
Univerzita Karlova v Praze 
Právnická fakulta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIPLOMOVÁ PRÁCE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Květen 2015      Nikola Hájková  



 

Univerzita Karlova v Praze 
Právnická fakulta 
Katedra trestního práva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nikola Hájková 
 
 
 
 

Metodika vyšetřování vražd 
(vybrané problémy) 

 
 
 
 

Diplomová práce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vedoucí diplomové práce: Prof. JUDr. Jan Musil, CSc. 
 
Katedra trestního práva  
 
Datum vypracování práce (uzavření rukopisu): 25.5.2015  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prohlašuji, že jsem předkládanou diplomovou práci vypracovala samostatně, všechny 

použité prameny a literatura byly řádně citovány a práce nebyla využita k získání jiného 

nebo stejného titulu. 

 

 

V Praze, dne 25.5.2015     Nikola Hájková 

 

.......................................................  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ráda bych na tomto místě poděkovala panu Prof. JUDr. Janu Musilovi, CSc. za 

odborné vedení, cenné připomínky a rady při zpracování této práce a dále též panu 

JUDr. Edvinu Svobodovi a Mgr. Ondřeji Peřichovi za jimi poskytnuté rady a možnost 

získání poznatků z praxe.  



 

Obsah 

Úvod ............................................................................................................................................ 1 

1 Trestné činy proti životu ............................................................................................. 2 

1.1 Právní úprava v českém právním řádu...................................................................... 3 

1.1.1 Trestný čin vraždy ..................................................................................................................... 3 
1.1.2 Trestný čin vraždy novorozeného dítěte matkou ......................................................... 5 

2 Statistika vražd v ČR ..................................................................................................... 6 

2.1 Počet spáchaných dokonaných vražd v rámci Evropské unie ........................... 6 
2.2 Počet spáchaných dokonaných vražd v České republice .................................... 9 

2.3 Počet spáchaných dokonaných vražd v Ústeckém kraji ................................... 10 

3 Kriminalistická charakteristika trestného činu vraždy ............................... 11 

3.1 Způsob páchání vražd ................................................................................................... 13 

3.1.1 Komponenty způsobu páchání trestného činu ............................................................ 17 
3.2 Osobnost pachatele ........................................................................................................ 24 

3.3 Osobnost oběti ................................................................................................................. 28 
3.4 Motiv .................................................................................................................................... 31 

4 Typické vyšetřovací situace .................................................................................... 33 

4.1 Zvláštnosti počátečních úkonů .................................................................................. 35 

4.2 Výslech oznamovatele a osob blízkých ................................................................... 41 
4.2.1 Výslech oznamovatele ............................................................................................................ 41 
4.2.2 Výslech osob zemřelé osobě blízkých .............................................................................. 41 

4.2.3 Prověrka výpovědi na místě ................................................................................................ 42 
4.3 Rekognice mrtvoly ......................................................................................................... 43 

4.4 Ohledání ............................................................................................................................. 44 
4.4.1 Ohledání místa činu ................................................................................................................. 47 

4.4.2 Ohledání těla mrtvoly ............................................................................................................. 52 

Závěr ........................................................................................................................................ 60 

Seznam použitých zkratek ............................................................................................... 61 

Seznam použité literatury ................................................................................................ 62 

Seznam příloh ....................................................................................................................... 67 

Přílohy ..................................................................................................................................... 68 

Resumé .................................................................................................................................... 76 

ABSTRACT .............................................................................................................................. 77 

Název práce v anglickém jazyce ..................................................................................... 78 

Klíčová slova ......................................................................................................................... 79 

Key words .............................................................................................................................. 80 

 
 



 1

Úvod 

Jako téma své diplomové práce jsem si zvolila oblast spadající do okruhu zájmu 

kriminalistiky. Téma problematiky metodiky vyšetřování vražd mě zaujalo svým 

praktickým využitím a vývojem, k němuž v této oblasti dochází. Pro potřeby této práce 

jsem shromáždila řadu statistik týkajících se trestného činu vraždy. Celorepublikové 

statistiky se pokusím porovnat se statistikami z Ústeckého kraje. Specifikaci Ústeckého 

kraje využívám z toho důvodu, jelikož jsem absolvovala praxi na Krajském soudě v 

Ústí nad Labem a měla možnost nahlížet do spisů s případy vražd, které jsem využila 

jako podkladu pro jednotlivé případy. 

Práce bude strukturována následujícím způsobem. V několika počátečních 

kapitolách se zaměřím zejména na obecnou teorii týkající se trestného činu vraždy. V 

první kapitole bude pojednáno o trestných činech proti životu obecně, zejména o 

trestném činu vraždy, zabití a vraždy novorozeného dítěte matkou, ale okrajově též 

zmíním trestný čin usmrcení z nedbalosti a trestný čin účasti na sebevraždě. Zaměřím se 

především na právní úpravu v českém právním řádu.  

V následující kapitole pojednám o statistice spáchaných dokonaných vražd v 

rámci Evropské Unie, České republiky a Ústeckého kraje. Třetí kapitola je 

charakteristická teoretickou částí a budu se věnovat kriminalistické charakteristice 

vražd. V této kapitole bude mým cílem charakterizovat trestný čin vraždy z 

kriminalistického hlediska, a dále pak poskytnout informace o jednotlivých aspektech 

vraždy - způsob spáchání, osobnost pachatele, osobnost oběti, jejich vzájemný vztah, 

motiv ad.  

 Jádrem práce pak bude čtvrtá kapitola věnovaná samotným vyšetřovacím 

metodám, především shrnutí počátečních úkonů – výslech oznamovatele a osob 

blízkých, rekognice mrtvoly, ohledání místa činu a ohledání mrtvoly a místa nálezu.  

Detailněji se zaměřím na úkony ohledání místa činu a ohledání mrtvoly a místa nálezu. 

Ve snaze o větší praktickou využitelnost této kapitoly se pokusím ilustrovat některé 

teoretické poznatky na skutečných případech z vyšetřovací praxe. 

Diplomová práce je zpracována podle platných právní předpisů ke dni 25.5.2015. 
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1 Trestné činy proti životu 

Jedním z nejzákladnějších práv, které je chráněno, je právo na život. Ochrana 

života jako nejvýznamnějšího statku je zakotvena nejen ve vnitrostátní úpravě, ale i 

v úpravě evropské a mezinárodní. Na mezinárodní úrovni je to například ve Všeobecné 

deklaraci lidských práv, přijaté Valným shromážděním OSN 10. 12. 1948, která v čl. 3 

stanoví: „Každý má právo na život, svobodu a osobní bezpečnost.“ Dále pak 

Mezinárodní pakt o občanských a politických právech1 , vyhlášený Valným 

shromážděním OSN v New Yorku 16. 12. 1966. v čl. 6 stanoví: „Každá lidská bytost 

má právo na život. Toto právo je chráněno zákonem. Nikdo nebude svévolně zbaven 

života.“ Základem právní ochrany v Evropě je Úmluva o ochraně lidských práv a 

základních svobod2, vyhlášena v Římě roku 1950, kde se zejména stanoví, že „právo 

každého na život je chráněno zákonem.“3  V českém právním řádu klade důraz na 

ochranu života Listina základních práv a svobod (dále v textu jen LZPS), která právu na 

život věnuje několik ustanovení, zejména čl. 6 odst. 1: „Každý má právo na život. 

Lidský život je hoden ochrany již před narozením.“4 A dále čl. 6 odst. 2 LZPS: „Nikdo 

nesmí být zbaven života.“5  Marian Kokeš v Komentáři LZPS uvádí, že toto právo je 

často označováno za absolutní právo, tedy jako neomezitelné, nezrušitelné a 

neodvolatelné a které při střetu s jinými základními právy či veřejným zájmem má vždy 

přednost.6 Garance tohoto práva je velmi důležitá a jakýkoliv útok proti životu je 

společností nejvíce odsuzován. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník (dále jen TZ) tuto 

skutečnost jen stvrzuje a zdůrazňuje tím, že trestné činy proti životu uvádí jako ty 

nejzávažnější. To se projevuje tím, že jsou ve zvláštní části upravené hned v hlavě I. díl 

I. Je třeba doplnit, že ustanovení o trestných činech chránící lidský život nejsou 

upraveny jen v této částí TZ. Například § 173 upravuje trestný čin loupeže, kde lidský 

život není primárním objektem, ale je až druhotným. A jak již bylo zmíněno, je právo 

na život nezcizitelné a nezadatelné. Tudíž se nikdo nemůže svého práva vzdát, 

                                                 
1 Vyhlášen ve sbírce zákonů pod č. 120/1976 Sb. 
2 Vyhlášená ve sbírce zákonů pod č. 209/1992 Sb. 
3 čl.2 odst. 1 zní: „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.“ 
4 Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod 
5 Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod 
6 WAGNEROVÁ, E.; ŠIMÍČEK, V.; LANGÁŠEK, T.; POSPÍŠIL, I. a kol. Listina základních práv a 
svobod. Komentář. Praha : Wolters Kluwer ČR, a.s. 2012, 160 s. ISBN 978-80-7357-750-6.    
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rozhodování o něm nemůže být přeneseno na někoho jiného a nelze beztrestně nakládat 

s životem druhé osoby. S tím souvisí nedovolení euthanasie a též trestnost účasti na 

sebevraždě.7   

1.1 Právní úprava v českém právním řádu 

Trestní zákoník staví ochranu života hned do hlavy I. dílu I. a lidský život chrání 

jako jednu z nejdůležitějších hodnot. Mezi trestné činy proti životu řadí vraždu, zabití, 

vraždu novorozeného dítěte matkou, usmrcení z nedbalosti a účast na sebevraždě. 

1.1.1 Trestný čin vraždy 

Nejpřísněji z trestných činů proti životu postihuje TZ vraždu - úmyslné usmrcení 

člověka. Rozlišuje vraždu prostou a vraždu spáchanou s rozmyslem nebo po 

předchozím uvážení, a to z hlediska míry úmyslného způsobení následku.8 Z hlediska 

zavinění se zde vyžaduje úmysl – úmysl přímý podle § 15 odst. 1 písm. a) TZ: 

„pachatel chtěl způsobem uvedeným v trestním zákoně porušit nebo ohrozit zájem 

chráněný takovým zákonem“, nebo úmysl nepřímý dle § 15 odst. 1 písm. b) TZ: „v ěděl, 

že svým jednáním může takové porušení nebo ohrožení způsobit, a pro případ, že je 

způsobí, byl s tím srozuměn“. 

Ve vztahu k vraždě je speciální (privilegovanou) skutkovou podstatou trestný 

čin zabití. Ustanovení § 141 TZ řeší případ úmyslného usmrcení člověka v silném 

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

důsledku předchozího zavrženíhodného jednání poškozeného. Podle Vantucha je třeba 

podle okolností pečlivě vážit, zda jde o trestný čin vraždy nebo o trestný čin zabití a též 

vážit povahu a závažnost trestného činu podle § 39 odst. 2 TZ9.10 V těchto případech 

chce zákonodárce odlišit míru společenské závažnosti s ohledem na pohnutku pachatele 

                                                 
7 PAVLÍČEK, Václav: Ústava a ústavní řád České republiky: komentář. Díl 2, Práva a svobody. 2. 
doplněné a podstatně rozšířené vydání. Praha: Linde, 2002, 67 s. ISBN 80-7201-371-2   
8 JELÍNEK, J. a kol.: Trestní právo hmotné. 3. vydání. Praha: Leges, 2013, 524 s. ISBN 978-80-87576-
64-9 
9 § 39 odst. 2. TZ stanoví: „Povaha a závažnost trestného činu jsou určovány zejména významem 
chráněného zájmu, který byl činem dotčen, způsobem provedení činu a jeho následky, okolnostmi, za 
kterých byl čin spáchán, osobou pachatele, mírou jeho zavinění a jeho pohnutkou, záměrem nebo cílem.“ 
10 VANTUCH, P.: Trestní zákoník s komentářem k 1. 8. 2011. 1. Vydání. Olomouc: ANAG, 2011, 453 s. 
ISBN 978-80-7263-677-8 
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a v důsledku okolností, které umožňují postihnutí pachatele trestem mírnějším, dává 

najevo, že pachatelé jednající zkratkovitě nezasluhují být stigmatizováni jako vrazi.11 

1.1.1.1 Vražda prostá  

(§ 140 odst. 1 TZ) je úmyslné jednání pachatele v náhlém hnutí mysli směřující 

k usmrcení člověka, které je vůči závažnějšímu typu vraždy i vůči zabití vymezeno 

negativně. Dle Jelínka jde o úmyslné usmrcení jiného, které bylo spácháno bez 

rozmyslu nebo předchozího uvážení, a při kterém pachatel nejednal ani v silném 

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

v důsledku předchozího zavrženíhodného jednání poškozeného.12 Jak již uvádím výše, 

euthanasie je též trestná. Jedná se o „uspíšení smrti z útrpnosti, aby bylo zkráceno 

utrpení umírajícího, a to třeba i na jeho vlastní a výslovnou žádost.“13   

1.1.1.2 Vražda spáchaná s rozmyslem nebo po předchozím uvážení  

(§ 140 odst. 2 TZ) je tzv. vražda kvalifikovaná. Jedná se o úmyslné usmrcení za 

předpokladu tzv. kvalifikačních znaků – pachatel jedná s rozmyslem nebo po 

předchozím uvážení. „Rozmysl i předchozí uvážení představují myšlenkovou činnost 

pachatele spočívající v hodnocení podstatných okolností a konkurujících si pohnutek 

(motivů), jež předchází a podmiňuje rozhodnutí spáchat trestný čin. Rozmysl i předchozí 

uvážení charakterizují případy, kdy měl pachatel vraždy nad svým jednáním určitou 

vyšší míru racionální kontroly. Jde o pachatele, který měl příležitost vypořádat se ve své 

mysli s motivy jej od vraždy odrazujícími, přesto však ve svém zločinném úmyslu 

setrval.14 Jelínek popisuje rozmysl jako uvážení předcházející bezprostředně nebo na 

krátkou dobu spáchání činu, při kterém může pachatel zhodnotit důvody pro jeho 

rozhodnutí, zda vraždu spáchat či nikoliv. Předchozí uvážení se liší časovým 

vymezením, jelikož předchází s větším časovým odstupem a vztahuje se nejen na 

samotné rozhodnutí, ale obsahuje i určitý plán.15 

                                                 
11 NOVOTNÝ, O.; VOKOUN R.; ŠÁMAL P.; a kol.: Trestní právo hmotné. Zvláštní část. 6 vydání. 
Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2010 s. 26 ISBN 978-80-7357-509-0 
12 JELÍNEK, J. a kol.: Trestní právo hmotné. 3. vydání. Praha: Leges, 2013, 524 s. ISBN 978-80-87576-
64-9 
13 VANTUCH, P.: Trestní zákoník s komentářem k 1. 8. 2011. 1. Vydání. Olomouc: ANAG, 2011. 453 s. 
ISBN 978-80-7263-677-8 
14 HOŘÁK, J.: Trestněprávní a kriminologické aspekty vražd, 1. vydání, Praha: Univerzita Karlova v 
Praze, Právnická fakulta, 2011, 194 s.  ISBN 978-80-87146-48-4 
15 JELÍNEK, J. a kol.: Trestní právo hmotné. 3. vydání. Praha: Leges, 2013, 52 s. ISBN 978-80-87576-
64-9 
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1.1.2 Trestný čin vraždy novorozeného dítěte matkou 

Zvlášť privilegovaný případ usmrcení je trestný čin podle § 142 TZ. Matka 

usmrtí novorozené dítě při porodu nebo bezprostředně poté v důsledku rozrušení 

způsobeném porodem. Nižší trestnost odůvodňuje zvláštní rozpoložení pachatelky, 

které má původ ve fyziologických procesech, které u ženy porod vyvolal (č. 25/92 Sb. 

rozh. tr.). Pro posouzení daného psychického stavu je důležitý znalecký posudek 

porodníka, jelikož tento stav může trvat i několik dní. 

 

Vražda, zabití a vražda novorozeného dítěte matkou jsou úmyslné trestné činy, 

ale mezi trestné činy proti životu patří i nedbalostní jednání – trestný čin usmrcení 

z nedbalosti. Dle §143 TZ pachatel neměl v úmyslu svým jednáním jinému způsobit 

smrt, ale učinil tak z nedbalosti. K naplnění subjektivní stránky trestného činu stačí 

pouze nedbalost, a to ve formě vědomé nedbalosti podle § 16 odst. 1. písm. a) TZ: 

„pachatel věděl, že může způsobem v trestním zákoně uvedeným porušit nebo ohrozit 

zájem chráněný tímto zákonem, ale bez přiměřených důvodů spoléhal, že takové 

porušení nebo ohrožení nezpůsobí“, nebo nevědomé nedbalosti podle § 16 odst. 1 písm. 

b) TZ: „pachatel nevěděl, že svým jednáním může takové porušení nebo ohrožení 

způsobit, ač o tom vzhledem k okolnostem a ke svým osobním poměrům vědět měl a 

mohl“.  Úmyslným jednáním je i sebevražda či pokus o ni, která sice není ve 

společnosti jevem žádoucím, ale není trestná. Beztrestnost je založena na myšlence, že 

každý má právo rozhodovat o svém životě, též i o jeho délce. Trestněprávní 

odpovědnost však vzniká při trestném činu účasti na sebevraždě (§ 144 TZ), pokud 

pachatel pohne jiného k sebevraždě nebo mu v tomto jednání pomáhá. Z těchto důvodů 

policejní orgány či orgány činné v trestním řízení prošetřují i případy podezřelých 

úmrtí, které nemusí být trestnými činy. Těmito případy jsou již zmíněný případ 

sebevraždy či náhlá úmrtí z ne zcela jasné příčiny a pohřešování osob.16 

                                                 
16 PORADA, Viktor a kol.: Kriminalistická metodika vyšetřování. Plzeň : Aleš Čeněk, 2007. 77 s. ISBN 
978-80-7380-042-0 
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2 Statistika vražd v ČR 

2.1 Počet spáchaných dokonaných vražd v rámci Evropské unie 

V rámci statistických údajů uveřejněných portálem informujícím o členských 

státech Evropské unie můžu porovnat počet spáchaných dokonaných vražd v období od 

roku 2002 až 2012 v  rámci států Evropské unie. Porovnávám dohromady 28 států po 

dobu 10 let a je zjevné, že počty mají až na pár výjimek klesající tendenci (graf č.1). 

Nejvyšší příčky v počtu vražd v zemích EU patří Francii, Německu, Velké Británii a 

Itálii - umístění těchto zemí na špici grafu můžeme vystvětlit vysokým počtem obyvatel 

v daných a zemí. Abychom se vyhnuli těmto nesrovnalostem, uvádím níže porovnání 

počtu vražd v zemích EU na 100 tis. obyvatel mezi roky 2007-2009 vs. 2010-2012 (graf 

č.2). Výrazné zvýšení kriminality se odehrálo jen na Kypru a v Řecku, a např. 

v Rakousku došlo jen k mírnému nárůstu počtu spáchaných vražd (I když v Rakousku 

byl mírný nárůst, tak se stále udržuje mezi zeměmi s nejnižším počtem – 4. místo). 

Nejvíce počtů vražd dle statistik na 100 tis. obyvatel v uplynulých letech bylo v rámci 

Evropské Unie v Pobaltí (Lotyšsko, Estonsko, Litva). Nejméně spáchaných vražd bylo 

zaznamenáno ve Slovinsku, Německu a Španělsku. Dle těchto dat unijního statistického 

úřadu Eurostat je Česká Republika v rámci Unie sedmou zemí s nejnižším počtem 

spáchaných vražd na 100 tis. obyvatel. Celkový počet je 1313 dokonaných vražd 

v rozmezí těchto let.  
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graf č. 1 : Počet spáchaných dokonaných vražd v rámci Evropské unie v období 2002-2012 
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graf č. 2 : Počet spáchaných dokonaných vražd na 100 tis. obyvatel v rámci Evropské unie 

v období 2007-2009 vs. 2010-2012. 
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2.2 Počet spáchaných dokonaných vražd v České republice 

Statistické přehledy kriminality zveřejněné Policií České Republiky uvádí, že 

v letech 2008-2013 se stalo celkově 1 937 086 trestných činů, z čehož bylo dohromady 

zjištěno 1099 vražd. Můžu hovořit v průměru o 89%  vyřešených případů, jak uvádím 

níže, jelikož jich bylo objasněno 975. 

 

 

graf č.3 : Počet spáchaných dokonaných vražd v České Republice za období 2008-2013 
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2.3 Počet spáchaných dokonaných vražd v Ústeckém kraji 

Dále pro ilustraci uvádím data počtu dokonaných vražd z Ústeckého kraje za 

stejné období, kdy bylo dohromady spácháno 85 vražd a z toho bylo 70 vražd 

objasněno, což vytváří téměř 83% objasněnost. Zdůraznila bych, že počet spáchaných 

vražd v Ústeckém kraji tvoří 8% z celkového počtu spáchaných vražd v České 

republice. 

graf č. 4 : Počet spáchaných dokonaných vražd v Ústeckém kraji za období 2008-2013 

Pro zajímavost uvádím vzájemné porovnání objasněnosti celkově v České 

republice za jednotlivé roky vůči jednotlivým rokům v Ústeckém kraji. 

graf č. 5 : Porovnání objasněnosti v %  v Ústeckém kraji a České republice 



 11

3 Kriminalistická charakteristika trestného činu vraždy 

Trestný čin je jev, který může být zkoumán z pohledu různých vědních oborů. 

Legální vymezení určuje trestní zákoník v ustanovení §13 odst. 1 TZ: „Trestným činem 

je protiprávní čin, který zákon označuje za trestný a který vykazuje znaky uvedené v 

takovém zákoně.“ V kriminologické vědě je též výchozím bodem trestný čin definovaný 

trestním právem, ale specifikem je soustředění se na míru společenské škodlivosti.17  

Ovšem charakteristika trestného činu z pohledu kriminalistiky zahrnuje jen některé 

znaky trestného činu, tj. charakterizuje trestný čin z hlediska kriminalistických potřeb. 

Nevychází se jen z obecného vymezení trestného činu, ale obsahuje i zvláštní prvky 

jednotlivých druhů trestných činů se vztahem ke zvláštnostem jejich kriminalistického 

objasňování. Tím se nesnižuje důležitost ostatních znaků trestného činu, ale z našeho 

hlediska nejsou tak důležité jako jsou významné pro jinou vědní disciplínu. 

„Kriminalistická charakteristika trestného činu je popisem kriminalisticky relevantních 

vlastností trestného činu, tj. takových vlastností, které ovlivňují proces tvorby stop a 

proces poznání trestného činu.“ 18     

Dle Porady kriminalisticky relevantní rysy trestného činu představují určitý 

systém informací obsahující údaje, které mají význam pro vyšetřování. Tento systém 

údajů představuje obsah a podstatu znaků odpovídajících trestnému činu, které jsou 

významné z hlediska řešení kriminalistických úkolů v procesu vyšetřování. Vyznačují 

se tím, že jsou informačně bohaté, stálé (vykazují potřebnou dobu stálosti), specifické 

(mají vysokou identifikační hodnotu) a jsou poznatelné kriminalistickými metodami. 

Nezahrnuje tedy znaky, které jsou nepodstatné, málo důležité či náhodně se 

vyskytující.19  Tyto prvky se pak projevují ve způsobu jeho páchání a utajování, 

okolnostech tohoto spáchání, v jednotlivých kriminalisticky významných rysech 

pachatele a jeho oběti a motivech trestného činu.  

                                                 
17 NOVOTNÝ, O.; ZAPLETAL, J. a kol.: Kriminologie. 3., přeprac. vyd. Praha: ASPI, 2008, ISBN 978-
80-7357-377-5. 
18 MUSIL, J.; KONRÁD, Z.; SUCHÁNEK, J.: Kriminalistika. 2 přepracované a doplněné vydání. Praha: 
C.H. Beck, 2004, 31 s. ISBN 80-7179-878-9 
19 PORADA, Viktor et. al.: Kriminalistika (teorie, metody, metodologie). Plzeň: Aleš Čeněk, 2014. 119-
124 s. ISBN 978-80-7380-490-9. 



 12

Poznatky o kriminalistické charakteristice trestného činu jsou pak základem pro: 

konstituování dílčích metodik vyšetřování, vytyčování kriminalistických verzí, tvorbu 

kriminalistických evidencí a pro uplatnění metod kriminalistické prevence.  

Podstatnými prvky kriminalistické charakteristiky trestného činu jsou: 

• způsob páchání a utajování,  

• kriminální situace, 

• kriminalisticky relevantní vlastnosti osobnosti pachatelů, 

• kriminalisticky relevantní vlastnosti obětí, 

• motiv trestného činu. 

Tyto komponenty obsahují zvláštnosti, kterými se specifikuje vyšetřování daného 

druhu trestného činu. Je žádoucí v rámci této typové charakteristiky popisovat hlavní 

rysy, které jsou relevantní pro daný druh trestného činu. „P ři vyšetřování konkrétního 

trestného činu se vyšetřovatel snaží z doposud známých faktů rekonstruovat konkrétní 

kriminalistickou charakteristiku vyšetřovaného trestného činu. Tu srovnává se 

skupinovými (typovými) kriminalistickými charakteristikami popsanými v metodikách a 

snaží se ji subsumovat pod jednu z nich. Tím zároveň určí příslušnou jednotlivou 

metodiku, kterou má při vyšetřování aplikovat. Kromě toho typová kriminalistická 

charakteristika představuje bohatou informační bázi, obsahuje generalizovaná data 

shromážděná při vyšetřování velkého kvanta shodných tr. činů. Jestliže se vyšetřovatel 

ocitne v situaci, kdy se mu nedostává část relevantních dat o konkrétním vyšetřovaném 

tr. činu, slouží mu typová kriminalistická charakteristika jako informační zdroj, z něhož 

myšlenkovým postupem per analogiam vyvozuje hypotézy (vyšetřovací verze) o 

chybějících skutečnostech.“20 

Porada uvádí, že jsou metodická doporučení k vyšetřování vražd konstruována 

tak, aby je šlo aplikovat s přihlédnutím ke specifickým zvláštnostem případu, při 

objasňování všech případů násilné smrti a pohřešování osob, kdy obsahem jedné 

z vytyčených verzí je odůvodněný předpoklad, že došlo k vraždě.21  

                                                 
20 MUSIL, J. a kol.: Metodika vyšetřování jednotlivých druhů trestných činů. 2. vydání. Praha: 
Karolinum, 1993. 7 s. ISBN 80-7066-602-1 
21 PORADA, Viktor a kol: Kriminalistická metodika vyšetřování. Plzeň:Aleš Čeněk, 2007. 77 s. ISBN 
978-80-7380-042-0 
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3.1 Způsob páchání vražd 

Způsob páchání trestného činu je nejdůležitější součástí kriminalistické 

charakteristiky, a to obzvlášť z toho důvodu, že nejvíce determinuje vytváření stop a 

tedy i možnosti poznání trestného činu samotného. Dalo by se ve zjednodušené formě 

říci, že se jedná o to, jak byl trestný čin spáchán, co spáchání předcházelo a co 

následovalo po dokonání trestného činu. 

„Způsob páchání trestného činu je specifikovaný systém operacionálních 

elementů trestného činu a činností úzce spjatých s trestným činem.“ 22 Dá se říci, že 

operacionální elementy vymezují to, jak byla realizována trestná činnost. Je to veškerá 

činnost představující tělesné pohyby či jejich úmyslné zdržení se, psychické procesy 

ovlivňující počínání pachatele a předměty použité při páchání trestné činnosti, např. 

různé nástroje a zbraně. Je třeba zdůraznit, že tyto prvky mají mezi sebou určité vztahy, 

které vytváří celistvý systém.  

„Ve svém důsledku způsob páchání trestného činu je výsledkem působení řady 

objektivních a subjektivních faktorů, které mají vliv na jeho formování. K objektivním 

faktorům patří charakter předmětu trestného útoku, vztahy existující mezi předmětem 

útoku a osobami, včetně pachatele, podmínky spáchání trestného činu a jeho utajení, 

existence anebo neexistence nutných sil, prostředků a času, potřebných na spáchání. 

K subjektivním faktorům, které mají vliv na formování a volbu způsobu spáchání 

trestného činu, patří motiv a cíl spáchání, psychologické vlastnosti osobnosti, existence 

určitých návyků, zvyků, umění, profesionální kvality a další charakteristické 

zvláštnosti.“23 

Pojem způsobu páchání pojímá nejen přímé páchání trestného činu, ale i 

provádění činností úzce spjatých s trestnou činností. Podle Musila tyto činnosti, které 

překračují časový nebo místní rámec trestného činu, jsou pro kriminalistiku přínosem, 

neboť i při nich vznikají stopy. Jedná se například o situace, kdy pachatel zničí důležité 

stopy vzniklé při páchání trestného činu, ale je dopaden na základě stop vzniklých před 

činem či po něm. Kriminalistika musí zkoumat úkony pachatele detailně a někdy i nad 

                                                 
22 MUSIL, J.; KONRÁD, Z.; SUCHÁNEK, J.: Kriminalistika. 2. přepracované a doplněné vydání. Praha: 
C.H. Beck, 2004, 35 s. ISBN 80-7179-878-9 
23 HEJDA, J. a kol.: Vybraná témata kriminalistiky a trestního práva. 1. vydání. Vysoká škola 
ekonomická v Praze: Nakladatelství Oeconomica, 2007, 19 s. ISBN 978-80-245-1163-4 



 14

rámec skutečností postačujících pro meritorní rozhodnutí v trestní věci. Hovoříme o tzv. 

doprovodných jednání pachatele, která bývají specifická a velice důležitá při pátrání po 

pachateli.24 

Kriminalistické učení o způsobu páchání a též utajování je založené na poznání 

jeho základních zákonitostí, kterými jsou: 

• opakovatelnost způsobu páchání a utajování, 

• determinace způsobu páchání a utajování.  

 

a) Jak uvádí Musil, opakující se způsob páchání trestných činů určitého druhu 

charakteristický pro určitého pachatele se nazývá modus operandi daného pachatele. 

Opakovatelnost spočívá v opakované reprodukci komplexu úkonů při páchání a 

utajování rovnorodých trestných činů. Příčina toho, že dochází k známému opakování 

komplexu úkonů pachatele, se vysvětluje na základě perseverance. „Perseverance byla 

chápána jako umíněné setrvávání na jednom, již naučeném, navyknutém způsobu 

páchání. Pojem perseverance je možné vysvětlit tak, že úspěšná minulá aplikace 

určitého způsobu páchání vede ke vzniku více či méně fixované zkušenostní struktury 

vztahující se ke komplexním komponentům nebo dokonce k celkovému systému způsobu 

páchání trestné činnosti. Tato zkušenostní struktura je přenositelná a opakovatelná 

v nové situaci, pokud tato situace vykazuje shodné rysy s minulou situací. 

Opakovatelnost způsobu páchání a utajování trestných činů je objektivním projevem 

zákonitostí vztahu a vzájemné závislosti jevů, který je charakterizovaný těmito rysy: 

• opakovatelnost způsobu páchání a utajování trestných činů jakožto jev lidské 

činnosti existuje jako tendence, „pravidlo“, není však jako jednoznačně daná 

zákonnost, podřizující se dynamickým zákonům, 

• opakovatelnost způsobu páchání a utajování trestných činů není absolutní a 

neměnná, ale vyznačuje se situačním charakterem, je méně či více úplná (z hlediska 

shodných znaků) v závislosti od počtu a charakteru determinujících faktorů, které 

určují situaci, 

                                                 
24 MUSIL, J.; KONRÁD, Z.; SUCHÁNEK, J.: Kriminalistika. 2 přepracované a doplněné vydání. Praha: 
C.H. Beck, 2004, 35-36 s. ISBN 80-7179-878-9 
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• opakovatelnost způsobu páchání a utajování trestných činů nesvědčí vždy o 

možnosti, že série trestných činů byla spáchána a nebo utajená tou jistou osobou, 

častěji vytváří pouze předpoklad k úvaze, že pachatele je možné zařadit do určitého 

okruhu osob. Důvodem takového závěru je skutečnost, že analogické způsoby 

páchání a utajování trestných činů ovlivňují do značné šíře právě determinující 

faktory, a nepředvídatelné okolnosti, pod jejichž vlivem se způsob individualizuje.“25 

 

b) Způsob páchání a utajování není nahodilým projevem vůle pachatele, ale je 

determinován objektivními a subjektivními faktory. Nemůžeme tedy mluvit o 

mechanické determinaci, neboť pachatel jedná svobodně a může se rozhodnout na 

základě znalosti věcí a zvolit si jednání. Objektivními faktory jsou ty, které jsou na 

pachateli nezávislé, sám je ovlivnit nemůže a musí jim podřídit své kriminální chování. 

Jako příklad bych uvedla:  

• objektivní situace, ve které byl trestný čin spáchán, 

• předmět zájmu konání pachatele, 

• vztah mezi obětí a pachatelem,  

• časový moment vzniku, průběhu a utajování trestného činu, 

• nástroje a dopravní prostředky použité na spáchání trestného činu, 

• existence vícero osob zainteresovaných na spáchání a utajování trestného 

činu. 

Naopak subjektivní faktory se vážou k osobě pachatele, jsou to: 

• motiv a cíl konání pachatele, 

• somatické a psychické vlastnosti pachatele, 

• věk pachatele, 

• pohlaví pachatele, 

• předcházející kriminální zkušenost pachatele, 

                                                 
25 HEJDA, J. a kol.: Vybraná témata kriminalistiky a trestního práva. 1. vydání. Vysoká škola 
ekonomická v Praze: Nakladatelství Oeconomica, 2007, 21-22 s. ISBN 978-80-245-1163-4 
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• vzdělání a pracovní kvalifikace pachatele, 

• výskyt duševní poruchy a nemoci u pachatele. 

 

Případ, kdy syn zavraždil svou matku se stal dne 13.12.2009, při němž mělo dojít 

k úmrtí ženy seniorského věku. Na místo byla vyslána místně příslušná hlídka 

Obvodního oddělení Policie ČR k provedení prvotního šetření. Pan Otakar T., syn 

zemřelé, který požár ohlásil, se na místě pohyboval pouze ve spodním prádle a byl 

popálen na rukou. Tvrdil, že k popálení došlo následkem toho, že se pokoušel matku 

z plamenů zachránit a vyvést ven. Po ukončení hasebních prací bylo skutečně nalezeno 

ohořelé torzo ženského těla, které leželo na konstrukci polohovatelného lůžka, jež bylo 

poškozeno ohněm. Analýzou případu byl učiněn závěr, že ke smrti Květoslavy T. Došlo 

jednáním druhé osoby a jedinou osobou, která by mohla poškozenou usmrtit, byl 

podezřelý syn Otakar T. Pro tento závěr svědčilo zejména to, že Otakar T. Poškozenou 

opakovaně fyzicky napadl, a rovněž skutečnost, že poškozená neměla nepřátelé, sama 

nevycházela z domu, nebyla si ani sama schopna obstarat hořlavinu a tím spáchat 

sebevraždu. Rovněž nešťastná náhoda byla vzhledem ke zdravotnímu stavu poškozené a 

zjištěným skutkovým okolnostem vyloučen. Podezřelý Otakar T. byl uznán vinným 

z vraždy své matky a odsouzen. Ten se ale před nástupem trestu odnětí svobody oběsil.26 

 

Proniknout do zákonitostí determinace je obtížné, jelikož determinujících faktorů 

je velmi mnoho, faktory jsou propojeny složitými vztahy a některé z nich působí 

protikladně, determinace je složitě zprostředkována pachatelovými psychickými stavy, 

vlastnostmi a procesy, a navíc determinující faktory se do způsobu páchání nemusí 

promítnout hned, ale mohou se podržet a kumulovat a teprve později ovlivnit způsob 

páchání. Tudíž můžeme o determinaci hovořit jen jako o pravděpodobné.27 

                                                 
26 VOKÁL, Radek: Stejně jste ten benzín nenašli. Kriminalistický sborník č. 1/2013. 
27 PORADA, Viktor a kol: Kriminalistická metodika vyšetřování. Plzeň:Aleš Čeněk, 2007. 146 s. ISBN 
978-80-7380-042-0 
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3.1.1 Komponenty způsobu páchání trestného činu 

Jak již výše zmiňuji, způsob páchání trestného činu je složitým jevem skládajícím 

se z více skladebných prvků, které pak vcelku vytvářejí strukturu systému. Musil uvádí, 

že komponenty třídíme podle předmětné povahy a podle složitosti. Z hlediska 

předmětné povahy se člení na akty a věcné komponenty. Akty neboli dějové 

komponenty jsou dynamickými složkami jednání pachatele a jsou vázány na jeho 

aktivitu. Lze rozlišovat somaticko-motorické akty (například gestikulace, pohyby držení 

těla a tzv. lokomoční pohyby - chůze, běh), psychické akty (Jedná se zejména o 

pachatelovo rozhodnutí navenek o využití objektivních podmínek při realizaci trestného 

činu, kdy výsledkem je vznik kriminalistických stop. Jako příklad bych uvedla 

rozhodnutí, zda bude páchat trestný čin v denní dobu, nebo jaké si vybere 

spolupachatele.). Je důležité si uvědomit, že žádný trestný čin nemůže být spáchán 

pouze psychickou činností, pachatel vždy musí konat a vykonávat jistou motorickou 

činnost či se jí musí zdržet, a že žádné motorické akty trestného charakteru se nedějí bez 

psychických procesů.  

Věcné komponenty jsou pak předměty, které pachatel používá k páchání trestné 

činnosti. Například zbraně, převleky, rukavice, použití dopravních prostředků.  

Podle složitosti dělíme jen somaticko-motorické akty, a to na komponenty 

komplexní, základní a dílčí. Komplexní komponent je komplex úkonů pachatele 

spjatých společným dílčím cílem, který můžeme vyčlenit z celkového děje trestného 

činu jako jeho relativně samostatnou část. Základní komponent je naopak jednotlivý 

úkon pachatele, který je relativně samostatný a uskutečňovaný v krátkém čase na 

jednom místě složený zpravidla z několika pohybů a psychických procesů (např. škrcení 

oběti na krku). Dílčí komponent se utváří pohybem pachatele (např. stisknutí spouště 

pistole).28 

 

Poznatky o způsobu páchání trestného činu se staly základem pro tvorbu 

kriminalistické metody vyšetřování vražd. Způsob páchání vražd vykazuje znaky 

obecné, společné pro většinu způsobů jejich páchání a znaky specifické jen pro určitý 

                                                 
28 MUSIL, J.; KONRÁD, Z.; SUCHÁNEK, J.: Kriminalistika. 2 přepracované a doplněné vydání. Praha: 
C.H. Beck, 2004, 36-38 s. ISBN 80-7179-878-9 
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způsob páchání vražd. Pro metodiku vyšetřování vražd můžeme typizovat způsob 

páchání vražd podle různých kritérií. Jedním z nejtypičtějších způsobů páchání vražd je 

připravenost a mechanismus usmrcení, ale podle mého je důležité uvést i jiné faktory, 

jako je například fakt použití zbraně a způsob utajování.   

a) existence či neexistence přípravných jednání rozlišuje: 

Vraždy bez přípravy, u nichž útok pachatele následuje bezprostředně či ve velmi 

krátkém časovém okamžiku po pachatelově rozhodnutí oběť usmrtit. Jedná se i o 

případy, kdy úmysl někoho usmrtit vznikne již před delší dobou, ale pachatel neučinil 

žádné přípravné úkony (například při další sousedské rozepři). Převážně se ale jedná o 

tzv. vraždy z afektu, kdy pachatel reaguje na podnět zcela neúměrně a celá situace je 

emotivně vyhrocená (například při hádkách nebo při rvačce). Podmínky spáchání jsou 

pro pachatele nepříznivé, neboť negativně ovlivňují výslednost daného jednání a zvyšují 

riziko vzniku chyb a napomohou tak k jeho dopadení a usvědčení (může páchat na 

místě, kde je přítomnost svědků či kde by mohlo být slyšet volání o pomoc). Usmrcení 

je pácháno buď beze zbraně (utlučením, ukopáním apod.), nebo nástrojem, který byl 

k dispozici na místě činu (kámen, nůž, kladivo apod.) a bývá tam pachatelem následně 

zanechán. Dalším obvyklým znakem je sebevražda či pokus sebevraždy pachatele. 

Pachatel se spontánně dozná k samotnému činu anebo jeho obhajoba není předem 

promyšlená, nemá připravené alibi. Nepřipravené vraždy jsou nejčastěji páchány mezi 

manželi, rodiči a dětmi a dalšími blízkými příbuznými, nebo v restauracích a jejich 

okolí pod vlivem alkoholu.29 

Vraždy předem připravované jsou ty vraždy, u kterých uplyne mezi úmyslem 

někoho usmrtit a samotným útokem delší časový horizont, v němž pachatel vyvíjí 

aktivity k vytvoření vhodných podmínek pro spáchání a následné utajení vraždy. 

Charakteristickými znaky jsou: 

• vraždy jsou páchány za okolností pro pachatele příznivých, které ale mohou naopak 

ztěžovat vyšetřování (trestný čin byl spáchán beze svědků), 

• hrozí nebezpečí opakování útoku (především u sexuálních vražd či vražd na 

objednávku), 

                                                 
29 STACH, Jan: Metodika vyšetřování vražd. 1. vyd. Praha: Vydavatelství PA ČR, 2005, 16 s. ISBN 80-
7251-194-7. 
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• jsou nejčastěji páchány účinnými zbraněmi, které si pachatel na místo činu přinese a 

po činu odnese, 

• po dokonání vraždy pachatel zpravidla pokračuje v úkonech směřujících k utajení 

činu, 

• pachatel má připravené alibi a zpravidla promyšlenou lživou obhajobu. 

      Zmínila bych, že Stach dále dělí připravené vraždy na vraždy připravované 

jednou osobu a vraždy připravované organizovanou skupinou.30 

 

b) existence konkrétního druhu mechanismu usmrcení rozlišuje: 

Vraždy způsobené fyzikálními faktory, které se odlišují svojí podstatou a 

následkem působení, dělíme je na: 

• faktory mechanické (změny v podobě střelné, bodné a řezné rány), 

• faktory elektrické (působením elektrického výboje či oblouku způsobují popálení 

kůže), 

• faktory záření hmotných jaderných částic nebo ionizujícího záření  

• faktory tepelné (vyvolávající změny v důsledku vysokých či nízkých teplot) 

Vraždy způsobené chemickými faktory, přičemž k usmrcení dojde na základě 

použití jedů, léků či chemikálií ohrožujících život, aplikujících injekcí nebo přímým 

požitím ústy. 

Vraždy způsobené jinými faktory jako je například usmrcení vědomým 

odmítnutím základní první pomoci či vražda vyčerpáním. 

 

c) podle faktu použití zbraně dělíme vraždy na : 

- vraždy spáchané beze zbraně, 

- vraždy spáchané se zbraní. 

                                                 
30 STACH, Jan: Metodika vyšetřování vražd. 1. vyd. Praha: Vydavatelství PA ČR, 2005, 16 s. ISBN 80-
7251-194-7 
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Použití zbraně při spáchání vraždy je snadno zjistitelné na základě zanechaných 

stop, podle kterých lze pak během kriminalistické identifikace odhalit znaky použité 

zbraně. Samotný fakt použití zbraně je důležitý pro posouzení dovednosti pachatele, 

určení mechanismu usmrcení či dokonce příčiny smrti, čímž nám pomáhá ve vytváření 

pohledu na pachatele vraždy. Často bývají zanechávaný stopy v podobě otisků prstů na 

zbrani či krevní stopy. 

Vražda beze zbraně je páchána zardoušením, utopením, otrávením nebo údery 

hlavy o tvrdý předmět. 

Dle trestního zákoníku se zbraní rozumí nejen zbraň v technickém slova smyslu 

(např. střelná zbraň, sečná zbraň jako šavle, bodná zbraň jako kord), ale jakýkoli 

předmět způsobilý přivodit zranění. V konkrétním případě to může být kámen, železná 

tyč, vidle, silný klacek, tzv. kasr (aerosolový rozprašovač se slzným plynem) nebo i 

motorové vozidlo, pokud jím pachatel najíždí na jinou osobu, jestliže tyto nástroje 

splňují podmínku, že je možno jimi učinit útok proti tělu důraznější. Trestný čin je 

podle praxe spáchán se zbraní i tehdy, jestliže pachatel použije při útoku na 

poškozeného elektrický proud tak, že přikládá k jeho tělu vodiče zavedené do elektrické 

sítě. Nejvyšší soud dokonce stanovil, že i repliku zbraně lze považovat za zbraň, pokud 

byla použita způsobem vyvolávajícím v poškozeném důvodnou obavu, že hrozba zbraní 

je reálná a násilí se uskuteční, jestliže se nepodřídí vůli pachatele.31 V kriminalistickém 

pojetí se zbraní rozumí vše, co je při mechanické interakci způsobilé učinit útok proti 

lidskému tělu účinnější. 

 

 Případ, kdy paní Věra Z. bodla kuchyňským nožem pana Petra P. do oblasti 

hrudníku, který na následky zranění zemřel, se stal dne 19.3.2008 v Ústí nad Labem. 

Paní Věra Z. uvedla, že se s dotyčným velice často hádali a to i toho osudného dne. 

Věra Z. při výpovědi uvedla, že daného večera s poškozeným požili velké množství 

alkoholu a hádali se. Ví, že poškozený měl v ruce kuchyňský nůž, o který se následně 

prali a pak si již na nic nevzpomíná. Na základě prohlídky mrtvoly a následné soudní 

pitvy se zjistilo, že pan Petr. P zemřel na zranění způsobené tímto kuchyňským nožem32 

                                                 
31 Usnesení Nejvyššího soudu České Republiky, Sp. zn. 5 Tdo 792/2003 
32 viz příloha číslo 1.: zajištěný kuchyňský nůž na místě činu 
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a že nebylo možné, vzhledem k místu bodné rány, aby si dané zranění způsobil sám. 

Díky důkazům, které byly k dispozici na místě činu byla paní Věra V. uznaná vinnou a 

odsouzena.      

 

Na základě statistických údajů poskytnutých Policejním prezidiem České 

republiky uvádím pro ilustraci, kolik vražd bylo v letech 2010 – 2013 spácháno se 

zbraní, popřípadě jakého druhu, a beze zbraně. Z celkového počtu 369 vražd v tomto 

období bylo spácháno 224 se zbraní a 145 beze zbraně.  

 

graf č. 6 : počet spáchaných vražd podle použití zbraně 

 

d) podle způsobu utajování vražd 

Možnosti utajování jsou rozdílné a nejvíce záleží na tom, kolik času má pachatel 

k dispozici. Hlavním důvodem je motiv pachatele, aby trestný čin nebyl odhalen. Jak 

uvádí Rybář, způsoby utajování vražd jsou výsledkem činností pachatele, které se 

mohou lišit v souvislosti s odlišnými schopnostmi pachatele, ale i existujícími 

objektivními podmínkami.33 V doslovném významu můžeme utajování označit jako 

činnost pachatele směřující k uvedení osoby, která vede vyšetřování, do nevědomosti, 

pokud jde o okolnosti vyšetřovaného případu anebo pramenu. Potřebné k zjištění 
                                                 
33 RYBÁŘ, Miroslav: Kriminalistika – Metodika vyšetřování vybraných druhů trestných činů. 1. vydání. 
Plzeň: Vydavatelství NAVA-Nakladatelská a vydavatelská agentura, 2008, 123 s.  
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pravdivé informace může být uskutečněné v aktivní i v pasivní formě, které pachatel 

realizuje většinou v etapě přípravy činu. Pasivní formy utajování jsou nejčastěji 

zamlčení, neoznámení žádných údajů, odmítnutí o nich hovořit. K aktivním způsobům 

patří ukrytí předmětu útoku, věcných důkazů, peněz získaných trestným činem.34 

Nejčastější způsoby utajování vražd jsou: 

• přemístění mrtvoly, 

• ukrytí mrtvoly 

• rozčlenění mrtvoly, eventuálně její zničení 

• ničení stop 

• ztěžování zjištění identity mrtvoly, opatřování falešných důkazů 

• inscenace jiných skutečností: 

o inscenace náhlé, nenásilné smrti 

o inscenace nešťastné náhody 

o inscenace nutné obrany 

o inscenace sebevraždy 

 

Je třeba zmínit, že způsob spáchání vraždy se projevuje ve velice rozsáhlém  

spektru materiálních stop typických pro vraždy, které se mohou vyskytovat na 

samotném místě činu, na místě nálezu mrtvoly, v místech přípravy a utajování trestného 

činu, na předmětech použitých k usmrcení obětí, na oděvu a těle oběti a pachatele.  

  

                                                 
34 HEJDA, J. a kol.: Vybraná témata kriminalistiky a trestního práva. 1. vydání. Vysoká škola 
ekonomická v Praze: Nakladatelství Oeconomica, 2007, 23 s. ISBN 978-80-245-1163-4 
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V případě vyšetřování vražd hovoříme zejména o: 

• „stopy obsahující informaci o vnější stavbě objektů (např. daktyloskopické stopy, 

stopy obuvi, stopy kousnutí, rtů, kolen a loktů, stopy na nábojnicích a střelách, stopy 

pneumatik motorového vozidla atp.), vhodné k individuální identifikaci, 

• stopy obsahující informaci o vnitřním složení objektu (např. stopy krve, tkání, vlasy, 

chlupy, sliny, sperma, povýbuchové a povýstřelové zplodiny, toxické látky, zbytky 

nástražného výbušného systému atp.), vhodné pro určení skupinové příslušnosti; 

biologické stopy obsahující DNA lze využít k individuální identifikaci, 

• stopy obsahující informace o působení energií a chemických procesů (např. stopy 

působení tepelné a elektrické energie, stopy poleptání atp.),  

• stopy obsahující informaci o dynamice průběhu vyšetřované události (např. stopy 

směru útoku a jeho intenzity, průstřel, zástřel, stopy směru vedení bodné nebo řezné 

rány a její umístění, stopy vlečení, stopy rdoušení atp.), 

• stopy obsahující informaci o schopnostech a znalostech pachatele (např. způsob 

oddělení částí těla, způsob napojení palníků nástražného výbušného systému atp.), 

• stopy prostředí typického pro život pachatele (např. malé částice prachu, 

chemických látek atp.), 

• stopy svědčící o příslušnosti části k celku (např. zalomená špička nože nebo jiného 

nástroje v těle oběti atp.), 

• pachové stopy.“35 

 

Při vyšetřování vražd narazíme i na paměťové stopy, které se uskutečňují ve 

vědomí svědků. Svědci si mohou všimnout skutečností, které předcházejí spáchání 

vraždy (např. opatření nelegálně držené střelné zbraně), nebo existují očití svědci, kteří 

pozorovali průběh trestné činnosti či chování pachatele po spáchání trestného činu 

(např. se mohl někomu svěřit s faktem vraždy). Velmi klíčovým svědkem bývá oběť 

v případě nedokonaného trestného činu vraždy, která může poskytnout podstatné 

                                                 
35 MUSIL, J.; KONRÁD, Z.; SUCHÁNEK, J.: Kriminalistika. 2 přepracované a doplněné vydání. Praha: 
C.H. Beck, 2004, 425 s.  ISBN 80-7179-878-9 
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informace o přípravě pachatele k vraždě, o vztazích mezi pachatelem a obětí, o průběhu 

jednání a chování pachatele po činu.  

 Zde bych poznamenala jako zajímavost kriminalistickou poučku, „která nás 

nabádá, že stejně jako to co svědek říká, je důležité, kdo oním svědkem je. Myslí se tím 

např. jeho vztah k policii, kriminální minulost, nebo vztah k osobám a místu, kde 

k trestnému činu došlo.“ 36 

3.2 Osobnost pachatele 

Dle TZ je pachatel ten, kdo bezprostředně spáchal trestný čin, nebo ho alespoň 

připravoval či se o něj pokusil. Z hlediska kriminalistické charakteristiky trestného činu 

poznatky o osobnosti pachatele obvykle a výrazným způsobem formují danou událost. 

Jsou velice důležité a cenné, neboť „včasné poznání právě jeho osobnosti, vedle 

postupného dekódování jeho jednání, často přispěje k úspěšnému objasnění často 

komplikovaných případů.“ 37 

 Vlastnosti pachatelů, které ovlivňují vznik zdrojů kriminalisticky relevantních 

informací, vychází z předpokladu, že osobnost pachatele trestného činu se promítá do 

obsahu zdrojů kriminalisticky relevantních informací jako objekt, který má: 

• fyzikální podstatu (specifická morfologie povrchu, jistá hmotnost, rozměry, 

elasticita, teplota), 

• biologickou podstatu (životní funkce, specifická stavba těla a jeho částí, typická 

reakce na podněty), 

• chemickou podstatu (specifické chemické složení, včetně složení sekretů, tkání, 

pachu), 

• psychickou a sociálně-psychologickou podstatu (schopnost vnímání, uchování 

vnímaného, jeho transformace, reprodukce, volní vlastnosti, vztahy v sociálním 

prostředí). 

                                                 
36 STACH, Jan:  Metodika vyšetřování vražd. 1. vyd. Praha: Vydavatelství PA ČR, 2005, 16 s. ISBN 80-
7251-194-7. 
37 RYBÁŘ, Miroslav: Kriminalistika – Metodika vyšetřování vybraných druhů trestných činů. 1. vydání. 
Plzeň: Vydavatelství NAVA-Nakladatelská a vydavatelská agentura, 2008, 123 s.  
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Z uvedených skutečností vyplývá i hlavní zájem kriminalistiky soustřeďující se 

na: 

• oblast projevů morfologických znaků (otisky prstů a částí těla, otisky nohou a obuvi, 

část vnějších znaků), které jsou zpravidla předmětem opisu, 

• oblast projevu pohybových aktivit (biomechanické aspekty lidské lokomoce a 

specifických činností), které se projevují v materiálních stopách, 

• oblast projevů lidské komunikace (akustické a grafické, verbální a neverbální), 

včetně obsahu a významu znakového jazyka, gestikulace a mimiky apod.), 

• oblast projevů a přítomnosti a pohybových aktivit pachatele zachovaných v podobě 

paměťových stop (včetně poznatků o jeho sociálních kontaktech a vztazích, 

demografických údajích) a informací, ze kterých je možné uvedené vlastnosti a 

znaky odvodit, 

• oblast projevů pomůcek používaných pachatelem (doplňků, nástrojů, zbraní, 

dopravních prostředků, oděvu, obuvi, předmětů, které nesl, odcizil, odložil apod.) 

Vlastnosti pachatelů trestných činů  ovlivňují průběh kriminalistického 

objasňování, jelikož nejsou pasivními objekty procesu kriminalistického objasňování, 

ale aktivně ovlivňují jeho průběh. V této souvislosti se kriminalistika zaobírá 

zkoumáním těchto kriminalisticky relevantních vlastností pachatelů trestných činů: 

• charakter pachatele,  

• temperament pachatele, 

• rozumové způsobilosti pachatele (inteligence, paměť, vnímání), 

• postoje pachatele (k subjektům kriminalistického objasňování, k oběti, svědkům 

apod.)38 

 

  

                                                 
38 PORADA, Viktor et. kol.: Kriminalistika (teorie, metody, metodologie). Plzeň: Aleš Čeněk, 2014. 130-
131 s. ISBN 978-80-7380-490-9. 
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Pro poznání osobnosti pachatele vraždy je účelné využívání výsledku sestavování 

psychologického profilu daných pachatelů. Na jejich základě byly utvořeny skupiny 

pachatelů: 

• socializovaného (normálního) typu, 

• neurotického typu, 

• psychopatického typu, 

• mentálně nedostatečného typu, 

• psychotického typu. 

Socializovaný typ vystihuje pachatele jako osobnost normální, respektive 

osobnost, na kterou se vztahují obecné poznatky o chování. Myšlenkové pochody jsou 

srozumitelné, svědomí je utvořené a reakce na spáchaný trestný čin odpovídají běžným 

potřebám jako je například lítost, smutek, úzkostné očekávání reakce okolí apod. 

Jednání s pachatelem a kontakt s ním nebývá složitým procesem a oslovují ho prvky, 

které u jiných pachatelů většinou selhávají, například apelace na morální hledisko a na 

citové vazby k blízkým lidem.  

Neurotický typ představuje nestabilního jedince, pachatele s menšími či většími 

neurotickými poruchami, např. zvýšená úzkost, hysterické reakce, depresivní ladění. 

Tyto neurotické prvky se promítají do způsobu páchání a motivace. 

Osobnost pachatele psychopatického typu je ovlivněna absencí nebo naopak 

přebytkem určitých lidských vlastností (např. vymizení vyšších citů či nadměrná 

agresivita). Jedinec se projevuje svéráznými, nápadnými a zvláštními způsoby chování 

a prožívání. 

Mentálně nedostatečný typ pachatele se vyznačuje nízkou inteligencí a nižšími 

schopnostmi, což odpovídá i jeho impulsivnímu a přímočarému jednání při páchání 

trestné činnosti.  

Psychotickým typem se míní pachatel trpící v době spáchání trestného činu 

některou z konkrétních podob nejtěžšího duševního onemocnění (např. schizofrenie). 
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Většinou se dopouští násilné trestné činnosti, která je charakteristická bizarností, 

nesrozumitelností či dokonce brutalitou. 39 

 

Podotkla bych, že Stach „vychází při charakteristice osobnosti pachatele z dělení 

přípravy trestného činu na: 

• pachatelé, kteří se dopustili vraždy bez přípravy (Jedná se o osobu, která bývá 

nervově labilní, čin páchá často pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky. Je 

průměrně inteligentní, přesto je schopna vymýšlet neuvěřitelné obhajoby. Tento 

pachatel se většinou dopouští za život jenom jednoho takového skutku, pokud je jich 

více, tak v přímé časové návaznosti.) 

• pachatelé, kteří páchají skutky po předchozí přípravě (Jedná se o pachatele, který 

jedná poměrně chladnokrevně (to ale neznamená, že po spáchání vraždy nemůže 

propadnout panice, protože jej nově vzniklá situace, kterou dosud nepoznal, 

překvapí), může mít také zkušenosti s pácháním jiné trestné činnosti. Při vyšetřování 

lze předpokládat, že i když se v průběhu vyšetřování dostane do okruhu podezřelých, 

nebude spolupracovat a naopak se pokusí vytvářet a rozšiřovat informace, které 

provedou vyšetřování jiným směrem.) 

• pachatelé, kteří spáchali čin jako členové organizované skupiny (Jedná se o 

profesionály, kteří jsou předem, mnohdy dlouhodobě, na konfrontaci s policií 

připravováni. Alibi toho, který samotnou vraždu vykoná, je zabezpečeno ještě před 

činem, organizace má k dispozici dostatek technických i finančních prostředků, aby 

usvědčení z činu minimalizovala.)“ 40 

  

                                                 
39 ČÍRTKOVÁ, Ludmila: Forenzní psychologie. 3. vyd. Plzeň:Aleš Čeněk, 2013. 59-66 s. ISBN 978-80-
7380-461-9 
40 STACH, Jan:  Metodika vyšetřování vražd. 1. vyd. Praha: Vydavatelství PA ČR, 2005, 21-22 s. ISBN 
80-7251-194-7. 
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3.3 Osobnost oběti 

Legální definici pojmu oběť upravuje Zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných 

činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných činů), kde je oběť 

definována v § 2 jako „fyzická osoba, které bylo nebo mělo být trestným činem ublíženo 

na zdraví, způsobena majetková nebo nemajetková újma nebo na jejíž úkor se pachatel 

trestným činem obohatil”. Je třeba zdůraznit, že došlo k rozšíření pojmu oběť oproti 

předchozí úpravě v Zákoně č. 209/1997 Sb., o poskytnutí peněžité pomoci obětem 

trestné činnosti a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

kde se za oběť považovala jen fyzická osoba, které v důsledku trestného činu vznikla 

škoda na zdraví, a též se za oběť považuje i její příbuzný v pokolení přímém, 

sourozenec, osvojenec, osvojitel, manžel nebo registrovaný partner nebo druh, je-li 

osobou blízkou, byla-li trestným činem způsobena smrt oběti. Zároveň je zaveden 

pojem zvlášť zranitelné oběti, který je zakotven v § 2 odst. 4, a takovou obětí se rozumí:  

a) dítě, 
b) osoba, která je postižena fyzickým, mentálním nebo psychickým hendikepem 

nebo smyslovým poškozením, které ve spojení s různými překážkami může 

bránit plnému a účelnému uplatnění této osoby ve společnosti ve srovnání s 

jejími ostatními členy, 
c) oběť trestného činu obchodování s lidmi (§ 168 trestního zákoníku), 
d) oběť trestného činu proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti nebo trestného 

činu, který zahrnoval násilí či pohrůžku násilím, jestliže je v konkrétním 

případě zvýšené nebezpečí způsobení druhotné újmy zejména s ohledem na 

její věk, pohlaví, rasu, národnost, sexuální orientaci, náboženské vyznání, 

zdravotní stav, rozumovou vyspělost, schopnost vyjadřovat se, životní 
situaci, v níž se nachází, nebo s ohledem na vztah k osobě podezřelé ze 

spáchání trestného činu nebo závislost na ní. 

Z kriminalistického hlediska je oběť trestného činu naopak vymezena úzce. 

Rozumí se jí „konkrétní fyzická osoba, která utrpěla v souvislosti se spácháním 

trestného činu újmu na životě, na zdraví, na majetku, na cti nebo na jiných 

subjektivních právech.“41 Vědní obor zabývající se obětí trestného činu je viktimologie. 

                                                 
41 MUSIL, J.; KONRÁD, Z.; SUCHÁNEK, J.: Kriminalistika. 2 přepracované a doplněné vydání. Praha: 
C.H. Beck, 2004, 62 s. ISBN 80-7179-878-9 
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Tento obor je brán za součást kriminologie. Jelikož je oběť pokládána za významného 

činitele, neboť hraje důležitou roli v genezi a v prevenci kriminality a zaujímá podstatné 

právní postavení v trestním řízení, vyčlenila se na počátku 21. století  kriminalistická 

viktimologie jako relativně samostatný obor, který se zajímá o oběť jako zdroj 

informací o trestném činu potřebných pro jeho odhalení a objasnění.42  

Osobnost oběti dle Porady představuje fyzický a biologický objekt jako souhrn 

psychických vlastností a sociálních vazeb, které jsou významné pro tvorbu 

kriminalistických verzí o okolnostech událostí, o neznámém pachateli, o možných 

dalších obětech apod. Kriminalistická relevance oběti vychází ze skutečností, že oběť: 

• je nositelem materiálních a paměťových stop, 

• je původcem materiálních i paměťových stop (zanechává stopy daktyloskopické, 

trasologické, biologické a jiné na pachatelovi, na nástrojích a v materiálním 

prostředí události).43 

„Kriminalistka se ve vztahu k oběti trestného činu zaobírá problematikou 

podstaty, vzniku a podmínek uchování, zjišťováním, zajišťování, interpretace 

informačního obsahu a možností využívání stop materiálních nacházejících se na oběti a 

ve vztahu k stopám paměťovým se zaobírá problematikou dokumentování, způsoby 

prověřování jejich informačního obsahu a poskytnutí pomoci obětem při jejich vybavení 

a reprodukci, jakož i způsoby jejich využití v procesu objasňování trestných činů.“44 

Kvalita ideálních stop ve vědomí obětí je ovlivňována individuálními vlastnostmi 

a schopnostmi oběti jako subjektu vnímání, který je ukládá do paměti, třídí, dělá jejich 

selekci a současně přepracovává. Oběť je jediný subjekt schopný interpretovat a 

reprodukovat jejich informační obsah. To však nic nemění na skutečnosti, že 

kriminalistika (hlavně s využitím poznatků psychologie) vypracovává metody jak 

přispět k oživení, vybavení, kvalitativně dokonalejší a všeobecně srozumitelné 

reprodukci informací uložených v podobě paměťových stop ve vědomí člověka. 

Materiální stopy na oběti a vyvolané obětí obsahují kriminalisticky významnou 

                                                 
42 MUSIL, J., KONRÁD, Z., SUCHÁNEK, J.: Kriminalistika. 2 přepracované a doplněné vydání. Praha: 
C.H. Beck, 2004, 62 s. ISBN 80-7179-878-9 
43 PORADA, Viktor a kol.: Kriminalistická metodika vyšetřování. Plzeň:Aleš Čeněk, 2007. 132 s. ISBN 
978-80-7380-042-0 
44 PORADA, Viktor et. kol.: Kriminalistika (teorie, metody, metodologie). Plzeň: Aleš Čeněk, 2014. 132 
s. ISBN 978-80-7380-490-9. 
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informaci v určité, více anebo méně zakódované podobě a vyžadují si interpretaci svého 

informačního obsahu odborníkem anebo znalcem. Na rozdíl od stop paměťových může 

jejich dekódování provést jakýkoliv odborník anebo znalec, který disponuje 

odpovídajícími znalostmi, je schopný aplikovat adekvátně, vědecky podložené a obecně 

uznávané metody (a jim odpovídající postupy, prostředky, operace). Tyto poznatky a 

metody zkoumá, vypracovává a zdokonaluje kriminalistická technika a využívá při tom 

poznatky souvisejících vědeckých oborů, hlavně přírodních a technických věd.45 

 

Zmínila bych, že v rámci zkoumání obětí trestných činů se uplatňuje rovněž 

typologický přístup. Odborníci se snaží třídit získané empirické poznatky o obětech do 

příbuzných skupin (typů), které by uskutečnily rychlou a přehlednou orientaci ve 

velkém množství informací, které jsou dnes k dispozici. Pro vytváření klasifikačních 

schémat (typologií) je možné použít různá hlediska, proto existují různé typologie obětí. 

Čírtková uvádí jako nejvíce význačnou typologii oběti podle interakce „oběť – 

pachatel“ v době kolem spáchání trestného činu, která diferencuje 5 základních typů: 

• zúčastňující se oběť – velmi častá situace v případě násilných trestných činů, kterým 

předchází interakce mezi pachatelem a obětí, ovlivňující značnou mírou motivaci 

pachatele. 

• nezúčastňující se oběť – případ, kdy se pachatel s obětí před spáchaným trestným 

činem neznají a oběť nemá možnost postřehnout potenciální ohrožení. 

• provokující oběť – tento typ je typický pro oběti, které svým jednáním ovlivnily 

interakci s pachatelem. Provokující oběť v tomto případě podcenila nebezpečnost 

dané situace a záměrně se vystavila silně viktimogenní situaci. 

• latentní oběť – obvyklá situace pro špatně kontrolovatelné trestné činy s násilím, 

kdy oběť je neveřejná, tudíž újma není formálně známá. 

• nepravá oběť – stav, kdy se osoba stala obětí omylem, původně měl útok směřovat 

na jinou osobu. 

                                                 
45 PORADA, Viktor et. kol.: Kriminalistika (teorie, metody, metodologie). Plzeň: Aleš Čeněk, 2014. 132 
s. ISBN 978-80-7380-490-9. 
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3.4 Motiv 

Motivace je jednou z otázek, které jsou zkoumány při posuzování subjektivní 

stránky trestného činu. Dle Čírtkové je motivace „vnitřní duševní proces, který vzbuzuje 

určité chování, udržuje ho v chodu a zaměřuje ho na konkrétní cíl“.46 Řekla bych, že 

zjednodušeně se jedná o zkoumání toho, proč pachatel konal tak, jak konal.  

Motiv trestného činu je z hlediska trestního práva sice fakultativním znakem 

daného činu, ale zjištění motivu trestného činu má pro kriminalistické poznání a pro 

objasnění případu zásadní význam, protože je faktorem determinujícím způsob spáchání 

trestného činu vraždy a lze od něj rozvíjet další postup vyšetřování. V případě motivů 

jednání pachatelů vražd platí, že jsou variabilní, projevují se ve stopách a mohou 

ovlivňovat chování pachatele při vyšetřování. Je jich velmi mnoho a lze je rámcově 

shrnout do těchto kategorií:  

• vyplývající z konfliktů v mezilidských vztazích (např. vraždy ze žárlivosti, ze msty, 

z nenávisti), 

• zištné (např. vraždy loupežné, vraždy za účelem zmocnění se dědictví), 

• krycí – směřující k vyhnutí se trestní odpovědnosti (např. vražda svědka, policisty 

při přistižení pachatele při činu, při pronásledování, znásilnění), 

• sexuální (tzv. vraždy z vilnosti (projev sexuální deviace-sadismus), 

• z útrpnosti (euthanasie), 

• politické. 

Zcela specifické motivy se vyskytují u vražd novorozeného dítěte matkou (např. 

motiv neprovdané ženy před difamujícími společenskými důsledky narození 

nemanželského dítěte, vdaná žena se spořádanou rodinou nechce mít další dítě, otcem 

dítěte je muž jiné barvy pleti – Rom, černoch apod.).47 

  

                                                 
46 ČÍRTKOVÁ, Ludmila: Forenzní psychologie. 3. vyd. Plzeň:Aleš Čeněk, 2013. 81 s. ISBN 978-80-
7380-461-9. 
47 PORADA, Viktor a kol.: Kriminalistická metodika vyšetřování. Plzeň:Aleš Čeněk, 2007. 85 s. ISBN 
978-80-7380-042-0 
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Zdůraznila bych, jak uvádí Musil, že v posledních letech se objevují na 

kriminální scéně nové motivy vražd, jimiž jsou zejména: 

• vymáhání dluhů, 

• likvidace konkurence 

• likvidace spoluúčastníků nekalé obchodní činnosti z obavy před 

vyzrazením, 

• vynucování poslušnosti uvnitř zločinecké organizace, 

• rasová a národnostní nesnášenlivost 

• vydírání. 

 

K jednotlivým příkladům motivů zmiňuji i statistiku spáchaných vražd podle 

jednotlivých motivů v období 2011 – 2013, podle které můžeme jednoznačně označit 

vraždy motivované osobními vztahy jako ty nejčastější. 

 

graf č. 7 : Porovnání počtů vražd mezi roky 2011 – 2013 dle motivů. 
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4 Typické vyšetřovací situace 

Vyšetřovací situace je faktický stav vyšetřování v určitém okamžiku, kdy se má 

rozhodovat o dalším postupu vyšetřování. Zahrnuje jednak obsah a rozsah 

kriminalisticky relevantní informace, jednak souhrn podmínek, v nichž se uskutečňuje 

vyšetřování.“48 

 Vyšetřovací situace mají značný význam a výrazným způsobem ovlivňují, zda 

bude vyšetřování úspěšné. Samozřejmě nejdůležitějším faktem je kvalita a množství 

zanechaných stop, ale myslím si, že i když jsou k dispozici kvalitní stopy, vyšetřování 

může být neúspěšné z důvodů nepříznivých vyšetřovacích situací, jako např. že byla 

špatně zvolena technika či vyšetřovatel neměl dostatek času, či že svědkové vypovídali 

nepravdivě. Postup vyšetřování je navíc závislý na vývoji vyšetřovacích situací, tudíž 

změní-li se, je zapotřebí se tomu přizpůsobit a aplikovat jiné vyšetřovací metody či 

přerušit dosavadní a začít s novou.                                                                                                                               

Vyšetřovací situace rozlišujeme podle stupně jejich obecnosti na konkrétní 

vyšetřovací situace, jež se vytvářejí při vyšetřování jednotlivého případu a z jejich 

analýzy pak vyšetřovatel může usuzovat praktické závěry, a dále na typické vyšetřovací 

situace, které vznikají na počátku vyšetřování. Většina autorů (Rybář, Porada, Straus, 

Stach a kolektiv autorů Musil, Konrád, Suchánek) uvádí při vyšetřování vražd zejména 

ty situace, kdy pokaždé je podezření, že byla spáchána vražda, nicméně mrtvola buď 

nebyla nalezena, nebo sice byla nalezena, ale její totožnost nebyla známa, anebo byla 

nalezena a známe i její totožnost, nebo pak specifičtější klasifikace podle které se 

rozlišuje, jestli je obviněný znám či pachatel znám není: 

• existuje podezření, že byla spáchaná vražda, ale mrtvola nebyla nalezena 

Za tohoto stavu je velice obtížné prokázat, že byl spáchán trestný čin vraždy, 

neboť není k dispozici ten nejdůležitější informační zdroj, kterým tělo oběti a popřípadě 

stopy na něm je. Tato situace je typická v případech, kdy je osoba pohřešovaná či 

                                                 
48 MUSIL, J.: Úvod do kriminalistiky. 3.vydání. Praha: Vydavatelství PA ČR, 1999, 100 s. ISBN 80-
7251-019-3 
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nezvěstná49 a existují jisté faktory poukazující na možnost jejího násilného usmrcení, 

kterému nasvědčují zejména tyto okolnosti: 

o jsou nalezeny stopy svědčící o možnosti vraždy (např. v místnosti, kde 

se osoba nacházela, bylo objeveno velké množství krve či jiné 

biologické stopy) 

o existence konfliktů mezi pohřešovanou a jinou osobou (často se tak 

stává u osob s vlivným postavením)  

o nejsou zjištěny důvody, proč by pohřešovaná či nezvěstná osoba 

chtěla spáchat sebevraždu či změnit místo pobytu. 

 

• existuje podezření, že byla spáchaná vražda, mrtvola nebo její část byly 

nalezeny, ale nález nelze identifikovat 

K této situaci dochází následkem toho, že mrtvola je již ve značném stádiu 

rozkladu, nebyla nalezena na místě činu, není k dispozici šatstvo či jakékoliv předměty, 

které by pomohly identifikovat nalezené mrtvé tělo. Bohužel za těchto podmínek je 

velice nesnadné objasnit trestný čin. 

 

• existuje podezření, že byla spáchaná vražda, mrtvola nebo její část byly 

nalezeny, a nález lze identifikovat. 

V rámci této klasifikace zmiňuji též vyšetřovací situace podle Stacha, kdy může 

být vzneseno obvinění proti určité osobě, neboť je znám pachatel, který se k trestnému 

činu přizná, ale též jeho spáchání může popírat a poukazuje např. na možnost 

sebevraždy oběti nebo daný čin popisuje jako nešťastnou náhodu. Podotkla bych, že i 

když máme k dispozici pachatelovo doznání, je třeba jeho úmysl usmrtit jiného 

prokázat důkazními prostředky. Stach dále uvádí možnost, že pachatel je znám, ale je na 

útěku.50 Zde je důležité, aby se vyhlásilo pátrání a pachatel byl zadržen, a též aby se 

zabránilo případnému zahlazování stop či páchání dalšího trestného činu. Policie ČR 

                                                 
49 Zde má podstatný význam využití databáze pohřešovaných osob vedené Policejním prezidiem Policie 
České republiky. 
50 STACH, Jan:  Metodika vyšetřování vražd. 1. vyd. Praha: Vydavatelství PA ČR, 2005, 34 s. ISBN 80-
7251-194-7 
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navíc ve výjimečných případech zajišťuje konkrétním osobám (především svědkům) 

ochranu. 

4.1 Zvláštnosti počátečních úkonů 

Při vyšetřování vražd rozlišujeme ty vyšetřovací situace, které jsem již vylíčila 

v předešlé kapitole. Pro zjednodušení bych je rozdělila na dvě kategorie podle toho, zda 

došlo k nálezu mrtvoly či nikoliv. 51  Podle dané situace se postupuje odlišnými 

počátečními úkony, které v úvodu této kapitoly systematicky zmíním, a zaměřím se na 

počáteční úkony, jež je nutno učinit v případech, kdy je mrtvola nalezena (případně její 

část). Z nich je pak dle mého výjimečným a velmi důležitým úkonem ohledání místa 

činu či těla mrtvoly a budu se těmito úkony věnovat podrobněji.    

„Zvláštnosti počáteční vyšetřovací situace jsou projevem využití řady úkonů a 

opatření, které se liší nejen svým charakterem, ale i časovou posloupností kdy a v jakém 

rozsahu dojde k jejich předpokládanému nasazení, což je podmínkou pro včasné a 

efektivní odhalování a zajišťování zejména důležitých kriminalistických stop a jiných 

důkazů. Je podmínkou pro udržení situace na místě události, která účinně a 

v požadovaném rozsahu zabrání jejich znehodnocení či dokonce zničení. Pro rozhodnutí 

a následné provedení konkrétních prvotních kriminalistických a operativně pátracích 

úkonů mnohdy výrazným způsobem napomůže znalost zvláštností právě počáteční 

vyšetřovací situace. Podstatné odlišnosti v povaze počáteční vyšetřovací situace jsou 

způsobeny právě tím faktem, zda mrtvola chybí, nebo je nalezena, a tím se liší úkony, 

které budou využity.“52 Jedná se o případy, kdy: 

 

• mrtvola nebyla dosud nalezena 

Specifické případy pohřešovaných osob, kdy mrtvé tělo není nalezeno, a tak 

počáteční operativně pátrací a vyšetřovací úkony se zaměřují k nalezení této osoby. 

 

                                                 
51 MUSIL, J.; KONRÁD, Z.; SUCHÁNEK, J.: Kriminalistika. 2 přepracované a doplněné vydání. Praha: 
C.H. Beck, 2004, 428-429 s. ISBN 80-7179-878-9 
52 RYBÁŘ, Miroslav: Kriminalistika – Metodika vyšetřování vybraných druhů trestných činů. 1. vydání. 
Plzeň: Vydavatelství NAVA-Nakladatelská a vydavatelská agentura, 2008, 128 s. 
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Za typické počáteční úkony se považují zejména: 

o výslech oznamovatele a osob, zejména členů rodiny, k zjištění informace o 

době, od které osoba pohřešuje  

o pátrání po pohřešované se zaměřením do míst posledního a předpokládaného 

pobytu pohřešované osoby 

o prohlídka bytu a pracoviště pohřešované osoby s cílem nalezení 

pravděpodobných stop po jejím násilném usmrcení 

o prověřování majetkových poměrů, zjišťování a prověřování skutečností 

svědčících o životním stylu pohřešované osoby 

o zadržení a prověření korespondence adresované pohřešované osobě.53 

o policejní orgán v případě oznámení (zpravidla se jedná o „oznámení občanů 

o náhlém zmizení určité osoby za okolností odůvodňujících podezření 

z úmyslného usmrcení“ 54), že se pohřešuje osoba a jsou důvodné obavy, že 

by mohl být na ni spáchán trestný čin (např. na základě indicie, že 

podnikatel odešel z domu s velkou finanční částkou a již se nevrátil či byl 

nalezen opuštěný automobil pohřešované osoby) v prvé řadě vyslechne 

oznamovatele a též osoby blízké pohřešované osobě. Cílem těchto 

výslechů je získat co nejvíce informací – kdy byla pohřešovaná osoba 

naposledy spatřena, kde byla naposledy spatřena, jestli před svým odchodem 

oznámila, kam odchází, též se zjišťuje vztah pohřešované osoby 

k oznamovateli, osobám blízkým (při výslechu se musí mít stále na paměti, 

že i když se jedná o osobu, která upozorňuje na možný trestný čin, může být 

ona sama pachatelem. Výpovědi z těchto výslechů se pro ověření jejich 

věrohodnosti musí podrobit důkladné prověrce.). Dále se výslech zaměřuje 

na otázky ohledně identifikace pohřešované osoby, zdravotní stav a 

společenské vztahy. 

                                                 
53 RYBÁŘ, Miroslav: Kriminalistika – Metodika vyšetřování vybraných druhů trestných činů. 1. vydání. 
Plzeň: Vydavatelství NAVA-Nakladatelská a vydavatelská agentura, 2008, 128 s. 
54 MUSIL, J.; KONRÁD, Z.; SUCHÁNEK, J.: Kriminalistika. 2 přepracované a doplněné vydání. Praha: 
C.H. Beck, 2004, 428-429 s. ISBN 80-7179-878-9 
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Na základě získaných informací se vyhlašuje pátrání po pohřešované osobě. 

Způsob práce při pátrání upravuje Závazný pokyn policejního prezidenta o pátrání, 

který též stanoví, že pohřešovanou osobou je zejména: 

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

jejího pobytu a není podezřelou, 

o svěřenec školského zařízení pro výkon ústavní výchovy a preventivně 

výchovné péče, který má soudem nařízenou ústavní výchovu a školským 

zařízením bylo učiněno oznámení o jeho útěku, 

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

opustil azylové zařízení.55 

Ve vymezených místech při organizování pátracích akcích se využívá pomoci 

služebních psů, speciální jednotky, služeb a v co největší míře by se měla zapojit i 

veřejnost pomocí médií (například databáze pohřešovaných osob na webových 

stránkách Policie České republiky, která obsahuje záznamy z aktivní pátrací evidence 

Policie České republiky56). Též existuje počítačově vedený policejní informační systém 

pro pátrání po hledaných a pohřešovaných osobách – PATROS. „Evidence PATROS, 

v níž jsou registrovány osoby, po kterých bylo na území České republiky vyhlášeno 

pátrání. Jde o pátrání po hledaných a pohřešovaných osobách a o zjišťování totožnosti 

neznámých osob, mrtvol a kostrových nálezů. Obsahem evidence jsou identifikační 

údaje osoby včetně jejího popisu a formací o minulé trestné činnosti, údaje o jejím 

bydlišti, zaměstnání a další. Evidence je určena především k využití při pátrací činnosti 

pracovníků služby kriminální policie i pro práci policejních hlídek v terénu.“57  

 

Dalším počátečním úkonem je ohledání bytů, nebytových prostor a pracoviště 

pohřešované osoby, aby se popřípadě našly předpokládané stopy vraždy či se 

shromáždily další relevantní informace z korespondence (například jestli pohřešovaná 

nezanechala dopis na rozloučenou), prohledávají se telefonní seznamy a počítače za 

účelem nalezení dalších osob, s kterými se osoba stýkala. 

                                                 
55 Závazný pokyn policejního prezidenta č. 28/2009 ze dne 27.2.2009 o pátrání 
56 http://aplikace.policie.cz/patrani-osoby/PatraniMedia.aspx 
57 MUSIL, J.; KONRÁD, Z.; SUCHÁNEK, J.: Kriminalistika. 2 přepracované a doplněné vydání. Praha: 
C.H. Beck, 2004, 389 s. ISBN 80-7179-878-9 
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Dále se provádějí úkony, jimiž se zjišťují informace o způsobu života, stycích 

a o majetkových poměrech pohřešované osoby. Též se zadržuje korespondence, jež 

dochází na jméno pohřešované osoby.  

 

Případ, kdy nebyla nalezena mrtvola, se stal v roce 2008 v Ústí nad Labem – 

městské části Vaňov. Jednalo se o případ, kdy pan Petr J. po předchozím slovním a 

fyzickém napadení v úmyslu usmrtit paní Vlastu F. v ji jejím bytě opakovaně udeřil do 

oblasti hlavy ruční bicí zbraní (tzv. boxer). Oběť v důsledku napadení na místě zemřela. 

Pachatel následně omyl krevní stopy a z bytu odešel. Téhož dne se ještě vrátil, aby tělo 

poškozené schoval pod postel v ložnici, znovu byt opustil a v ranních hodinách se opět 

vrátil na místo činu a tělo odvezl v kufru automobilu a následně vhodil do plastového 

kontejneru na komunální odpad v Ústí nad Labem. Po paní Vlastě F. se vyhlásilo 

pátrání a byly vyslechnuty osoby blízké. Navíc byly zahájeny pátrací akce (například 

pátrací akce potápěčů Zásahové jednotky Policie ČR Správy Severočeské kraje, též byly 

prováděny kontroly rybníků, vodních nádrží a okolí – vše s negativním výsledkem) a 

byly získány stopy DNA v bytě poškozené (I když pachatel krevní stopy omyl, 

prostředkem Blue Star, chemickou látkou, kterou se provádí orientační zkouška na 

přítomnost krve, byl učiněn pokus o vyvolání krevních stop, jenž byl pozitivní, a tím byly 

zajištěny stěry z podlahy a získány stopy DNA shodující se s DNA profilem obviněného.) 

Navíc na základě výslechů byl zadržen pan Petr J., který při výslechu označil místo a 

kontejner na komunální odpad, kam měl uložit tělo poškozené. Pan Petr J. byl uznán 

vinným a odsouzen.  

 

• mrtvola byla nalezena 

V situaci, kdy je nalezeno tělo mrtvoly či její části, je snaha zejména o určení 

totožnosti oběti, příčiny smrti, mechanismu usmrcení, způsobu spáchání činu,  motivu 

atd. V těchto případech jsou prvotními úkony zejména: 

o výslech oznamovatele 

o výslechy osob zemřelé osobě blízkých 

o rekognice mrtvoly 
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o ohledání místa nálezu mrtvoly a místa činu  

o pronásledování pachatele po čerstvé stopě 

o soudně lékařská expertíza 

 

Případ, kdy byla nalezena mrtvola, ale pachatel byl neznámý, se stal v roce 2003 

v Ústí nad Labem – městské části Krásné Březno. V podzemních garáží bylo nalezeno 

tělo pana Valerije G (ukrajinského příslušníka), ale bohužel případ pro nedostatek 

důkazů bylo trestní řízení odloženo. Nakonec v roce 2010 na základě nových důkazů 

bylo zjištěno, že se jednalo o nájemní vraždu a pachatelé byli dopadeni.  

 

 

Bohužel případ, kdy do dnešního dne nebyl dopaden pachatel, i když se našla 

mrtvola, se stal dne 22.10.2009 v Praze. Tohoto dne bylo telefonicky oznámeno, že 

64letá Helena K., která pravidelně každé ráno doprovázela dceru kamarádky do školy 

se v ten den z neznámých důvodů k ní domu nedostavila. Známá výše jmenované pojala 

podezření, že se paní Heleně K. mohlo něco přihodit. Strážníkům Městské policie, kteří 

se dostavili oznámení prověřit, na zvonění a klepání taktéž nikdo neotevřel. Provedli 

obhlídku domku ze zadní strany. Neuzamčenou brankou vstoupili do zahrádky a prošli 

do domu. Na chodbě nalezli ležet mrtvou paní Helenu K., v tratolišti krve, bez známek 

života. Přivolaný lékař konstatoval smrt a jako příčinu smrti uvedl frakturu lebky, 

zhmoždění mozku, způsobenou násilným jednáním jiné osoby. V Ústavu soudního 

lékařství v Brně soudní znalci jednoznačně zjistili, že mrtvá zemřela násilnou smrtí 

způsobenou jinou osobou. Na základě podezření ze spáchání vraždy bylo provedeno 

prvotní ohledání místa činu a byly zajištěny nejrůznější stopy. Bohužel jak jsem již 

uvedla výše, pachatel nebyl zatím dopaden. 58 

      

 

 

                                                 
58 MATOUŠEK, Vladimír: Loupežná vražda. Kriminalistický sborník č. 1/2013 
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„Nejčastějšími podněty k zahájení procesu vyšetřování vražd jsou  zejména: 

o oznámení občanů o nálezu mrtvoly s příznaky násilného usmrcení, o 

výskytu části mrtvoly, oznámení vraždy očitým svědkem či svědky, 

o oznámení pracovníků zdravotní služby v případech, kdy byla k ošetření 

přivezena osoba s vážným zraněním či ve stavu nasvědčujícím, že jde o 

zásah jiné osoby, 

o oznámení organizací o okolnostech nasvědčujících spáchání trestného 

činu (např. podezřelé úmrtí zaměstnance, hosta ubytovacího zařízení), 

o oznámení samotného pachatele, ke kterému obvykle dochází u pachatelů 

nepřipravovaných vražd,  

o zjištění operativně pátracích pracovníků v souvislosti s výkonem služby 

nebo při vyšetřování jiné trestné činnosti.“59 

 

Přijetí oznámení o spáchání trestného činu: 

Dne 19.6.2007 oznámil telefonicky na Okresním ředitelsví Policie ČR ve Znojmě 

37letý vietnamský občan Dinh Van T., že v herně v hotelovém komplexu Dukla ve 

Znojmě na ul. Dukelských hrdinů nalezl bez známek života pobodaného 35letého 

vietnamského občana Thung Bui H., který tam přes noc pracoval jako barman. 

Operační důstojník neprodleně na místo vyslal policisty Obvodního oddělení Policie ČR 

Znojmo k zajištění místa činu a k podchycení informací případných svědků. Na místo 

přijela výjezdová skupina Okresního ředitelství Policie ČR Znojmo, krajská výjezdová 

skupina S JmK a kriminalističtí experti OKTE. Přivolaný lékař u mrtvého konstatoval 

smrt v důsledku bodnořezných poranění do hrudníku, zad a krku. Vrchní komisař ve 

smyslu § 158 odst. 3 TŘ zahájil úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání 

trestného činu vraždy. 

                                                 
59 KONRÁD, Zdeněk a kol.: Metodika vyšetřování jednotlivých druhů trestných činů. Praha: 
Vydavatelství PA ČR, 1994, 66 s. ISBN 80-901923-0-0 
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4.2 Výslech oznamovatele a osob blízkých 

„Úkolem výslechu  je získat úplnou a pravdivou výpověď o vyšetřované události, 

tj. takové informace, které odpovídají objektivní skutečnosti, tzn. tomu, co se skutečně 

stalo.“60 

Během výslechu se kriminalisté drží jistého taktického postupu, kdy se především 

snaží navázat kontakt s vyslýchaným a získat si jeho důvěru, stále musí analyzovat jeho 

výpověď (např. porovnat s výpovědi jiného svědka, s tím, co bylo již zjištěno, či jak se 

vyjádřil znalec), aby měli určité pojetí o tom, zda je výpověď pravdivá a úplná. Dále se 

snaží pomoci, aby si vyslýchaný vzpomenul na přesná fakta, nebo naopak, pokud má 

pocit, že vyslýchající vypovídá lživě, přesvědčit ho o neúčelnosti a škodlivosti lži. 

Navíc by měli sledovat i vnější projevy dotyčné osoby jako je červenání, třes v rukou, 

pocení, a podle toho usuzovat momentální stav člověka a hodnotit tak chování 

vyslýchaného.  

4.2.1 Výslech oznamovatele 

Při výslechu je oznamovatel tázán zvláště na to, za jaké situace a v jaké době 

mrtvolu objevil, jestli nalezl v okolí nějaké předměty (např. zbraň), zda mrtvou osobu 

znal a jestli nezahlédl pachatele (za této situace by byl tázán přímo i na osobu pachatele, 

jeho identifikační rysy a popis páchání trestného činu). 61  Vražda je nejčastěji 

oznamována telefonicky. 62 

4.2.2 Výslech osob zemřelé osobě blízkých 

V případě, že je mrtvola nalezena a je známa její totožnost, vyslechnou se osoby 

blízké - nejen rodinní příslušníci, ale i osoby s blízkým vztahem k osobě mrtvé. Výslech 

se v těchto případech zaměřuje na vztahy, jakým způsobem zemřelá osoba žila, kde byla 

zaměstnána, jaké měla majetkové poměry, jestli měla nějaké plány do budoucna a kdy 

                                                 
60 TIPLICA, Mircea a kol.: Kriminalistická taktika. 2 upravené vydání. Praha: Vydavatelství PA ČR, 
1999, 64 s. ISBN 80-7251-007 
61 MUSIL, J.; KONRÁD, Z.; SUCHÁNEK, J.: Kriminalistika. 2 přepracované a doplněné vydání. Praha: 
C.H. Beck, 2004, 431 s. ISBN 80-7179-878-9 
62 Doporučený seznam otázek, na které se dotázat oznamovatele vraždy viz. CHMELÍK, Jan a kol. 

Rukověť kriminalistiky. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2005. 324-326 s. 
ISBN 80-86898-36-0 
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byla spatřena naposledy. Je třeba vézt výslech citlivě. Jak jsem již výše uvedla, je třeba 

brát v potaz, že i když se jedná o osoby blízké, můžou být i ony pachatelem.  

4.2.3 Prověrka výpovědi na místě 

Podotkla bych, že kriminalistická a soudní praxe poukazuje na to, že výpovědi 

bývají často nepřesné. Kriminalisté proto upřednostňují prověřování pravdivosti 

jednotlivých kriminalisticky a právně důležitých skutečností, jestli odpovídají 

objektivní realitě. Porovnávají se jednotlivá podstatná fakta uváděná ve výpovědi 

s výsledky různých expertních zkoumání, s výsledky vyšetřování či výpovědi jiných 

osob. Této metody se využívá hlavně v případech, kdy se podezřelý doznal k činu, ale 

nebyl dostatek dalších důkazů, v případech tvrzení proti tvrzení nebo v případě kdy se 

výpovědi svědků zdály kriminalistům nevěrohodné. Prověrka výpovědi na místě63 

spočívá ve srovnávání dříve učiněné výpovědi s momentální objektivní situací místa a 

na něm se nacházejících objektů, přímo demonstrovaných dříve vyslechnutou osobou. 

„D říve vyslechnutá osoba: 

• ukáže místa a objekty spojené s vyšetřovanou událostí, 

• popíše na místě okolnosti potřebné k objasnění vztahu určitých objektů 

k vyšetřované události, 

• demonstruje některé činnosti (pokud je demonstrace potřebná) 

• přičemž vyšetřující: 

• zkoumá ukázané místo a objekty, 

• porovnává dříve učiněnou výpověď s faktickou situací místa, 

• dokumentuje průběh a výsledky prověrky výpovědi na místě.“ 64 

 

 

                                                 
63 Konrád ji definuje jako specifickou metodu kriminalistické praxe, kterou se získávají kriminalisticky a 
právně relevantní informace srovnáváním dříve učiněné výpovědi s momentální objektivní situací místa a 
na něm se nacházejících objektů, přímo demonstrovaných dříve vyslechnutou osobou.  
64 KONRÁD Zdeněk. Prověrka výpovědi na místě. Praha: Vydavatelství PA ČR, 2006. 28-29 s. ISBN 80-
7251-221-8 
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Význam spočívá zejména v prověření, upřesnění a konkretizaci údajů uvedených 

ve výpovědi. Cílem je tzv. verifikace - objektivizace, upřesnění či vyvrácení učiněné 

výpovědi, vzhledem k reálné existenci určitého místa, objektů a situace na tomto 

místě.65 

 

Případ vraždy, kdy vraždili dva mladiství, kteří se k trestné činnosti doznali, první 

z nich ale uváděl odlišný motiv jejich jednání, což mělo velký vliv na právní posouzení 

případu. Oba potvrdili, že barmana znali, neboť byli předtím několikrát v herně. 

Doznali, že poškozeného oba dva bodali noži, které si přinesli dopředu s sebou. Ale ve 

zbývajících bodech trestné činnosti uváděli odlišné verze. Tudíž byla nařízena prověrka 

na místě, neboť po skončení výslechu oba prohlásili, že jsou ochotni ukázat místa, kam 

odhodili své oblečení, obuv a odcizené klíče a nože. Za přítomnosti obhájců obou 

mladistvých obviněných, tlumočníka a státního zástupce provedl vrchní komisař 

prověrku na místě podle § 104e TŘ. Účelem vyšetčovacího úkonu bylo určit a 

zaznamenat trasu, kudy mladiství z místa činu šli a prověřit místa, kde zahodili 

oblečení, obuv a odcizené klíče. 

 

4.3 Rekognice mrtvoly 

Musil uvádí, že se jedná o „samotnou metodu kriminalistické praktické činnosti, 

spočívající v opětovném poznání dříve vnímaného objektu poznávající osobou s cílem 

ztotožnění objektu.“66 Dle TŘ se rekognice „koná, je-li pro trestní řízení důležité, aby 

podezřelý, obviněný nebo svědek znovu poznal osobu a určil tím její totožnost.“67 Jde 

tedy o specifickou metodu kriminalistické praxe (v trestním řízení je trestně-procesním 

úkonem) založenou na tom, že ztotožňující osoba znovu poznává konkrétní osobu. 

                                                 
65 též je upravena trestním řádem jako samostatný vyšetřovací úkon v §104e, kde se uvádí, že prověrka na 
místě se koná, je-li zapotřebí za osobní přítomnosti podezřelého, obviněného nebo svědka doplnit nebo 
upřesnit údaje důležité pro trestní řízení, které se vztahují k určitému místu. 
66 MUSIL, J.; KONRÁD, Z.; SUCHÁNEK, J.: Kriminalistika. 2 přepracované a doplněné vydání. Praha: 
C.H. Beck, 2004, 345 s. ISBN 80-7179-878-9 
67 Zákonná úprava rekognice je v § 104b TŘ  
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Výsledky takto získané jsou významné pro stanovení a specifikaci operativně pátracích 

a vyšetřovacích verzí, v trestním řízení pak pro dokazování. 68 

V případě znovupoznání mrtvé osoby se mrtvé tělo ukazuje samostatně (oproti 

poznávání a určování totožnosti živé osoby, kde se musí objekt ukazovat mezi nejméně 

třemi osobami). Rekognice mrtvoly in natura je nejčastějším úkonem, který se 

požaduje po příbuzných či osob blízkých, jelikož se míní, že právě ony jsou schopny 

nejlépe mrtvé tělo identifikovat. Poznávající osoby se mohou podrobit i rekognici 

podle fotografie, jelikož jim může být nepříjemné vidět zohyzděné tělo či tělo 

v hnilobném procesu.69 

4.4 Ohledání   

Velice důležitým úkonem, kterému se budu věnovat podrobněji je ohledání. 

„Ohledání je specifická kriminalistická metoda, kterou se na základě bezprostředního 

pozorování zkoumá, hodnotí a podchycuje materiální situace nebo stav objektů majících 

vztah k prověřované události za účelem jejího poznání a získání důkazů, jakož dalších 

informací důležitých pro trestní řízení.“70 

Ohledání se koná za účelem zjištění skutečností důležitých pro objasnění věci 

přímým pozorováním. Jde o bezprostřední pozorování konkrétního subjektu, kterým je 

jakýkoliv orgán činný v trestním řízení, ale nejčastěji jím bývá konkrétní policista. Ten 

prostřednictvím svých smyslových orgánů poznává určitá fakta na místě samém, 

zkoumá je, hodnotí a předepsaným způsobem podchycuje. Jedná se o přímé svědectví 

události.  

Význam ohledání se zakládá zejména na možnosti bezprostředního studia 

situace, prostředí nebo stavu jednotlivých objektů za účelem zjištění charakteru a 

okolností prověřované události či jevu, v němž je spatřován trestný čin, dále pak 

nalézáme, zkoumáme a hodnotíme stopy, věcné a listinné důkazy. Obzvláště pak 

získáme základní údaje pro organizaci a plánování vyšetřování i pro operativně pátrací 

                                                 
68 TIPLICA, Mircea a kol.: Kriminalistická taktika. 2 upravené vydání. Praha: Vydavatelství PA ČR, 

1999, 89 s. ISBN 80-7251-007 
69MUSIL, J.; KONRÁD, Z.; SUCHÁNEK, J.: Kriminalistika. 2 přepracované a doplněné vydání. Praha: 

C.H. Beck, 2004, 345-353s.  ISBN 80-7179-878-9  
70 NĚMEC, Miroslav a kol.: Ohledání a práce na místě činu. Praha: Policejní akademie České republiky 

v Praze, 2010. 9 s. ISBN 978-80-7251-337-6.  
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činnost. V neposlední řadě pak odhalujeme příčiny a podmínky, které trestnou činnost 

či prověřovanou událost umožnily nebo k ní napomáhaly.71 Důležitost metody ohledání 

je navíc dána i tím, že se jedná též o procesní úkon upravený v trestním řádu72. 

Respektive v § 89/2 TŘ je stanoveno, že ohledání se považuje za důkaz, a podrobněji je 

upraveno v § 113 TŘ, kde se uvádí, že se koná, mají-li být přímým pozorováním 

objasněny skutečnosti důležité pro trestní řízení.  

Ohledání se řídí zásadami, které je třeba dodržovat, a buď hovoříme jen o 

základních zásadách73 či je rozdělujeme na obecné a specifické zásady. 

Obecné zásady jsou především aktivnost, rychlost, objektivnost a úplnost. 

Znamená to, že policisté musí pracovat samostatně a iniciativně, aby odhalili a 

vyhledali všechny potřebné stopy související s trestnou činností dle daných pravidel - 

kriminalistickotaktických doporučení a v mezích zákona, a vše by mělo být prováděno 

okamžitě po příjezdu na místo. Platí, že způsob ohledání se nařídí v rámci přípravy 

ohledání u prvotní obhlídky situace na místě, a je dáno, že by se již v průběhu 

vyšetřování neměl měnit. Specifické zásady pak jsou především neodkladnost a 

neopakovatelnost ohledání. V § 160/4 TŘ se uvádí, že „neodkladným úkonem je takový 

úkon, který vzhledem k nebezpečí jeho zmaření, zničení nebo ztráty důkazu nesnese z 

hlediska účelu trestního řízení odkladu na dobu, než bude zahájeno trestní stíhání. 

Neopakovatelným úkonem je takový úkon, který nebude možno před soudem provést. V 

protokolu o provedení neodkladného nebo neopakovatelného úkonu je třeba vždy uvést, 

na základě jakých skutečností byl úkon za neodkladný nebo neopakovatelný 

považován.” Odlišnost mezi neodkladností a neopakovatelností úkonů mezi policií a 

orgány justice vidím v tom, že policejní orgán musí jako první kriminalistickými 

metodami v mezích zákona nalézt a zajistit stopy, a až pak tyto zpracované informace 

může předložit orgánům justice, aby sloužili jako důkazy v trestním řízení. Činnost 

policie tudíž limituje budoucí činnost justičních orgánů.74 Znamená to, že ohledání má 

                                                 
71 NĚMEC, Miroslav a kol.: Ohledání a práce na místě činu. Praha: Policejní akademie České republiky 

v Praze, 2010. 9 s. ISBN 978-80-7251-337-6.  
72 §113 TŘ: Ohledání se koná, mají-li být přímým pozorováním objasněny skutečnosti důležité pro trestní 
řízení. K ohledání se zpravidla přibere znalec. 
73 srovnání  NĚMEC, Miroslav: Kriminalistická taktika pro policisty. Praha: EUROUNION, s.r.o., 2004, 
109 s. ISBN 80-7317-036-1, CHMELÍK, J.: Ohledání místa činu. 2. přepracované vydání. Praha: PČR 
Úřad vyšetřování  pro Českou republiku, 1999, 13 s. 
74 Policejní orgány se ve své činnosti neřídí pouze trestním zákonem a trestním řádem, ale také zákonem 
č. 273/2008 Sb. o Policii České republiky a v návaznosti na něj dalšími prováděcími právními předpisy. 
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být provedeno co nejdříve, jelikož stopy podléhají změnám, které mají negativní vliv na 

kvalitu těchto stop, jelikož je zde možnost postupného zániku či deformaci stop ve 

vědomí osob, a především má být provedeno tak, aby nemuselo být opakováno. Též 

bych jako důležitou zásadu zmínila, že ohledání by mělo být řízeno jediným vedoucím 

výjezdové skupiny a informace se musí sbíhat v jednom místě u jednoho policisty a ze 

stejného místa, od stejného policisty, musí vycházet pokyny. Poslední ze specifických 

zásad je nezastupitelnost ohledání. Tento princip spočívá v tom, že daná fakta získaná 

ohledáním lze zjistit jen na místě činu. 

Podle charakteru ohledávaného objektu rozlišujeme druhy ohledání: 

• ohledání místa činu 

• ohledání místa mimořádné události 

• ohledání jiných kriminalisticky významných míst 

• ohledání mrtvoly a místa jejího nálezu 

• ohledání předmětů 

• ohledání stop 

• ohledání dokumentů 

• ohledání výpočetní techniky 

• ohledání zvířat 

• ohledání těla živé osoby 

 

I když se budu věnovat především ohledání místa činu a ohledání mrtvoly a jejího 

nálezu, zmiňuji téměř veškeré druhy, jelikož při ohledání místa vraždy může být 

prováděno skoro vše. 
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4.4.1 Ohledání místa činu 

Místem činu se v širším slova smyslu rozumí místo činnosti pachatele 

(kdybychom vycházeli z užšího slova smyslu, jednalo by se pouze o místo, kde byl 

trestný čin spáchán, kde však nejsou zahrnuty okolnosti přípravy pachatele na spáchání 

trestného činu nebo kde například oběť sledoval).   

Ohledání místa činu zahrnuje následující fáze: 

• provedení prvotních a neodkladných úkonů 

• přípravu ohledání 

• vlastní ohledání 

• závěr (vyhodnocení výsledků) ohledání 

Jsou to úkony, které výrazným způsobem umožňují odhalit kriminalistické stopy 

a jiné věcné důkazy a přispívají k objasnění dalších relevantních skutečností. Podle 

Němce je ohledání místa činu kriminalistickou metodou a procesní úkonem, při kterém 

zákonem stanovený orgán bezprostředním pozorováním a za pomoci dalších metod 

zjišťuje, zkoumá a podchycuje materiální situaci na místě činu, stopy, předměty a 

dokumenty, které mohou být věcnými nebo listinnými důkazy, na jejichž základě 

mohou být odůvodněně stanoveny okolnosti důležité pro trestní řízení.75 Dalo by se řící, 

že během ohledání se poznává, co a v jakém pořadí se stalo. Zajištěné stopy mohou 

dovést k pachateli a následně soudu ty samé stopy umožní spravedlivě rozhodnout o 

vině a trestu. 

 Vše upravuje vnitřní pokyn ZPPP č. 100/2001, ke kriminalistickotechnické 

činnosti Policie České republiky, který upravuje kriminalisticko-technický a s tím 

spojený kriminalistickotaktický postup policejních orgánů při vyhledání, ohledání a 

zajištění místa činu, předmětů a stop. Předpis upravuje způsob provádění činnosti a 

úkonů výlučně ve vztahu k subjektům uvnitř Policie ČR.  

4.4.1.1 Prvotní zásah na místě činu  

Jakmile policista dorazí na místo činu je povinen provést tzv. neodkladná 

zajišťovací opatření. Těmito úkony prvotního zásahu je zejména překažení probíhající 
                                                 
75 NĚMEC. Miroslav a kol.: Ohledání a práce na místě činu. Praha: Policejní akademie České republiky 
v Praze, 2010. 19 s. ISBN 978-80-7251-337-6.  
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trestné činnosti a zajištění osoby přitom přistižené, poskytnutí první pomoci a zajištění 

lékařského ošetření zraněným osobám, zabezpečení místa činu proti možnému 

nebezpečí, bezprostřední pronásledování osoby podezřelé ze spáchání trestného činu a 

její zadržení, pátrání po tzv. horké stopě s cílem zajistit pachatele, předměty či jiné 

důkazy, zjištění totožnosti všech účastníků, poškozených a dalších svědků události a 

podle okolností i zajištění jejich přítomnosti na místě činu do příchodu policejního 

orgánu odpovědného za ohledání místa činu, dále pak předběžné zajištění místa činu, 

předmětů a stop, jeho vymezení, označení a uzavření před vstupem dalších osob 

(policisté vymezí místo činu pásku s nápisem „POLICIE VSTUP ZAKÁZAN“ a 

nepřetržitě místo střeží, aby na něj nevstoupila nepovolaná osoba). Též se provedou 

úkony k uchování předmětů a stop, které by mohly být do příchodu policejního orgánu 

poškozeny, a splnění povinnosti hlásné služby.76  

4.4.1.2 Příprava ohledání místa činu 

Pro zajímavost uvádím, že existuje perspektivní příprava, během níž se 

policisté teoreticky a prakticky připravují pod vedením zkušených kolegů. 

Bezprostřední příprava však představuje z hlediska praxe podstatnější část a obsahuje 

organizační opatření před výjezdem na místo činu a po příjezdu na místo činu. Prvotní 

fázi zahrnuje samotné rozhodnutí o výjezdu na místo činu na základě vyhodnocení 

informací, které jsou k dispozici, dále pak opatření k zajištění daného místa a zabránění 

vzniku dalších škod, zajištění, aby byli přitomni účastníci události, a hlavně vytyčení 

prostředků, které budou použity k ohledání, a vybrání specialistů pro provedení daného 

úkonu. Po příjezdu na místo samé se pak poskytuje případná pomoc zraněným osobám 

a provádí se další opatření (například provedení dalších prvotních neodkladných úkonů 

či stanovení dalších osob, které by se měly ohledání místa zúčastnit).  

4.4.1.3 Metodika ohledání místa činu 

„Metodika ohledání místa činu nám dává obecný návod, jak za konkrétní situace 

na určitém místě činu využít jednotlivé metody ohledání místa činu k úspěšnému 

provedení ohledání v souladu s jednotlivými zásadami a splnit tak konkrétní úkol – tedy 

                                                 
76 NĚMEC. Miroslav a kol.: Ohledání a práce na místě činu. Praha: Policejní akademie České republiky 
v Praze, 2010. 20 s. ISBN 978-80-7251-337-6. 
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objektivně, úplně a včas zjistit, zajistit a pro potřeby trestního řízení dokumentovat tzv. 

konečnou strukturu místa činu v době našeho příchodu.“ 77 

 Doporučují se tři základní fáze postupu: 

• orientační ohledání místa činu 

• podrobné ohledání místa činu 

• závěrečná fáze ohledání místa činu. 

Nejdříve se policejní orgán obeznámí se situací, aby mohl určit další postup a 

sestavit plán ohledání. Přidělí jednotlivé úkony jednotlivým policistům, a ti pak 

zajistí pachové stopy (uvede se služební pes na pachovou stopu), fotografickou 

dokumentaci a předběžně zajistí i předměty a stopy, které by mohly být 

znehodnoceny (především mikrostopy, biologické, daktyloskopické a trasologické 

stopy). Důležité je uvést, že jde o statické ohledání – předměty a stopy jsou 

fixovány v poloze, v níž byly v době příchodu na místo činu.  

Na základě tohoto orientačního postupu rozhodne vedoucí o provedení 

podrobného ohledání a stanoví, jaký způsob práce a jaké konkrétní úkony budou 

provedeny. Kriminalistická taktika má několik základních taktik, zejména pak 

provádět vše ve směru pohybu pachatele, a doporučuje tento proces provádění již 

neměnit. 78 

Pro představu uvádím příklad postupu z praxe: provede se ohledání okolí a těla 

Jiřího J. S jeho následnou prohlídkou přítomným soudním lékařem. Po ohledání 

okolí a těla se bude postupovat po komunikaci, tj.ulicí Smrkovou do ulice Na 

Ladech,  a poté vstupní brankou do rodinného domku, kde měl Jiří J. trvalé bydliště. 

Šlo o vzdálenost cca 65 metrů. Již při výjezdu na místo činu si kriminalisté 

telefonicky vyžádali přítomnost znalce z oboru zdravotnictví odvětví soudního 

lékařství z Ústavu soudního lékařství a toxikologie Všeobecné fakultní nemocnice 

v Praze, který na místo činu přijel v průběhu ohledání. Při vlastním ohledání těla 

Jiřího J. a nejbližšího okolí se podařilo zajistit 6 stop. Šlo o osobní věci mrtvého 

                                                 
77 NĚMEC. Miroslav a kol.: Ohledání a práce na místě činu. Praha: Policejní akademie České republiky 
v Praze, 2010. 25 s. ISBN 978-80-7251-337-6. 
78 NĚMEC. Miroslav a kol.: Ohledání a práce na místě činu. Praha: Policejní akademie České republiky 
v Praze, 2010. 26-28 s. ISBN 978-80-7251-337-6. 
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v ledvince, kterou z jeho těla sejmul zasahující lékař. Dále policisté nalezli nedaleko 

mrtvého těla mobilní telefon patřící zavražděnému. Z pod nehtů levé a pravé ruky 

oběti byly zajištěni stěry na tampony Dispolab. Po provedené prohlídce těla Jiřío J. 

se znalec vyjádřil, že pravděpodobnou příčinou smrti je vykrvácení z ostrých 

poranění navenek, a pravděpodobně i zakrvácení tělesných dutin s pravděpodobným 

poraněním důležitých orgánů, zejména srdce a cév. Dále konstatoval, že si poranění 

nemohl poškozený způsobit sám, a to jednak pro svoji intenzitu, ale i podle umístění 

ran, které se nacházely na místech obtížně dosažitelných. Zároveň uvedl, že na 

rukou utrpěl mrtvý muž poranění, která lze ze soudně lékařského hlediska 

kvalifikovat jako poranění obranná. 

4.4.1.4 Účel ohledání 

Účelem ohledání je zjistit „co bylo spácháno?“. Znamená to, že již na místě za 

pomoci soudního lékaře lze odhalit, zda-li se stala vražda, sebevražda či nešťastná 

náhoda s následkem smrti. Soudní lékař provádí ohledání mrtvoly a vyjadřuje se 

k pravděpodobné době smrti, resp. i k možnému způsobu usmrcení. Důležité je si 

uvědomit, že pokud to není zřejmé, vždy se musí postupovat jako by šlo o vraždu a 

musí se stanovit několik kriminalistických verzí. 

Dále se pak zjišťuje odpověď na otázku „kdy byl čin spáchán?“. Určit dobu 

spáchání trestného činu je pro vyšetřování klíčové a pomáhají nám k tomu výpovědi 

svědků a poškozených, data na korespondenci a novinách, stav osvětlení a topných těles 

(zda svítidla svítila a zda jsou například kamna ještě teplá), stav a množství různých 

pokrmů, stav hodin, zda existují různě jízdenky, vstupenky, diáře. Též se zjišťují 

posmrtné změny na těle oběti a stáří stop biologického charakteru. 

Po řádném ohledání místa činu lze odpovědět na otázku „kde byl trestný čin 

spáchán“.  U trestného činu vraždy se musí prokázat, zda místo nálezu mrtvoly je i 

místem činu. Okolnosti nasvědčující tomu, že místo nálezu mrtvoly není místem činu, 

jsou potvrzeny zejména těmito poznatky: 

• na tomto místě bylo zjištěno nepřiměřené množství krevních stop 

• na tomto místě nebyly zjištěny stopy předpokládané obrany oběti 
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• na tomto byly zjištěny stopy, které potvrzují nějaký pohyb, související 

s dodatečným transportem mrtvoly, např. rýhy v terénu způsobené po vlečení 

mrtvoly, stopy obuvi či stopy pneumatik osobního automobilu.79 

Další otázky, na které je třeba hledat odpověď, jsou: „kdo čin spáchal“, „jak byl 

čin spáchán“, „ čím byl čin spáchán“ a „pro č byl čin spáchán“. K tomu se musí 

nalézt a zajistit dostatečné množství stop a vše je nutné vždy přesně dokumentovat. 

4.4.1.5 Dokumentace ohledání místa činu 

Jak jsem výše zmínila, podstatné je vše řádně dokumentovat. Celý proces i s jeho 

výsledky musí být zachycen, aby podle výsledků procesního úkonu bylo možné provést 

další šetření, a zejména aby ohledání místa činu mohlo být jedním z prostředků 

dokazování. Jak jsem již psala výše, ohledání místa činu se považuje za neodkladný a 

především neopakovatelný úkon, jelikož se může přihodit, že se místo činu po ohledání 

změní v důsledku různých vlivů takovým způsobem, že situace, která zde byla v době 

ohledání, již nebude existovat. Z tohoto důvodu je nutné pořídit na místě činu 

fotodokumentaci80 a u závažných případů i videodokumentaci, které situaci objektivně 

dokumentují. 81 O provedení ohledání místa činu musí vyšetřovatel sepsat protokol o 

ohledání místa činu. Protokol o ohledání musí poskytovat úplný a věrný obraz předmětu 

ohledáním. 82 Obsahuje tři části: úvodní (obsahuje označení události, datum, místo, 

hodinu ohledání, podmínky ohledání, označení osob, které se ohledání zúčastnily, 

podnět k ohledání), popisnou (obsahuje přesný popis ohledávaného objektu, podrobný 

popis situace na místě činu, přesný popis nálezů, a popis všeho ostatního souvisejícího 

se spáchaným trestným činem) a závěrečnou (seznam zjištěných stop, předmětů 

a dokumentů a uvedení jejich využití). Protokol musí být objektivní, srozumitelný a 

obsahovat přesnou formulaci dané situace. Podle charakteru místa činu se může doplnit 

náčrtkem či plánkem místa činu a fotodokumentací tak, aby poskytoval celkový dojem 

o události, jaká byla na místě v době ohledání. Zajištěné stopy a věcné důkazy se označí 

                                                 
79 CHMELÍK J. a kol.: Rukověť kriminalistiky. Plzeň: Aleš Čeněk, 2005, 331s. ISBN 80-86898-36-0 
80 viz příloha číslo 2: fotodokumentace z ohledání místa vraždy  
81 přesný postup fotografické dokumentace stop dle článku 36 ZPPP č. 100/2001: 1) stopy se fotografují 
s přiloženým fotografickým měřítkem a fotografickým číslem. Měřítko se při fotografování umístí do 
roviny se stopou, aby na výsledné fotografii nevznikl rozdíl mezi velikostí měřítka a skutečnou velikostí 
stopy. 2) Optická osa objektivu musí při fotografování směřovat kolmo k rovině stop. 
82 viz příloha číslo 3: náčrtek z ohledání místa činu  
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čísly a protokol o ohledání místa činu podepíší všechny osoby, které se ohledání 

zúčastnily. 83  

 

4.4.2 Ohledání těla mrtvoly 

Způsob práce při nálezu a ohledání těla na místě upravuje zákon č. 372/2011 Sb., 

o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních 

službách). Tělo mrtvého se ohledává ve dvou fázích, za prvé na místě nálezu a podruhé 

při pitvě na základě soudnělékařské expertizy.  

„Vznikle-li podezření, že smrt byla způsobena trestným činem, již na místě nálezu 

mrtvoly, je třeba, aby lékař na místě činu neporušil stopy, zbytečně s ničím 

nemanipuloval a hleděl nezanechat stopy po své přítomnosti (použité předměty, 

nedopalky cigaret apod.) a respektoval pokyny orgánů policie.“  84 

V případě ohledání mrtvoly na místě nálezu je předběžně vyjádřena možná 

příčina úmrtí a je stanovena jedna z verzí. Samozřejmě rozhodující je výsledek soudní 

pitvy, ale platí zásada, že v případě nálezu mrtvého těla je vždy stanoveno, že se jedná o 

vraždu a pakliže se to neprokáže a zcela vyloučí, uzavře se případ jiným způsobem. 

K provádění prohlídek je však často přistupováno s nedbalostí, což způsobuje 

komplikace v odhalování a dokazování trestné činnosti. Navíc k případům často 

vyjíždějí policisté, kteří neznají základní kriminalistické metodiky, soudní lékař 

nevěnuje prohlídce těla zemřelého dostatečnou pozornost a též se stává, že ani nebývá 

nařízena pitva. V policejní praxi se stává, že jejich činnost selhává a bývá nedostatečná 

(viz případ, kdy soudní lékař po ohledání mrtvoly uvedl, že se jedná o sebevraždu, ale 

na základě znaleckých posudků bylo zjištěno, že zemřelá osoba byla usmrcena úmyslně 

bodnými ranami nožem).   

 

  

                                                 
83 viz příloha číslo 4: seznam zajištěných stop při ohledání místa činu vraždy 
84 STREJC, P.: Soudní lékařství pro právníky. Skripta. 1.vydání. Praha: C. H. Beck, 2000. 16 s. ISBN 80-
7179-364-7 
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4.4.2.1 Ohledání mrtvoly na místě nálezu  

Ohledání mrtvoly na místě nálezu má dvě části:  

a) vnější ohledání - ve vztahu k ostatním objektům místa je zjišťována poloha těla, 

charakter místa, kde se mrtvola nachází, vnější stav těla a stav oděvu. Nezbytností je 

dokumentace, včetně detailní dokumentace stavu a polohy mrtvoly. 

b) detailní ohledání – podrobně zkoumány jsou jednotlivé části mrtvoly a oděvu 

(prozkoumávají se mrtvolné změny, teplota těla, barva a poloha mrtvolných skvrn, 

hnilobné změny a mrtvolné změny). Pečlivě je vedena dokumentace ohledně 

viditelných zranění, zejména pak jejich poloha, tvar a rozměry. Též se ohledává i tzv. 

"lože mrtvoly",  které se posléze porovnává i s polohou těla a třeba s krevními stopami. 

85 

Účelem ohledání je odhalit informace především o pravděpodobných okolnostech 

a pravděpodobné příčině smrti, způsobu usmrcení, zda-li bylo manipulováno s mrtvolou 

či jaká byla pravděpodobná doba smrti. Dále se pak zjišťují informace o osobě a i 

pachatele, a je snaha o určení možného motivu usmrcení. 

  Určení doby smrti se dá přibližně zjistit při zevní prohlídce z posmrtných 

změn, které se vyvíjejí v různých, také časových závislostech. 

- „chladnutí mrtvoly – závislost mezi chladnutím mrtvoly a dobou smrti 

v relativně konstantních tepelných podmínkách zevního prostředí lze 

sledovat opakovaným měřením tělesné teploty v pravidelných intervalech a 

průběh naměřených hodnot v závislosti na času pak zpětně vztáhnout na 

fyziologické rozmezí tělesné teploty zaživa. (přitom je třeba vzít v úvahu, že 

v počátečním intervalu asi tří hodin po smrti teplota klesá pomaleji a rovněž 

tak v intervalu konečném, 3-4 hodiny před vyrovnáním teploty s okolím. Při 

pokojové teplotě nastává vyrovnání teploty přibližně za 24 hodin. 

V chladném proudění vzduchu, v proudící vodě, po vykrvácení a rozčlenění 

těla je pokles teploty rychlejší, u udušení pomalejší. Nezakryté části těla 

(obličej, ruce) zůstávají teplé 1-2 hodiny, oděvem zakryté části těla a kožní 

záhyby (podpaždí, třísla, pod prsy) ještě 3-4 hodiny po smrti (při okolní 

teplotě kolem 20°C). 

                                                 
85 viz příloha číslo 5: list o prohlídce mrtvého 
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- posmrtné skvrny – nastávají posmrtným klesáním tekuté krve do nejníže 

uložených částí těla. Tam, kde tělo přiléhá k podložce a kde je stlačeno 

záhyby oděvu jsou skvrny vynechány. Začínají se tvořit již za 20-30 minut, 

kdy je lze dobře pozorovat na krku, za 2-3 hodiny se dále šíří a plně 

vyvinuty, splývající jsou za 6 hodin po smrti.  

- posmrtná ztuhlost – nastupuje po počátečním 1-3 hodiny trvajícím 

posmrtném ochabnutí svalstva v důsledku vyhasnutí nervové činnosti. Po 

smrti chybí energetické zdroje umožňující uvolnění svalové kontrakce 

rozpojením aktin-myozinového bílkoviného komplexu. Vyvíjí se 

v následujícím pořadí: žvýkací svaly (2-4 hodiny), svaly obličejové, svalstvo 

šíje, horních a dolních končetin. Plně vyvinutá je za 5-8 hodin. 

- mechanická dráždivost 

- elektrická dráždivost 

- autolýza, hniloba a tlení 

- další změny 

- laboratorní metody 

- jiná pozorování“ 86 

 

Poloha mrtvoly může jistým způsobem též určit okolnost úmrtí (například tělo 

zavěšené na škrtidle) či je výsledkem až posmrtného přemístění těla nahodile (například 

odhození mrtvoly dopravním prostředkem) nebo s úmyslem zamaskovat násilný trestný 

čin (například předstírání sebevraždy ovázáním škrtidla kolem krku mrtvoly). 87 

 

  

                                                 
86 STREJC, P.: Soudní lékařství pro právníky. Skripta. 1.vydání. Praha: C. H. Beck, 2000. 17-20  s. ISBN 
80-7179-364-7 
87 STREJC, P.: Soudní lékařství pro právníky. Skripta. 1.vydání. Praha: C. H. Beck, 2000. 17-20  s. ISBN 
80-7179-364-7 
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Příklad prohlídky mrtvoly ze spisu: 
 

Na podlaze na koberci před popisovanou obývací stěnou a mezi křeslem 

postaveným směrem do středu místnosti je volný prostor asi 65 cm. Zde, situována 

hlavou ke dveřím, nohama k oknu, zádech, obličejem vzhůru, odbarvené tmavší vlasy na 

blond. Oči má tmavofialové barvy. Jazyk vyčnívá asi o 0,5 cm. Rty jsou zafialovělé. Na 

spodním rtu je tmavší skvrna jakoby od prokousnutí. Na nose, pravé tváři a pravém 

očním víčku je několik zafialovělých skvrnek od 1 do 3 mm. Na pravém horním víčku, 

blíže u kořene nosu he zafialovělá skvrna charakteru krevního výronu. Obličej je svrchu 

růžovofialový a přes tvář směrem dolů jsou skvrny více tmavofialové. Obě ruce jsou 

zvednuty jakoby nad hlavu, jsou loketní jamkou a dlaněmi vzhůru. Posmrtná ztuhlost je 

v rukou a prstech dokonalá. Fialovočervené posmrtné skvrny jsou zespoda směrem 

vzhůru, prostupují jen místy, bodově. Na pravém zápěstí jsou tři kovové světložluté 

proužky (náramky). Na horní části trupu na prsou je oblečená bílá podprsenka se 

zapínáním přes záda s ramínky přes ramena, je navlečena dokonale. Ve středu 

podprsenky na spojnici košíčků je světločervená skvrna o průměru 0,5 cm. Přes horní 

část hrudníku, a to ve výši podpažních jamek je navlečené triko nebo blůza z růžového 

materiálu s potiskem na přední části. Triko je vyhrnuto až pod krk, v horní části pod 

bradou a u ramen jsou patrné krevní stopy a čmouhy. Mezi pravým ramenem a tváří je 

vidět kus textilu, který by odpovídal materiálem tmavohnědým punčocháčům, část 

nohavice punčocháčů, a to chodidlo v délce asi 5 cm vykukuje i z pod hlavy vlevo od 

temene. Po odtažení trička z krku je zjištěno, že popisované punčochové kalhoty 

obepínají zpředu celý krk. Hrudník kromě několika starších tmavých skvrn charakteru 

krevních výronů je bez poranění. Posmrtné fialové skvrny se šíří asi z poloviny boků 

směrem pod tělo na záda, shora dolů tmavnou. Od pasu dolů má žena navlečenou 

pestrobarevnou kalhotovou sukni, v pase na gumu bez shrnutí, na levé noze dosahuje 

nohavice ke kolenu, na pravé noze asi do poloviny stehna. Na nohou má mrtvola 

natažené černé punčochové kalhoty. Levá noha je položena rovně, špička směřuje 

vzhůru, mírně vně od těla, pravá noha je nepatrně pokrčená v koleni od těla, ploskou 

chodidla směřuje asi do poloviny levého lýtka. Punčocháče jsou natažené asi 5 cm nad 

pupek mrtvoly. Pod punčocháči jsou navlečeny růžové kalhoty. Punčocháče i kalhotky 

jsou bez poškození a není patrné žádné znečištění. Na chodidlech punčocháčů není 

zjištěno žádné výraznější ušpinění. 
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Po otočení bylo zjištěno, že lebka a obličejové kosti se jeví bez mechanického 

poškození. Posmrtné skvrny jsou na zádech vynechány asi ve tvaru trojúhelníku od 

oblasti lopatek dolů ve směru páteře.  

V době ohledání mrtvoly, které je prováděno přibližně v 03.00 hod. dne 

22.6.1994 je v bytě teplo, pokojovou teplotu lze odhadnout asi na 24-26°C. teplota 

odpovídá tomu, že noci předcházel horký den a byt se nachází v posledním šestém 

podlaží panelového domu. V místnosti, kde leží mrtvola jsou okna směrem na jihozápad, 

to znamená, že v odpolední době až do večera do místnosti svítilo slunce. Okno je 

prakticky přes celou jihozápadní stěnu. Prosklené balkónové dveře jsou zcela otevřené 

do místnosti. 

Pod mrtvolou ani jinde na podlaze na koberci v místnosti, kde mrtvola leží, 

nejsou patrné žádné krevní stopy. 

Větší množství krevních stop však bylo zjištěno v dalších místnostech bytu, i 

v koupelně, kde byla krev i v umyvadle a ve vaně, a to i ve stavu rozmočení vodou. 

Několik krevních stop bylo nalezeno i ve výtahu domu a na několika místech na chodbě 

domu v přízemí a suterénu. 

 

4.4.2.2 Soudní pitva 

Základním soudně lékařským úkonem je soudní pitva. Podle ustanovení § 105 

odst. 2 TŘ se k prohlídce a pitvě mrtvoly se přiberou vždy dva znalci ( nesmí být ale 

přizván lékař, který zemřelého ošetřoval za nemoci, jež smrti bezprostředně 

předcházela). Pitva je nařízená dle § 115 odst. 1 TŘ, kde je stanoveno, že mrtvola musí 

být prohlédnuta a pitvána vždy, když vzniklo podezření, že smrt byla způsobena 

trestným činem. „P ři vyžadování znaleckého posudku na základě nařízené zevní a 

vnitřní prohlídky mrtvoly se požaduje nejčastěji odpověď na následující otázky: 

- co bylo bezprostřední příčinou smrti,  

- kdy nastala smrt (zda smrt nastala v příčinné souvislosti s případným poraněním), 

- zda to byla smrt násilná či přirozená (s uvedením všech úrazových a chorobných 

změn), 

- při výskytu poranění určit, zda vzniklo zaživa nebo po smrti, 
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- jakým mechanismem poranění vzniklo,  

- zda byl jedinec pod vlivem psychotropních a omamných látek, jakých, zda případně 

šlo o otravu,  

- jaká byla schopnost jednání, 

- jaká byla délka přežívání po vzniku zranění, resp. stáří poranění, 

- event. zda bylo možnost smrt odvrátit, 

- jaké jsou další významné nálezy, mající vztah k případ (např. významné pro 

identifikaci mrtvoly, ve vztahu k pachateli atd.), 

- vyjádřit se k případným dalším okolnostem.88  

Podle povahy věci a okolností se mohou vyskytnout další otázky. Např. v souvislosti 

s pitvou novorozeného dítěte je důležité prokázaz, zda dítě po porodu žilo, bylo-li 

životaschopné atd.“ 89 

 Podle Strejce je základním kritériem při hodnocení závažnosti poranění je jeho 

vztah k příčině smrti. Souvisí-li zranění s příčinou smrti, je třeba určit, zda bylo 

poranění smrtící pro svou všeobecnou povahu, nebo pro komplikace, jež se přidaly 

(popř. které to byly), či pro zvláštní osobní stav postiženého. Vznik úrazových změn 

musí být objasněn přiměřeným mechanismem. Někdy je možné jen vyjádření obecné 

nebo je nutno připustit více variant. Jindy je poranění natolik zřejmé, že může být 

označen typ předmětu a nástroje, jímž bylo způsobeno. K tomu mohou přispět úlomky 

předmětu v ráně, střela nalezená v zástřelu, shoda skupinové příslušnosti na zajištěném 

předmětu nalezených biologických stop s krevní skupinou oběti, výsledky DNA 

analýzy. Určuje se intenzita násilí, někdy četnost a posloupnost jeho působení. Zjišťuje 

se, zda si jedinec mohl poranění způsobit sám nebo zda úrazové změny nasvědčují 

vraždě, zvažuje se možnost nahodilého vzniku poranění.  

Je-li zapotřebí zjistit identitu, zaměřuje se pozornost na výstižný popis 

a vyhledání všech markantů, počínaje prohlídkou šatstva a předmětů, které má zemřelý 

při sobě. Ale stává se, že pro určení totožnosti není vždy k dispozici celé tělo. Je tedy 

                                                 
88 viz příloha číslo 6: původní list ke zdravotní a soudní pitvě 
89 STREJC, P.: Soudní lékařství pro právníky. Skripta. 1.vydání. Praha: C. H. Beck, 2000. 20 s. ISBN 80-
7179-364-7 
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nutné nejprve vyřešit otázku, zda vyšetřované části jsou lidského původu a pocházejí 

nebo mohou pocházet z téhož jedince. 90  

 

Dne 7.6.1989 oznámila matka zmizení jedenáctileté Hany. Poslední výskyt 

holčičky byl zjištěn v odpoledních hodinách v okolí bydliště. Bylo zahájeno pátrání a na 

základě relace o pohřešované Haně v televizním zpravodajství bylo tělo nalezeno ( 

dvanáctiletý chlapec nalezl tělo v blízkosti domova, kde si hrál a oznámil to rodičům, 

kteří na základě toho kontaktovali policii). Mrtvola ležela pod šípkovým keřem, pod 

mrtvolou a kolem ní je travnatý porost, který je v nepravidelném tvaru na ploše cca 2x1 

metr. Pod modrými tepláky měla mrtvá dívenka do úrovně třísel stažené růžové spodní 

kalhotky, výmluvně hovořila rozsáhlá, světle červená skvrna na zadní straně rozkroku. 

Krev prosákla kalhotkami i tepláky. Viditelnější a životu mnohem nebezpečnější byla 

ovšem další zranění: „za pravým ušním boltcem se nachází bodnořezná rána o šířce 2,5 

cm a délce 3 cm, v ráně se vyskytuje mnoho drobných červů a larev. Tato rána proniká 

ze zevní pravé strany hluboko směrem k ohryzku. Důležité cévy jsou v ráně porušeny. 

Druhá rána je řezná, vedená příčně v oblasti ohryzku. Policejní lékař do úmrtního listu 

v kolonce diagnóza klinická napsal vražda z vilnosti. Vše pak potvrdila soudní pitva. 

Bezprostřední příčinou smrti byl hemorrhagický (pokrvácivý) šok po otevření pravé 

vertebrální (páteřní) tepny bodnou ranou, vedoucí až do páteřního kanálu. Druhou 

ránu lékaři popsali jako zející řezný otvor 10 x 4,5 cm na přední straně krku. Pro 

vykrvácení svědčily slabě vytvořené posmrtné skvrny a pokrvácivá chudokrevnost 

orgánů s výjimkou mozkové tkáně, jejíž překrvení stejně jako otok mozku si znalci 

vysvětlovali dušením. Tomu podle nich odpovídaly též oděrky na dolní čelisti dítěte, 

vzniklé zřejmě uchopením krku oběti do tzv. kravaty.  

V rámci širšího ohledání bylo zřejmé, že místo nálezu nemůže být totožné 

s místem spáchání vražedného útoku. Oděv oběti byl silně nasáklý krví, avšak na 

travnatém porostu pod tělem ani v blízkém okolí nebylo zjištěno korespondující 

zakrvácení. Mezi místem napadení a místem nálezu byla vzdálenost zhruba tři desítky 

metrů. Pachatel dítě odtáhl na bezpečnější místo, dál od vyšlapané stezky, na které se 

                                                 
90 STREJC, P.: Soudní lékařství pro právníky. Skripta. 1.vydání. Praha: C. H. Beck, 2000. 96 s. ISBN 80-
7179-364-7 
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mohl každou chvílí objevit nějaký sběratel třešní nebo pejskař. Jasně vyplynul dosud 

hypotetický předpokládaný sexuální motiv. Při ohledání genitálií dítěte byla totiž 

zjištěna závažná poranění jako protržení hráze mezi rektem a genitáliemi nebo 

protržení panenské blány. S tím korespondoval i výskyt kyselých fosfatáz na vnitřní 

straně kalhotek i nalezení útvarů, které svým tvarem jasně  odpovídaly hlavičkám 

spermií. Nacházely se jednak ve stěru z pochvy, jednak ze sliznice úst.“ 91  

 

Je třeba dodat, že Strejc navíc uvádí, jestliže byla nařízena soudní pitva, lze 

mrtvolu pohřbít, ať do země či zpopelnit, jen se souhlasem státního zástupce nebo 

vyšetřovatele. U zpopelnění je vydání příslušného povolení aktem ještě závažnějším, 

neboť náprava případného pochybení je tu vyloučena. Provedení všech potřebných 

úkonů u soudní pitvy v souvislosti s ní je zájmem prvořadým. Bez přiměřeného důvodu 

by se však pohřbení, z hlediska hygienického, odkládat nemělo. 92 

 

 

 

 

  

                                                 
91 ŠULC, Viktorín: Vražda v třešňové aleji. Kriminalistický sborník č. 4/2014, 62-65 s. 
92 STREJC, P.: Soudní  lékařství pro právníky. Skripta. 1.vydání. Praha: C. H. Beck, 2000. 95 s. ISBN 
80-7179-364-7 
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Závěr 

Ve své práci jsem se pokusila stručně představit metodiku vyšetřování trestného 

činu vraždy. Jelikož se jedná o velice obsáhlé téma, snažila jsem se vzhledem k rozsahu 

své práce omezit jen na určitou část této metodiky.  

V úvodu jsem se věnovala právním aspektům a právní úpravě trestných činů proti 

životu, zejména pak trestnému činu vraždy, zabití a vraždy novorozeného dítěte. Pro 

představu jsem uvedla analýzu statistických údajů spáchaných dokonaných vražd v 

rámci Evropské Unie, České republiky a Ústeckého kraje, kterou jsem doplnila o 

příslušné grafy pro lepší znázornění.  

Třetí kapitolu tvoří teoretická část o kriminalistické charakteristice trestného činu 

vraždy, zejména pojednávám o specifických aspektech vraždy – od osoby pachatele až 

k samotné oběti. Ve snaze o určitou multidisciplinárnost práce jsem se vedle 

kriminalistiky dotkla rovněž oblastí viktimologie, kriminologie nebo psychologie.  

V další části své práce se věnuji typickým vyšetřovacím situacím a snažím se 

nastínit situace, které nastávají v případě, je-li mrtvola nalezena či nalezena nebyla. 

Více informací a detailnější popis počátečních úkonů poskytuji v poslední kapitole. Zde 

jsem se vedle výslechu oznamovatele a osob blízkých, zaměřila především na ohledání 

místa činu a ohledání těla mrtvoly a místa nálezu. Pro lepší ilustraci jsem jednotlivé 

úkon doplňovala případy z praxe. Též jsem se pokusila pojednat také o některých 

problematických otázkách, jako je například prvotní zásah policejních orgánů na místě 

činu.  

Snažila jsem se neomezit se pouze na samotný vyšetřovací postup, ale obsáhnout 

trestný čin vraždy v celé jeho komplexnosti.  
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Resumé 

Tato diplomová práce je psaná na téma metodika vyšetřování vražd. Zabývá se 

především postupem policejního orgánu při vyšetřování trestného činu vraždy. Jelikož 

se jedná o velice rozsáhlé téma a součástí metodiky je velké množství úkonů, věnovala 

jsem se pouze vybraným okruhům.  

 Obsahem první kapitoly je specifikace trestných činů proti životu, zejména pak 

jejich  právní úprava a právní aspekty. Zaměřila jsem se na právní úpravu v českém 

právním řadu trestného činu vraždy, zabití a vraždy novorozeného dítěte matkou, ale 

okrajově jsem též zmínila trestný čin usmrcení z nedbalosti a trestný čin účasti na 

sebevraždě.  

 V druhé kapitole uvádím statistiku spáchaných vražd. Analyzuji statistiku počtu 

spáchaných vražd v rámci Evropské unie, České republiky a Ústeckého kraje. 

 Další část je charakteristická teoretickou částí, ve které se zabývám 

kriminalistickou charakteristikou trestného činu vraždy. Zaobírám se jednotlivými 

aspekty – způsob páchání, osobnost pachatele, osobnost oběti a motiv.  

 Následující kapitola je stěžejní částí této práce, kde se věnuji typickým 

vyšetřovacím situacím, především shrnuji počáteční úkony. Detailně se zaměřuji na 

úkony, kterými jsou výslech oznamovatele trestného činu a osob zemřelé osobě 

blízkých, rekognice mrtvoly, ohledání místa činu a těla mrtvoly. 

 Práce je navíc obohacena o kazuistiku získanou ze soudních spisů. 
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ABSTRACT 

This diploma thesis is devoted to the investigation methodology of murders. The 

main emphasis is given to the procedure of the police authority within the investigation 

of murders. Since this topic is very extensive and the methodology comprises of the 

great amount of activities, I dedicate this diploma thesis only to the selected areas 

thereof. 

The first chapter describes the specification of the crimes against life, in 

particular legal regulation and related aspects. I focused on the legal regulation in Czech 

law with respect to a crime of murder, homicide and murder of a new born by its 

mother. Only marginal attention is given to a crime of negligent manslaughter and a 

crime of assisting with suicide. 

The second chapter comprises of the statistics of the committed murders. I 

analyse the statistics of the numbers of murders committed within the European Union, 

the Czech Republic and the Ústí region. 

Another part of the thesis is theoretically orientated. I concentrate on the 

criminalistics characteristic of a murder and the fundamental aspects thereof – the mode 

of committing a crime, the personality of a murderer, the personality of a victim and a 

criminal motive. 

The following chapter forms the crucial part the diploma thesis in which I analyse 

typical investigation situations, in particular in relation to the initial activities. I aim the 

attention in detail to the activities of the interrogation of a person who notifies a crime, 

the interrogation of the persons related to the deceased, the recognition of a dead body, 

the site inspection and the autopsy. 

The diploma thesis is enriched with the cases history which have been gained 

upon research from the court files. 
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