichž obnova je případně možná, se nyní nahrazuje kategorií biologické 

smrti mozku (cerebrální smrt), jíž se rozumí smrtelný stav, z kterého návrat 

do života je vyloučen.“ 
9
 V případě útoku, který by měl za následek pouze smrt 

klinickou, přičemž lékařskou pomocí dojde k obnově životních funkcí, 

lze takový útok kvalifikovat jedině jako pokus trestného činu vraždy. 

Přesné časové určení momentu, kdy nastala biologická smrt, je významné 

z mnoha důvodů. Jedním z nich je kupříkladu určení, zda došlo k dokonání 

trestného činu vraždy či pouze k nezpůsobilému pokusu, resp. pokusu 

na nezpůsobilém předmětu útoku (případ, kdy pachatel koná své kroky v úmyslu 

usmrtit, ale čin páchá na mrtvole).     

 

                                                
8
 Zobecňující materiál Nejvyššího soudu ČSSR ze dne 16. 6. 1976, sp. zn. Tpfj 30/76, publikovaný 

ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 41/1976, str. 211 

9
 tamtéž, s. 211 
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4.2. Ochrana lidského života v pojetí Listiny základních 

práv a svobod 

Právo na život má své místo i v ústavní rovině a jako ústavní právo 

každého jednotlivce je zakotveno i v čl. 6 Listiny základních práv a svobod.  

Čl. 6 

(1) Každý má právo na život. Lidský život je hoden ochrany již před 

narozením. 

(2) Nikdo nesmí být zbaven života. 

(3) Trest smrti se nepřipouští. 

(4) Porušením práv podle tohoto článku není, jestliže byl někdo zbaven 

života v souvislosti s jednáním, které podle zákona není trestné. 

Právo na život je základním, nezadatelným, nezcizitelným, 

nepromlčitelným a nezrušitelným právem každého člověka. Všichni lidé jsou 

si v tomto právu rovni, platí pro všechny jedince bez jakékoliv závislosti 

na faktorech, jako jsou například majetek, víra, rasa, národnost, pohlaví a další. 

Každý má právo sám o svém životě rozhodovat a nelze toto právo 

přenášet na jiné osoby. Osoba, která si sama vezme svůj život je logicky 

beztrestná, ale v případě, že tak učiní osoba odlišná, třeba i na žádost 

oné usmrcené osoby, dopustila se trestného činu a bude za něj dle příslušných 

ustanovení potrestána.  

Určitá úskalí s sebou nese i formulace druhé věty článku 6 odstavce 

prvního, že „Lidský život je hoden ochrany již před narozením“. Tato 

konstrukce vyjadřuje de facto pouhé přání, aby byl chráněn lidský plod 

a nepřistupovalo se tak bezhlavě k umělým potratům. Trestní zákoník pak chrání 

lidský plod prostřednictvím kapitoly o trestných činech proti těhotenství ženy. 

Jakékoliv jiné přerušení těhotenství než přerušení učiněné těhotnou ženou samou 

nebo se souhlasem těhotné ženy a  provedené legálním způsobem je postižitelné 

ustanoveními trestního zákoníku. 

V odstavci druhém článek 6 chrání lidský život pomocí normy negativní, 

která tak postihuje zásahy do lidské integrity, a to jak úmyslné tak nedbalostní. 
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Výjimky z tohoto pravidla pak připouští, při dodržení přesně stanovených 

podmínek, článek 6 v odstavci čtvrtém. Tyto jsou pak podrobně vymezeny 

v příslušných ustanoveních trestního zákoníku. 

Již novela trestního zákona z roku 1990 zrušila trest smrti, načež Listina 

základních práv a svobod zákaz trestu smrti velice kategoricky potvrdila 

a nepřipouští jiný výklad či možnost odlišné zákonné úpravy.  

V odstavci čtvrtém pak Listina odkazuje na zákonnou úpravu, která 

ve striktně vymezených případech připouští beztrestnost zásahu do lidského 

života. Zákonodárce mezi okolnosti vylučující protiprávnost zařadil například 

krajní nouzi, nutnou obranu či oprávněné použití zbraně. 

 

4.3. Ochrana lidského života ve stěžejních mezinárodních 

úmluvách 

Lidský život pobírá ochrany nejen na úrovni ústavní, ale jeho ochrana 

je zakotvena i v mnoha mezinárodních úmluvách a deklaracích. 

Jednou z nejstarších je Všeobecná deklarace lidských práv 

a základních svobod z roku 1948 podepsaná na půdě OSN. Byla přijata rezolucí 

Valného shromáždění a je svou povahou pramenem nezávazným, nicméně 

široce váženým a respektovaným. Zakotvuje právo každého jak na život, 

tak na svobodu a osobní bezpečnost. 

Následně v roce 1950 byla v rámci Rady Evropy přijata Evropská 

úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod, která ve svém článku 2 

odst. 1 zakotvuje: „Právo každého na život je chráněno zákonem. Nikdo nesmí 

být úmyslně zbaven života kromě výkonu soudem uloženého trestu následujícího 

po uznání viny za spáchání trestného činu, pro který zákon ukládá tento trest.“ 

V roce 1991 tehdejší Československo ratifikovalo tuto úmluvu, došlo k jejímu 

vyhlášení ve Sbírce mezinárodních smluv a stala se tak pro nás závaznou.  

V roce 1966 následoval Mezinárodní pakt o občanských a politických 

právech, který Československá socialistická republika podepsala v roce 1968, 

a v roce 1975 došlo k jeho ratifikaci. Mezinárodní pakt o občanských 
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a politických právech vstoupil v platnost dne 23. března 1976 a jeho 

článek 6 odst. 1 říká: „Každá lidská bytost má právo na život. Toto právo 

je chráněno zákonem. Nikdo nebude svévolně zbaven života.“ 

Další úmluvou poskytující krom jiného i ochranu lidského života, 

je Úmluva o právech dítěte, která rovněž v článku 6 odst. 1 zakotvuje přirozené 

právo na život, které náleží každému dítěti. Úmluva byla podepsána 

v New Yorku roku 1990 na půdě OSN a Československem ratifikována 

o rok později. 

Poslední úmluvou, kterou zmíním, je Listina základních práv EU, která 

je součástí dnes již ratifikované Lisabonské smlouvy. Zakotvila v článku druhém 

toto ustanovení: „Každý má právo na život. Nikdo nesmí být odsouzen k trestu 

smrti ani popraven.“ 

Všechny tyto úmluvy se ve své podstatě snaží o totéž, a to poskytnout 

co nejvyšší míru ochrany lidskému životu. Lidský život se snaží postavit 

v hodnotovém žebříčku na samotný vrchol a nutí signatářské státy ke striktnímu 

dodržování.  

 

5. Trestný čin vraždy podle § 140 TZ 

Nejpřísněji ze všech trestných činů spadajících do hlavy I. trestního 

zákoníku je postihováno úmyslné usmrcení člověka. Naše právní úprava 

jej v § 140 TZ označuje klasicky jako vraždu. Nový trestní zákoník zavedl 

de facto dvě kategorie vražd, a to vraždu v prvním odstavci, naukou 

označovanou též jako „vražda prostá“, a vraždu v druhém odstavci, tedy vraždu 

spáchanou s rozmyslem nebo po předchozím uvážení, u níž je vnitřní psychický 

stav pachatele k zamýšlenému následku podstatně těsnější než v případě vraždy 

prosté. Ruku v ruce s touto diferenciací stoupá i trestní sazba. V odstavci třetím 

k tomu přistupuje ještě katalog okolností podmiňujících použití vyšší trestní 

sazby, který tak zohledňuje případy těch nejzávažnějších vražd.  
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§ 140 

 

Vražda 

 

(1) Kdo jiného úmyslně usmrtí, bude potrestán odnětím svobody na deset až osmnáct let. 

 

(2) Kdo jiného úmyslně usmrtí s rozmyslem nebo po předchozím uvážení, bude potrestán 

odnětím svobody na dvanáct až dvacet let. 

 

(3) Odnětím svobody na patnáct až dvacet let nebo výjimečným trestem bude pachatel 

potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 

a) na dvou nebo více osobách, 

b) na těhotné ženě, 

c) na dítěti mladším patnácti let, 

d) na úřední osobě při výkonu nebo pro výkon její pravomoci, 

e) na svědkovi, znalci nebo tlumočníkovi v souvislosti s výkonem jejich povinnosti, 

f) na zdravotnickém pracovníkovi při výkonu zdravotnického zaměstnání nebo povolání 

směřujícího k záchraně života nebo ochraně zdraví, nebo na jiném, který plnil svoji 

obdobnou povinnost při ochraně života, zdraví nebo majetku vyplývající z jeho 

zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce nebo uloženou mu podle zákona, 

g) na jiném pro jeho skutečnou nebo domnělou rasu, příslušnost k etnické skupině, 

národnost, politické přesvědčení, vyznání nebo proto, že je skutečně nebo domněle 

bez vyznání, 

h) opětovně, 

i) zvlášť surovým nebo trýznivým způsobem, nebo 

j) v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného majetkový prospěch nebo ve snaze zakrýt 

nebo usnadnit jiný trestný čin nebo z jiné zavrženíhodné pohnutky. 

 

(4) Příprava je trestná. 

 

 

5.1. Skutková podstata trestného činu vraždy 

Skutková podstata v sobě obsahuje 4 základní obligatorní znaky, kterými 

se budu v následujících kapitolách zaobírat – objekt, objektivní stránka, subjekt 

a subjektivní stránka. 

 

5.1.1. Objekt 

Objektem trestného činu vraždy je lidský život, tedy společenská hodnota 

řazena v žebříčku hodnot vyspělých civilizací na nejvyšší místo. Lidský život 

je chráněn po celou dobu jeho trvání, tedy i v případech smrtelně nemocných 

osob. Předmětem útoku tak může být jen živý člověk. Z toho důvodu nemůže 

být útok vůči již mrtvému jedinci považován za dokonaný trestný čin, nýbrž 
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půjde pouze o nezpůsobilý pokus, který však vzhledem ke své společenské 

škodlivosti bude trestán jako pokus trestného činu vraždy.
10

 

 

5.1.2. Subjekt 

Subjektem či pachatelem trestného činu vraždy může být kdokoli, 

resp. kterákoli fyzická osoba. Pachatelem vraždy nemůže být právnická osoba, 

a to jak z objektivních důvodů, tak vzhledem k dikci § 7 zákona 418/2011 Sb., 

o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim.  

Od případu klasické vraždy je však třeba odlišovat případ trestného činu 

vraždy novorozeného dítěte matkou dle § 142 TZ, kde pachatelem může 

být výlučně jen matka novorozeného dítěte. 

 

5.1.3. Objektivní stránka 

Objektivní stránka spočívá ve způsobení následku, tedy usmrcení 

člověka. Usmrcením se rozumí „jakákoli forma působení na tělesnou integritu 

poškozeného, která vede k tomu, že poškozený zemře. Uvedenému zákonnému 

znaku odpovídá jen takové jednání, které na tělesnou integritu poškozeného 

působí přímo. Musí jít o jednání, které v těle poškozeného vyvolá změny, jejichž 

podstatou je zánik životních funkcí lidského organismu.“ 
11

 

Jedná se o jakékoli zbavení života živého člověka, přičemž na způsobu 

a prostředcích nezáleží. Je tedy nerozhodné, zda byla smrt způsobena relativně 

krátkodobým aktem (zastřelením, probodnutím, udušením, uškrcením, apod.) 

nebo aktem déletrvajícím (utýrání dítěte k smrti, nepodávání stravy dítěti 

či dlouhodobé podávání jedu způsobující postupně otravu). 

Způsobit smrt člověka tak lze jak konáním, tak i opomenutím. Musí 

se však jednat o opomenutí, k němuž byl pachatel podle svých poměrů 

a okolností povinen. § 112 TZ rozumí jednáním i opomenutí takového konání, 

                                                

10
 Srov. např.: JELÍNEK, J. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část. 2. vydání. Praha: Leges, 

2010, s. 278, 478. 

11
 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 7. 12. 1999, sp. zn. 7 Tz 179/99. 
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k němuž byl pachatel povinen podle jiného právního předpisu, úředního 

rozhodnutí nebo smlouvy, v důsledku dobrovolného převzetí povinnosti konat 

nebo vyplývala-li taková jeho zvláštní povinnost z jeho předchozího 

ohrožujícího jednání anebo k němuž byl z jiného důvodu podle okolností 

a svých poměrů povinen. Trestní odpovědnost za způsobený následek tedy 

zakládá pouze zvláštní povinnost konat, nikoli porušení pouhé obecné 

povinnosti. Porušení obecné povinnosti konat je postihováno samo o sobě 

v §150 TZ. K odpovědnosti za následek je potřeba, aby jednání bylo právní 

povinností. Tyto podmínky bude splňovat kupříkladu lékař, který záměrně 

nepodá pacientovi lék.  

 

5.1.4. Subjektivní stránka 

Z hlediska subjektivní stránky jako dalšího obligatorního znaku skutkové 

podstaty je potřeba pouze zavinění, a to ve formě úmyslu. Pohnutka, cíle 

či záměry jsou pouze fakultativními znaky skutkové podstaty a mohou dnes 

být určující pro rozeznávání, v určitých situacích poměrně tenké, hranice mezi 

vraždou a zabitím.  

Úmysl, byť i eventuální, musí směřovat ke způsobení následku 

předpokládaného zákonem, tedy usmrcení jiného. Za vraždu nelze pokládat 

úmyslný útok na tělesnou integritu, jehož následkem je smrt, pokud s takovým 

následkem pachatel nebyl srozuměn. „Za situace, kdy obviněný úmyslně 

způsobil poškozenému těžkou újmu na zdraví (§122 odst. 2 TZ), musí být 

provedeným dokazováním spolehlivě objasněno, zda obviněný chtěl způsobit 

(resp. byl srozuměn, že způsobí) jen tento následek, nebo zda jeho jednání 

směřovalo k úmyslnému způsobení následku závažnějšího v podobě usmrcení 

poškozeného. V závislosti na tom přichází v úvahu právní kvalifikace jako 

trestného činu ublížení na zdraví (§145 TZ) nebo jako pokusu trestného činu 

vraždy (§21 odst. 1 TZ, §140 TZ). Nestačí však, je-li v uvedeném případě úmysl 

usmrtit poškozeného vyvozován jen z výhružek, které pronášel obviněný vůči 

poškozenému před násilným útokem, aniž bylo přihlédnuto ke všem okolnostem, 

http://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nnptembqhfpwy6bon5rhm2lomvxhs
http://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nnptembqhfpwy6boobxxg23ppjsw46i
http://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nnptembqhfpwy6bon5rhm2lomvxhs
http://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nnptembqhfpwy6boovwxs43m
http://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nnptembqhfpwy6boobxxg23ppjsw46i
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z kterých vyplývala vážnost takových výhružek.“
12

 Zákonodárce v důvodové 

zprávě k trestnímu zákoníku uvádí, že míra úmyslného způsobení následku však 

nemusí být u všech vražd stejná, proto sankcionuje vraždu v odstavci druhém 

spáchanou s rozmyslem nebo po předchozím uvážení přísněji než vraždu 

v odstavci prvním, kdy pachatel usmrcuje v náhlém hnutí mysli. Problematice 

vraždy spáchané s rozmyslem a po předchozím uvážení se budu podrobněji 

věnovat v následujících kapitolách. 

Trestní zákoník v §15 odst. 2 srozuměním chápe i tzv. smíření 

s následkem, tedy smíření pachatele s tím, že způsobem uvedeným v trestním 

zákoně může porušit nebo ohrozit zájem chráněný takovým zákonem. Usmrcení 

člověka není prvotním cílem pachatele, pachatel svým záměrem sleduje cíl jiný, 

ale způsobení smrti je vedlejším, nechtěným následkem pachatelova jednání, 

se kterým však byl srozuměn.
13

 

Za srozumění s následkem lze považovat také lhostejnost k následku, 

za předpokladu, že tato lhostejnost znamená, že pachatel počítá s tím, 

že následek nenastane, ale i s tím, že nastane. Takováto lhostejnost pak zakládá 

zavinění ve formě nepřímého úmyslu. „Jestliže lhostejnost pachatele k tomu, 

zda následek nastane či nenastane, vyjadřuje jeho kladné stanovisko k oběma 

možnostem, pak lze dovodit jeho srozumění s takovým následkem (ve smyslu §15 

odst. 1 písm. b), odst. 2 TZ) a z hlediska subjektivní stránky se tak jedná 

o nepřímý úmysl. S ohledem na způsob provedení útoku, jeho intenzitu, 

charakter zbraně, místo na těle poškozeného, do kterého byl útok veden, jakož 

i zjištění, že pachatel nemohl počítat se žádnou konkrétní okolností, která 

by mohla smrtelnému následku zabránit, vyjadřuje stav lhostejnosti pachatele 

k usmrcení poškozeného jeho srozumění s tímto následkem.“
14

 

                                                
12

 Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 21. 4. 1999, sp. zn. 9 Tz 34/99. 

13
 Srov. ŠÁMAL, P. a kol.: Trestní zákoník I. Obecná část. Komentář. 2. Vydání. Praha: C.H. Beck, 2012, 

s. 224: „Při eventuálním úmyslu pachatel svým jednáním zásadně mířil na jiný účel či sledoval jiný cíl, 

ale bylo mu jasné, že ho nedosáhne jinak než tím, že zřejmě – in eventum (nikoli nutně, pak by šlo o úmysl 

přímý, poněvadž pokud pachatel považuje následek za nutný, nutně ho také chce) dojde k porušení 

určitého právního statku, zákonem chráněného, zásadně tedy nepočítal s žádnou konkrétní okolností, jež, 

jež by následku, který si představoval jako možný, mohla zabránit.“ 
14

 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 8. 4. 2003, sp. zn. 11 Tdo 743/2002. 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nnptembqhfpwy6bomv3gk3tuovqwy3tjl52w26ltnq
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6. Diferenciace vražd 

Jak již bylo výše zmíněno, nový trestní zákoník účinný od 1. 1. 2010 

přichází s propracovanější systematikou a odlišováním různých typů vražd. 

Důvodem pro zavedení této diferenciace byla nemalá kritika odborné veřejnosti 

vůči více jak čtyřicetiletému působení § 219 trestního zákona č. 140/1961 Sb., 

který obsahoval jediný typ skutkové podstaty vraždy. Jedna z vysokoškolských 

publikací z oboru trestního práva k tomu říká: „I v české trestněprávní teorii 

bývá dosavadní jednotný typ skutkové podstaty vraždy vnímán jako neuspokojivý 

pro velkou pestrost skutků, které lze jako vraždu kvalifikovat. Úprava 

tak neumožňuje adekvátně vystihnout často velmi rozdílné stupně typové 

společenské nebezpečnosti a spravedlivě odstupňovat sankce, a to i přes 

přihlížení k obecným polehčujícím a přitěžujícím okolnostem při výměře trestů, 

popř. k dalším možnostem postupu.“
15

  

Nový trestní zákoník přichází s novým dělítkem, kterým je prvek 

premeditace. Hlubokému historickému zkoumání prvku premeditace se věnoval 

i J. Hořák, který v jednom ze svých publikovaných článků píše: „Trestní zákoník 

se tak vrací ke kvalifikačnímu znaku tzv. premeditace (z lat. praemeditatio – 

předchozí úvaha), jenž býval klasickým dělítkem mezi zločinem úkladné vraždy 

(Assassinat, Mord) a mírněji trestným činem zabití (Meurtre, Totschlag) 

ve velkých trestněprávních kodifikacích 19. století. Bylo tomu tak i ve starém 

zákoníku uherském z roku 1878, platném na území východní části 

Československa až do roku 1950, na nějž navazuje nejnovější úprava slovenská 

ve svém pojetí vražd úkladných „s vopred uváženou pohnutkou“ (§144 

slov. zák.).“
16

 Nicméně pro české trestní právo je tento dělící znak zcela nový, 

a tak se teprve pozvolna české soudy snaží o výklad, který by byl co nejvíce 

v souladu se zamýšleným účelem nové kodifikace a stejně tak i nauka, vzhledem 

k dosavadní nezkušenosti s „premeditací“, postupně svůj postoj k ní teprve 

vytváří.   

                                                
15

 NOVOTNÝ, O., VOKOUN R., a kol. Trestní právo hmotné 2. Zvláštní část. 5. vydání. Praha: 

Aspi, a.s., 2007, s. 23-24. 
16

 HOŘÁK, J. Předem uvážená vražda a vražda spáchaná s rozmyslem: K výkladu ust. § 140 odst. 2 

tr. zákoníku. (část I.). Trestní právo, 2009, č. 9, s. 16. 
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6.1. Vražda prostá podle §140 odst. 1 TZ 

V odstavci prvním §140 TZ je skutková podstata vraždy definována vůči 

závažnějšímu typu vraždy v odstavci druhém i vůči privilegované skutkové 

podstatě zabití negativně. O „prostou“ vraždu půjde v případech, kdy nedojde 

k naplnění kvalifikovaného znaku rozmyslu či předchozího uvážení a zároveň 

nebude daný čin naplňovat některou z kvalifikačních okolností skutkové 

podstaty zabití, tedy k úmyslnému usmrcení nedojde v důsledku silného 

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

anebo v důsledku předchozího zavrženíhodného jednání poškozeného. 

Do vymezení podle odstavce prvního tak budou spadat případy 

úmyslných útoků vůči lidskému životu charakteristické především svou 

spontánností, útoky páchané v afektu, náhlých vzrušených stavech, které však 

nedosahují takové intenzity rozrušení potřebné pro naplnění některého 

z kvalifikačních znaků skutkové podstaty zabití. Důvodová zpráva 

charakterizuje vraždu podle odst. 1 §140 TZ jako úmyslné usmrcení spáchané 

v náhlém hnutí mysli. Sazba trestu odnětí svobody je pro „prostou” vraždu 

stanovena v rozmezí mezi deseti až osmnácti léty.      

 

6.2. Trestný čin vraždy podle §140 odst. 2 

Vražda v odstavci druhém, §140 TZ, je úmyslným usmrcením 

naplňujícím kvalifikační znak tzv. premeditace v širším slova smyslu, která 

v sobě zahrnuje jednak smrtící útok páchaný s rozmyslem, jednak vraždu 

páchanou po předchozím uvážení (tzv. premeditace v užším slova smyslu). 

Dolní hranice trestní sazby v tomto případě je stanovena na dvanáct let, horní 

hranice pak na dvacet let. 

Konstrukce skutkové podstaty vraždy jak v prvním tak ve druhém 

odstavci způsobila jisté spory v trestněprávní nauce o tom, zda jde o dvě 

základní skutkové podstaty nebo jde o vztah skutkové podstaty základní 

a skutkové podstaty kvalifikované. K závěru, že jde o dvě základní skutkové 

podstaty, vedla stejná formulace obou skutkových podstat lišící se pouze 

kvalifikačním znakem rozmyslu a předchozího uvážení. Vzhledem k tomu, 
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že odstavec druhý znovu opakuje všechny formální znaky skutkové podstaty, 

jako „kdo jiného usmrtí…bude potrestán“, vede použití této legislativní 

techniky některé k závěru, že jde o vztah dvou základních skutkových podstat. 

Osobně se přikláním k názoru v teorii spíše převládajícímu, že se jedná o vztah 

skutkové podstaty základní a kvalifikované. Vycházíme-li totiž z obsahu 

uvedených skutkových podstat, nikoli z formální teorie, pak nám nezbývá 

nic než se přiklonit k názoru druhému. Základní skutková podstata formuluje 

obecné znaky, které musí akt naplnit, aby se jednalo o daný trestný čin. Kdežto 

kvalifikované či privilegované skutkové podstaty spočívají v tom, že ke znakům 

základní skutkové podstaty přistupuje další znak, který podle charakteru buďto 

trestnost činu zvyšuje nebo naopak snižuje. Kvalifikační znak premeditace 

je znakem zvyšujícím trestnost činu, v ostatním se skutková podstata vraždy 

v odstavci prvním a druhém neliší. Z uvedených okolností docházím k závěru, 

že jde pouze o vztah skutkové podstaty základní a kvalifikované.
17

 

Potřeba zavedení premeditace jako kvalifikačního znaku, který zvyšuje 

trestní postih pachatelů trestných činů, byla diskutována již delší dobu. 

Již v roce 1974 E. Eysselt ve svém článku poznamenává „Naše dosavadní 

poznatky naznačují, že pro budoucno (ať již při větší novelizaci trestního zákona 

nebo až v novém trestním zákoně) se jeví vhodné vytvořit alespoň dvě skupiny 

úmyslného usmrcení podle stupně nebezpečnosti činu a pachatele 

pro společnost, a proto i podle míry jejich trestnosti. Tyto skupiny by bylo nutno 

rozlišit trestními sankcemi (trest smrti a odstupňované sazby trestu odnětí 

svobody).“
18

 Obdobně se ve své publikaci vyjadřuje i J. Zapletal: „Za příliš 

zdařilý nepovažujeme ani model, který nerozlišuje základní a kvalifikovanou 

skutkovou podstatu, kde vyjádření obvyklé nebo vyšší míry tíže konkrétního 

jednání je svěřeno výlučně soudu. Obvyklá možnost širšího výběru 

individualizované sankce, jež předpokládá komplexní posouzení okolností 

případu a osobnosti pachatele, má svou druhou stránku v nebezpečí nerovného 

                                                
17

 Shodný názor nalézám kupříkladu v následujících publikacích: JELÍNEK, J. a kol. Trestní právo 

hmotné: obecná část, zvláštní část. 2. vydání. Praha: Leges, 2010, s. 479, nebo ŠÁMAL, P. a kol. Trestní 

zákoník II. Zvláštní část. Komentář. 2. vydání. Praha: C.H. Beck, 2012, s. 1465-1466. 
18

 EYSSELT, E. K trestnému činu vraždy. Socialistická zákonnost, 1974, č. 6, s. 328. 
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posuzování srovnatelných případů.“
19

 Ke zmiňované diferenciaci však došlo 

až o několik desetiletí později. 

Nicméně otázkou zůstává, zda nové kvalifikační znaky rozmyslu 

a předchozího uvážení naplnily, resp. teprve naplní očekávání praxe i nauky. 

Jednou z výhrad proti premeditaci jako dělítku mezi méně závažnými 

a závažnějšími formami úmyslných usmrcení je především problém obtížného 

dokazování přítomnosti znaku premeditace při páchání trestného činu.  

Další výtkou je především neurčitost, nejasnost a obecnost pojmů 

„rozmysl“ a „předchozí uvážení“. Bude tedy záležet především na soudní praxi, 

jak se postaví k výkladu těchto vágních pojmů. Rovněž z naplnění znaku 

premeditace automaticky nevyplývá rafinovanost, logický postup a promyšlený 

plán pachatele. Ne vždy předem uvážená vražda bude naplánovaná kvalitně 

s rozumným zvážením všech pro a proti. V určitých případech může i vražda 

páchaná v náhlém hnutí mysli být myšlenkově kvalitněji promyšlená než vražda 

plánovaná po dlouhou dobu. „Úvaha pachatele a z ní vzešlý plán vraždy může 

být v závislosti na úrovni intelektu a zkušenostech konkrétní osoby nejen zcela 

primitivní, ale např. i nezpůsobilý k provedení či k usmrcení oběti. Předchozí 

úvaha nevyžaduje nezbytně zvláštní rafinovanost, detailní rozpracování všech 

kroků, ba ani zvážení všech okolností, důležitých z hlediska dokonání trestného 

činu, popř. úniku pachatele před spravedlností. Postačí, zvážil-li pachatel 

rozhodující okolnosti zda usmrtit, popř. jak.“
20

 

V neposlední řadě je významnou námitkou ke zvážení otázka, zda lze 

vždy z premeditativního jednání usuzovat na vyšší nebezpečnost takového 

jednání. Právě na skutečnost, že tomu tak vždy nemusí být, poukazovali mnozí 

evropští kritikové znaku premeditace. J. Hořák ve své práci věnované mimo jiné 

premeditaci uvádí: „Notoricky bývá upozorňováno na to, že premeditace sama 

o sobě nezohledňuje motiv pachatele, který může jednat z ušlechtilých či obecně 

lidsky pochopitelných pohnutek (usmrcení z útrpnosti, vražda domácího tyrana, 

atd.). Zcela spontánně na základě nepatrného podnětu naopak často útočí 

                                                
19

 ZAPLETAL, J. Úmyslná usmrcení. Praha: VÚK, 1980, s. 75. 
20

 HOŘÁK, J. Trestněprávní a kriminologické aspekty vražd. Praha: UK, 2011, s. 172. 
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nejnebezpečnější násilníci.“
21

 Při zamyšlení se nad těmito argumenty 

přemýšlíme, zda přesto, že výše uvedené má dosti reálný podklad, je opravdu 

nezbytné se dívat na premeditaci jako na pouhý vnitřní zápas mezi dobrem 

a zlem odehrávajícím se v mysli pachatele? V této souvislosti mne napadá, 

že přeci není hlavním důvodem pro přísnější sazby u premeditativních vražd to, 

že pachatel je více násilnický, že má větší sklony k agresivitě a je nebezpečnější 

než pachatelé běžných vražd, že jde o vraždící monstra. Kdyby tomu tak bylo, 

kdybychom chtěli přísněji trestat pouze tyto lidské anomálie, nepoužili bychom 

pro zvýšení trestnosti znak premeditace, tedy „předchozí úvahy“, ale např. právě 

znaky jako brutalita, surovost pachatele, popř. recidiva, apod, které de facto dnes 

nacházíme v odstavci třetím §140 TZ, k nimž se dostanu v následujících 

kapitolách.  

Znak premeditace dle mého názoru neslouží k přísnějšímu postihu 

pachatelů výše uvedených, ale takových pachatelů, kteří měli čas se srovnat 

se svými myšlenkami, měli možnost racionálně přemýšlet, jaká jsou pro a proti, 

měli možnost si čin rozmyslet a přes všechny své myšlenkové pochody 

tak ale neučinili. Nejde o to, zda pachatel to naplánoval perfektně do posledního 

detailu, možno říci chladnokrevně, nebo zda jeho plán měl mnoho trhlin 

a teoretických i faktických omylů. Ale smyslem přísnějšího postihování 

pachatelů premeditativních vražd je postihnout jakýkoli plán, a to i třebas 

poměrně krátký myšlenkový postup, od nějž pachatel neupustil. Obdobně 

se vyjadřuje i J. Hořák: „Domnívám se, že premeditaci nelze z hlediska trestního 

práva pojímat jako „vnitřní boj“, ale spíše jako určitou vyšší míru racionální 

kontroly pachatele nad vlastním úmyslným jednáním. Spíše než o řešení 

vnitřního dilematu jde dle mého názoru o vyšší jasnost představ subjektu 

o charakteru a důsledcích trestného činu.“
22
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 HOŘÁK, J. Trestněprávní a kriminologické aspekty vražd. Praha: UK, 2011, s. 175. 
22

 HOŘÁK, J. Předem uvážená vražda a vražda spáchaná s rozmyslem: K výkladu ust. § 140 odst. 2 

tr. zákoníku. (část II.). Trestní právo, 2009, č. 10, s. 15. 
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6.2.1. Předchozí uvážení 

Předchozí uvážení (také premeditace v užším smyslu) je novum 

trestněprávní úpravy v rámci nového trestního zákoníku č. 40/2009 Sb. 

Dle důvodové zprávy půjde o situace, kdy pachatel si předem, tj. před spácháním 

činu, zváží rozhodující okolnosti provedení činu a čin si z hlediska jeho 

provedení tzv. naplánuje. Pachatel tak s určitým časovým odstupem jednak 

vůbec uváží samotné spáchání činu, jednak si naplánuje vhodný způsob, 

prostředky, pomůcky, místo a dobu jeho spáchání a způsob zbavení se oběti. 

Jak jsem již zmiňovala výše, ne každý plán bude na stejné myšlenkové úrovni 

promyšlen do všech sebemenších detailů. Plán nemusí být rafinovaný, 

rozplánovaný po jednotlivých fázích útoku, ale může se jednat o jednoduchý 

až primitivní plán, a to i takový, jenž je nezpůsobilý k provedení. 

Charakteristické pro případ vraždy po předchozím uvážení je znatelná fáze 

přípravy. 

Takový čin je nebezpečnější a je třeba jej trestat zvýšenou sazbou, neboť 

k rozhodnutí jej spáchat došlo po zvážení všech rozhodujících okolností, 

po vypořádání se s motivy od vraždy odrazujícími, a přes všechny tyto 

myšlenkové postupy pachatel od svého záměru neupustil.  

Obdobně se staví k pojmu předchozího uvážení i Nejvyšší soud: 

„Nejvyšší mírou racionality je pak charakterizováno předchozí uvážení 

projevující se plánováním činu, výběrem prostředku, místa a doby realizace, 

které by zaručovaly úspěšnost činu a zpravidla i snižovaly šanci na odhalení 

pachatele. Bude pro ně typický větší časový odstup od činu než v případě 

rozmyslu.“
23

 

 

6.2.2. Rozmysl 

Větší úskalí přináší vymezení trestného činu vraždy spáchané 

s rozmyslem, nebo též reflexí. Mohli bychom jí nazvat přechodným stupněm 

mezi vraždou spáchanou v náhlém hnutí mysli a vraždou spáchanou 

                                                
23

 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 29. 8. 2012, sp. zn. 3 Tdo 964/2012. 
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po předchozím uvážení. Rozmysl je kvalifikovaná forma úmyslu, kdy pachatel 

rovněž zváží svůj postup, ale časový úsek mezi rozhodnutím spáchat vraždu 

a samotným útokem není tak zřetelný jako v případě předchozího uvážení. 

Důvodová zpráva říká, že může jít o velmi krátkou úvahu, při níž pachatel jedná 

uváženě, ale nikoli po předchozím uvážení. 

U příčetného pachatele jednajícího s rozmyslem proběhla určitá 

rozumová úvaha, která sice nedosahuje takové intenzity jako v případě 

předchozího uvážení, ale pachatel zvážil zásadní okolnosti svého budoucího 

jednání (především pokud jde o důvody pro a proti a důsledky jeho činu). 

Charakteristická je chybějící fáze plánování činu a jeho detailního promyšlení 

co se týče místa, času, prostředků a především zahlazení stop a oběti. 

„Tuto rozumovou volbu prostředků a způsobu dosažení zamýšleného cíle činí 

pachatel jednající s rozmyslem nikoli pro futuro, ale in continuo, tak říkajíc 

„za pochodu“, během trestného jednání.“
24

  

Jde-li o vraždu spáchanou v náhlém hnutí mysli, pachatel vraždí 

tzv. v afektu, s cílem zneškodnit předmět útoku bez toho aniž by si předem 

alespoň v obrysech zvážil účelnost jednání a možné důsledky. Naopak pachatel 

trestného činu vraždy spáchané s rozmyslem volil tuto variantu jako řešení, které 

je účelné. Nicméně, neznamená to, že vraždě v afektu nepředchází určitý proces 

rozhodování, vždy musí být přítomna v jisté míře volní složka našeho jednání. 

„Sám psychický proces rozhodování je ovšem alespoň v nepatrné míře přítomen 

v případě každého úmyslně spáchaného trestného činu, neboť určité minimální 

reflexe je pro úmyslné zavinění zřejmě třeba i u jednání „automatického“ 

na základě zvyku či náhlého podnětu. Může však probíhat ve velmi různé kvalitě 

co do intenzity, délky, obsahu, atd. Premeditace charakterizuje proces 

rozhodování specifické kvality.“
25

  

I Nejvyšší soud se k této problematice vyjádřil obdobně: „V případě 

§ 140 odst. 1 trestního zákoníku se pachatel činu dopouští pod vlivem 
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 HOŘÁK, J. Předem uvážená vražda a vražda spáchaná s rozmyslem: K výkladu ust. § 140 odst. 2 

tr. zákoníku. (část II.). Trestní právo, 2009, č. 10, s. 25. 
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 HOŘÁK, J. Předem uvážená vražda a vražda spáchaná s rozmyslem: K výkladu ust. § 140 odst. 2 

tr. zákoníku. (část I.). Trestní právo, 2009, č. 9, s. 23. 
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okamžitého rozhodnutí (náhlého hnutí mysli), které bezprostředně předchází 

spáchání činu. Kvalifikovanější formou úmyslu je pak jeho provedení 

s rozmyslem podle § 140 odst. 2 trestního zákoníku. Na rozdíl od okamžitého 

rozhodnutí v odst. 1, zde pachatel, byť třeba jen na krátkou chvíli, zváží aspekty 

stěžejní pro spáchání činu (např. volbu útočného nástroje, místo 

cílení útoku atp.), byť nejde o rozvahu detailní, plánovitou.“
26

  

Vzhledem k tomu, že rozmysl tvoří pomyslnou, avšak v mnoha 

případech dosti neurčitou, hranici mezi vraždou „prostou“ a vraždou spáchanou 

po předchozím uvážení, dá se předpokládat, že pod odstavec druhý a tedy 

i pod přísnější sazbu, tak bude možno subsumovat velké množství případů. 

V podstatě tam spadnou kupříkladu původní pachatelé trestného činu krádeže 

vloupáním, v případě, kdy nečekali, že budou okradení doma, resp. že se vzbudí, 

a vražda okradených bude následným uváženým řešením otázky, 

co s nepohodlnými svědky. V původním plánu vražda okradených zahrnuta 

nebyla, ale vzhledem ke změně předpokládaných okolností se pachatelé rozhodli 

pro postup, který se jim jevil jako účelný.  Obdobně naznačil možný vývoj 

i J. Hořák ve své práci.
27

 Připomíná, že možnost, že díky nové konstrukci 

odstavce druhého všechny obvyklé druhy vražd spadnou pod vymezení trestného 

činu vraždy spáchané s rozmyslem, by vedla k tomu, že pod odstavec první 

by se řadily de facto pouze tzv. afektdelikty. Nicméně s přihlédnutím 

k důvodové zprávě, která konstruuje odstavec první negativně jako zbytkovou 

klauzuli, kde mají spadat všechny případy vražd, které nebudou splňovat některý 

z kvalifikovaných znaků, lze říci, že výše nastíněný vývoj pravděpodobně nebyl 

cíleným záměrem zákonodárce.
28
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 HOŘÁK, J. Trestněprávní a kriminologické aspekty vražd. Praha: UK, 2011, s. 195: „Trestněprávní 
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28
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6.2.3. Premeditace a afekt v průběhu páchání trestného činu vraždy 

Určité pochybnosti vzbuzují případy, kdy se během páchání trestného 

činu vraždy s rozmyslem či po předchozím uvážení, objeví u pachatele 

afektivní stav, během něhož pachatel provede čin takovým způsobem, který 

v původním zamýšleném plánu zahrnut nebyl.  

Klademe si tak otázku, zda pro kvalifikaci činu jako vraždy podle 

odstavce druhého je nutné, aby rozmysl či předchozí úvaha byla přítomna 

po celou dobu pachatelova jednání. Mění se vůbec význam a nebezpečnost 

pachatelova jednání spolu s tím, jak se mění jednání předem uvážené na jednání 

v afektu při dosažení stejného účinku, tedy smrti jiného? Dle mého názoru, 

jedním z hlavních účelů zavedení diferenciace vražd do skutkové podstaty 

základní a kvalifikované, byla snaha postihnout jednání pro společnost 

z určitého pohledu nebezpečnější, tedy jednání, která v mysli pachatele prošla 

do jisté míry racionální úvahou, a přes tuto úvahu pachatel od svého záměru 

neustoupil.  

Z toho důvodu nemohu jinak než říci, že změna charakteru jednání 

z uváženého na jednání v afektu, nebude mít žádný vliv na klasifikaci činu jako 

vraždy podle odstavce druhého, neboť pro správnou kvalifikaci je rozhodující, 

zda rozmyšlené či předem uvážené jednání bylo příčinou následku významného 

z hlediska trestního práva, v našem případě tedy smrti jiného. Podobně 

se vyjadřuje Komentář k TZ P. Šámala: „Podle našeho názoru je tu bez významu 

afekt (např. v důsledku obranné reakce poškozeného či tzv. opojení z krve) 

v průběhu vlastního provedení činu u pachatele, který si rozmyslel či předem 

uvážil v shora uvedeném smyslu zavraždění poškozeného, neboť 

pro kvalifikovanou vraždu podle §140 odst. 2 je rozhodující, že rozmyšlené nebo 

předem uvážené jednání bylo podstatnou příčinou následku, resp. účinku 

významného z hlediska trestního práva. Afekt u pachatele, který nastal v průběhu 

usmrcování poškozeného, nemůže přerušit příčinnou souvislost premeditativního 

jednání s úmyslným usmrcením poškozeného.“
29

 Obdobně i J. Hořák: 
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„Pro jednotu skutku je z hlediska české nauky rozhodující, zda ve výše 

uvedených případech bylo uvážené jednání pachatele příčinou následku 

významného z hlediska trestního práva.“
30

 Ztotožňuji se tak s názory J. Hořáka, 

že afekt vyskytnuvší se během trestného jednání je bez významu, jestliže 

v průběhu páchání trestného činu se projeví uvážené jednání, a to v takové 

formě, aby bylo v příčinné souvislosti se způsobením trestněprávně relevantního 

následku.  

V případě opačném, tedy v případě nutné přítomnosti rozmyšleného 

jednání po celou dobu trestného jednání, by docházelo k nespravedlivému 

zvýhodňování, resp. mírnějšímu postihu, chladnokrevných pachatelů, u kterých 

v poslední chvíli dojde k pomatení mysli.
31

 Tím by došlo k přerušení rozmyslu, 

nastoupil by afekt a jednání pachatele by tak spadlo pod odstavec první 

s mírnější sazbou. Chceme-li tedy vykládat příslušná ustanovení trestního 

zákoníku v souladu s cíli a záměry zákonodárce, nemůžeme vyloučit v určitých 

případech přítomnost afektu v rámci rozmyšleného trestného jednání.  

Stejně tak můžeme uvažovat i v případě jednání po předchozím uvážení. 

Zde by však bylo potřeba, aby ona příprava a plán pachatele dospěl alespoň 

do stadia pokusu.
32

 Představme si případ, že pachatel se připravuje na spáchání 

vraždy, shání vhodnou zbraň a plánuje vhodnou dobu spáchání činu, přičemž 

ale náhodou potká zamýšlenou oběť, dojde mezi nimi k hádce a v afektu 

ji zabije. Toto jednání by bylo kvalifikováno pouze jako vražda „prostá“ podle 

odstavce prvého, jelikož na uskutečněném jednání pachatele nebylo 
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 HOŘÁK, J. Předem uvážená vražda a vražda spáchaná s rozmyslem: K výkladu ust. § 140 odst. 2 

tr. zákoníku. (část II.). Trestní právo, 2009, č. 10, s. 26. 
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 Srov. HOŘÁK, J. Trestněprávní a kriminologické aspekty vražd. Praha: UK, 2011, s. 197: „Výklad 

citovaného ustanovení, dle nějž by rozmysl musel být dán po celou dobu trestného jednání, 

by nespravedlivě privilegoval pachatele, který např. teprve v závěrečné fázi doposud chladnokrevně 

provedeného smrtícího útoku „ztratil hlavu“ (rozmysl byl vystřídán afektem).“ 
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tzn. nejméně do stadia pokusu, byť tzv. pokusu neukončeného, kdy pachatel ještě nenaplňuje jednání 
popsané ve skutkové podstatě vraždy.“  
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nic uváženého a jeho předchozí plánování tak bylo pouhým uvažováním nikoli 

předchozí úvahou.
33

  

Problematické jsou případy tzv. poslední rozmluvy. Jde o případy, 

kdy se pachatel rozhodne s budoucí obětí naposledy rozumně domluvit (většinou 

jde o partnera), ale pro případ, že k rozumnému vyřešení sporu nedojde, zvažuje 

jeho usmrcení, příp. si dokonce obstará zbraň. Rozmluva se však zvrhne v hádku 

a pachatel vraždí oběť v afektu. Zde vzniká sporná otázka ohledně kvalifikace 

pachatelova jednání. Komentář k TZ P. Šámala se k těmto případům vyjadřuje 

následovně: „Ani v tomto případě není pachatel ještě rozhodnut poškozenou 

usmrtit, a pokud k tomu přistoupí afekt, vyvolaný např. hádkou s poškozenou, 

v rámci něhož ji usmrtí, jde zpravidla podle okolností případu o vraždu prostou 

podle §140 odst. 1, a nikoli o kvalifikovanou vraždu ve smyslu §140 odst. 2.“
34

 

Obdobně se k tomu staví i J. Hořák: „V těchto případech nelze bez závažných 

pochybností dospět k závěru, že by byl pachatel bez afektivního výbuchu proti 

životu oběti vůbec zaútočil, neboť jeho rozhodnutí spáchat trestný čin nebylo 

definitivní.“
35

 Kvalifikace se tak bude odvíjet od konkrétních zjištěných 

okolností a prokázání či neprokázání kauzálního vztahu mezi zamýšleným 

jednáním pachatele a způsobeným následkem.  

Rovněž je potřeba dodat, že je nutno od všech těchto případů odlišovat 

případy, kdy si pachatel afekt vyvolal tzv. „na kuráž“, aby provedl čin, který 

plánoval předem, a vyvolání afektu bylo součástí jeho plánu.   

 

6.3. Vražda za zvláště přitěžujících okolností podle §140 

odst. 3 TZ 

Odstavec třetí §140 obsahuje okolnosti podmiňující použití přísnější 

trestní sazby. Jedná se o okolnosti, které mohou přistupovat jak k vraždě 

„prosté“, tak vraždě spáchané s rozmyslem nebo po předchozím uvážení. 
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 ŠÁMAL, P. a kol.: Trestní zákoník II. Zvláštní část. Komentář. 2. vydání. Praha: C.H. Beck, 2012, s. 1469. 
35
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Vzhledem k tomu, že odstavec třetí vyjmenovává případy nejvíce společensky 

škodlivé, i trestní sazba je vysoká, a to v rozmezí od patnácti do dvaceti let, 

zákon však umožňuje i uložení výjimečného trestu.  

  

a) Vražda na dvou nebo více osobách 

Pro aplikaci této okolnosti podmiňující použití vyšší trestní 

sazby je nutné, aby větší počet usmrcených byl důsledkem jednoho 

skutku (i za podmínek pokračování v trestném činu) a pachatel 

byl s touto skutečností alespoň srozuměn. V případě, že by daný 

následek byl způsoben vícero skutky, aplikovala by se zvláště 

přitěžující okolnost spáchání činu „opětovně“ uvedená pod písm. h) 

odstavce třetího §140 (viz níže). 

  

b) Vražda na těhotné ženě 

Tímto ustanovením je chráněn především život těhotné ženy. 

Ochrana lidskému plodu uvnitř těla těhotné ženy se poskytuje pouze 

zprostředkovaně prostřednictvím ochrany těla matky. Žena 

je těhotnou od početí do začátku porodu. „Těhotnou je žena 

od nidace do začátku porodu, neboť těhotenství je stav počínající 

uhnízděním oplodněného vajíčka v děložní sliznici (nidace) v těle 

matky až do počátku porodu.“
36

 Okamžikem počátku porodu se plod 

stává lidským jedincem a je chráněn jako každý jiný člověk. 

K aplikaci této okolnosti je rozhodující, že od počátku smrtícího 

útoku byla žena těhotnou. Je nerozhodné, zda k potratu došlo během 

páchání činu nebo až v důsledku usmrcení těhotné ženy. Co se týče 

zavinění, postačí, jestliže pachatel o graviditě ženy s přihlédnutím 

k okolnostem případu a jeho subjektivním dispozicím vědět 

měl a mohl.  

Problematické je však jistě dokazování zavinění v raných 

stádiích těhotenství, kdy na ženě tento stav zdaleka ještě nemůže 

být patrný. Pachateli, který usmrtí ženu ve třetím měsíci těhotenství, 
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kterou blíže nepoznal, těžko bude dokázáno zavinění ve formě 

nevědomé nedbalosti k této kvalifikační okolnosti. Pachatel nemohl 

z vnějších okolností usoudit, že je žena těhotná. Jiný by byl případ 

vraha – manžela těhotné ženy, u něhož bude třeba podrobně zkoumat, 

zda o stavu své ženy vědět měl a mohl (manžel se svou ženou 

již nemusí žít a vědět o jejím stavu tak nemusel, nebo spolu sice žili, 

ale manželka zatím o svém těhotenství muži neřekla, apod.) 

 

c) Vražda na dítěti mladším 15 let 

Dítětem mladším 15 let vzhledem k § 139 TZ je osoba do dne 

předcházející dnu jeho patnáctých narozenin. V den patnáctých 

narozenin už není osoba mladší 15 let a nadále již nelze aplikovat 

tuto okolnost zvyšující trestní sazbu. Z hlediska zavinění postačí 

rovněž nedbalost (vědět měl a mohl), není potřeba, aby pachatel znal 

přesný věk dítěte, ale věk by měl dokázat určit na základě např. 

fyzické vyspělosti, vzhledu, chování, vyjadřování, atd. 

  

d) Vražda na úřední osobě 

V tomto případě je rozhodující, že k usmrcení úřední osoby 

došlo při výkonu nebo pro výkon její pravomoci. Koho zákon 

považuje za úřední osobu, stanoví §127 odst. 1 TZ. V prvém případě 

jde o vraždu při výkonu pravomoci úřední osoby. „Pachatel nemusí 

vědět, že jde o úřední osobu. Postačí, že zná skutkové okolnosti, 

z kterých se vyvozuje, že jde o úřední osobu, která vykonává svou 

pravomoc, že k jejímu usmrcení přistoupil při výkonu její pravomoci 

(např. že jde o policistu, který ho přistihl při páchání trestného činu 

nebo ho zastavil jako řidiče po spáchání dopravního přestupku).“
37

 

V druhém případě pachatel usmrcuje pro výkon pravomoci, 

to znamená, že pachatel vždy bude jednat v úmyslu přímém. Výkon 

pravomoci (ať už na pachateli nebo jiné osobě) je tady motivem 
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pachatelova jednání a pohnutka se tak stává znakem skutkové 

podstaty. Pokud jde o zamýšlený následek pachatelova jednání, tedy 

způsobení smrti, postačí úmysl eventuální. 

 

e) Vražda na svědkovi, znalci nebo tlumočníkovi 

Podobně jako je tomu u vraždy na úřední osobě, i v tomto 

případě je potřeba, aby pachatel usmrtil svědka, znalce či tlumočníka 

v souvislosti s výkonem jejich povinnosti. Pojem „souvislost 

s výkonem povinnosti“ je myšlen v širším kontextu než pojem 

„pro výkon pravomoci“ a postačí tak jakákoli sebemenší souvislost. 

„Za svědka ve smyslu §140 odst. 3 písm. e) je třeba považovat 

nejen osobu, která již byla alespoň předvolána jako svědek a má tedy 

již procesní postavení svědka, ale i osobu, kterou pachatel úmyslně 

usmrtil v souvislosti s budoucím výkonem její svědecké povinnosti, 

neboť za svědka podle uvedeného ustanovení je třeba považovat 

svědka v materiálním smyslu, tedy osobu, která vnímala skutečnosti, 

jež mohou být podkladem pro rozhodnutí orgánů činných v trestním 

řízení či jiných orgánů, a to i mezinárodních soudních orgánů.“
38

 

V teorii i praxi trestního práva se někdy rozlišuje mezi postavením 

svědka v materiálním smyslu a ve smyslu formálním. Za svědka 

v materiálním smyslu se tak považuje fyzická osoba, která vnímala 

skutečnosti, jež mohou být podkladem pro rozhodnutí orgánů 

činných v trestním řízení a která o nich může vypovídat, 

a to bez ohledu na to, zda již byla orgány činnými v trestním řízení 

nebo některou ze stran vyzvána k výpovědi či se sama za tímto 

účelem přihlásila. Svědkem ve formálním smyslu se osoba stává 

právě v okamžiku, jakmile byla orgánem činným v trestní řízení 

k výslechu předvolána nebo se sama či z podnětu jedné ze stran 

dostavila k podání svědecké výpovědi k orgánu činnému v trestním 

řízení. „Svědkem v materiálním pojetí tohoto pojmu svědek je každá 
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fyzická osoba, která nějakou událost, jednání, a tedy i páchání 

trestné činnosti svými smysly vnímá, a to již v době, kdy tento 

jev probíhá, to znamená ještě bez souvislosti s trestním řízením. 

Svědkem v tomto smyslu se nestává až v okamžiku, kdy je podle 

příslušných procesních předpisů vyzvána k podání svědecké 

výpovědi. Předvoláním nebo vyzváním ke sdělení poznatků důležitých 

pro trestní řízení se stává svědkem ve formálně procesním smyslu.“
39

 

Rovněž je bez významu v jakém řízení své povinnosti jako svědek 

má plnit, může tak např. vystupovat jako svědek přestupku 

ve správním řízení.
40

 V případě přijetí této argumentace zůstává 

dle mého názoru však ne zcela zodpovězenou otázka vztahu 

ke kvalifikační okolnosti dle písm. j), tedy případu, kdy pachatel 

usmrtí jiného ve snaze zakrýt jiný trestný čin.  

Pokud jde o zavinění, je rozhodující pro pachatele, zda zná 

takové okolnosti, z nichž vyvozuje, že jde o osobu svědka, znalce 

či tlumočníka, která má povinnosti tomu odpovídající. Stejně jako 

v případě vraždy na úřední osobě, pohnutka ve smyslu „souvislosti 

s výkonem povinností“ neumožňuje spáchání v jiném než přímém 

úmyslu. Pro následek (smrt člověka) však postačí úmysl nepřímý, 

kdy pachatel s ním byl alespoň srozuměn. 

 

f) Vražda na zdravotnickém nebo podobném pracovníkovi 

O okolnost zvláště přitěžující se jedná v případě, že je vražda 

spáchaná na zdravotnickém pracovníkovi při výkonu zdravotnického 

zaměstnání nebo povolání směřujícího k záchraně života nebo 

ochraně zdraví, nebo na jiném, který plnil svoji obdobnou povinnost 

při ochraně života, zdraví nebo majetku vyplývající z jeho 

zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce nebo uloženou 

mu podle zákona (zde se bude jednat zejména o povolání hasiče, 

záchranáře či příslušníka horské služby, apod.). K zakotvení této 
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okolnosti podmiňující vyšší trestní sazbu vedly četné útoky vůči 

zdravotnickým pracovníkům (zejména záchranářům vyjíždějícím 

do terénu). Důvodem agresivity pachatelů bylo ve většině případů 

požití nadměrného množství alkoholu či omamných látek, 

ale i nemoc pachatele jako hypoglykemie či epilepsie nebo 

jen vypjatá a frustrující situace. Tyto případy byly v novém trestním 

zákoníku reflektovány nejen u trestného činu vraždy, ale i u ublížení 

a těžkého ublížení na zdraví a trestného činu nebezpečného 

vyhrožování. 

K trestnému jednání musí dojít přímo při poskytování 

zdravotnické péče. Pachatelem nemusí být přímo osoba, které 

se zdravotní péče poskytuje, ale i osoby zdravotnický výkon 

pozorující, zejména osoby v příbuzenském vztahu. Bezpředmětná 

je pak pohnutka pachatele, tedy motiv vedoucí k jeho agresivnímu 

jednání vůči zdravotnickému pracovníkovi. 

Z dikce tohoto ustanovení rovněž vyplývá, že tato zvýšená 

ochrana se poskytuje pouze při výkonu povolání směřujícího 

k záchraně života nebo ochraně zdraví, tedy toto ustanovení se nedá 

aplikovat na případy, kdy zdravotnický či obdobný pracovník v rámci 

svého povolání vykonává i jiné činnosti, které však nesměřují 

k ochraně života či zdraví (půjde např. o lékaře přednášejícího 

na fakultě). 

Jedná-li se o zavinění, postačí úmysl eventuální, tedy pachatel 

ví o takových okolnostech, ze kterých může usuzovat, 

že jde o zdravotnického či obdobného pracovníka, který vykonává 

činnost směřující k ochraně života, zdraví nebo majetku a k usmrcení 

došlo při výkonu této činnosti. Stejně tak postačí eventuální úmysl, 

pokud jde o následek. 
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g) Vražda pro rasovou či národnostní příslušnost nebo pro politické 

či náboženské přesvědčení 

Okolností zvláště přitěžující je v tomto případě spáchání 

vraždy na jiném pro jeho skutečnou nebo domnělou rasu, příslušnost 

k etnické skupině, národnost, politické přesvědčení, vyznání nebo 

proto, že je skutečně nebo domněle bez vyznání. Pojmy jako rasa, 

politické přesvědčení, vyznání apod. nejsou v trestním zákoníku 

definovány, ale o jejich významu panuje všeobecné povědomí.  

Zabývat se těmito pojmy podrobněji by přesahovalo rozsah této 

práce.
41

  

Základem pro zakotvení této okolnosti zvyšující trestní postih 

je ustanovení Listiny základních práv a svobod v článku 1 

ve spojitosti s článkem 3 odst. 1: „Lidé jsou svobodní a rovní 

v důstojnosti a právech…Základní práva a svobody se zaručují všem 

bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, 

politického či jiného smýšlení, národnostního nebo sociálního 

původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku, 

rodu nebo jiného postavení.“  

Opět se tak v konstrukci této kvalifikované skutkové podstaty 

objevuje pohnutka. Motivem činu spadajícího pod tento odstavec 

je jak skutečná tak i domnělá příslušnost rasová, etnická, národnostní 

či jiná. Nepožaduje se, aby pachatel v době útoku znal skutečnou 

„příslušnost“ jeho oběti, ale postačí, pokud se pachatel domníval, 

že poškozený je osobou s danou „příslušností“ (pachatel většinou 

usuzuje na příslušnost k rase, etniku či národu dle barvy pleti, 

charakteristických vzhledových rysů, příp. řeči). Vzhledem 

k rostoucímu počtu případů rasově motivovaných útoků 

ve společnosti bylo zakotvení této okolnosti nezbytné. Skutečnost, 

že postačí domnělá příslušnost k rase, je podstatným prvkem této 

okolnosti. V praxi se totiž nezřídka vyskytly případy útoků 
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radikálních skupin zaměřených vůči turistům tmavší pleti v domnění, 

že se jedná o Romy. 

Vzhledem k tomu, že je nutná pohnutka, pachatel musí vždy 

jednat v přímém úmyslu z této pohnutky, ale k následku postačí 

úmysl eventuální. 

 

h) Vražda spáchaná opětovně 

Pod toto ustanovení spadají případy souběhu trestných činů 

vraždy, kdy pachatel ještě nebyl pravomocně odsouzen, ale i případy, 

kdy k pravomocnému odsouzení již došlo. „Dále lze pod tento pojem 

zařadit i případy, kdy pachatel byl již pro takový čin odsouzen, avšak 

hledí se na něho, jako by odsouzen nebyl (srov. zejm. §105 a násl.)… 

Není důležité, zda některý z činů posuzovaných z hlediska opětovnosti 

byl pokusem nebo přípravou k trestnému činu vraždy“
42

 

Při posuzování vědomosti pachatele o opětovnosti postačí nedbalost. 

Vzhledem k tomu, že pokračování v trestném činu tvoří z hlediska 

trestního práva hmotného jeden skutek, nemůže zde tato okolnost 

přicházet v úvahu. V tomto případě by se uplatnila kvalifikační 

okolnost spáchání činu „na dvou a více osobách“. 

 

i) Vražda spáchaná zvlášť surovým nebo trýznivým způsobem 

Jedním z dalších znaků kvalifikované skutkové podstaty 

podle §140 odst. 3 TZ je zvlášť surový nebo trýznivý způsob 

spáchání vraždy. K této okolnosti nacházíme i četnou judikaturu. 

„Obecně je pojem surovosti vnímán jako jednání agresivní 

povahy směřující vůči druhému, při němž jsou voleny prostředky, 

jimiž se předpokládá vyvolání velké bolesti, nebo jsou schopné 

přivodit výraznější útrapy napadené osoby. Surovost předpokládá 

volbu právě takové formy útoku, u níž lze předvídat zdůraznění 

účinků vedeného útoku. Jestliže uvedený znak stanoví zvlášť surový 

                                                
42

 ŠÁMAL, P. a kol. Trestní zákoník II. Zvláštní část. Komentář. 2. vydání. Praha: C.H. Beck, 2012, 

s. 1476 
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způsob, nepostačuje surovost v této základní rovině, ale prostředky 

musejí být důraznější.“
43

 

 „Při hodnocení míry surovosti jednání pachatele je třeba mít 

na zřeteli, že každý útok na lidský život je ve své podstatě surový. 

Naplnění znaku zvlášť surového způsobu spáchání činu proto 

vyžaduje vyšší míru brutality, než je typická pro běžné trestné činy 

vraždy. Takový závěr bude možné učinit například u útoků s užitím 

zvlášť razantního násilí vedoucích k nápadnější devastaci těla oběti 

(sem spadá právě např. podříznutí hrdla, deformace lebky atp.), 

u útoků déletrvajících, zahrnujících větší počet střelných, sečných 

či bodných ran, jakož i u útoků charakterizovaných užitím většího 

počtu násilných mechanismů postupně působících na tělo oběti 

(pachatel oběť nejdříve bodl nožem, poté ji rdousil a nakonec ji topil 

ve vaně - k tomu viz č. 1/1993 Sb. rozh. tr., srov. také Šámal, P. 

a kol. Trestní zákoník II. § 140 až 421. Komentář. 2. vydání. Praha: 

C. H. Beck, 2012, s 1476-1477).“
44

  

„Spáchání trestného činu vraždy zvlášť surovým způsobem 

se rozumí vražedný útok s extrémně vysokou mírou brutality, která 

se podstatně vymyká z rámce běžného u většiny trestných činů tohoto 

druhu. Není však nezbytné, aby tento útok zároveň vyvolával 

zvýšenou trýzeň poškozeného.“
45

 Pokud jde o vztah zvláště surového 

útoku (ukopání, odseknutí hlavy od těla, apod.) ke zvláště trýznivému 

způsobu spáchání činu, není nezbytné, aby surový útok vyvolával 

i zvýšenou trýzeň poškozeného a naopak (např. oběť nemusí 

zvýšenou bolest pociťovat, neboť bude v bezvědomí). 

Pokud jde o zavinění v případě spáchání činu zvláště surovým 

způsobem, postačí, jestliže pachatel s ohledem na okolnosti případu 

a osobu pachatele o surovosti vědět měl a mohl. 

U zvláště trýznivého způsobu spáchání vraždy je rozhodující 

subjektivní prožívání útoku ze strany oběti. Může se jednat o případy, 

                                                
43

 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 27. 10. 2004, sp. zn. 8 Tdo 1133/2004. 
44

 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 29. 8. 2012, sp. zn. 3 Tdo 964/2012 . 
45

 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 18. 11. 1991, sp. zn. 7 To 62/91. 
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kdy je oběť vystavena bolestem krátkodobým, avšak velice 

intenzivním, ale i případy, kdy ji pachatel způsobuje smrt pomalu, 

ale útok velmi citelně zasahuje poškozeného ať už po stránce fyzické 

či duševní (např. usmrcení vyhladověním). 

„Pozvolné udušení poškozené, kterou obvinění svázali, 

položili na postel, přikryli peřinou a zanechali bez pomoci, 

lze s ohledem na duševní i fyzické útrapy, jež takový způsob usmrcení 

provázejí, považovat za zvlášť trýznivý způsob spáchání činu.“
46

 

Z hlediska zavinění stejně jako v případě surovosti postačí nedbalost 

ve smyslu §17 písm. b). 

 

j) Vražda ze zištného úmyslu nebo ze zavrženíhodné pohnutky 

Poslední zákonem uvedenou okolností podmiňující použití 

vyšší trestní sazby je spáchání činu v úmyslu získat pro sebe nebo 

pro jiného majetkový prospěch nebo ve snaze zakrýt nebo usnadnit 

jiný trestný čin nebo z jiné zavrženíhodné pohnutky.  

Jedná – li pachatel v úmyslu získat majetkový prospěch, 

je bezpředmětné zda k němu skutečně došlo. „Okolností podmiňující 

použití vyšší trestní sazby je mimo jiné i spáchání činu uvedeného 

v odstavci 1 § 140 trestního zákoníku v úmyslu získat pro sebe nebo 

pro jiného majetkový prospěch. Nemusí tedy k získání majetkového 

prospěchu dojít. Minimální výše majetkového prospěchu není 

stanovena, ani velmi malý prospěch sám o sobě neodůvodňuje 

nepoužití této okolnosti, neboť zásadně svědčí o tom, že pachatel 

si neváží lidského života a má k němu zcela bezohledný postoj. 

V úmyslu získat majetkový prospěch bude vražda především 

spáchána v případech, kdy jednání pachatele bude směřovat 

k zmocnění se věci, peněz nebo jiného majetku oběti.“
47

 Krom 

uvedených případů sem spadají také tzv. vraždy na objednávku, 

kdy majetkovým prospěchem je odměna za provedenou vraždu.  

                                                
46

 Rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 22. 4. 1994, sp. zn. 7 To 59/94. 
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 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 29. 8. 2012, sp. zn. 5 Tdo 811/2012. 
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Vraždí – li pachatel ve snaze zakrýt jiný trestný čin (typicky 

půjde o znásilnění či loupež), pachatel tak činí v úmyslu odstranit 

nepohodlné svědky svého činu (ať už půjde o oběť nebo 

o kolemjdoucího svědka předchozího trestného činu). 

Jestliže je čin páchán ve snaze usnadnit jiný trestný čin, 

pachatel buďto odstraňuje překážky, které mu brání v dokončení 

zamýšleného jiného trestného činu (např. usmrcení strážného 

v bance, kterou chce vyloupit) anebo si vylepšuje podmínky pro jeho 

spáchání (usmrcení prodavače v obchodě se zbraněmi, které chce 

získat za účelem spáchání ozbrojené loupeže). 

Jinou zavrženíhodnou pohnutkou pak rozumíme jednání, 

které nás utvrzuje v tom, že pachatel nevyznává morální hodnoty, 

je bezohledně sobecky, bezcitný a chová neúctu k lidskému životu 

jako takovému. „Patří sem např. ziskuchtivost, zejména snaha 

opatřit si bezpracně prostředky k parazitnímu způsobu života, 

pomstychtivost a vůbec pohnutky, které zpravidla svědčí o morální 

zvrhlosti, bezcitnosti, bezohledném sobectví a o naprosté neúctě 

pachatele k lidskému životu. Naproti tomu nelze takový charakter 

přičítat pohnutkám, které mají podklad v přirozených citech člověka 

(např. žárlivost) nebo ve stavu okamžitého afektu, v dlouhodobé 

stresové situaci, v napětí v meziosobních vztazích apod.“
48

 Obdobně 

se k jiné zavrženíhodné pohnutce staví i současná judikatura: 

„Obviněný se rozhodl přistoupit k usmrcení poškozené, 

aby se tak vyhnul komplikacím v osobním životě, kterým by musel 

čelit v případě zveřejnění jejich milostného poměru. Nepokusil 

se přitom s poškozenou jakkoli dohodnout a ihned volil krajní řešení 

ve formě její likvidace. Z toho lze dovozovat, že jeho čin byl ovlivněn 

pohrdáním hodnotou lidského života, bezcitností a sobectvím, tedy 

                                                
48

 Zobecňující materiál Nejvyššího soudu ČSSR ze dne 16. 6. 1976, sp. zn. Tpfj 30/76, publikovaný 

ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 41/1976 Sb. rozh. tr. 
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rysy charakteristickými pro zákonný znak zavrženíhodné 

pohnutky.“
49

 

Také je zapotřebí rozlišovat mezi pohnutkami pramenícími 

z deviace (pedofilie, sadismus) a pohnutkami plynoucími 

ze zvrácenosti sexuálně normálního pachatele.  

Vzhledem k tomu, že zde opět přistupuje pohnutka jakožto 

zákonný znak skutkové podstaty, je potřeba, aby pachatel jednal 

z této pohnutky v přímém úmyslu, ale pro účinek v podobě smrti 

jiného postačí úmysl eventuální. 

  

7. Skutková podstata trestného činu zabití 

Zákonodárce v trestním zákoníku v §141 zavádí novou samostatnou 

skutkovou podstatu trestného činu zabití. Ve vztahu k trestnému činu vraždy 

se jedná o skutkovou podstatu privilegovanou. Dochází tak k výraznému 

odlišení privilegovaných případů od úmyslných usmrcení spadajících 

pod §140 TZ. Z důvodové zprávy vyplývá, že cílem nové úpravy je postihovat 

mírnějším trestem případy, při nichž pachatel jiného úmyslně usmrtí v silném 

rozrušení ze strachu, úleku nebo zmatku anebo v důsledku předchozího 

zavrženíhodného jednání poškozeného. Zákonodárce se inspiroval i zahraniční 

právní úpravou (např. Švýcarsko, Polsko, Rakousko), kde je úprava této formy 

usmrcení jiného poměrně častá a slouží k odlišení případů typově společensky 

méně škodlivých, resp. méně závažných. Tento čin je trestán podstatně mírněji 

než vražda (trestem odnětí svobody na tři léta až deset let) a zároveň pachatel 

již není stigmatizován jako vrah. Odstavec druhý pak obsahuje okolnosti 

podmiňující použití vyšší trestní sazby (v rozmezí od pěti do patnácti let); jejich 

okruh je však vzhledem k charakteru této skutkové podstaty podstatně užší 

než okruh okolností podmiňujících vyšší trestní sazbu u vraždy. Jedná 

se o okolnost zabití dvou nebo více osob, zabití těhotné ženy a zabití dítěte 

mladšího patnácti let. Ohledně výkladu těchto ustanovení odkazuji na výklad 

učiněný již u trestného činu vraždy v kapitole 6.3. 
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§ 141 

Zabití 

(1) Kdo jiného úmyslně usmrtí v silném rozrušení, strachu, úleku nebo zmatku 

anebo v důsledku předchozího zavrženíhodného jednání poškozeného, bude 

potrestán trestem odnětí svobody na tři léta až osm let. 

(2) Odnětím svobody na pět až patnáct let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin 

uvedený v odstavci 1 

a) na dvou nebo více osobách, 

b) na těhotné ženě, nebo 

c) na dítěti mladším čtrnácti let. 

 

7.1. Objekt 

Objektem trestného činu zabití je stejně jako v případě trestného činu 

vraždy lidský život. Předmětem útoku je pouze živý člověk, a to od počátku 

porodu až do okamžiku biologické smrti (viz kap. 4.1.). Zabití osoby, která 

je v době útoku již mrtvá, je stejně tak nezpůsobilým pokusem trestného činu 

zabití, jako v případě vraždy. 

 

7.2. Subjekt 

Pachatelem může být kterákoli fyzická osoba, nikoli však osoba 

právnická (srov. §7 z. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob). 

Pachatel zabití musí na rozdíl od pachatele vraždy splňovat podmínku jednání 

v silném rozrušení nebo jednání v důsledku předchozího zavrženíhodného 

jednání poškozeného. Jde-li o účastenství na trestném činu zabití, nesmíme 

zapomínat, že jde o privilegovanou skutkovou podstatu, k níž je potřeba 

přítomnosti jistých specifických znaků chování, které musí být přítomny 

u každého jednotlivého pachatele. „Je třeba vycházet z názoru, že silné 

rozrušení z omluvitelného hnutí mysli, popř. i předchozí zavrženíhodné jednání 

poškozeného prospívá jen těm pachatelům, kteří se pod vlivem těchto okolností 

dopustili trestného činu, a proto nepovede k použití privilegované skutkové 
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podstaty u těch účastníků, kteří se pod vlivem těchto okolností trestného činu 

nedopustili.“
50

 

 

7.3. Objektivní stránka 

Objektivní stránku trestného činu zabití naplňuje usmrcení jiného 

člověka. Z hlediska objektivní stránky se tak rovněž shoduje s trestným činem 

vraždy, ale v případě zabití přistupuje k usmrcení ještě podmínka, že tak musí 

být učiněno v silném rozrušení ze strachu, úleku, zmatku nebo jiného 

omluvitelného hnutí mysli anebo v důsledku předchozího zavrženíhodného 

jednání poškozeného. K výkladu pojmu usmrcení viz kap. 5.1.3. o objektivní 

stránce trestného činu vraždy.   

 

7.4. Subjektivní stránka 

Ke spáchání trestného činu zabití je zapotřebí úmyslu. Může se jednat 

jak o úmysl přímý, tak úmysl eventuální a vždy se musí vztahovat k následku 

(smrti). V tomto případě však mezi zákonné znaky skutkové podstaty přistupuje 

pohnutka pachatele odůvodňující použití této privilegované skutkové podstaty. 

„Například usmrtit poškozeného v silném rozrušení anebo v důsledku jeho 

předchozího zavrženíhodného jednání ve smyslu ustanovení §141 lze nejen 

v nepřímém úmyslu, ale i v úmyslu přímém.“
51

 Privilegujícím okolnostem budu 

podrobněji věnovat následující kapitolu. 

 

8. Zabití 

Již v průběhu druhé poloviny 20. století se vyskytují ohlasy na zavedení 

diferencovanější trestněprávní úpravy úmyslných usmrcení. Podle tehdy platné 

úpravy §219 zákona 140/1961 Sb., bylo každé úmyslné usmrcení vraždou. 

                                                
50
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s. 483. 



  

44 

 

Jednalo se o právní úpravu neobvyklou i v tehdejších socialistických státech. 

Hovoří se tak o zavedení nové kvalifikované a privilegované skutkové podstaty 

trestného činu vraždy. Kvalifikované skutkové podstatě jsem již věnovala 

předchozí kapitoly.  

Cílem kvalifikované skutkové podstaty je zpřísnit trestní postih 

závažnějších případů vražd. Privilegovaná skutková podstata se na druhou 

stranu snaží o zmírnění postihu úmyslných usmrcení, kdy pachatel jedná 

v silném rozrušení nebo v důsledku předchozího zavrženíhodného jednání 

poškozeného. E. Eysselt ve svém článku věnovaném trestnému činu vraždy píše 

o nutnosti zavedení privilegované skutkové podstaty vedle skutkové podstaty 

kvalifikované: „Ovšem vzhledem ke značnému rozdílu mezi nebezpečností 

případů úmyslného usmrcení nejméně závažných a nejzávažnějších a zejména 

vzhledem k úmyslnému usmrcení spáchanému v prudkém rozrušení mysli 

přivoděném provokací se vytvoření pouze dvou skupin nejeví jako postačující 

a mělo by se uvažovat o vytvoření tří skupin.“
52

 Obdobně se k nutnosti větší 

diferenciace vyjadřuje i J. Zapletal: „Svou malou diferencovaností patří platná 

československá právní úprava úmyslných usmrcení mezi úpravy ojedinělé. Nutno 

souhlasit s názorem, že československý trestní zákon zde vybočuje ze své celkové 

koncepce a systematiky, neboť na rozdíl od většiny trestných činů, mnohdy 

i menší závažnosti, nenaznačuje ani povšechně, kdy je nebezpečnost vraždy 

zvýšena nebo snížena.“
53

 Stejně tak i v 90. letech se objevují na toto téma 

odborné diskuze, ale legislativního řešení nenachází. Původní osnova trestního 

zákoníku z let 2004 - 2006 rovněž privilegovanou skutkovou podstatu zabití 

neobsahovala. Po kritice nediferencovanosti české trestněprávní úpravy 

úmyslných usmrcení, především vysokých sazeb u vražd „prostých“, do kterých 

tak měly spadat i jednání v afektu, byla v roce 2007 do návrhu zákona zařazena 

nová skutková podstata trestného činu zabití. Tento návrh byl následně schválen 

jako zákon č. 40/2009 Sb., s účinností od 1. ledna 2010.   

Původně přijaté znění trestného činu zabití však ještě před nabytím 

účinnosti prošlo novelizací. Původní znění „kdo jiného usmrtí v silném 
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rozrušení, strachu, úleku nebo zmatku anebo v důsledku předchozího 

zavrženíhodného jednání poškozeného“ zavádělo jako privilegující okolnost 

vedle silného rozrušení ještě jednání ze strachu, úleku či zmatku. To vedlo 

ke kritice, která poukazovala na to, že případné nejasnosti ve výkladu mohou 

vést k privilegování méně omluvitelných případů. „Použité formulaci bylo 

vytýkáno, že neobsahuje výslovný požadavek obecné pochopitelnosti 

či ospravedlnitelnosti afektu, běžný v jiných úpravách a může tak vyvolat 

pochybnosti typicky v případech tzv. zakrývacích vražd spáchaných v leknutí 

či panice, ve snaze odstranit náhodného svědka trestného činu či se jinak 

vyhnout trestní odpovědnosti.“
54

  

Výtky směřovaly i vůči trestní sazbě, která byla stanovena na tři až osm 

let. Přísné sazby stanovené pro vraždu v souvislosti se sazbou za zabití přinášejí 

široké pole trestních sazeb, přestože se jedná o delikty ohrožující stále stejný 

objekt. Zákonem 306/2009 Sb. tak došlo k novelizaci znění §141 TZ, které nyní 

zní: „Kdo jiného úmyslně usmrtí v silném rozrušení ze strachu, úleku, zmatku 

nebo jiného omluvitelného hnutí mysli anebo v důsledku předchozího 

zavrženíhodného jednání poškozeného, bude potrestán odnětím svobody 

na tři léta až deset let.“ 

Je otázkou, co přináší nová právní úprava. Vzhledem k užitým pojmům 

je zřejmé, že se nevyhneme polemikám o jejich významu, nevyhneme 

se dvojsmyslnostem, ale je potřeba se na tuto úpravu dívat ve světle toho, 

co bylo jejím cílem. 

Vzhledem k nové formulaci §141 TZ se přikláním k názoru, že skutková 

podstata trestného činu zabití přináší de facto dvě privilegující okolnosti. 

Tou první je silné rozrušení pachatele pocházející ze strachu, úleku, zmatku 

nebo jiného omluvitelného hnutí mysli. Druhou okolností nezávislou na silném 
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rozrušení pachatele je předchozí zavrženíhodné jednání poškozeného.
55

 Stejný 

názor zastává i judikatura.
56

 

 

8.1. Silné rozrušení pachatele 

První privilegující okolností je silné rozrušení pachatele pocházející 

ze strachu, úleku, zmatku nebo jiného omluvitelného hnutí mysli. Jedná se tedy 

o silné rozrušení pachatele, které bylo vyvoláno takovými emotivními stavy, 

které lze považovat za omluvitelné hnutí mysli. Skutková podstata trestného činu 

zabití tak obsahuje zvláštní znak, který však je potřeba odlišovat od obecných 

podmínek trestní odpovědnosti (zejména pokud jde o nepříčetnost či zmenšenou 

příčetnost), neboť trestný čin zabití lze spáchat i bez toho, aby pachatel měl 

jakkoli narušeny schopnosti rozpoznávací a ovládací.
57

  

„Silné rozrušení je duševní stav, v němž pachatel jak vnitřně, 

tak zpravidla i navenek vykazuje značné emoční vzrušení či neklid, které 

ovlivňují jeho další jednání a projevují se v průběhu činu, a to bez ohledu 

na okolnost, zda se na takovém rozrušení podílí též nervová labilita či přímo 

duševní porucha pachatele (tzv. psychická predispozice), anebo jestli je příčinou 

silného rozrušení pouze vlastní strach, úlek, zmatek nebo jiné omluvitelné hnutí 

mysli pachatele.“
58

 Jednání v silném rozrušení je jednáním afektivním, 

spontánním, ať už je krátkodobé či déletrvající. „Privilegujícím momentem 

dle §141 nejsou pouhé silnější emoce, běžné v každodenním životě, ale emotivní 

prožitky vystupňované, které sice nutně neovlivňují příčetnost, ale vedou 

ke značnému zúžení vědomí pachatele a oslabení jeho zábran.“
59

 Omluvitelnost 

bude dána jen tehdy, půjde-li o reakce na podněty mimořádné intenzity 
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a závažnosti, tedy na takové podněty, kdy reakce na ně v podobě usmrcení bude 

reakcí nepřiměřenou, ale do jisté míry pochopitelnou.
60

  

„K tomu, aby se mohlo jednat o stav silného rozrušení pachatele 

trestného činu zabití ve smyslu §141 odst. 1 TZ, tedy musí být nějaký mimořádně 

intenzivní podnět, který by jej mohl vyvolat. Takovým podnětem pak není prostá 

krádež majetku pachatele, byť k ní v minulosti mohlo dojít již vícekrát, pokud 

navíc ani není zřejmé, kdo se dopouštěl předchozích krádeží.“
61

 Tímto podnětem 

vyvolávajícím silné rozrušení nemůže logicky být ani předchozí protiprávní 

či morálně odsouzeníhodné jednání pachatele. „Za důvod k omluvitelnému hnutí 

mysli pachatele však nelze považovat takové jednání poškozeného (oběti 

trestného činu), které pachatel sám vyprovokoval svým nepřístojným 

chováním.“
62

 Zákonodárce se nesnaží omlouvat trestné jednání pachatele 

(to zůstává stále trestným činem, za který bude potrestán), ale přihlíží 

k oné afektivní reakci, ve které k trestnému činu došlo.
63

 

Zákon uvádí pouze demonstrativní výčet příčin, ze kterých může stav 

silného rozrušení pachatele vzejít. Silné rozrušení může pocházet ze strachu, 

úleku, zmatku či jiného omluvitelného hnutí mysli. „Strach, úlek nebo zmatek 

pachatele se podřazují pod obecný pojem tzv. omluvitelných hnutí mysli, která 

pocházejí z polehčujících a pochopitelných duševních stavů pachatele.“
64

  

Pokud nahlédneme do psychologie, tak se strachem rozumí nelibá 

emoce, nepříjemný prožitek doprovázený neurovegetativními projevy, zpravidla 

zblednutím, chvěním, zrychleným dýcháním, bušením srdce, zvýšením krevního 

tlaku a pohotovosti k obraně či útěku na rozdíl od úzkosti. Jedná se o normální 

reakci na skutečné nebezpečí nebo ohrožení.
65

 Ve spojení s trestným činem 

zabití bude strach spočívat zejména v opodstatněné a vystupňované obavě 

pachatele z nebezpečí a ohrožení (mimořádné intenzity a závažnosti) jeho života 

nebo života jiných osob, ale také v obavě z vážné újmy na zdraví či jiné 
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bezprostředně hrozící těžké újmy. „K zabití ve strachu však nemusí docházet 

jen v případech, kdy se pachatel poškozeného obává jako útočníka. Může 

jít i o jednání podobné krajní nouzi – např. usmrtí – li pachatel za přírodní 

katastrofy či havárie v panice jinou osobu ve snaze se zachránit. I zde se uplatní 

kritérium přiměřenosti a obecné pochopitelnosti.  

Úlekem se rozumí spontánní reakce doprovázená silnými fyziologickými 

projevy na nenadálý ohrožující podnět či situaci.
66

 Úlek tak spolu se zmatkem 

jsou jistou zkratkovitou reakcí na neočekávaný ohrožující podnět nebo se jedná 

o ukvapené řešení momentálně bezvýchodné situace. Pachatel je veden 

snahou odstranit zdroj ohrožení, bez toho aniž by měl skutečné a konkrétní 

představy o účincích jeho činu na život jiného člověka. Nicméně stále se jedná 

o úmyslné usmrcení, a tak pachatel musí být s následkem v podobě smrti jiného 

alespoň srozuměn. Je tak třeba odlišovat v některých případech tenkou hranici 

mezi zabitím, jednáním v putativní nutné obraně a jednáním nedbalostním.  

Jiné omluvitelné hnutí mysli pak mohou naplňovat různé další emoční 

stavy pachatele. Může jím být žal, smutek, silné zoufalství, pocity vycházející 

z dlouhodobých problémových vztahů (například dlouhodobé manželské krize, 

ze kterých pak pramení stres a pocit bezvýchodnosti, ale mohli bychom 

zde zařadit i krize mezigenerační, kdy spolu žijí rodiče a jejich potomek, který 

je pod dlouhodobým nátlakem rodičů, kteří po něm požadují bezchybné výkony 

a je tak pod stále narůstajícím stresem, apod.). „Za silné rozrušení, které 

je omluvitelným hnutím mysli ve smyslu §141 odst. 1 TZ o trestném činu zabití, 

nelze považovat silné rozrušení vyvolané pouze jeho hněvem a vztekem (např. 

v důsledku nadměrného hluku oslavujících osob, jež pachatele rušily ve spánku) 

ve spojení s vlivem jím požitých alkoholických nápojů.“
67

 Při zkoumání 

podmínek použití privilegované skutkové podstaty zabití na daný případ je třeba 

mít na paměti, že ať už je to strach, úlek či zmatek, tak vždy musí mít povahu 

omluvitelného hnutí mysli, které navazuje na podněty mimořádné intenzity.
68
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Rovněž se ztotožňuji s názorem J. Hořáka, že by se ustanovení 

o trestném činu zabití dalo vztáhnout i na případy tzv. společných či rozšířených 

sebevražd. Jde o případy kdy se dva lidé v důsledku své nešťastné 

či bezvýchodné situace rozhodnou navzájem se usmrtit, přičemž jeden z nich 

(tedy pachatel) přežije. Vždy bude zapotřebí bedlivě zkoumat motivy a cíle 

pachatele.
69

 

Další spornou otázkou je tzv. „usmrcení z důvodu euthanasie“. Vzhledem 

k tomu, že lidský život je chráněn po celou dobu svého trvání, a to i ve stavech 

těžkých nemocí a zranění vedoucích ke smrti, je trestné jakékoli jednání 

směřující k předčasnému zbavení života, i když je pácháno s dobrým úmyslem 

pomoci nemocné osobě od utrpení. Vyvstává tak otázka, zda lze takováto 

jednání subsumovat pod skutkovou podstatu trestného činu zabití. Dikce §141 

jasně stanoví, že pachatel tak musí jednat v silném rozrušení z omluvitelného 

hnutí mysli. Bude tedy záležet na konkrétních okolnostech jednotlivých případů, 

zda lítost, soucit nebo jiné podobné emotivní stavy vyvolají u pachatele tak silné 

rozrušení, že v tomto stavu oběť usmrtí. V opačném případě nezbývá 

nic než posoudit pachatelovo jednání jako trestný čin vraždy podle §140.
70

 

 

8.2. Předchozí zavrženíhodné jednání poškozeného 

Druhou samostatnou privilegující okolností je předchozí zavrženíhodné 

jednání poškozeného. Jak jsem již výše zmínila, z konstrukce skutkové 

podstaty dle mého názoru vyplývá, že se jedná o okolnost, která nemusí splňovat 

zároveň podmínku omluvitelného hnutí mysli. Vzhledem k tomu, že znění §141 

používá spojku „anebo“ (kdo jiného úmyslně usmrtí v silném rozrušení 

ze strachu, úleku, zmatku nebo jiného omluvitelného hnutí mysli anebo 

v důsledku předchozího zavrženíhodného jednání poškozeného…), 

tak při jazykovém výkladu musíme dovodit, že pachatel zabití buďto jednal 

v afektu, tedy v silném rozrušení, které má svůj původ ve strachu, úleku, zmatku 
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nebo jiném omluvitelném hnutí mysli, nebo jednal na základě tzv. provokace, 

tedy předchozího zavrženíhodného jednání poškozeného bez ohledu na to, 

zda tak činil v silném rozrušení či nikoli. Vyjdeme-li z tohoto výkladu, 

pak to znamená, že pachatel nemusí na základě předchozího zavrženíhodného 

jednání poškozeného útočit okamžitě, resp. v afektu, ale mohou nastat i případy, 

kdy pachatel tak bude činit s rozmyslem či dokonce po předchozím uvážení. 

Pachatelem podstatně mírněji trestného zabití tak může být i osoba, která si svůj 

čin předem naplánovala a usmrtila svou nic netušící oběť v době, 

kdy už pachatelova mysl tzv. vychladla.  

Nabízí se však otázka, zdali se výklad ubírá opravdu správným směrem? 

Je skutečně ospravedlnitelné nechat tak široký prostor pro kvalifikaci 

nejrůznějších případů (otázky budí hlavně případy s přítomností premeditace) 

pod ustanovení §141?  

Pro zodpovězení položené otázky je nutné na ní nejprve nahlédnout 

z opačného konce. Jaký důsledek by měla konstrukce této privilegované 

skutkové podstaty v případě, že by předchozí zavrženíhodné jednání 

poškozeného bylo důvodem pro užití této skutkové podstaty jen v případě, 

že by pachatel jednal v silném rozrušení (tedy omluvitelném hnutí mysli) 

v důsledku tohoto jednání poškozeného? Takováto konstrukce byla poměrně 

častá v zahraničních úpravách, ale rovněž podléhá kritice.
71

 V takovém případě 

jsou negativním dopadem této konstrukce případy, kdy sice předchozí 

zavrženíhodné jednání bylo mimořádně morálně odsouzeníhodné, vysoce 

intenzivní, ale v době spáchání činu nebyla pachatelova mysl ve stavu silného 

rozrušení mysli, resp. se neprokázalo žádné omluvitelné hnutí mysli. Pachatel 

v tomto případě by byl odsouzen za vraždu. J. Hořák uvádí jako příklad 

především případy tzv. „domácích tyranů“. Příkladmo uvádí případ ženy, která 

po dlouhodobém týrání ze strany manžela se rozhodne jej usmrtit. Naplánuje 

usmrcení manžela na dobu, kdy bude nejzranitelnější (např. ve spánku), 

aby měla jistotu, že se tyrana skutečně zbaví. Soud by pak musel tento případ 

posoudit jako kvalifikovaný případ vraždy spáchané po předchozím uvážení 
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s možností zvýšení sazby pro přitěžující okolnost zákeřnosti. Je tak k uvážení, 

zda by bylo lepší konstruovat předchozí zavrženíhodné jednání takto, nebo jej 

ponechat současnému znění. Přikláním se více k názoru druhému. Restriktivní 

výklad široce pojatého ustanovení bude dle mého názoru vhodnější, než úzká 

konstrukce skutkové podstaty, která by nezahrnula výše zmíněný případ 

a přinášela by tak neospravedlnitelné zvýhodnění obětí (tyranů) a nesmyslně 

přísný postih pro pachatele (týranou ženu). 

Základem je co nejlépe vystihnout pojem tzv. předchozího 

zavrženíhodného jednání poškozeného, který z důvodů výše uvedených 

je potřeba vykládat spíše restriktivně. Předchozí zavrženíhodné jednání 

poškozeného, resp. provokace, musí být morálně odsouzeníhodným chováním 

poškozeného, takové, které pachateli způsobuje fyzické či duševní utrpení. 

Při výkladu pojmu zavrženíhodný lze vycházet z výkladu použitého v případě 

zvlášť zavrženíhodné pohnutky u kvalifikované skutkové podstaty vraždy. 

„Za zvlášť zavrženíhodnou pohnutku lze považovat takovou, která je v příkrém 

rozporu s morálkou a zpravidla svědčí o morální zvrhlosti, bezcitnosti, 

bezohledném sobectví a o neúctě pachatele k lidskému životu.“
72

 Přiměřené 

se dá použít tento výklad i pro zavrženíhodné jednání.  

Negativní charakter provokujícího jednání a jeho míra musí 

být v odpovídajícím poměru ke značnému významu objektu skutkové podstaty 

zločinu zabití, jímž je lidský život. Jednání poškozeného musí být jednáním 

úmyslným, které je mimořádně zlé, zraňující, ponižující nebo hrozící 

způsobením vážné újmy na právech. Zavrženíhodného jednání se také musí 

dopustit sám poškozený, který byl předmětem útoku pachatele trestného činu 

zabití, nikoli někdo jiný.
73

 Zavrženíhodné jednání tak může zahrnovat „útoky 

poškozeného na lidskou svobodu a důstojnost, kterými poškozený jinému závažně 

ublíží (např. nejrůznější druhy šikany, domácí násilí, útisk a vydírání 

se sexuálním podtextem, závažné porušování domovní svobody, tzv. sousedský 

teror, atd.). Uvažovat lze i o činech hluboce zasahujících osobní čest a pověst 
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pachatele (nejen šíření pomluvy ve smyslu §182 TZ, ale i údajů pravdivých 

s úmyslem způsobit újmu v cit. ust. uvedenou).“
74

 „Toto předchozí 

zavrženíhodné jednání poškozeného však musí, aby splňovalo uvedená kritéria, 

v době, kdy obviněný čin páchá, stále ve svém zraňujícím, ponižujícím či jinak 

negativně na obviněného působícím účinku působit, a čin obviněného jím musí 

být ovlivněn. Rozhodný je zde právě tento neblahý účinek, který se v chování 

obviněného odráží a ovlivňuje city, emoce či obvyklé vnímání reality.“
75

 

Pokud by předchozí zavrženíhodné jednání poškozeného spočívalo 

v útoku proti majetku, je třeba tento případ posuzovat velice obezřetně. 

Rozhodně ne každý sebemenší útok vůči majetku může být onou privilegující 

okolností a vést tak k mírnějšímu postihu pachatele. Útok proti majetku (jeho 

poškození, znehodnocení, krádež, apod.) může naplňovat znak skutkové 

podstaty trestného činu zabití spočívající v předchozím zavrženíhodném jednání 

jen tehdy, jde-li o takový útok proti majetku mající existenční následky 

pro pachatele (ožebračení, ztráta domova, zpronevěra životních úspor, úmyslné 

zničení vybavení domácnosti, zničení cenných předmětů, ke kterým 

měl pachatel hluboký citový vztah, tak samo i usmrcení domácího zvířete, 

příp. hospodářských zvířat, měl-li k nim pachatel především citový vztah, 

apod.). Naproti tomu je potřeba odlišovat případy obvyklého lehkého fyzického 

napadání (povalení na zem, strkání, házení předmětu, apod.) a běžné slovní 

útoky vůči pachateli (jako jsou nadávky, dehonestace, apod.), které zajisté 

předchozím zavrženíhodným jednáním nebudou. K tomu J. Hořák dodává, 

že předchozí zavrženíhodné jednání poškozeného nemusí být nutně trestným 

činem nebo přestupkem. Může jít např. o případ, kdy pachatel je zruinován 

takovými finančními machinacemi, které však pro mezery v právu nejsou trestně 

postižitelné nebo případ, kdy poškozený svede potomka pachatele staršího 18 let 

k pornografii, atp. Ovšem uvedené platí i opačně, ne každý trestný čin musí 

být zavrženíhodným jednáním. Většinou může jít o případy lehkých trestných 
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činů, kupříkladu kapesní krádež není okolností, která by privilegovala pachatele, 

který usmrtí tohoto kapsáře. 
76

   

Je potřeba, aby mezi úmyslným usmrcením poškozeného a jeho 

zavrženíhodným jednáním byla příčinná souvislost. Základním motivem 

či pohnutkou pachatelova činu musí být právě provokující jednání poškozeného. 

Rovněž je třeba mít na paměti, že tato pohnutka musí být především 

ospravedlňující. „Postoj a reakce pachatele však vždy musejí být takového rázu, 

aby jeho jednání zasluhovalo určité shovívavosti, byť zdaleka 

ne beztrestnosti.“
77

 Nelze privilegovat takové případy, kdy by pachatel 

předchozí jednání poškozeného sám vyprovokoval, nebo tak dokonce činil, 

aby zakryl svůj úmysl zavraždit poškozeného.   

Je tak dost pravděpodobné, že v rámci této skutkové podstaty se budou 

posuzovat případy tzv. excesů z nutné obrany, resp. překročení nutné obrany, 

učiněné proti útokům směřujícím zejména vůči životu či zdraví člověka, 

a to jak případy excesů intenzivních (obrana zcela zjevně nepřiměřená způsobu 

útoku), tak případy excesů extenzivních (případy, kdy obrana nebyla s přímo 

hrozícím nebo trvajícím útokem současná – tedy čin poškozeného již byl 

dokonán, ale u pachatele stále přetrvává silný pocit křivdy). Nelze se však 

v tomto případě omezit jen na případy překročení nutné obrany. Konstrukce 

předchozího zavrženíhodného jednání poškozeného se snaží postihnout 

především případy, kdy pachatel jedná v úmyslu jakési pomsty či protiútoku 

(i když jsou do jisté míry ospravedlnitelné), a nepřiměřená obrana je tak dle 

mého názoru jakýmsi vedlejším důsledkem vzniklým především díky struktuře 

této skutkové podstaty a jeho výkladu.  

 

9. Vývojová stádia trestného činu vraždy a zabití 

Vzhledem k tomu, že v mnoha případech se páchání trestného činu 

neomezuje jen na pojatou myšlenku a její okamžitou realizaci, ale páchání 
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trestného činu představuje určitý proces, který počíná myšlenkou a jejím 

projevem, pokračuje zajišťováním vhodných nástrojů, místa, času, dále 

pak samotnou realizací činu a následně končí zahlazováním stop. Ne vždy jsou 

přítomny všechny aspekty, ne všechny kroky jsou trestné. Zákon trestá 

tři vývojová stádia trestného činu. Tedy kromě dokonaných trestných činů vraždy 

a zabití, kterým jsem věnovala předcházející kapitoly, přichází v úvahu ještě 

stádium pokusu a přípravy.   

 

9.1. Příprava k trestnému činu vraždy 

S ohledem na to, že vražda je zvlášť závažným zločinem (§14 odst. 3 TZ) 

a trestnost její přípravy je výslovně stanovena ve zvláštní části 

v §140 odst. 4 TZ, jsou tak splněny podmínky trestnosti přípravy trestného činu 

vraždy.  

Příprava k trestnému činu obecně spočívá v úmyslném vytváření 

podmínek pro spáchání zvlášť závažného zločinu, zejména v jeho organizování, 

opatřování nebo přizpůsobování prostředků nebo nástrojů k jeho spáchání, 

ve spolčení, srocení, v návodu nebo pomoci k takovému zločinu. V případě 

vraždy bude přípravné jednání záležet především v opatření si útočného nástroje 

(pachatel si opatří střelnou zbraň nebo např. zakoupí jed, elektrickou rozbušku 

apod.), výběru vhodného místa a doby pro spáchání činu a zorganizování celého 

průběhu vraždy. Vždy se bude jednat o úmyslné jednání, které bude směřovat 

k jedinému cíli – usmrcení jiné osoby, pokud ještě nedošlo k jeho pokusu 

ani dokonání.  

Vzhledem k tomu, že přípravou je i návod ke zvlášť závažnému zločinu 

za předpokladu, že k jeho dokonání ani pokusu nakonec nedošlo, pak jsou jako 

příprava vraždy posuzovány i případy objednavatelů nájemných vrahů. Jestliže 

si tedy osoba A objedná u osoby B vraždu osoby C, pak v případě, že osoba B 

se o usmrcení osoby C ani nepokusila, osoba A se tak dopustila přípravy 

trestného činu vraždy ve formě návodu. 
78

 Na posouzení věci nic nemění 
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ani okolnost, že osoba B usmrtit osobu C nikdy ani v úmyslu neměla. 

„Skutečnost, že osoba zjednaná pachatelem k tomu, aby za úplatu usmrtila 

jiného, od samého počátku pouze předstírá záměr takový čin provést, nevylučuje 

u pachatele, který ji zjednal, naplnění formálních podmínek trestní odpovědnosti 

za přípravu k trestnému činu vraždy.“
79

 

Pro posouzení skutku alespoň jako přípravy vraždy postačí, jestliže 

pachatelovy kroky již naplňovaly některou z podmínek pro takovéto posouzení, 

a je tak bezpředmětné, že pachatelův úmysl nebyl uskutečněn jen pro okolnosti 

vnější povahy. „Posouzení skutku jako přípravy vraždy není na překážku, 

že pachateli bylo zabráněno osobami přítomnými při činu v jednání, které 

by bezprostředně směřovalo k dokonání trestného činu vraždy.“
80

  

Trestní zákoník ve své obecné části v § 20 odst. 3 vymezuje podmínky 

zániku trestní odpovědnosti za přípravu. Trestní odpovědnost za přípravu zaniká, 

jestliže pachatel dobrovolně upustil od dalšího jednání směřujícího ke spáchání 

činu a buďto odstranil nebezpečí, které vzniklo chráněnému zájmu z podniknuté 

přípravy (pachatel deaktivoval bombu ještě předtím, než vybuchla) nebo učinil 

o přípravě k tomuto činu oznámení v době, kdy nebezpečí, které vzniklo zájmu 

chráněnému TZ z podniknuté přípravy, mohlo být ještě odstraněno 

(např. pachatel oznámil státnímu zástupci či policejnímu orgánu, že v daném 

místě je aktivována bomba, kterou je potřeba zneškodnit). „Zániku trestnosti 

nebrání okolnost, že následek byl odvrácen za přispění a pomoci jiných osob, 

jestliže se tak stalo na základě aktivního jednání pachatele.“
81

 

Jednou z podmínek zániku trestní odpovědnosti za přípravu 

je tak dobrovolnost upuštění od dalšího jednání. Tedy pachatel ví, 

že mu v dokončení jeho jednání nic nebrání, ani mu nehrozí žádné nebezpečí, 

ale přesto se rozhodne od dalšího jednání upustit. O dobrovolné upuštění se však 
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nejedná, jestliže pachatel jen odložil uskutečnění svého záměru na pozdější 

dobu. „Pokud zjištěné okolnosti případu nesvědčí pro závěr, že pachatel 

definitivně upustil od svého záměru usmrtit poškozeného, neboť neprovedl žádné 

kroky k tomu směřující (pachatel si např. nadále ponechal střelnou zbraň, kterou 

hodlal usmrtit poškozeného, jakož i opatřené prostředky potřebné k likvidaci 

jeho těla, nezasypal vykopanou jámu určenou k ukrytí mrtvoly poškozeného), 

pak jen na základě sdělení učiněného vůči spolupachateli, že se vykonání tohoto 

činu odkládá, nelze dospět k závěru o dobrovolném upuštění 

od přípravy k trestnému činu vraždy ve smyslu § 20 odst. 3 TZ ve vztahu 

k ustanovení § 140 TZ.“ 82  Rozhodnutí pachatele upustit od dalšího jednání 

tak musí být trvalé a konečné.  

Trestnost přípravy vraždy je sice výslovně stanovena v § 140 odstavci 

čtvrtém, nicméně logicky můžeme usuzovat, že stádium přípravy bude patrné 

zejména u vraždy spáchané po předchozím uvážení, zatímco u vraždy páchané 

s rozmyslem či vraždy prosté fázi přípravy nejspíš těžko nalezneme. 

 

9.2. Pokus trestného činu vraždy 

Obecnou formou trestného činu je pokus. Pokusem je jednání, které 

bezprostředně směřuje k dokonání trestného činu a jehož se pachatel dopustil 

v úmyslu trestný čin spáchat, za předpokladu, že k jeho dokonání nedošlo. Tato 

forma není omezena jen na zvlášť závažné zločiny (na rozdíl od přípravy), 

ale  může se týkat všech trestných činů, resp. všech úmyslných trestných činů, 

v našem případě tak i vraždy.  

Prvým znakem je tedy jednání, které bezprostředně směřuje k dokonání 

trestného činu. Pachatel tak buďto začal naplňovat objektivní stránku trestného 

činu vraždy (vrah začal dusit svou oběť, apod.), tedy pachatel vykonal jednání, 

které je popsáno ve zvláštní části trestního zákoníku, v úmyslu trestný čin 

spáchat, ale jeho dokonání se pro překážku nebo jinou okolnost zpravidla 

nezávislou na vůli pachatele nezdařilo. Za pokus se však rovněž považuje 
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jednání, kdy pachatel ještě nezačal objektivní stránku trestného činu naplňovat, 

ale jeho jednání už má přímý význam pro dokonání trestného činu, uskutečňuje 

se v bezprostřední časové souvislosti s následkem, který má nastat, a na místě, 

kde má dojít k následku trestného činu (pachatel tak např. již přišel do parku, 

kudy každý večer prochází jeho oběť, ukryl se ve křoví a nabil svou zbraň).
83

 

Pachatel také musí vždy jednat v úmyslu (ať už přímém či nepřímém) 

trestný čin vraždy spáchat a tento úmysl musí být v řízení před soudem náležitě 

dokázán. „Aby bylo tedy možno pachatele uznat vinným pokusem trestného 

činu vraždy, musí být bezpečně prokázán jeho úmysl tento trestný čin spáchat. 

To platí jak o úmyslu přímém, tak o úmyslu nepřímém. U nepřímého 

úmyslu je třeba prokázat obviněnému jeho vědomí, že svým jednáním může 

porušit zájem chráněný trestním zákonem (v daném případě způsobit smrt 

člověka), avšak současně je třeba prokázat, že pro případ, že takové porušení 

způsobí, je s ním srozuměn. Při zkoumání, zda pachatel jednal 

v nepřímém úmyslu napadeného zavraždit, nepostačí pouhé zjištění, že bodl 

napadeného větším nožem do prsou a že proto věděl, že tím může způsobit smrt, 

nýbrž je zapotřebí vycházet z okolností, za nichž k  útoku pachatele došlo, jakým 

motivem byl veden, co útoku předcházelo, jak byl útok proveden, jakého nástroje 

bylo použito, zda pachatel záměrně útočil proti takové části těla, kde jsou 

orgány důležité pro život, které jsou snadno zasažitelné apod. Teprve v případě, 

že objasnění všech těchto okolností prokazuje úmysl pachatele spáchat vraždu, 

třebas úmysl nepřímý, je možno uznat jej vinným tímto trestným činem, případně 

jeho pokusem.“
84

 Na srozumění s tím, že svým jednáním může pachatel způsobit 

své oběti smrt, usuzuje soud tak především ze způsobu provedení útoku 

a okolností, za nichž k němu došlo. „Pokud pachatel bodl sehnutého 

poškozeného kuchyňským nožem o délce čepele více než 23 cm do zad s takovou 

silou, že bodná rána pronikla až do páteřního kanálu, přerušila míchu a špička 

nože skončila těsně u aorty, musel být minimálně srozuměn s tím, 
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že poškozeného může usmrtit. Jednání takového pachatele je proto pokusem 

trestného činu vraždy.“
85

 

Trestní odpovědnost za pokus trestného činu však zaniká za stejných 

podmínek, jaké jsou stanoveny pro zánik trestnosti přípravy. Pachatel musí 

jednak dobrovolně upustit od dalšího jednání směřujícího k dokonání trestného 

činu a jednak buďto odstranit nebezpečí, které vzniklo zájmu chráněnému 

trestním zákoníkem z podniknutého pokusu, nebo učinit oznámení o pokusu 

trestného činu v době, kdy nebezpečí, které vzniklo zájmu chráněnému trestním 

zákoníkem, mohlo být ještě odstraněno. Oznámení je stejně jako v případě 

přípravy nutno učinit příslušným orgánům, a to kterémukoli státnímu zástupci 

či policejnímu orgánu (voják může učinit oznámení nadřízenému). Pro správné 

zjištění naplnění podmínky dobrovolnosti v upuštění od dalšího jednání nutného 

k dokonání trestného činu, je třeba rozeznávat pokus neukončený a pokus 

ukončený.
86

  

O neukončený pokus se jedná tehdy, jestliže pachatel ještě neučinil vše, 

co pokládal za potřebné k dokonání trestného činu; tím, že dobrovolně v dalším 

jednání nepokračuje, současně odstraňuje i nebezpečí, které vzniklo zájmu 

chráněnému trestním zákoníkem z podniknutého pokusu. Při neukončeném 

pokusu tedy zpravidla k zániku trestnosti stačí, že se pachatel dobrovolně zdrží 

dalšího jednání, které považuje za potřebné k dokonání trestného činu (např. 

pachatel se rozhodl zadusit svou oběť ve spánku polštářem, když se k ní však 

v noci připlíží s polštářem v ruce, všechno si rozmyslí, polštář zahodí a uteče 

pryč).  

Jestliže však pachatel učiní vše, co považuje za nezbytné k dokonání 

trestného činu, avšak k jeho dokonání přesto nedojde, hovoříme o tzv. pokusu 

ukončeném (kupříkladu pachatel má v úmyslu své oběti způsobit smrt 

zastřelením, ale buďto ji mine, nebo pouze zraní). „Jednání záležející v bodnutí 

nožem do míst, kde podle úmyslu pachatele mohou být zasažený životně důležité 

orgány (srdce, velké cévy apod.), avšak k jejich zasažení nedojde pro překážku 

                                                
85

 Rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 7. 1. 2010, sp. zn. 2 To 116/2009. 
86

 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČSSR ze dne 18. 12. 1978, sp. zn. 1 Tzf 4/78. 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nnptembqhfpwy6boobxxg23ppjsw46i
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nnptembqhfpwy6boobxww5ltl52hezltorxgk2dpl5rws3tv
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nnptembqhfpwy6boobxww5ltl52hezltorxgk2dpl5rws3tv
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nnptembqhfpwy6boovwxs43m


  

59 

 

nezávislou na vůli pachatele, např. proto, že nůž narazí na kost, je třeba 

považovat za bezúspěšný ukončený pokus trestného činu vraždy.“
87

 V tomto 

případě však pachatel většinou už ani nemá možnost splnit podmínky zániku 

trestnosti podle § 21 odst. 3 písm. a), resp. b).
88

 „Možnost splnit tyto podmínky 

u ukončeného pokusu má pachatel jen v těch výjimečných případech, kdy mezi 

jeho jednáním a způsobením zamýšleného následku podle povahy použitého 

prostředku a podle záměru pachatele zbývá ještě určitá doba, ve které je možno 

následku zabránit. V takových případech nestačí pouhé zdržení se dalšího 

jednání jako u neukončeného pokusu, nýbrž je třeba dobrovolného aktivního 

zásahu pachatele k odvrácení nebezpečí, které vzniklo zájmu chráněnému 

trestním zákonem z podniknutého pokusu, popř. je třeba dobrovolně učinit 

o pokusu oznámení v době, kdy takové nebezpečí mohlo být ještě odstraněno 

příslušným orgánem.“
89

 Příkladem zde může být jednání pachatele, který 

nastraží bombu v bytě poškozeného, nebo způsobí díru v plynovém potrubí 

v bytě poškozeného, tak aby se poškozený v noci udusil, ale než dojde 

k výbuchu či udušení poškozeného, pachatel tomuto následku zabrání 

odstraněním bomby nebo ohlášením příslušnému orgánu. „Míru aktivity 

pachatele v takovém případě nelze stanovit obecně. Je třeba posuzovat 

individuelně se zřetelem na okolnosti a poměry pachatele, zda pachatel učinil 

vše potřebné, aby zabránil následku, a zda to, co učinil, za daných okolností 

postačovalo k zabránění následku a bylo v příčinné souvislosti s odvrácením 

nebezpečí, které hrozilo zájmu chráněnému trestním zákonem.“
90

 Jestliže 

by pachatelův pokus usmrtit poškozeného napoprvé nevyšel a od druhého 

pokusu už upustil, nezaniká trestnost již ukončeného pokusu jen v důsledku 

upuštění od opakování pokusu, a to ani tehdy, jestliže pachatel mohl bez obtíží 

opakovat tento pokus.
91

  

Ke znaku dobrovolnosti upuštění od dokonání trestného činu odkazuji 

na předchozí kapitolu o přípravě trestného činu vraždy.  
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9.3. Příprava a pokus trestného činu zabití 

Trestný čin zabití je zvláštní, privilegovanou skutkovou podstatou 

ve vztahu k trestnému činu vraždy. Pachatel zabití stejně jako v případě vraždy 

úmyslně usmrcuje jinou osobu, ale v případě zabití tak musí jednat ze zvláštní, 

zákonem stanovené, privilegující pohnutky. Pachatel zabití tak buďto jedná 

v afektu, tedy v silném rozrušení způsobeném kupříkladu strachem, zmatkem, 

úlekem nebo jiným omluvitelným hnutím mysli, anebo pachatel úmyslně 

usmrcuje poškozeného v důsledku jeho předchozího zavrženíhodného jednání 

poškozeného.  

Co se týče obecných výkladů týkajících se přípravy a pokusu trestného 

činu, můžeme vycházet z toho, co již bylo řečeno výše u přípravy a pokusu 

trestného činu vraždy.  

Vzhledem k tomu, že příprava je trestná jedině v případě, jestliže 

to trestní zákoník u příslušného trestného činu výslovně stanoví (§20 odst. 1), 

je jasné, že vzhledem k tomu, že v §141 takové výslovné ustanovení absentuje, 

příprava u trestného činu zabití trestná není.  

S ohledem na skutečnost, že pachatel trestného činu zabití bude vesměs 

jednat v silném rozrušení mysli, tedy bude jednat okamžitě v návaznosti 

na událost, která jeho silné rozrušení vyvolala, je třeba říci, že v těchto případech 

afektivních reakcí by stádium přípravy de facto ani nepřicházelo v úvahu.  

Ovšem je třeba se zamyslet nad případy, kdy, jak jsem již výše 

zmiňovala, pachatel jednal v důsledku předchozího zavrženíhodného jednání 

poškozeného, ale zároveň jednal s rozmyslem či dokonce po předchozím 

uvážení. Jestliže pachatel jednal sice v důsledku předchozího zavrženíhodného 

jednání poškozeného, ale jednal po předchozím uvážení, je dost pravděpodobné, 

že alespoň krátká fáze přípravy zde proběhla. Z toho důvodu mne napadá, jestli 

bylo účelem zákonodárce tyto, asi nemnohé, případy ignorovat a nebrat v potaz, 

anebo se nad touto možností ani nepozastavoval?  

Otázkou je, zda by bylo účelné případy zabití, které došly do stádia 

přípravy trestat, nebo vzhledem k pohnutce pachatele, která ho vedla 
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k přípravnému jednání k trestnému činu zabití, ale od níž nakonec upustil, 

ponechat beztrestné? Představme si již výše zmiňovanou situaci domácího 

tyrana a týrané ženy, která po dlouholetém týraní a všemožných příkoří ze strany 

manžela má všeho dost a rozhodne se jej usmrtit. Fyzicky zdatného manžela 

se však bojí, a tak si opatří zbraň s tím, že jej v noci zastřelí nebo si opatří jed, 

kterým chce manžela postupně otrávit. Manželka však bude přistižena 

při opatřování si takových prostředků a je tedy otázkou, zda takovéto jednání 

by mělo být trestné jako příprava trestného činu zabití a sankciováno alespoň 

při dolní hranici trestní sazby nebo dokonce za užití ustanovení §58 odst. 5 TZ 

o mimořádném snížení trestu odnětí svobody pod dolní hranici trestní sazby, 

anebo je takové jednání natolik společensky neškodlivé, že beztrestnost 

takového jednání je tím nejlepším řešením?  

Vzhledem k pravděpodobnosti nízkého počtu výskytu takových případů, 

s přihlédnutím k zásadě subsidiarity trestní represe a vzhledem k malé 

společenské škodlivosti těchto případů, by dle mého názoru měla být pachateli 

přípravy poskytnuta spíše odborná pomoc (zejména psychologická, příp. 

poskytnuto zázemí, atd.), která by mohla přinést více užitku, než užití trestní 

represe. 

Pokus trestného činu je jednání, které bezprostředně směřuje k dokonání 

trestného činu a jehož se pachatel dopustil v úmyslu trestný čin spáchat, 

ale k jeho dokonání nedošlo. Pokus je tedy trestný u trestných činů úmyslných 

a není k tomu potřeba výslovného ustanovení ve zvláštní části trestního 

zákoníku. Z toho důvodu je trestný i pokus zabití, neboť se jedná sice o de facto 

méně závažnější formu usmrcení člověka, ale stále je to forma úmyslná. Pokud 

jde o výklad k pokusu zabití, vesměs se neliší od výkladu pokusu vraždy, a proto 

v tomto odkazuji na předešlou kapitolu (kap. 9.2.), zejména na výklad týkající 

se pokusu neukončeného a ukončeného. 
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10.  Závěr 

Jak jsem již zmiňovala v úvodu, cílem této diplomové práce bylo 

především vystihnout ty nejpodstatnější momenty trestněprávní úpravy 

vraždy a zabití, podat jistý náhled na tuto problematiku se zaměřením 

na vybrané otázky. 

V počátku mé práce jsem se věnovala historickému vývoji úpravy 

vraždy, resp. úmyslných usmrcení. Můžeme tak říci, že právo poskytovalo 

ochranu lidskému životu více či méně odedávna, postupně s vývojem 

složitějších státních útvarů přichází i podrobnější regulace útoků vůči 

lidskému životu. Do popředí zájmů se lidský život dostává především 

ve 20. století díky mezinárodní úpravě a jako hodnota nejvyšší je chráněn 

i v novém trestním zákoníku.  

Původní téměř padesát let účinná trestněprávní úprava obsažená 

v trestním zákoně z roku 1961 obsahovala mnoho reziduí dob minulých; 

hodnoty, na kterých byla stavěna, neodpovídaly hodnotám současným, 

a tak po dlouholetých přípravách přichází nový trestní zákoník účinný 

od roku 2010, který přináší v oblasti úmyslných usmrcení podstatné změny 

oproti úpravě předchozí a nelze je tak obejít bez povšimnutí. Podstatnou 

náplň této práce tak tvoří snaha postihnout co nejkomplexněji to, co nová 

úprava přináší. 

Prvním z hlavních témat mé práce byl trestný čin vraždy. Nový trestní 

zákoník přinesl velkou změnu v podobě zakotvení kvalifikované skutkové 

podstaty vraždy ve druhém odstavci §140 TZ. Tento nový odstavec zavádí 

kvalifikační znak tzv. „rozmyslu“ a „předchozího uvážení“. Jedná 

se o závažnější formu úmyslného usmrcení, neboť pachatelovu jednání 

předchází určitý myšlenkový proces, ve kterém pachatel mohl alespoň 

částečně zvážit okolnosti a důsledky svého činu a přesto od něj neupustil. 

Vražda „prostá“ v odstavci prvním tak zůstává zbytkovou klauzulí, 

pod kterou budou spadat vesměs jen ryze afektivní jednání, která nebudou 

naplňovat některý z privilegujících znaků mírněji trestného deliktu zabití. 

Kvalifikačním znakům rozmyslu a předchozího uvážení jsem věnovala 
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obsáhlou kapitolu, ve které jsem se snažila vymezit to nejdůležitější, 

co se týče těchto pojmů, postavení judikatury k nim, ale nevynechala jsem 

ani sporné body. 

Zákonodárce zavádí novým trestním zákoníkem i zcela nový trestný 

čin zabití. Tento trestný čin jsem zhodnotila jako privilegovanou skutkovou 

podstatu ve vztahu k trestnému činu vraždy, hlavní část jsem opět zaměřila 

na význam užitých pojmů „silného rozrušení mysli“, „jiného omluvitelného 

hnutí mysli“ a „předchozího zavrženíhodného jednání poškozeného“. 

Význam a výklad těchto pojmů bude totiž určující pro význam celé skutkové 

podstaty trestného činu zabití. Zákonodárce se tak snaží zavést svým 

způsobem shovívavější postup vůči pachatelům jednajících z  pohnutek sice 

nízkých, ale pro většinu lidské populace pochopitelných. Jak jsem naznačila 

v příslušné kapitole, česká judikatura se v současné době ubírá spíše 

výkladem restriktivním, ale jak tomu bude v letech příštích, zůstává otázkou. 

V následující kapitole jsem zaměřila pozornost na vývojová stádia 

trestných činů vraždy a zabití. Za pomoci soudního výkladu bylo mou snahou 

popsat jednání směřující k úmyslnému usmrcení, která však svého dokonání 

nedošla. Zabývala jsem se rovněž diskutovanou problematikou zániku 

trestnosti přípravy a zejména pokusu a v neposlední řadě i otázkou trestnosti 

přípravného jednání v případě trestného činu zabití.    

Zákonodárce v nové právní úpravě použil pro odlišení skutkových 

podstat mírnějších od závažnějších neurčité právní pojmy a v důvodové 

zprávě uvedl jen mírný náznak toho, co těmito pojmy máme rozumět. Výklad 

jednotlivých pojmů se jistě bude postupem času vyvíjet, velký vliv zde bude 

mít nejen rozhodovací činnost soudů a dalších orgánů, ale zejména 

pak právní nauka. Problematickou v těchto bodech spatřuji hlavně oblast 

dokazování psychických stavů, ať už se jedná o stavy rozmyslu, předchozího 

uvážení, anebo stav silného rozrušení mysli. Podstatnou úlohu budou hrát 

znalecké posudky, které nám však ne vždy poskytnou jasnou odpověď, 

rovněž se tak mnohá řízení kvůli obtížnějšímu dokazování protáhnou (vždy 

však s cílem vyšší individualizace trestu), ale přese všechno, konečné 
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rozhodnutí a posouzení toho, zda šlo o některý ze stavů stanovených 

zákonem, zůstává v rukou soudu, který si tyto otázky musí zodpovědět sám.  

Přes všechna úskalí, která nová úprava úmyslných usmrcení s sebou 

nese, si myslím, že zavedení takové diferencované úpravy bylo nezbytné 

a nutné pro odlišení nejrůznějších nuancí tak  závažných činů. V opačném 

případě by právní úprava nadále neospravedlnitelně zvýhodňovala 

chladnokrevné vrahy a naopak pachatelé jednající z pohnutky lidsky 

pochopitelné by byli souzeni stejně jako vrazi. V současné době tak přínos 

nové úpravy hodnotím spíše pozitivně a budu s očekáváním sledovat, jakým 

směrem se tato úprava bude dále ubírat.          

    

  



 

 

11.  Seznam použitých zkratek 

ČR  Česká republika 

EU  Evropská unie 

LZPS  Listina základních práv a svobod, vyhlášená předsednictvem 

České národní rady dne 16. 12. 1992 jako součást ústavního 

pořádku České republiky (č. 2/1992), v účinném znění 

OSN Organizace spojených národů 

R Rozhodnutí obecných soudů, která byla publikována ve Sbírce 

soudních rozhodnutí a stanovisek 

Ř. z. Trestní zákon o zločinech, přečinech a přestupcích ze dne 

27. 5. 1852, říšský zákon 

Sb.   Sbírka zákonů České republiky 

Sb. rozh. tr. Judikát uveřejněný ve Sbírce soudních rozhodnutí 

a  stanovisek, trestní část  

Sp. zn. Spisová značka 

Tr. zákoník Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů 

TZ Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů  

Ústava Ústava České republiky (ústavní zákon č. 1/1993 Sb, ve znění 

pozdějších předpisů, ústavního zákona č. 347/1997 Sb., 

ústavního zákona č. 300/2000 Sb., ústavního zákona 

č. 395/2001 Sb., ústavního zákona č. 448/2001 Sb., ústavního 

zákona č. 515/2002 Sb., ústavního zákona č. 319/2009 Sb., 

ústavního zákona č. 71/2012 Sb.) 
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13. 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.  

 

14. Resumé 

This thesis called “Crime of murder and killing under Section 140, 141 

of the Criminal Code” focuses mainly on description these two crimes, basic 

problems with interpretation of vague legal concept and evaluating the benefits 

of the new legislation. Thesis deals with the issue in terms of criminal law, 

not the criminological point of view. 

In the beginning, it contains the history of legal regulation of intentional 

killings in our country, development the protection of human life and main 

principles governing penal codes in Czech history. 

Subsequently, the thesis applies one's mind to the status of human life 

in the present. The protection of human life occupies one of the leading places 

in the Charter of Fundamental Rights and Freedoms of Czech Republic 

and in a new Criminal Code effective from the year 2010. Right to life is also 

the subject of many international treaties or declarations, the most important 

of them are mentioned. One chapter is devoted to question of precise 

determination the moment of commencement and termination of human life, 

which is very important for answering the other question, whether the crime 

of murder or killing, have been committed or not. 



  

 

 

The core of the thesis is devoted to characterizing the main elements 

in murder and killing. New criminal code, Act No. 40/2009, Coll., came with 

the new term “premeditation” to distinguish many types of murders according 

to seriousness. Author deals with so called “ordinary” murder and murder 

committed after previous consideration. Criminal code above mentioned, 

introduced new crime called killing, that previous penal code did not know, 

and so considerable part of the thesis is dedicated to main characteristics of this 

offence and initial case law.  

Finally, attention is paid to developmental stages of commission crimes, 

the preparatory stage and stage of attempt to murder or killing. This part 

of thesis is also engaged in the extinction of criminal liability for attempt 

or preparatory stage. Lack of criminal liability for the preparation of killing 

offence is subject to author's interest too.  

In conclusion, author evaluates benefits of new legislation rather 

positively.  Judicial interpretation will be determining for this field of criminal 

law and its development might be very interesting.   
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