
Tato práce se zabývá obecnou analýzou úmyslných usmrcení podle českého 

práva. Donedávna byla všechna úmyslná usmrcení považována za vraždu. 

S příchodem nového trestního zákoníku v roce 2009 došlo ke změně, a to příchodem 

dvou trestných činů: původní vraždy a méně závažného zabití. 

Jak je uvedeno výše, trestný čin vraždy prošel od předešlé právní úpravy 

určitou genezí, když je nově více rozčleněn, a lépe tedy postihuje konkrétního 

pachatele. Obsahuje totiž jednak tzv. prostou vraždu, která má do jisté míry charakter 

situační afektivní vraždy, a dále přísněji trestanou vraždu s rozmyslem nebo po 

předchozím uvážení, tedy tzv. premeditativní vraždu. Pojem premeditace lze popsat 

jako určitou duševní činnost pachatele, která spočívá v porovnávání a rozhodování se 

o konkrétních a protichůdných motivech, které následně vedou ke spáchání trestného 

činu nebo spáchání trestného činu určitým způsobem. Vraždy s rozmyslem nebo po 

předchozím uvážení jsou charakterizovány jako případy, kdy pachatel má objektivně 

vyšší racionální kontrolu nad svým jednáním. Pachatel má možnost se racionálně 

a předem zamyslet nad důvody, proč by svůj čin neměl spáchat. 

Trestný čin zabití je úplně novou skutkovou podstatou českého trestního 

práva. Rozlišujeme dvě skutkové podstaty trestného činu zabití. V prvém případě jde 

o pachatele, který v silném rozrušení v důsledku omluvitelného hnutí mysli usmrtí 

poškozeného. Druhým případem je usmrcení poškozeného po jeho předchozím 

zavrženíhodném jednání. 

Další řešenou problematikou jsou kriminologické aspekty vražd a zabití. 

Z hlediska kriminologie jsou dvě základní měřítka, podle kterých lze dělit úmyslná 

usmrcení jednak podle predeliktních situací a motivů vražd a dále poté podle 

typologie pachatelů. Z hlediska predeliktních situací jednoznačně převládají vraždy 

s interpersonálním konfliktem, tedy vraždy, jejichž motivem je žárlivost, msta nebo 

nenávist. Druhou velkou skupinou jsou vraždy ze zištnosti, kam řadíme jednak 

loupežné vraždy a také vraždy v souvislosti s podnikáním a organizovaným zločinem. 

Spíše okrajově se vyskytují vraždy sexuální, které ale vzhledem ke společenské 

nebezpečnosti a výši morálního odsouzení obecně vyžadují zodpovědný 

a nekompromisní přístup. Z hlediska typologie pachatelů a její četnosti jsou na prvém 

místě osoby s nižším vzděláním, často pod vlivem návykové látky. Často se jedná 

o osoby postižené určitým druhem duševní poruchy nebo nemoci, ať již oligofrenií 

nebo psychopatií. 



V další části práce se věnuji fenoménu euthanasie. Euthanasii lze rozdělit na 

tři druhy: aktivní, která je českým právem zakázána, spočívá v aktivní činnosti druhé 

osoby, která usmrtí umírajícího; dále se jedná o euthanasii pasivní, která je poměrně 

častá v medicíně, jde v podstatě o zastavení léčby umírajícího v souladu s jeho 

přáním. Posledním typem je euthanasie nepřímá, která spočívá ve zvýšeném užívání 

analgetik, která ale zkracují život smrtelně nemocnému pacientovi v terminální fázi 

jeho života. 

Poslední část práce se zabývá problematikou začátku a konce lidského života 

z pohledu trestního práva. Za počátek lidského života lze považovat počátek porodu, 

naopak konec života je spojován s takzvanou cerebrální neboli mozkovou smrtí



	  


