
Univerzita Karlova v Praze 

Právnická fakulta 

 

 

 

 

 

Veronika Křečková 

 

METODIKA VYŠETŘOVÁNÍ VRAŽD 

(VYBRANÉ PROBLÉMY) 

 

Diplomová práce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedoucí diplomové práce: Prof. JUDr. Jan Musil, CSc. 

Katedra trestního práva 

Datum vypracování práce (uzavření rukopisu): červen 2014 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čestné prohlášení 

Prohlašuji, že jsem předkládanou diplomovou práci vypracovala zcela 

samostatně, všechny použité prameny a literatura byly řádně citovány a práce nebyla 

využita k získání jiného nebo stejného titulu. 

 

V Praze 6. června 2014 

       

 ………………………………….. 

         Veronika Křečková 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

Na tomto místě bych ráda chtěla poděkovat vedoucímu mé diplomové práce, 

panu Prof. JUDr. Janu Musilovi, CSc., za doporučení odborné literatury, jakožto i za 

podnětné připomínky a rady při psaní práce. Dále bych chtěla také poděkovat panu mjr. 

Mgr. Janu Biskupovi za odbornou pomoc a poskytnutí praktických informací. 

 

V Praze 6. června 2014 

            

       ………………………………….. 

        Veronika Křečková 

 



Obsah 
 

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

1 Stručný nástin trestněprávní úpravy vraždy .................................................................. 3 

1.1 Znaky skutkové podstaty ............................................................................................... 4 

1.2 Vražda prostá ................................................................................................................ 5 

1.3 Vražda s rozmyslem/po předchozím uvážení ............................................................... 6 

1.4 Zabití .............................................................................................................................. 8 

1.5 Vražda novorozeného dítěte matkou ......................................................................... 10 

1.6 Otázka eutanazie ......................................................................................................... 11 

1.7 Statistika vražd ............................................................................................................ 13 

1.7.1 Statistika vražd spáchaných na území ČR v období let 1991 - 2012 ................... 13 

1.7.2 Statistika vražd spáchaných na území ČR v období od 1.1.2013 do 31.12.2013 15 

2 Kriminalistická charakteristika ................................................................................... 15 

2.1 Osobnost pachatele .................................................................................................... 16 

2.2 Osobnost oběti ............................................................................................................ 18 

2.3 Motiv ........................................................................................................................... 21 

2.4 Způsoby páchání ......................................................................................................... 24 

3 Typické stopy ............................................................................................................ 29 

3.1 Druhy stop ................................................................................................................... 30 

3.1.1 Analýza DNA ........................................................................................................ 32 

4 Typické vyšetřovací situace ........................................................................................ 37 

4.1  Je podezření z vraždy, mrtvola však chybí – případy pohřešovaných a nezvěstných 

osob............................................................................................................................... 38 

4.1.1 Pátrání ................................................................................................................. 38 

4.2 Je podezření z vraždy, mrtvola nebo její části jsou nalezeny ...................................... 41 

5       Předmět vyšetřování ................................................................................................. 42 

6 Podnět k vyšetřování ................................................................................................. 44 

7       Prvotně vyšetřovací a operativní úkony ..................................................................... 46 

7.1 Ohledání místa činu .................................................................................................... 46 

7.1.1 Zásady.................................................................................................................. 49 

7.1.2 Subjekty ............................................................................................................... 50 

7.1.3 Orientační a podrobné ohledání místa činu........................................................ 51 



7.1.4 Dokumentace ohledání místa činu...................................................................... 52 

7.2 Ohledání mrtvoly......................................................................................................... 54 

7.2.1 Zevní prohlídka .................................................................................................... 55 

7.2.2 Smrt ..................................................................................................................... 57 

7.2.3  Místo nálezu není místem činu ........................................................................... 58 

7.2.4 Soudní pitva ......................................................................................................... 59 

8 Zapojení veřejnosti do vyšetřování a kriminalistická prevence .................................... 61 

Závěr ............................................................................................................................................ 64 

Seznam zkratek ........................................................................................................................... 68 

Seznam použité literatury a pramenů ......................................................................................... 69 

Seznam příloh .............................................................................................................................. 74 

  



1 
 

Úvod  

Vzhledem k tomu, že vražda je považována za jeden z nejzávažnějších trestných 

činů a také trestní zákoník ji hodnotí tou nejvyšší trestní sazbou, vyvolává ve 

společnosti strach a obavy. 

Každoročně umírá dle statistik v České republice kolem dvou set lidí násilnou 

smrtí, byť vražda je přese všechno docela vzácná, neboť většina lidí zemře jinak 

(přirozeně, následkem nemoci aj.). Vražda skoro nikdy nezůstane nepovšimnuta a je tak 

impresivní, že svádí k diskusi a medializaci. 

Lidský život je nenahraditelný a z hlediska objasňování a dokazování vraždy je 

jedno, zda byl úmyslně usmrcen spořádaný občan či zločinec, novorozeně či starý 

člověk. Proto musí policie ve všech těchto případech věnovat dokumentování a 

objasňování tohoto zločinu maximální pozornost. Úspěšné dopadení vraha a jeho 

spravedlivé potrestání se setkává s příznivou odezvou veřejnosti. Naopak jakýkoli 

neúspěch nebo nedostatek trestního stíhání vyvolává kritiku činnosti policie, státního 

zastupitelství a soudů. 

Téma diplomové práce s názvem „Metodika vyšetřování vražd – vybrané 

problémy“ jsem si nezvolila náhodně, nýbrž z důvodu mého zájmu o tuto oblast a 

problematiku s ní související. Běžný občan se s metodikou prakticky nesetkává, pouze 

získává informace prostřednictvím médií o tom, že byla spáchána vražda, ale již nikoli 

informace o samotném postupu vyšetřování policejního orgánu směřujícího k odhalení 

pachatele a jeho spravedlivému potrestání. 

Z důvodu limitovaného rozsahu diplomové práce jsem vědomě vypustila některé 

partie (vyšetřovací verze, plánování a organizace vyšetřování a také následné 

vyšetřovací a operativní úkony), které jsou jinak pravidelnou součástí kompletní 

metodiky, a zabývala jsem se pouze mnou vybranými okruhy. 

Na úvod práce bylo třeba z důvodu odlišení jednotlivých druhů trestných činů 

proti zdraví, stručně pojednat z hlediska trestního práva hmotného o trestných činech 

vraždy, zabití a vraždy novorozeného dítěte matkou. Těžištěm diplomové práce jsou 

kriminalistická charakteristika, typické stopy, typické vyšetřovací situace a prvotní 
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vyšetřovací a operativní úkony, stručněji se věnuji předmětu a podnětu vyšetřování a 

zapojení veřejnosti do vyšetřování a kriminalistické prevenci.  

Práci jsem obohatila odbornými články z kriminalistických časopisů a rovněž 

mnoha příklady z praxe vztahujících se k danému tématu, jež byly publikovány právě 

v těchto periodikách.  

Cílem práce je seznámit čtenáře s metodikou vyšetřování vražd a v případě 

jejich zaujetí tímto tématem je odkázat na další odbornou literaturu, neboť zde není 

prostor pro zakomponování všech částí metodiky, ani jejich hlubší rozbor. Dalším cílem 

je upozornit na specifika vyšetřování, zohlednit poznatky získaných studiem literatury, 

odborných časopisů i soudních rozhodnutí, stejně jako nastínění problémů, které se 

mohou v příslušných partiích vyskytovat. 
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1 Stručný nástin trestněprávní úpravy vraždy 

Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod jakožto základní 

dokument o lidských právech a nejdůležitější dokument na poli mezinárodní ochrany 

lidských práv, zakotvuje v článku 2 „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 ukládá tento trest.“
1
 

Úpravu ochrany života obsahuje rovněž Listina základních práv a svobod, která 

v článku 6 zdůrazňuje, že „Každý má právo na život. Lidský život je hoden ochrany již 

před narozením. Nikdo nesmí být zbaven života“.
2
  

Život a zdraví jednotlivce chrání jako nejdůležitější společenskou hodnotu 

trestní zákoník
3
 (dále v textu jako TZ) v prvních dvou dílech hlavy I. Úprava těchto 

hodnot, systematicky řazená hned na začátek zvláštní části TZ, poukazuje na význam 

ochrany těchto zájmů, kdežto v trestním zákoně
4
 byly tyto trestné činy, směřující proti 

životu a zdraví, uvedeny až v hlavě VII. TZ mezi trestné činy proti životu řadí vraždu 

(ust. § 140), a to vraždu prostou (ust. § 140 odst. 1) a vraždu s rozmyslem nebo po 

předchozím uvážení (ust. § 140 odst. 2), dále zabití (ust. § 141), vraždu novorozeného 

dítěte matkou (ust. §142), usmrcení z nedbalosti (ust. § 143) a účast na sebevraždě (ust. 

§ 144). 

Vzhledem k tomu, že život bývá ohrožen i při jiných útocích, které primárně 

směřují vůči jiným vztahům, doplňuje TZ tuto ochranu stanovením příslušných znaků 

do základních nebo kvalifikovaných skutkových podstat trestných činů, které jsou 

obsaženy v jiných hlavách TZ, kde obvykle ohrožení nebo porušení lidského života 

nebo zdraví je okolností podmiňující použití vyšší trestní sazby, např. loupež (ust. § 

173), znásilnění (ust. § 185), obecné ohrožení (ust. § 272).
5
 

 

                                                           
1
 Zákon č. 209/1992 Sb., Úmluva o lidských právech a základních svobod 

2
 Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod 

3
 Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, v platném znění 

4
 Zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, v platném znění 

5
 Jelínek, J. a kol.: Trestní právo hmotné. 3 vydání. Praha: Leges, 2013, s. 521 
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1.1 Znaky skutkové podstaty 

Objektem trestného činu vraždy je lidský život. Pro správné vymezení tohoto 

objektu je rozhodující přesně určit počátek a konec lidského života. Mezníkem, kdy 

lidská bytost přestává být plodem a stává se člověkem, je začátek porodu. V současné 

době převládá názor, že za počátek porodu lze považovat okamžik, kdy dítě začne 

opouštět tělo matky, což znamená, se při porodu objeví hlavička nebo vedoucí část 

dítěte
6
, jinak je třeba počátek porodu definovat v případech vynětí operativními 

metodami (císařským řezem).  

Smrtí se rozumí nevratná ztráta funkce lidského mozku včetně mozkového 

kmene, nebo nevratná zástava krevního oběhu.
7
 Konec života je dle poznatků lékařské 

vědy vykládán jako mozková smrt (cerebrální či biologická smrt), což je takový stav, 

kdy obnovení všech životních funkcí je již vyloučeno.
8
 Pokud nastala klinická smrt, ale 

podařilo se včasným lékařským zákrokem obnovit životní funkce, jedná se o pokus 

trestného činu vraždy, nikoli o vraždu. 

Subjektem trestného činu je kdokoli. Pod pojmem kdokoli se rozumí trestně 

odpovědná fyzická osoba, která bezprostředně spáchala trestný čin, v době činu byla 

příčetná, dovršila patnácti let věku, a jde-li o mladistvého pachatele provinění, musí být 

rozumově a mravně vyspělá. 

Subjektivní stránka trestného činu je charakterizována úmyslem usmrtit nebo 

k usmrcení přispět. Rozlišujeme mezi úmyslem přímým, ve kterém pachatel chtěl 

způsobit smrt, a úmyslem nepřímým (eventuálním), kdy pachatel, ač smrt způsobit 

nechtěl, věděl, že svým jednáním ji způsobit může a byl s tím srozuměn. Dle judikatury 

při zjišťování subjektivní stránky trestného činu není možné dojít k závěru o 

alternativním vztahu pachatele k zamýšlenému následku.
9
  

Objektivní stránka spočívá v usmrcení, tedy ve způsobení následku jednáním, 

které může spočívat jak v konání, tak v opomenutí. Způsob usmrcení ani prostředky, 

pomocí kterých má být tohoto následku dosaženo, nejsou určeny. 

                                                           
6
 srov. s Tichý L.: Trestný čin vraždy novorozeného dítěte matkou. Trestní právo č. 7-8/2006, s. 24 

7
 ust. § 2 písm. e) zákona č. 285/2002 Sb., Transplantační zákon, v platném znění 

8
 41/1976 Sb. rozh. tr., s 423 

9
 19/1969 Sb. rozh. tr., s. 348 
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1.2 Vražda prostá 

Trestněprávní úprava trestného činu vraždy je obsažena v ust. § 140 TZ, které 

rozlišuje z hlediska míry úmyslného způsobení následku mezi vraždou prostou (ust. § 

140 odst. 1) a vraždou spáchanou s rozmyslem nebo po předchozím uvážení (ust. § 140 

odst. 2). Touto dichotomií došlo k podstatné změně oproti původní právní úpravě 

obsažené v trestním zákoně. Na potřebu diferencování skutkových podstat upozornila i 

literatura
10

, neboť vzhledem k výskytu variabilních způsobů vražd a pestrosti skutků, 

jimiž jsou tyto trestné činy páchány, nebylo vhodné subsumovat naprosto odlišná 

jednání pouze do jedné skutkové podstaty a postihovat je stejným způsobem.  

Inspirací pro zákonodárce byla zajisté úprava jak historická, tak zahraniční. 

Vzájemné odlišování úmyslných usmrcení obsahuje například německý trestní zákoník 

(Strafgesetzbuch, zkr. StGB), který rozlišuje mezi vraždou (Mord), zabitím (Totschlag), 

méně závažnými případy zabití (Minder schwerer Fall des Totschlags), tak i usmrcením 

na žádost poškozeného (Tötung auf Verlangen). Poslední ze zmíněných trestných činů 

se do našeho TZ bohužel nedostalo. K tomu ale blíže v příslušné kapitole. Podobnou 

trestněprávní úpravu nalezneme taktéž v trestních zákonících Polska a Rakouska. 

Vražda prostá je vymezena vůči závažnějšímu typu vraždy i vůči zabití 

negativně. TZ ji definuje v ust. § 140 odst. 1 jako „kdo jiného úmyslně usmrtí…“.  

Pachatel se v tomto směru dopustí vraždy na základě náhlého rozhodnutí (v afektu), 

situačně, spontánně, nikoli po předchozím uvážení. Usmrtit lze jako konáním (zastřelím 

osobu), tak nekonáním (nechám osobu vyhladovět).
11

  

Jedná se o úmyslný trestný čin, přičemž stačí úmysl eventuální (ust. § 15 písm. 

b) TZ). Je potřebné poukázat na to, že judikatura stanovila, že nepřímý úmysl postačuje 

všude tam, kde se úmysl předpokládá.
12

 Musil s tímto přístupem ale nesouhlasí – „Toto 

přesvědčení je natolik silné, že ani v diskusích není potřeba dvě formy úmyslu oddělovat 

do samostatných skutkových podstat. Je otázkou, zda případy stojící v kontinuu 

subjektivní stránky trestného činu na samé hranici nedbalosti, by neměly být trestány 

mírněji, než případy vyznačují se přímým úmyslem. Proto stojí za zamyšlení, zda mezi 
                                                           
10

 Musil, J.: Český trestní zákon potřebuje diferencovanější skutkovou podstatu úmyslného usmrcení. 

Trestní právo č. 10/2004, s. 10-14, a Zapletal, J.: Úmyslná usmrcení, Kriminologická a trestně právní 

studie. Praha: Výzkumný ústav kriminologický, 1980, s. 81-96 
11

 Jelínek, J.: Trestní právo hmotné. 3. vydání. Praha: Leges, 2013, s. 524 
12

 Usnesení Nejvyššího soudu ČR, sp. zn. 6 Tdo 1502/2008 
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privilegované případy úmyslného usmrcení nezařadit případy spáchané s eventuálním 

úmyslem.
13

 

Za jeden trestný čin lze považovat usmrcení dvou a více osob, pokud k němu 

došlo jedním skutkem (jedním jednáním).
14

 Pokud například pachatel zapálí dům, ve 

kterém je více osob, nebo vejde do bytu, kde se nachází tři osoby, s úmyslem všechny 

usmrtit, jedná se o jeden trestný čin, ačkoli směřuje proti více osobám. Důležité je, 

z hlediska posouzení trestného činu, jakým způsobem pachatel zamýšlel osobu usmrtit. 

Za podmínky, že smrt nastala podstatně jiným způsobem, jde o pokus vraždy v souběhu 

s trestným činem usmrcení z nedbalosti.
15

  

Ustanovení § 140 odst. 3 TZ obsahuje výčet okolností podmiňující použití vyšší 

trestní sazby, vztahující se k oběma typům vraždy. Stojí za zmínku, že jednání 

stanovená v těchto odlišených skutkových podstatách, jsou za předpokladu naplnění 

některého znaku stanoveného v kvalifikované skutkové podstatě, postihována stejnou 

trestní sazbou, než v případě jejich základních skutkových podstat. Mezi tyto znaky 

patří vražda dvou nebo více osob, těhotné ženy, dítěte mladšího patnácti let, vražda 

spáchaná opětovně, zvlášť surovým nebo trýznivým způsobem, v úmyslu získat pro 

sebe nebo jiného majetkový prospěch nebo ve snaze zakrýt nebo usnadnit trestný čin 

nebo z jiné zavrženíhodné pohnutky. 

Podotýkám, že mezi znaky kvalifikované skutkové podstaty se nedostala vražda 

na objednávku (tzv. podnikatelské vraždy) a tyto případy se postihují i nadále z jiné 

zavrženíhodné pohnutky.
16

 

1.3 Vražda s rozmyslem/po předchozím uvážení 

Vražda spáchaná s rozmyslem nebo po předchozím uvážení, uvedená v § 140 

odst. 2 TZ, je dle Jelínka formulována jako samostatná skutková podstata a vůči  ust. § 

140 odst. 1 TZ je ve vztahu speciality. Po obsahové stránce se však jedná spíše o 

kvalifikovanou skutkovou podstatu, neboť v porovnání s ustanovením § 140 odst. 1 

                                                           
13

 Musil, J.: Český trestní zákoník potřebuje diferencovanější skutkovou podstatu úmyslného usmrcení. 

Trestní právo č. 10/2004, s. 14 
14

 41/1976 Sb. rozh. tr., s. 428 
15

 Novotný, F. a kol.: Trestní zákoník 2010. Praha: Eurounion s.r.o., s. 247 
16

 Tamtéž 
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obsahuje navíc pouze jeden nový znak, týkající se míry úmyslného zavinění.
17

 Dle 

Hořáka je vražda spáchaná za podmínek ust. § 140 odst. 2 TZ nesamostatnou 

kvalifikovanou skutkovou podstatou v rámci trestného činu vraždy.
18

  

Důležitou roli zde hrají dva aspekty, a sice rozmysl a předchozí uvážení. 

Rozmysl je myšlenková činnost pachatele, charakterizována krátkodobostí a 

přicházející bezprostředně před spácháním trestného činu. Pachatelovo jednání je 

racionální, má na mysli pouhé zničení předmětu útoku, nikoli další konsekvence, 

nevyžaduje detailní uvážení činu ani prvky plánování. Na jedné straně jde o odlišení od 

jednání v náhlém hnutí mysli (afektu), na druhé však může jít o velmi krátkou úvahu, 

při níž pachatele jedná uváženě, nikoli po předchozím uvážení.  

Při předchozím uvážení si pachatel promyslí řadu okolností souvisejících se 

spácháním činu, např. způsoby spáchání, dobu a místo činu, útěk, odstranění těla apod., 

vytvoří si plán, který nemusí být promyšlen do co nejmenších detailů, postačí pouze 

jeho rámcové vymezení. Co se týče vymezení časového, je delší než v případě 

v rozmyslu, protože cílem pachatele je úspěšné provedení činu s co největším 

vyloučením možnosti obrany oběti.
19

  

Tato míra úmyslného zavinění nikterak nemění základní povahu trestného činu 

vraždy, pouze zvyšuje závažnost činu, která se promítá do zvýšené trestní sazby. 

Předchozí uvážení samo o sobě nemusí vždy znamenat důvod pro přísnější postih, 

neboť nemusí vždy zvyšovat nebezpečnost (například týraná oběť po dlouhodobé úvaze 

usmrtí násilníka). Přednost mají v těchto situacích speciální skutkové podstaty, proto 

takovéto případy, jako shora uvedený, budou posuzovány jako trestný čin zabití podle § 

141 odst. 1 TZ, nicméně toto neplatí pro účastenství na takovémto činu.
20

  

                                                           
17

 Jelínek J. a kol.: Trestní právo hmotné. 3. vydání. Praha: Leges, 2013, s. 525 
18

 Hořák J.: Vražda a zabití v novém trestním zákoníku. Bulletin advokacie č. 9/2010, s. 60 
19

 Vantuch P: Trestní zákoník s komentářem k 1.8.2011. 1. vydání. Olomouc: ANAG, 2011, s. 455 
20

 Jelínek J. a kol.: Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou. 4. vydání. Praha: Leges, 

2013, s. 193 
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1.4 Zabití 

Skutková podstata trestného činu zabití, upravená v ust. § 141 TZ, je ve vztahu 

k trestnému činu vraždy privilegovanou
21

 skutkovou podstatou. K usmrcení osoby, na 

rozdíl od vraždy, zde dochází „v silném rozrušení ze strachu, úleku, zmatku nebo jiného 

omluvitelného hnutí mysli pachatele anebo v důsledku předchozího zavrženíhodného 

jednání poškozeného“. Toto ustanovení obsahuje dva samostatné okruhy privilegujících 

okolností, které se navzájem nevylučují a mohou se prolínat
22

, přičemž tyto okolnosti 

mají vliv na mírnější postih pachatelů, který si nezaslouží být stigmatizováni jako vrazi, 

neboť jejich jednání, ve kterém se dopustili usmrcení, spočívá v silném rozrušení.  

Silné rozrušení pachatele je vyvoláno jeho výrazným emotivním stavem, 

neovlivňuje jeho příčetnost, může mít krátkodobé i dlouhodobé trvání a je ze 

společenského hlediska ospravedlnitelné a pochopitelné, což se ale vztahuje pouze 

k afektu pachatele, nikoli k činu samotnému. Strachem rozumíme reakci pachatele na 

nebezpečí či ohrožení svého života, úlekem a zmatkem jsou duševní stavy pachatele 

projevující se ve zkratkovité reakci bez konkrétní představy.
23

 

Zavrženíhodné jednání poškozeného je stanoveno jako samostatný důvod této 

skutkové podstaty a TZ nevyžaduje, aby pachatel v tomto případě jednal v silném 

rozrušení. Jednání poškozené je v tomto případě pro pachatele fyzicky či psychické 

trýznivé, může způsobovat ponížení, a proto je nutné v tomto ohledu brát i ohled na 

překročení mezí nutné obrany. Jedná se především o tzv. vyprovokované vraždy, resp. 

vyprovokované zabití. Hořák
24

 rozlišuje podle jejich vzájemného postavení závislého na 

rozložení síly. V prvním z těchto typů má oběť podstatně vyšší míru viny než pachatel 

(případy domácího násilí), druhý typ se vyznačuje relativně vyrovnaným poměrem sil 

mezi obětí a pachatelem (náhodné vraždy v alkoholovém opojení).  

Pro názorné odlišení těchto dvou samostatných důvodů zabití stručně uvádím 

dva případy z kazuistiky: 

                                                           
21

 Privilegované skutkové podstaty charakterizují trestné činy menší typické závažnosti než skutkové 

podstaty základní (jsou zde okolnosti, které snižují nebezpečnost činu pro společnost).  
22

 Hořák, J.: Vražda a zabitím v novém trestním zákoníku. Bulletin advokacie č. 10/2009, s. 64 
23

 Jelínek J. a kol.: Trestní právo hmotné. 3. vydání. Praha: Leges, 2013, s. 52 
24

 Hořák J.: Agresivní a provokující oběť násilného trestného činu. Kriminalistika č. 2/2010, s. 140 
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Rozsudek Městského soudu v Praze, sp. zn. 45 T 15/2006: Případ vysokoškolsky 

vzdělaného Rusa, pracujícího v ČR jako stavební dělník, jež v inkriminovaný den před 

cestou domů vypil dvě piva a jednoho svařené víno. Při vystupování z tramvaje k němu 

přistoupili Litevci a začali ho urážet a fyzicky napadat, chtějíc po něm peníze. Rus 

zavolal manželce a údajně jí řekl, aby mu přinesla 200 až 300 tisíc korun. Poté slíbil, že 

peníze přinese ze svého bytu a vběhl do domu, přičemž poškozený, jeden z agresorů, ho 

měl následovat. Podle výpovědi svědků se po chvíli poškozený objevil znovu na ulici, 

pronásledován obžalovaným, který poškozeného dostihl a několikrát ho bodnul nožem. 

Poškozený na místě zraněním podlehl. Pachatel byl shledán vinným trestným činem 

vraždy dle ust. 219 odst. 1 trestního zákona a byl mu uložen trest odnětí svobody dle ust. 

§ 40 odst. 1 trestního zákona v trvání osmi let. Soud zohlednil předchozí zavrženíhodné 

jednání poškozeného a také znalecký posudek, dle kterého se obžalovaný „nacházel ve 

stavu intenzivního stresu, jednal v emočním afektu“.  

Rozsudek Krajského soudu v Brně, sp. zn. 50 T/2006, a usnesení Vrchního 

soudu v Olomouci sp. zn. 2 To 112/2006: Pachatelka žila s poškozeným v mnohaletém 

manželství, z něhož se narodily dvě děti. Byla zaměstnána s dobrými pracovními 

výsledky a jevila se jako tišší osoba. Její manžel byl dlouholetý nepracující alkoholik, 

který ji často surově bil. V den spáchání trestného činu našla obžalovaná poškozeného 

v restauraci v silně podnapilém stavu, který jí hned začal sprostě nadávat. Poté se 

setkali doma v obývacím pokoji, kde poškozený měl obžalovanou začít napadat. Po 

nepřetrvávajících útocích obžalovaná vzala nůž s délkou čepele 100 mm, šla za 

poškozeným do pokoje, který se k ní postavil, obžalovaná nabyla dojmu, že ji chce zase 

uhodit a bodla ho do krku. Poškozený zemřel na probodnutí levé hrdelní žíly a 

vdechnutí krve. Obžalovaná byla odsouzena za trestný čin vraždy dle ust. § 219 odst. 1 

trestního zákona za užití ust. § 40 odst. 1 trestního zákona k trestu odnětí svobody 

v délce trvání 7 a ½ roku. Soud ve svém odůvodnění zohlednil, že obžalovaná čin 

spáchala v afektu, a to z důvodu mnohaletého zoufalství nad týráním, jak fyzického, tak 

psychického charakteru. Nebyla ji přiznána polehčující okolnost dle ust. § 33 písm. a) 

trestního zákona (spáchání trestného činu v silném rozrušení), neboť silná rozrušenost 

nebyla znaleckým posudkem prokázána.  



10 
 

1.5 Vražda novorozeného dítěte matkou 

Tato skutková podstata, upravená v ust. § 142 TZ, je ve vztahu k trestnému činu 

vraždy privilegovanou skutkovou podstatou a ve vztahu k trestnému činu zabití 

speciální skutkovou podstatou, neboť zde dochází k usmrcení v rozrušení pachatelky. 

Subjektem může být pouze „matka, která v rozrušení způsobeném porodem úmyslně 

usmrtí při porodu nebo bezprostředně po něm své novorozené dítě“, přičemž tyto 

podmínky musí být splněny zároveň. Důvodem této úpravy jsou lékařský poznatky o 

výrazném vlivu porodu na psychiku rodičky. 

Rozrušení způsobené porodem můžeme na základě ustálené judikatury definovat 

jako „změněný duševní stav, který má původ ve fyziologických procesech vyvolaných 

porodem a který oslabuje vůli rodičky a její odolnost vůči různým vnějším a vnitřním 

podnětům a brzdí plné rozvinutí mateřského pudu“, přičemž toto rozrušení musí být 

způsobené porodem, tedy nemůže jít o rozrušení vyvolané jinými příčinami.
25

 Znak 

rozrušení způsobené porodem nemá souvislost s otázkou příčetnosti, proto tato otázka 

musí být v konkrétním případě řešena samostatně.  

Je také nutné bezprostředně vymezit dobu po porodu, neboť tento stav může 

trvat i několik dní. V souvislosti s posouzením otázky, zda pachatelka jednala v silném 

rozrušení způsobeném porodem, je důležité vypracování znaleckých posudků z oboru 

psychiatrie a porodnictví
26

, které zodpovídají pouze odborné otázky, nikoli právní. 

Za novorozené dítě se považuje dítě od počátku porodu. Až do počátku porodu 

se jedná o lidský plod, kterého nelze pokládat za lidského jedince
27

, a proto je mu 

poskytována ochrana v ustanovení o trestných činech na ochranu zdraví těhotné ženy, 

potažmo v ustanovení o nedovoleném přerušení těhotenství. Pro vymezení začátku 

života nejsou v právní teorii jednotné názory. Například Dolenský
28

 považuje za začátek 

života počátek porodu a odkazuje i na výklady německé a švýcarské nauky, kdežto 

Císařová, s jejímž názorem se ztotožňuji, správně poukazuje na nesmyslnost pojmu 

„okamžik porodu“ s odůvodněním, že porod je déletrvající proces, kdy plod opouští se 

                                                           
25

 Kučera J.: Naplnění znaků skutkové podstaty trestného činu vraždy novorozeného dítěte matkou. 

Trestněprávní revue č. 5/2003, s. 141, a Jelínek, J. a kol.: Trestní právo hmotné. 3 vydání. Praha: Leges, 

2013, s. 521 
26

 18/1986 Sb. rozh. tr., s. 166 
27

 Rozsudek Vrchního soudu v Olomouci, sp. zn. 5 To 81/2005 
28

 Dolenský, A.: Momentus partus. Trestní právo č. 3/1998, s. 6 
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svými přívěsky organismus matky a prochází porodními cestami na zevní svět, má tři 

porodní doby, přičemž k počátku porodu (nástupu porodních bolestí) může dojít i 

předčasně a při aplikaci ust. § 140 TZ na tyto případy (původně § 220 trestního zákona) 

bychom se ocitli ve velmi složité situaci. Dále uvádí, že novorozeným dítětem je dítě, 

které již opustilo porodní cesty, bylo od těla matky odděleno a nadechlo se.
29

  

Dle ustáleného judikaturního výkladu již z 50. let, dle nějž „skutečnost, že 

těhotná žena pojala již před porodem úmysl zbavit se vraždou svého novorozeného 

dítěte, jež pak při porodu nebo hned po něm úmyslně, ovšem v rozrušení způsobeném 

porodem, usmrtí, nevylučuje, aby byl čin posuzován jako trestný čin vraždy 

novorozeného dítěte matkou“.
30

  

Když se podíváme na trestní sazbu, která hrozí za spáchání trestného činu zabití, 

a srovnáme ji s trestní sazbou dopadající na trestný čin vraždy novorozeného dítěte 

matkou, nepřehlédneme jejich velmi podobná rozpětí. Ztotožňuji se s názorem 

Hořáka
31

, že nelze stavět téměř na roveň tyto dva kvalitativně odlišné trestné činy, co se 

stanovení trestní sazby týče, neboť z etického hlediska je třeba brát v případě 

infanticidia zřetel na mimořádnou zranitelnost matky a její ochranu, proto bych také 

považovala za adekvátnější vyšší trestní sazbu v případě trestného činu zabití. 

1.6 Otázka eutanazie 

Pod pojmem eutanazie se rozumí zkrácení života z útrpnosti, na výslovnou 

žádost umírajícího. Toto slovo je řeckého původu a je chápáno jako „milosrdná smrt“ či 

„smrt ze soucitu“. Rozlišuje se mezi eutanazií aktivní (ať už na žádost či bez žádosti 

nemocného), pasivní (ukončení léčby) a nepřímou (podávání látek tišících bolest, které 

v důsledku svých vedlejších účinků vedou ke zkrácení života).
32

  

Některé zahraniční trestní kodexy ustanovení o eutanazii obsahují, přestože 

Světová zdravotnická organizace považuje eutanazii za neetickou. V německém StGB 

je upraveno usmrcení na žádost jako samostatný delikt v ust. § 216. Polský trestní 

zákoník zakotvuje vraždu na žádost zemřelého a ze soucitu v čl. 150, a dále tuto úpravu 

                                                           
29

 Císařová D.: Iura novit curia (několik poznámek k článku dr. Dolenského „Momentum partus“). Trestní 

právo č. 5/1998, s. 19-20 
30

 Rozsudek Krajského soudu v Brně, sp. zn. 8 To 13/1953 
31

 Hořák, J.: Vražda a zabití v novém trestním zákoníku. Bulletin advokacie č. 10/2009, s. 66 
32

 Císařová D., Sovová O.: Trestní právo a zdravotnictví. 2. vydání. Praha: Orac, s.r.o., 2004, s. 108-109 
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pojímá i rakouský a švýcarský trestní zákoník.
33

 V České republice nemáme žádnou 

zákonnou úpravu této problematiky, vychází se pouze z  tzv. informovaného souhlasu 

pacienta a právní úpravy zakotvené v ust. § 35 a § 36 (institut tzv. dříve vysloveného 

přání) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, ačkoli ve znění návrhu nového 

trestního zákoníku byla připravena skutková podstata trestného činu „usmrcení na 

žádost“, ale Senát Parlamentu České republiky tento návrh zamítl. Je třeba akcentovat, 

že toto řešení by nevedlo k beztrestnosti, ale k nižší trestnosti takového jednání. 

V současné právní úpravě by toto jednání mohlo být považováno za polehčující 

okolnost (ust. § 41 písm. b) TZ) vedoucí k mimořádnému snížení trestu odnětí svobody 

(ust. § 58 TZ). 

Navrhované ust. § 118 nového trestního zákoníku „usmrcení na žádost“:
34

 

1. Kdo ze soucitu usmrtí nevyléčitelně nemocnou osobu, která trpí somatickou 

nemocí, na její vážně míněnou a naléhavou žádost, bude potrestán odnětím 

svobody až na 6 let. 

2. Vážně míněnou naléhavou žádostí se rozumí svobodný a určitý projev vůle osoby 

starší osmnácti let, která není zbavena ani omezena ve způsobilosti k právním 

úkonům a není stižena duševní poruchou, jednoznačně a důrazně směřující 

k jejímu vlastnímu usmrcení. 

Důvody proti zavedení eutanazie hovoří jasně – neetické jednání, obava zneužití, 

náboženská tradice, která uvádí, že důstojnost života není odvislá od jeho kvality, a 

různé možnosti alternativ. Pro zavedení naopak zaznívají argumenty typu svobodné 

volby nad životem v těžkém utrpení a smrtí, a v neposlední řadě také ekonomické 

hledisko zaujímající postoj, že ušetřené prostředky mohou být použity na léčbu jiných 

pacientů. 

Možnost zavedení institutu tzv. „living will
35

“, které představuje prohlášení 

pacienta, že si přeje, aby se v určitě situaci nepokračovalo v léčbě či se nezahajovala 

resuscitace, je velice diskutabilní. Rozhodnutí člověka, které učiní nyní a které učiní 

potom, kdy tento stav skutečně nastane, se dá jen velmi těžko odhadnout, a muselo by 

být po určité době obnovováno. 

                                                           
33

 Fenyk, J.: Pocta Dagmar Císařové k 75. narozeninám. 1. vydání. Praha: LexisNexis s.r.o., 2007, s. 132 
34

 Návrh kodifikace trestního práva hmotného ze dne 30.9.3003, čj. 541/03-L 
35

 Císařová D., Sovová O.: Trestní právo a zdravotnictví. 2. vydání. Praha: Orac, s.r.o., 2004, s. 112 
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Z hlediska etických norem, filozofických, lékařských, náboženských názorů a 

základních lidských práv není zřejmě možné, aby tento způsob ukončení života byl plně 

legalizován a trestně nepostihován, jako to mu je například v Belgii a Nizozemí. 

Nicméně je třeba brát v úvahu životní situace, vznikající v důsledku velmi závažné či 

nevyléčitelné choroby, neslučitelné s činnostmi každodenního života, v nichž se osoba 

často zamýšlí nad konečným rozhodnutím. Každý z nás by měl prožít důstojný a 

naplněný život a taky je plně v našich rukou, jak s ním naložíme, proto zastávám názor 

italského kriminalisty Enrica Ferriho, dle kterého je „každý pánem svého života a tudíž 

jej může i zničit. Může-li toto právo vykonávat sám a zákon sebevraždu netrestá, proč 

by jej nemohl vykonat i prostřednictvím jiného?“
36

  

Z výše uvedených důvodů bych ponechala rozhodnutí o tom, zda dále setrvat na 

tomto světě či nikoli, na osobě, která se v takovémto nepříznivém stavu nachází, nebo 

na uvážení jejích blízkých, pokud osoba již sama nemůže toto rozhodnutí učinit (z 

důvodu nezpůsobilosti, komatu aj.). Lze opravdu například život, kdy se člověk nemůže 

sám hýbat, jíst, pít, trpí bolestmi, považovat za důstojný a má smysl a cenu takto žít až 

do přirozené smrti? Myslím, že po zodpovězení této otázky by se veřejnost rozdělila na 

dva nesmiřitelné tábory - na příznivce a odpůrce eutanazie. Úpravu usmrcení na žádost 

nicméně nelze vyřešit jedním ustanovením TZ, ale bylo by vhodnější ji upravit 

speciálním zákonem, přičemž je nutno zvážit otázky filozofické, právní, náboženské, 

etické, lékařské, jež mají mimořádný význam v celém kontextu a zohlednit celou řadu 

úskalí, které toto téma s sebou přináší. Na větší rozbor zde není prostor, proto odkazuji 

na příslušnou literaturu, nicméně dle mého úsudku bylo důležité toto velmi citlivé téma 

diskutované odbornou i laickou veřejností, byť jen okrajově, zmínit. 

1.7 Statistika vražd 

1.7.1 Statistika vražd spáchaných na území ČR v období let 1991 - 2012 

Níže uvedené tabulky promítnuté do grafu
37

 znázorňují počet vražd spáchaných 

v České republice od roku 1991 do roku 2012. K nejméně vraždám došlo v roce 1991, 

naopak v roce 1998 tento počet prudce vzrostl. Od této doby má tento trestný čin spíše 

                                                           
36

 Miřička: Usmrcení na žádost a z útrpnosti podle osnovy trestního zákona. Věstník Československé 

společnosti pro právo trestní, ročník V., 1929, č. 1-2, s. 5 
37

 Počet vražd v České republice. [online]. 2013 Dostupné z: 
http://www.czso.cz/csu/dyngrafy.nsf/graf/cr_od_roku_1989_vrazdy  

http://www.czso.cz/csu/dyngrafy.nsf/graf/cr_od_roku_1989_vrazdy
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klesající tendenci, přesto je počet skutků spadající pod trestný čin vraždy stále 

alarmující.  

Vraždy celkem zahrnují jak vraždy loupežné, sexuální, motivované osobními 

vztahy, vraždy na objednávku, vraždy novorozence matkou a vraždy ostatní.
38

 

Rok 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Počet    

vražd 
107 212 277 281 276 266 291 313 265 279 234 

 

Rok 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Počet    

vražd 
234 232 227 186 231 196 202 181 173 173 188 

 

 

 

  

                                                           
38

 Počet vražd v České republice. Gender - Soudnictví, kriminalita -Metodika [online]. 2013 Dostupné z: 

http://www.czso.cz/csu/cizinci.nsf/o/gender_kriminalita-metodika    
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1.7.2 Statistika vražd spáchaných na území ČR v období od 1.1.2013 do 

31.12.2013 

Uvedená tabulka zobrazuje celkový počet vražd spáchaných v ČR v roce 2013 

z hlediska jejích jednotlivých druhů, prověřování a objasnění.
39

 

Druhy vražd Zjištěno 

Z toho 

ukončeno 

prověřování 

Celkem v 

prověřování 

Objasněno 

Počet Dodatečně 

Loupežné 11 10 2 10 2 

Sexuální 1 1 0 1 0 

Motivované osobními vztahy 103 101 3 100 1 

Na objednávku 6 5 1 5 0 

Novorozence matkou 1 1 0 1 0 

Ostatní 60 49 14 48 4 

Celkem 182 167 20 165 7 

 

2 Kriminalistická charakteristika 

Kriminalistická charakteristika trestného činu se člení na následující 

komponenty – osobnost pachatele, osobnost oběti, motivy, způsob páchání trestného 

činu a kriminální situace. Má důležitý význam pro metodiku vyšetřování, tvorbu 

vyšetřovacích verzí, jsou na ni založeny výslechové metody, spolupráce s obětí 

trestného činu a také evidenční systém modus operandi, který eviduje dříve spáchané 

trestné činy podle znaků jejich spáchání s cílem přispět k objasnění nově spáchaných 

neobjasněných trestných činů, a vyšetřovali může sloužit jako zdroj poznatků, z něhož 

vytyčí vyšetřovací verze.
40

 

  

                                                           
39

 Počet vražd v České republice. Statistické přehledy kriminality za rok 2013 [online]. 2014 Dostupné z: 

http://www.policie.cz/clanek/statisticke-prehledy-kriminality-za-rok-2013.aspx   
40

 Musil J., Konrád Z., Suchánek J.: Kriminalistika. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2004, s. 31-34 

http://www.policie.cz/clanek/statisticke-prehledy-kriminality-za-rok-2013.aspx
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2.1 Osobnost pachatele 

Z nepřeberného množství definic osobnosti se nejčastěji pod tímto pojmem 

představuje celek duševního života jedince. Osobnost pachatele se posuzuje zejména na 

základě analýzy způsobu páchání trestné činnosti, pomáhá nám při zjišťování motivu, 

výběru oběti, způsobu usmrcení, přičemž takto získané poznatky jsou nesmírně důležité 

pro stanovení taktiky dalšího jednání s pachatelem.  

Kriminalistická teorie
41

 zkoumá charakteristické vlastnosti typické pro pachatele 

určitého druhu trestných činů, které mají dle empirických výzkumů společné rysy. Čím 

homogennější skupinu trestných činů zvolíme, tím bohatší obraz charakteristických rysů 

jejich pachatelů lze podat. Tedy kupříkladu pro skupinu pachatelů sexuálně 

motivovaných vražd lze najít specifičtější rysy pachatelů než pro skupinu všech 

pachatelů trestných činů proti životu a zdraví. 

Kriminalistická psychologie
42

 ze strukturálního hlediska zkoumá, zda se 

pachatelé vyznačují určitými zvláštnostmi, které je odlišují od nepachatelů, a pokud 

ano, jaké zvláštnosti to jsou?  

Co se týče pohlaví, mezi pachateli vražd převládají především muži než ženy, 

ačkoli zastoupení žen jako pachatelek se zvyšuje
43

 (ve výzkumech je podíl žen 

odhadnut na 10 - 15 %, a to hlavně v zemích, kde je vyšší rovnoprávnost mužů a žen). 

Ženské pachatelky vražd jsou nadprůměrně zastoupeny ve skupině vražd v rodině, tedy 

vražd partnerů nebo dětí. Interpretace je dle Heretika jednouchá – ženy stráví více času 

v rodině a mají více sociálních interakcí s rodinnými příslušníky.
44

 

Uvedený graf znázorňuje procentuální podíl pachatelů vražd spáchaných 

v letech 1990-2009, kteří jsou rozděleni dle pohlaví a národnosti.
45

  

  

                                                           
41

 Musil, J., Konrád Z., Suchánek J.: Kriminalistika. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2004 s. 57 
42

 Záhorská J.: Psychologická intervence při vyšetřování trestných činů. 1. vydání. Praha: Portál, 2007, s. 

45-47 
43

 Záhorská J.: Psychologická intervence při vyšetřování trestných činů. 1. vydání. Praha: Protál, 2007, s. 

49 
44

 Heretik, A.: s. Extrémnaagresia I. Forenznápsychológia vraždy. 1. vydání. Nové Zámky: 

PSYCHOPROF, spol. s r.o., 2007, s. 52-53 
45

 Hofmanová, J.: Jak se vraždí v Česku: studie vražd spáchaných v letech 1969 -2009. Praha: Jaroslav 

Hofman, 2011, s. 23 
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Pachatelé vražd
46

 

 

Věk, ve kterém dochází k trestné činnosti, se pohybuje v průměru mezi 20-35 

lety
47

, výjimečně pod 18 let, nicméně kriminalita mládeže pozvolna stoupá. Mladistvý 

pachatel zahajuje konflikty s normami v době dospívání mezi 12. a 15. rokem, neboť 

v tomto věku dochází ke zlomu a utvářejí se typické obrazy pácháním krádeží 

v obchodech, výtržnictvím, poškozováním cizích věcí apod. Z policejní praxe vyplývá, 

že v posledních letech vzrůstá počet mladých pachatelů vražd ze sociálně slabších 

skupin, vyrůstajících na sídlištích, bez záznamu v trestním rejstříku. Jejich vraždy mají 

především zištný motiv. 

Ze sociokulturních charakteristik pachatelů vyplývá, že pachatelé vražd 

pocházejí z nižší socioekonomické vrstvy, narušeného rodinného prostředí, jsou 

ovlivněni direktivní výchovou či týráním. V poslední době se ale zvyšuje počet 

pachatelů, kteří pocházejí ze střední až vyšší socioekonomické skupiny, prožili 

chladnou výchovu bez zájmu o ně, která se opírala o materiální zabezpečení, dalšími 

typickými znaky jsou špatné známky z chování, záškoláctví, výtržnosti a šikana.  

Intelektové schopnosti pachatelů vražd jsou většinou podprůměrné (IQ 90-70), 

naopak u sériových vrahů se vyskytují spíše nadprůměrní jedinci trpící různými 

závislostmi (alkohol, drogy).  

Recidivisté často trpí poruchou osobnosti (psychopatií), což není nemoc, na 

rozdíl od neuróz, ale stav, k němuž v určité míře vede vrozená dispozice a který se 

rozvíjí společně s utvářením osobnosti (u vražd hlavně poruchy osobnosti disociálního 

                                                           
46

 V grafu uváděná klasifikace různých skupin je dle mého názoru nekorektní, neboť jsou použita různá 

dělidla – pohlaví a cizinec. Procentuální podíl pachatelů bych klasifikovala pouze z hlediska pohlaví, 

nikoli z hlediska státní příslušnosti. 
47

 Záhorská J.: Psychologická intervence při vyšetřování trestných činů. 1. vydání. Praha: Portál, 2007, s. 

49 
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typu a emočně nestabilní poruchy osobnosti). Mezi hlavní charakteristiky patří povrchní 

osobnost, citový a sexuální život je jednoduchý, chybějí hlubší emoční mezilidské 

vztahy, odstrašující funkce výkonu trestu se míjí účinkem, nerespektují autority, 

intelektové schopnosti jsou na úrovni, jsou vnímáni jako příjemní, okouzlující a 

důvěryhodní lidé. Nutno zmínit, že ne všichni jedinci s poruchou osobnosti páchají 

trestnou činnost a ne všichni jedinci páchající trestnou činnost trpí poruchou 

osobnosti.
48

 

2.2 Osobnost oběti 

Kontakt s obětí, kterou postihla tragická událost, je velmi stresující záležitostí, 

často i lidé z nejbližšího okolí oběti neví, jak se k této bolesti postavit a kladou si 

otázku, zda je lepší dělat, jakoby se nic nestalo, nebo se k zažitému traumatu vracet a 

vypořádat se s ním? Obecné zásady, které by měl každý člověk, jež přijde z různých 

příčin do kontaktu s obětí trestného činu, dodržovat, jsou především informace, bezpečí, 

důvěra a empatie.  

Z kriminalistického hlediska jsou nejdůležitější následující viktimologické 

aspekty: podíl oběti na vzniku predeliktní situace, zahrnující chování oběti při zrodu a 

v průběhu trestného činu, a vztah mezi obětí a pachatelem. V mnoha případech (vyjma 

loupežných vražd a vražd na objednávku) totiž existuje mezi obětí a pachatelem blízký 

vztah, ať už se jedná manželství, příbuzenství či známost. U vražd tomu tak bývá v 80 

% případů.
49

  

Oproti tomuto tvrzení následující graf znázorňuje, že nejvíce pachatelů vražd 

spáchaných v letech 1990-2009 bylo pro oběti cizím člověkem, nešlo tedy o rodinného 

příslušníka či partnera.
50

 

  

                                                           
48

 Záhorská, J: Psychologická intervence při vyšetřování trestných činů. 1. vydání. Praha: Portál, 2007, s. 

51-54 
49

 Musil, J., Konrád Z., Suchánek J.: Kriminalistika. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2004, s. 67-68 
50

 Hofmanová, J.: Jak se vraždí v Česku: studie vražd spáchaných v letech 1969-2009. Praha: Jaroslav 

Hofman, 2011, s. 38 



19 
 

Vztah oběti a pachatele 

 

Rozlišení vztahových a nevztahových deliktů je významné pro samotné 

vyšetřování trestného činu, hlavně v situacích, kdy pachatel ještě není znám, a promítá 

se i v souvislosti s oznámováním trestného činu a věrohodností svědecké výpovědi. 

V případě vztahových deliktů jsou pachatel a oběť úzce spojeny déletrvajícími osobními 

vztahy, znali se a stýkali se spolu již před činem, spojovaly či oddělovaly je konkrétní 

zájmy. Klasickou skupinou těchto deliktů jsou partnerské vraždy motivované afektivně, 

účelově či ziskuchtivě. Patří sem i trestné činy vyvěrající z osobních vztahů na 

pracovišti. U vztahových deliktů můžeme uvažovat podle následujícího schématu:  

oběť -> motiv -> pachatel 

Naopak nevztahové delikty se odehrávají mezi pachatelem a obětí, které nepojí 

žádné interpersonální vztahy. Pachatel může znát oběť od vidění, ví o oběti z doslechu 

nebo se s ní setkává teprve poprvé v životě. Pro objasnění tohoto typu je samozřejmě 

třeba jiného uvažování než u vztahových deliktů. Problémem nevztahových deliktů jsou 

zejména případy sériových vrahů, pro něž se vžil pojem „Psycho-Killer“. Vzhledem 

k tomu, že zde oběť nemusí být klíčem k odstartování sledu dějů, které vyvrcholily 

jejím napadením, platí zdeschéma jiné:  

místo činu -> analýza scény deliktu -> motiv -> pachatel 

Těžiště práce se proto přesouvá od oběti ke kriminální analýze případu, tj. 

k pečlivému posouzení všech nashromážděných informací o činu a oběť se stává 

klíčovým faktorem až na pozadí poznatků, které vyplývají z místa činu. Podstatné 

informace o oběti jsou ty, které lze vyčíst z místa činu, nikoli z jejího soukromí.  

13,50% 

22,30% 
52,30% 

11,90% rodinný 
příslušník 

partner 

cizí osoba 

neobjasněno 
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Shrneme-li tyto dva typy, lze obecně říci, že při vyšetřování vztahových deliktů 

mají hlavní význam při vyšetřování informace o živé oběti (jaká byla, když žila), 

naproti tomu u nevztahových deliktů má rozhodující význam mrtvá oběť, tedy 

informace získané z ohledání a analýzy místa činu.
51

 

Co se samotného trestného činu týče, oběť nese podíl na vzniku stop, kdy svým 

aktivním jednáním vytváří stopy trestného činu (oběť znásilnění v sebeobraně zraní 

pachatele), nebo je sama nositelem (na těle, na oděvu). Přijímá paměťové stopy, podílí 

se na oznamování trestného činu, což významně ovlivňuje úspěšnost odhalování a 

vyšetřování trestné činnosti, je taktéž výrazným faktorem mezi latentní a zjevnou 

kriminalitou, může být také objektem řady expertiz, ať už soudnělékařských, 

psychologických či kriminalistických, a v neposlední řadě se podílí na vyšetřování 

například ve formě dokazování v roli svědka.  

V souvislosti s oběťmi trestných činů zaujímá své samostatné postavení otázka 

poskytování pomoci v situaci tísně. Jako příklad uvádím vraždu Kitty Genovese
52

, která 

se stala 13.3.1964 v New Yorku. Pachatel přepadl ženu v noci na ulici. Po dlouhých 

třicet minut žena volala o pomoc, než ji pachatel zasadil smrtící ránu. Toto drama na 

ulici sledovalo 38 osob, nikdo z nich nezasáhl, ani nepřivolal policii. Tento případ plnící 

stránky newyorských novin vzbudil velkých rozruch a vedl k četným diskusím z řad 

psychologů a sociologů, jež zkoumali chování lidí v emergentních situacích. Na základě 

toho vznikl „Bystander efekt“ (Efekt přihlížejícího). Byť poskytnutí pomoci vyplývá už 

ze samotných obecných morálních zásad, nejsou vždy lidé ochotní a schopní vlivem 

osobnostních a situačních faktorů pomoci jinému člověku, který je v ohrožení života 

v důsledku násilné trestné činnosti.  

Na závěr této podkapitoly je nutno zmínit nový zákon č. 45/2013 Sb., o obětech 

trestných činů, účinný od 1.8.2013, jenž upravuje práva obětí trestných činů, 

poskytování peněžité pomoci obětem trestných činů státem a vztahy mezi státem a 

subjekty, které poskytují služby obětem trestných činů
53

. 

                                                           
51

 Čírtková, L: Role oběti při vyšetřování násilných trestných činů. Kriminalistický sborník, č. 4/2001, s. 

35-36 
52

 Čírtková, L.: Forenzní psychologie, 2. vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009,  s. 125 
53

 Upozorňuji, že nesmíme opomínat situace, kdy oběť je zároveň pachatelem – např. manžel zavraždí 

svoji ženu a nahlásí na policii její pohřešování. 
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2.3 Motiv 

Ústředním problémem subjektivní stránky trestného činu je, proč se jedinec 

zachoval tak, jak se zachoval.  

Především u násilných trestných činů směřujících proti životu a zdraví 

představuje posouzení motivace velmi důležitý moment pro celkové právní hodnocení 

případu. Pokud například někdo zasadí 31 ran vedených proti životně důležitým 

orgánům, lze dovodit, že jednal v úmyslu oběť zabít, kdežto pokud partner zbije družku 

a přitom ji natrhne důležitý orgán, což způsobí po dvou hodinách její smrt, je situace 

poněkud jiná, neboť je obtížné prokázat úmysl zabít. V náročných expertízách se 

hodnotí nejen vlastní motivace k činu, ale i celá osobnost. Zásadně platí, že každý 

trestný čin vznikl na základě motivačních zdrojů, nemotivovaná činnost neexistuje, 

existuje pouze trestná činnost, jejíž motiv není znám.
 54

 

Škála různých variant motivů je značně široká právě u vražd, oproti jiným 

druhům trestných činů, u nichž je motivace notoricky zřejmá (např. krádeže, kde 

jednoznačně dominuje zištný motiv). Motiv ovlivňuje i chování pachatele při 

vyšetřování, neboť je známo, že pachatelé vražd spáchaných v afektu se k činu nezřídka 

doznávají, kdežto pachatelé loupežných vražd často zapírají.
55

 

Zjištění motivu vraždy má pro kriminalistiku zásadní význam, neboť může vést 

k objasnění případů a odvíjí se od něj další postup vyšetřování. Vzhledem k tomu, že 

motivů může být velmi mnoho, lze je shrnout do těchto kategorií:
56

 

a) vyplývající z konfliktů v mezilidských vztazích (žárlivost, msta, nenávist) 

Vraždy ze žárlivosti nejsou nijak neobvyklou skupinou. V roce 1980 náhodný 

chodec našel na nábřeží Vltavy tašku s doklady Anny S. Zanedlouho poté nalezli 

policisté v lese nedaleko Prahy mrtvolu ženy, zabalenou do igelitového ubrusu. Při 

vyšetřování se zjistili následující skutečnosti: Dalibor, manžel zavražděné, žil s Annou 

S. a dvěma dětmi celkem šťastně až do doby, než odešel kvůli pracovnímu úrazu do 

invalidního důchodu. Poté se Dalibor změnil -  ztratil zájem o rodinu, začal se stýkat 

s jinými ženami a nadměrně pít, proto Anna S. podala žádost o rozvod. Po rozvodu žili 
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 Čírtková, L.: Kriminální psychologie. 1. vydání. Praha: Eurounion, 1998, s. 77-81 
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 Musil, J., Konrád Z., Suchánek J.: Kriminalistika. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2004, s. 33 
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 Porada V. a kol.: Kriminalistická metodika vyšetřování. Plzeň: Aleš Čeněk, 2007, s. 85 
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ve stejném bytě a Dalibor začal být na manželku hrubý. Když se dozvěděl, že má novou 

známost, často vyvolával hádky a vyhrožoval ji zabitím a terorizoval i jejího partnera. 

Jednou, v nevydařený den, kdy nestihl kino a neměl peníze na jinou zábavu, se 

vystupňovalo napětí, při kterém Dalibor vyvolal další hádku, ve které bývalé manželce 

řekl, že pokud nebude jeho, nebude ničí, přišel k ženě sedící na stoličce, a rukama ji 

pevně stiskl hrdlo. Povolil, až kdy bezvládně klesla hlava na bok. Dalibor zardousil 

manželku v afektu, neboť se nemohl smířit s tím, že se s ním dala rozvést (3 měsíce před 

vraždou) a hlavně proto, že ho v životě nahradil jiný muž.
57

  

b) zištné (loupežné) 

c) krycí – směřují k vyhnutí se trestní odpovědnosti (vražda svědka, policisty) 

d) sexuální 

e) z útrpnosti 

f) politické apod. 

Stach
58

 k tomu doplňuje motivy, které se objevily v souvislosti se změnami 

ekonomických vztahů ve společnosti po roce 1990, a to motivy směřující k likvidaci 

svědků, vymáhání dluhů, vyřizování vztahových otázek uvnitř zločinecké organizace, 

likvidace konkurence, vydírání a rasové a národnostní nesnášenlivosti. 

Heretik se více zaměřuje na dělení typů vražd podle obětí, resp. mezi vztahem 

oběti a pachatelem, a jako nejčastější bezprostřední motiv trestného činu uvádí konflikt 

s obětí (hádka, sport, nedorozumění, frustrace)
59

: 

a) vražda manželského partnera 

b) vražda dětí rodiči 

c) zabití rodičů (prarodičů) dětmi
60

 

d) vraždy mezi sourozenci 

e) loupežné vraždy 
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Ovdovělý Zdeněk M. z České Třebové se chtěl oženit s šestatřicetiletou Milenou 

N., rozvedenou matkou malé Lucinky, která jezdila za svou sestrou Růženou do 

Mukařova. Ta měla dva syny – Martina a Jana, oba byli soudně trestáni za krádeže a 

nechtěli jít do vězení bez peněz. S jasným úmyslem odcizit peníze, vnikli do bytu Zdeňka 

M., kterému svázali ruce a nohy, a natáhli mu polštářový návlek kolem hlavy. Při 

prohledání bytu našli trezorek v úložném prostoru gauče. Místo trezorku vrátili do 22 

cm vysokého úložného prostoru gauče svázaného Zdeňka M., položili ho na břicho a 

gauč zastlali a zatížili. Násilníci tak odsoudili svou oběť k pomalému umírání, neboť 

Zdeněk M. musel dle soudních lékařů prožívat do okamžiku ztráty vědomí nesmírné 

psychické a fyzické útrapy. Oba muži byli odsouzeni. Vrchním soudem jim byly dokonce 

zvýšeny tresty odnětí svobody na 17 a 15 let.
61

 

f) sexuální vraždy 

g) mnohonásobné vraždy
62

 

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

obava matky před difamujícími společenskými důsledky narození nemanželského 

dítěte, složitá sociální situace, nechtění dalších dětí apod.
63

 

Dle Záhorské jsou v ČR nejčastější vraždy v rodině, které jsou provázené 

emociální reakcí, vyplývají z dlouhotrvající neřešených konfliktů, jež se postupně 

kumulují a často vyústí ve vraždu v afektu. Vraždy s majetkovou motivací nejsou ve 

většině případů cílem samy o sobě, ale pouze prostředkem, který vede k předurčenému 

cíli, k získání finančního prospěchu, nebývají provázeny silnými emocemi, v některých 

případech se ani nemusí vyskytovat úmysl vraždit a dochází k tzv. přeskočení motivů, k 

němuž může dojít také u vražd se sexuální motivací, kdy usmrcení může nastat před 

koitem, v průběhu nebo po něm, v mnoha případech pachatel usmrtí oběť, aby ji mohl 

znásilnit, ale často se stává, že ji po znásilnění usmrtí pouze v důsledku krycího jednání 

a strachem z odhalení. Naopak při vlastní sexuální vraždě je oběť usmrcena kvůli 

sexuálním motivům, nikoli ze strachu z prozrazení, usmrcení představuje sadistické 
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vyvrcholení sexuálního aktu. Sadističtí vrazi, toužící po plném ovládnutí těla oběti, patří 

k jedněm z nejnebezpečnějším. 

Specifikem porevolučního období se staly nájemné vraždy, proto jsou 

podrobněji popisovány až v posledních letech. Tyto vraždy souvisí s rizikovým 

prostředím a podnikatelskými aktivitami, přičemž velkou roli zde hraje solventnost 

objednavatele a zkušenosti a znalosti vraha, neboť tito pachatelé hovoří o vraždě 

v tomto případě jako o druhu obchodu.
64

 

V roce 2005 velmi vzrušil veřejnost případ Viktora Kalivody, v médiích 

označovaného jako „Lesní vrah“, který spáchal tři vraždy na okraji lesa. Velmi dlouho 

nebyl znám motiv činu a sám pachatel o skutcích mlčel. Oběti neměli žádnou spojitost 

mezi sebou ani vazbu na pachatele, byli to prostě lidé, kteří se ocitli ve špatný okamžik 

na špatném místě. Dle psychologa byla motivem trestního jednání určitá forma 

sebedestrukce doprovázená potřebou zviditelnit se a stát se známým. Svědčí o tom i jeho 

úmysl nechávat na místech činu po sobě stopy, které budou jasně směřovat k jeho 

pozdějšímu vypátrání, kterému se nijak nesnažil zabránit. Na objasnění motivů jeho 

jednání nejvíce odpovídá jeho dopis z vazební věznice, ve kterém přiznává, že není 

normální, a který obsahuje podrobný popis všech skutků.
65

 

2.4 Způsoby páchání 

Nejdůležitější komponentou kriminalistické charakteristiky je způsob páchání 

trestného činu. Zatímco v trestním právu hmotném patří mezi fakultativní znaky 

skutkové podstaty, pro kriminalistiku je znakem par excellence, neboť ovlivňuje proces 

tvorby stop a tím i možnost poznání trestného činu.  

Význam způsobů spáchání trestného činu tedy spočívá v zjištění řady velmi 

důležitých kriminalistických informací. Jedná se například o posouzení způsobu 

vniknutí do objektu, o posouzení použití různých zbraní, o posouzení možnosti 

proběhlého zápasu, zda má pachatel k bydlišti nějaký vztah apod. Takto získané 

poznatky, získané analýzou způsobu páchání trestných činů, se staly podkladem pro 
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využívání některých kriminalistických metod, především v oblasti kriminalistické 

taktiky.
66

 

Způsob páchání vražd vykazuje jak obecné znaky, společné pro většinou 

způsobů jejich páchání, tak specifické znaky jen pro určitý způsob vražd. Pro metodiku 

vyšetřování vražd mají největší význam tyto aspekty: stupeň připravenosti, použití 

zbraně, volba způsobu usmrcení a způsob utajení.
67

 

a) podle stupně připravenosti 

Vraždy nepřipravené  - velmi často se jedná o tzv. vraždy z afektu, páchané 

v emotivně vyhrocených situacích (hádky, hospodské rvačky), útok směřuje krátce či 

bezprostředně po pachatelově rozhodnutí oběť usmrtit, patří sem i ty případy, kdy se 

pachatel rozhodne někoho usmrtit dlouho před provedením útoku, ale neprovádí žádné 

úkony směřující k uskutečnění takového činu. Typicky jsou tyto vraždy páchané 

v situacích, které jsou pro pachatele nepříznivé, obvykle bez použití zbraně, pachatelé 

se k činu často doznávají a předem nepromýšlejí svou obhajobu. 

Vraždy připravené se vyznačují značným stupněm plánovitosti a promyšlenosti 

jednání pachatele, důsledností a utajováním. Mezi přijetím rozhodnutí spáchat vraždu a 

samotným útokem uplyne delší doba, v níž pachatelé či další osoby připravují 

podmínky vedoucí k jejímu usnadnění a utajení, které spočívají ve vyhledávání vhodné 

oběti, opatřování zbraní, provádění úkonů k různým inscenacím, vytváření podmínek 

pro manipulaci s mrtvolou, zajištění nepravdivého alibi, provádění úkonů ztěžujících 

identifikaci pachatele a dalších. Připravované vraždy jsou, na rozdíl od předešlých, 

páchané za okolností pro pachatele příznivých, hrozí nebezpečí jejich opakování
68

, jsou 

zpravidla páchány účinnými zbraněmi a pachatel zpravidla mívá připravenou verzi své 

lživé výpovědi. 

Stach
69

 naproti tomuto uvedenému dělení rozlišuje mezi vraždami připravenými 

jednou osobou a vraždami připravenými organizovanou skupinou, ačkoli se toto 

odlišení v literatuře doposud neuvádí. Stejně jako uvedený autor se domnívám, že do 
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budoucna je potřebné tento způsob přípravy oddělovat vzhledem k rozvoji organizované 

kriminality, která prorůstá do mnohých druhů trestné činnosti, tedy i do vražd. 

b) podle použití zbraně 

Vražda beze zbraně je spáchána usmrcením oběti utopením, utlučení, úderem do 

hlavy o tvrdý předmět, zardoušením. 

Vražda se zbraní – v kriminalistickém smyslu se zbraní rozumí jakýkoli 

předmět, který při mechanické interakci je způsobilý učinit útok proti lidskému 

organismu. Dle ust. § 118 TZ se zbraní rozumí, pokud z jednotlivého ustanovení 

trestního zákona nevyplývá něco jiného, cokoli, čím je možnost učinit útok proti tělu 

důraznějším. Z toho vyplývá, že zbraní se rozumí jen věc, která byla použita nebo která 

byla určena za účelem útoku proti osobě, nikoli však za účelem útoku proti věci.
70

 Dle 

judikatury Nejvyššího soudu lze i repliku pistole považovat za zbraň, a to za situace, 

kdy byla užita takovým způsobem, kdy se poškozený může domnívat, že hrozba zbraní 

je reálná, a že se násilí uskuteční, jestliže se nepodřídí vůli pachatele.
71

 

Nejčastěji se používají zbraně bodno-řezné (nůžky, nůž, dýka), sečné (sekyra, 

kosa), nejrůznějšího druhu (trubka, pánev, žehlička, cihla), různé provazy, šátky, 

řemeny, střelné zbraně (pistole, kulovnice), granáty i nástražný výbušný systém. Použití 

zbraně lze snadno zjistit ze zanechaných stop na místě činu a v procesu kriminalistické 

identifikace zbraň identifikovat. Zbraň může být pomocníkem při zjišťování osobnosti 

pachatele (některé zbraně jsou dostupné jen určitému okruhu osob) i jeho totožnosti 

(otisky prstů, krevní stopy), dále nám umožňuje určit mechanismus usmrcení a někdy i 

příčinu smrti. Fakta o zbraních jsou významná pro vytyčování kriminalistických verzí.  

Uvedený graf znázorňuje použití druhů jednotlivých typů zbraní, kterými byly 

spáchány vraždy v období let 1990-2009. Pachatelé nejčastěji použili řeznou nebo 

bodnou zbraň.
72
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Typ použité zbraně u vražd 

 

c) podle volby způsobu usmrcení 

Tato volba je podmíněna objektivními (výběr zbraně) i subjektivními možnostmi 

pachatele (motiv a cíl usmrcení). Vznik jednotlivých zranění a příčinu smrti zpravidla 

objasňuje soudnělékařská expertiza, jež rozlišuje mezi následujícími druhy usmrcení, a 

to: 

- fyzikální - mechanické (rány řezné, bodné, střelné), tepelné (působením 

vysokých nebo nízkých teplot), usmrcení elektrických proudem a radioaktivní 

záření 

- chemické a fyzikálně chemické – použití různých jedů, léků či jiných chemikálií 

ohrožujících život, a to buď vnitřním či vnějším působením 

- biologické – ponechání dítěte nebo dospělé osoby, která není schopna se o sebe 

sama postarat, bez potravy 

- psychické a jiné – vražda vyčerpáním aj. 

Jednotlivé způsoby usmrcení se vyznačují specifickými stopami, jejichž zjištění 

má význam pro poznání celkového mechanismu trestného činu a díky 

soudnělékařskému zkoumání lze diferencovat podobné mechanismy usmrcení, mezi něž 

patří například oběšení a uškrcení a tím přispět k odlišení vraždy od sebevraždy.
73

 

d) podle způsobu utajení 

Hlavním motivem pachatele při utajování vraždy je to, že zůstane neodhalen 

nebo bude odhalen co nejdéle po činu, přičemž rozhodnutí pachatele se odvíjí od 
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množství času, které má k dispozici. Nutno zdůraznit, že tímto způsobem vznikají nové 

stopy a prodlužuje se doba setrvání na místě činu.  

Způsoby utajení spáchané vraždy jsou rozličné
74

: 

a) ukrytí těla tak, aby nikdy nebylo nalezeno 

b) ukrytí těla na místo, které pachateli zaručuje určitý náskok 

c) ukrytí těla na jiné místo, přičemž hlavním cílem není místo ukrytí, ale utajení 

vztahu pachatele k místu, kde ke skutku došlo 

d) rozčlenění těla
75

 – často z důvodu, že pachatel není schopen tělo přemístit 

v celku a skutek byl spáchán na místě, kde žije  

Příkladem je žena, která byla fyzicky a psychicky týrána svým manželem. 

Jednoho dne manžela bodla přímo do srdce, a protože neměla dostatek sil ke zbavení 

těla, odtáhla ho do koupelny v bytě, kde společně bydleli se svou dvouroční dcerou, a 

tam tělo rozřezala na jedenáct částí. Ty potom v mrazech postupně odvážela na 

sáňkách, na kterých sedělo i nic netušící dítě, do popelnice na sídlišti. 

e) zdevastování či likvidace těla, aby tím došlo ke ztížení jeho identifikace 

Při vyšetřování dvojnásobné vraždy stopařek ve Středočeském kraji na počátku 

devadesátých let se zjistilo, že podezřelá trojice má na svědomí ještě vraždu mladého 

muže, kterého uškrtili, když zjistili, že má u sebe větší částku peněz, a poté ho polili 

kyselinou sírovou. Za zmínku stojí sdělení jednoho z pachatelů, proč tak učinili: „Když 

jsem byl malej kluk, měl jsem v akváriu asi třícentimetrovou rybičku. Jednou mě 

naštvala, tak jsem ji polil kyselinou sírovou. Úplně zmizela.“ 

f) inscenace nových stop k jinému pachateli 

Pachatel obvykle volí nenáročné způsoby utajování, dle studie vražd spáchaných 

v letech 1990–2009 patřil mezi nejčastější způsob nakládání s tělem oběti ponechání 

těla.
76

 Naopak k náročným způsobům dochází zpravidla ve chvíli, kdy je mezi 

pachatelem a obětí nebo místem činu bližší vztah, neboť si je vědom toho, že v případě 

nálezu oběti bude zahrnut do okruhu podezřelých osob.  
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Mimo výše uvedené mezi nejčastější způsoby utajování vražd patří také ničení 

stop, opatřování falešných důkazů, inscenace jiných skutečností, inscenace nenásilné 

smrti, inscenace nešťastné náhody
77

, inscenace nutné obrany, inscenace sebevraždy či 

předstírání, že vražda byla spáchána jinou osobou.
78

 

Názorným příkladem, jak odvrátit pozornost od své osobnosti a oznámit smrt 

z neznámé příčiny se alespoň na krátkou dobu podařilo Zdeňku Š., který zavraždil svou 

pětačtyřicetiletou družku. Na základě jeho oznámení přivolaní lékaři diagnostikovali 

smrt z neznámé příčiny, neboť neshledali žádné stopy násilí jednáním druhé osoby a 

doporučili provedení zdravotní pitvy. Zdeněk Š. při podání vysvětlení řekl, že když přišel 

domů, družka již spala, proto si lehl do postele a usnul. Ráno družku našel ležet 

v bezvědomí ležet vedle postele. To, že využil bezbrannosti poškozené, která byla 

zapříčiněna konzumací alkoholu, k obdobnému pohlavnímu styku a způsobil jí tak smrt, 

vyšlo najevo až později. Klíčovou roli zde hrálo především velké pochybení policistů 

výjezdní skupiny, k tomu ale blíže v příslušné kapitole. Zdeněk Š. byl nakonec Krajským 

soudem v Brně uznán vinným ze spáchání trestného činu ublížení na zdraví, který byl 

později Vrchním soudem v Brně překvalifikován na trestný čin znásilnění a byl mu 

zvýšen trest odnětí svobody z původních 4 let na trvání 7 let spolu s uložením 

ochranného léčení.
79

 

3 Typické stopy 

Přestože pachatel věří, že se dobře skryl, vždycky na sebe upozorní stopami, 

které na místě činu, a v neposlední řadě i na těle oběti, zanechal. Neustále se opakuje 

historie, kdy si pachatel myslí, že se zabrání jeho odhalení, pokud například provede 

rafinovanou kamufláž setřením stop na těle své oběti. Kdo chce ale smazat stopu, 

zanechá přitom nové stopy namísto odstraněných. To je stejné, jak když guma na papíře 

odstraní písemnou chybu - přeci tu chybu zároveň dokazuje.
80
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V metodice vyšetřování vražd zaujímá problematika tzv. „typických stop“ 

významné místo. Určité stopy by se na místě trestného činu najít měly, a pokud se tak 

nestane, musí se tato skutečnost zahrnout do vyšetřovacích verzí a toto zdůvodnit. 

3.1 Druhy stop 

Výčet typických stop, vyskytujících se u vražd, je poměrně široký a je obtížné 

exaktně vyjmenovat veškeré stopy vyskytující se v kriminalistické praxi, jež jsou 

objektem zkoumání.  Materiální stopy se vyskytují na místě činu, na místě nálezu 

mrtvoly, na místech přípravy i utajování vraždy, na předmětech použitých k usmrcení 

oběti, na oděvu a těle oběti a pachatele. Tyto stopy obsahují zejména informace o: 

- vnější stavbě objektů, vhodné k individuální identifikaci (daktyloskopické stopy, 

stopy obuvi, stopy kousnutí, stopy pneumatik motorového vozidla) 

- vnitřním složení objektu, vhodné pro určení skupinové příslušnosti (stopy krve, 

tkání, vlasů, slin, povýstřelové zplodiny), biologické stopy obsahující DNA, 

využívané k individuální identifikaci 

- působení energií a chemických procesů (stopy poleptání) 

- dynamice průběhu vyšetřované události (průstřel, stopy vlečení aj.) 

- schopnostech a znalostech pachatele (způsob oddělení částí těla) 

- prostředí typického pro život pachatele (malé částice prachu, chemické látky) 

- příslušnosti části k celku (zlomená špička nože v těle oběti) 

- pachové stopy
81

 

Další druhy materiálních stop jsou závislé na povaze konkrétního případu. U 

vražd zastřelením jsou to stopy balistické, u otrav jsou to zbytky jedů aj. 

Při vyšetřování vražd se velmi často setkáváme také s paměťovými stopami. 

Důležitou roli zde hrají svědci, kteří pozorují skutečnosti předcházející spáchání vraždy 

nebo mohou podat informace o pachatelově chování po spáchání činu. Někdy se 

vyskytují i očití svědci, kteří pozorovali průběh spáchané vraždy anebo její některé fáze.  

Okrajová, přesto veledůležitá poznámka, týkající se výpovědi, je, že „stejně tak 

jako to, co svědek říká, je důležité, kdo oním svědkem je“. Proto je důležité zjišťovat 
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jeho vztah k policii, kriminální minulost, vztah k osobám a místu, kde k trestnému činu 

došlo.
82

  

Velmi důležitým svědkem je oběť, která přežije vražedný útok, neboť může 

poskytnout mnoho relevantních informací, například o vztahu mezi ní a pachatelem, o 

průběhu jednání a chování pachatele po činu atd. V případě vztahu oběť = svědek se 

často tito lidé bojí vypovídat z obavy před pomstou pachatele a buď tvrdí, že událost 

neviděli nebo si na ni nepamatují. V těchto případech nezbývá, než se pokusit získat 

výpověď prostřednictvím institutu tzv. utajeného svědka dle ust. § 55 odst. 2 TŘ, kdy 

orgány činné v trestním řízení učiní opatření k utajení totožnosti i podoby svědka.
83

 

Výše uvedená úvaha o utajení svědka (poškozeného) se zdá být u pokusů vražd 

málo praktická, neboť pro vraždy obecně platí, že se oběť s pachatelem velmi často 

znají, proto utajování svědka oběti před obviněným nemá smysl. Z tohoto důvodu 

upozorňuji spíše na potřebu respektovat zvláštní status tzv. zvlášť zranitelných obětí.
84

 

Paměťové stopy, které má uchované samotný pachatel, jsou vzhledem 

k mimořádné závažnosti činu velmi kvalitní, neboť situaci velmi pozorně sleduje a 

vnímané skutečnosti si pamatuje.
85

 Naopak negativně mohou na rozsah a přesnost 

informací působit silné emoce, vedoucí někdy až k amnézii pachatele.  

Stopy násilí na těle oběti patří mezi další typické stopy pro vraždu, neboť 

poskytují informace o druhu a intenzitě násilí, o mechanismu a příčině jejich vzniku a o 

použitém nástroji. Zde hraje neodmyslitelnou roli právě spolupráce se soudními lékaři, 

kteří v rámci své znalecké činnosti stanovují mechanismus vzniklých poranění.
86

 

V posledních letech mají také stále větší význam mikrostopy, jako jsou nepatrné částice 

prachu, hlíny, biologických a různých chemických materiálů. 

Zvlášť typické pro vraždu, jež mají velkou důkazní hodnotu, jsou stopy 

biologické. Mezi biologické stopy lidského původu patří nejčastěji krev, sliny a pot, 

                                                           
82

 Stach J.: Metodika vyšetřování vražd. 1. vydání. Praha: PA ČR, 2005, s. 33 
83

 Straus J. a kol.: Kriminalistická metodika. Plzeň: Aleš Čeněk, 2006, s. 96 
84

 Tento institut upravuje zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů, který mezi zvlášť zranitelné 

oběti řadí například dítě, postiženou osobou, oběť trestného činu obchodování s lidmi, oběti trestných 

činů proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti, a přiznává jim zvláštní práva – právo na poskytnutí 

odborné pomoci bez zbytečného odkladu bezplatně na základě žádosti, učinění opatření k zabránění 

kontaktu oběti s osobou, kterou označila za pachatele, právo na výslech osobou stejného nebo opačného 

pohlaví aj. 
85

 Tamtéž 
86

 Straus J. a kol.: Kriminalistická metodika. Plzeň: Aleš Čeněk, 2006, s. 95 



32 
 

vlasy a chlupy, ejakulát, kosti a kostrové nálezy. Frekventovaný je i nález moči, jeho 

význam je ale především toxikologický. Zvláštní pozornost je třeba věnovat případům, 

kdy se pachatel snaží tyto stopy odstranit např. omytím, vypráním, neboť takto 

neodstraněné zbytky se vyhledávají především v různých záhybech, škvírách a švech 

textilních výrobků, nicméně mohou být biochemicky pozměněny působením mycích či 

pracích prostředků.
87

 

Nejčastější druhy kriminalistických stop vytvářených při páchání trestných činů 

vražd byly předmětem výzkumu zaměřeného na případy vražd, které byly spáchané na 

Slovensku v letech 1996 až 1999. Z výsledku tohoto průzkumu vyplynulo, že při 

páchání vražd byly v uvedeném období vytvářeny nejčastěji tyto druhy 

kriminalistických stop – biologické (331), daktyloskopické (187), chemické (145), 

mechanoskopické (115), trasologické (94) a stopy balistické (85). Ostatní stopy byly 

zajištěny v celkovém počtu 260. Ve 111 případech byl na pachovou stopu nasazený 

služební pes.
88

  

3.1.1 Analýza DNA 

Průlomovou záležitostí v oblasti kriminalistické biologie se stala aplikace 

molekulární biologie. Tato metoda vychází ze zjištění, že deoxyribonukleová kyselina 

je stavebním kamenem všech živých organismů a je pro jednotlivé jedince individuální, 

tudíž je stěžejní záležitostí týkající se identifikace osob za účelem trestního řízení, 

pátrání po nezvěstných osobách a k identifikaci osob neznámé totožnosti.  

Již v roce 1995 státy Velká Británie, Francie, Nizozemí a Německo, oficiálně 

proklamovaly na různých fórech svoje rozhodnutí o komplexním přechodu od 

konvenčních metod sérologického zkoumání k metodám analýzy DNA. Tento přechod 

ale obnáší náročný transformační proces, jehož úspěšně zvládnutí vyžaduje jak 

personální obsazení, prostorové a technické vybavení, tak i legislativní úpravu.
89
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V souvislosti s problematikou DNA je třeba odlišit dvě situace, které mají 

společný přírodovědný základ a v některých aspektech se poněkud překrývají, přesto 

jsou částečně odlišné v aplikačním použití i právním režimu. Jedná se o využití analýzy 

DNA jako identifikační metody při vyšetřování jednotlivé kauzy ad hoc a o využití 

databáze DNA jako informačního systému k vyhledávání neznámých pachatelů.  

Využití analýzy DNA jako identifikační metody jednotlivé kauzy ad hoc  

Od 1. ledna 2009 je právním základem pro odběr vzorků DNA i pro vytváření 

Národní databáze DNA
90

 v ČR ust. § 63 odst. 4 a 5 a ust. § 65 zákona č. 283/2008 Sb., 

o Policii ČR, a  ust. § 114 odst. 2 TŘ
91

. Z těchto ustanovení plyne, že byl oproti staré 

právní úpravě výrazně rozšířen okruh osob, jimž může policie odebírat vzorky DNA. 

Zahrnuje všechny osoby, proti nimž se vede trestní řízení pro úmyslný trestný čin, 

stejně jako pravomocně odsouzené za spáchání úmyslného trestného činu, a rovněž 

osoby, jimž bylo uloženo ochranné léčení či zabezpečovací detence, a osoby nalezené, 

po nichž bylo vyhlášeno pátrání a které nemají způsobilost k právním úkonům v plném 

rozsahu.  

V rámci prověřování a objasňování trestné činnosti se odebírají, ale nestanou se 

součástí Národní databáze DNA, srovnávací vzorky osob
92

, které jsou využity pouze 

pro porovnání (jejich vyloučení nebo identifikaci) profilů DNA zjištěných ze stop 

nalezených na místě činu nebo při identifikaci pohřešovaných osob, mrtvol, kosterních 

nálezů a částí lidských těl neznámé totožnosti. 

Fungování Národní databáze DNA upravuje rovněž Závazný pokyn policejního 

prezidenta.
93

 Podle čl. 1 odst. 2 tohoto interního aktu Policie ČR provádějí znalecká 

pracoviště kriminalistickou genetickou expertizu ke zjištění profilu DNA jen u taxativně 

vyjmenovaných druhů trestných činů.
94

 Závazný pokyn tedy neumožňuje odebírat 
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biologické materiály všem obviněným a podezřelým osobám. V Národní databázi DNA 

nemůže být archivován genetický profil DNA žádné osoby, jež neposkytla vzorek DNA 

dobrovolně
95

 a následně nebyla pravomocně odsouzena pro trestnou činnost.
96

 

Velmi významné pro odebrání vzorků za účelem analýzy DNA je stanovisko 

pléna Ústavního soudu
97

, který judikoval, že na úkony dle § ust. 114 TŘ spočívající 

v odebrání vzorků bukálního stěru, jejichž cílem je získání objektivně existujících 

důkazů pro forenzní vyšetření a které nevyžadují aktivní jednání obviněného či 

podezřelého, ale toliko strpění jejich provedení, nelze pohlížet jako na úkony, jimiž by 

byl obviněný či podezřelý donucován k ústavně nepřípustnému sebeobviňování, tedy 

k předložení důkazu proti sobě pod donucením, a proto lze k zajištění součinnosti 

obviněného či podezřelého při opatřování těchto důkazů užít zákonných donucovacích 

prostředků. 

Toto rozhodnutí se opírá o stanovisko Evropského soudu pro lidská práva, jehož 

ustálená judikatura připouští, že právo neobviňovat sebe sama není právem absolutním 

a je možno je omezit určitým způsobem nátlaku.  Přestože je při opatřování těchto 

důkazů postupováno proti vůli obviněného, nevyžaduje se však po něm jeho aktivní 

součinnost, ale pouze pasivního strpění pouze nepatrného zásahu do fyzické integrity. I 

když postupy aplikované příslušnými orgány představují zásah do práva obviněného na 

soukromý život, jsou obecně ospravedlněny dle čl. 8 odst. 2 Úmluvy jako nezbytné pro 

předcházení zločinnosti. Postup, při kterém dochází k odběru bukálního stěru, nelze 

apriorně chápat jako postup protiústavní, i když se tak děje nikoliv se souhlasem 

obviněného (podezřelého), neboť opačný výklad by ve svých důsledcích vedl k rozporu 

s obecným zájmem na ochraně společnosti před trestnými činy a tím, aby tyto byly 

zjištěny a jejich pachatelé podle zákona spravedlivě potrestáni. Z hlediska principu 

proporcionality je taktéž nutno přihlédnout při konkrétní aplikaci donucovacích 

prostředků k závažnosti trestného činu a intenzitě donucovacího prostředku.  
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Dále je třeba upozornit na falšování stop DNA v souvislosti se spácháním 

trestného činu vraždy, neboť dochází k situacím, kdy pachatel donese na místo činu 

biologický materiál osoby, která s vraždou nemá nic společného. Stejně tak je důležité 

zmínit, že analýza DNA slouží při vyšetřování vražd jako taktická informace – je 

zastřelená mrtvola, na nábojnici se najdou stopy DNA, ale to hned neznamená, že tyto 

stopy jsou pachatele, mohou být i jiné osoby, která nábojnici do střelné zbraně vkládala. 

Tedy pokud stopy DNA se na místě činu naleznou, je třeba mít na paměti, že vůbec 

nemusí souviset s vraždou. 

Využití databáze DNA jako informačního systému k vyhledávání neznámých 

pachatelů 

Národní databáze DNA obsahuje profily DNA získaných ze stop z míst dosud 

neobjasněných trestných činů, dále osob, které jsou ve výkonu trestu nebo byly 

odsouzeny a výkon trestu nenastoupily, osob, kterým bylo sděleno obvinění, a taktéž 

mrtvol, kosterních nálezů a částí lidských těl neznámo totožnosti. 

Stěžovatelé S. a Marper podali stížnost k Evropskému soudu pro lidská práva, 

neboť se u britských soudů bezvýsledně domáhali zničení svých profilů DNA a otisků 

prstů, které jim byly odebrány v souvislosti s podezřením a obviněním ze spáchání 

trestných činů. Obávali se totiž možného budoucího zneužití těchto osobních údajů, 

spojeného s diskriminačním přístupem vůči nim jako osobám v minulosti trestně 

stíhaným. 

Z rozhodnutí
98

 Evropského soudu pro lidská práva plyne, že by v policejní 

databázi měly trvale zůstat profily DNA pouze osob, které spáchaly nějaký ze zvlášť 

závažných zločinů, neboť uchovávání profilů DNA osob, jež byly v minulosti podezřelé 

či obviněné z páchání trestné činnosti, a jimž se vina neprokázala, je v rozporu s čl. 8 

odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a svobod.
99

  

Význam odběru spočívá v tom, že pokud dojde ke spáchání trestného činu a na 

místě je nalezen vzorek DNA, je možné z něj získaný genetický profil srovnat 

s genetickými profily uchovanými v národní databázi a v důsledku srovnání může být 

identifikována konkrétní osoba, pokud jsou genetické profily ze vzorků získané na 
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místě činu i v databázi totožné. To může napomoci k usvědčení pachatele trestného činu 

a stejně tak i k vyloučení určité osoby jako pachatele trestného činu, pokud genetické 

profily ze vzorku a z místa činu shodné nejsou. Národní databáze tedy umožňuje 

účinněji chránit životy, zdraví a majetek před pachateli závažných trestných činů. Navíc 

v případě vražd, které se nedaří objasnit, lze zjištěný biologický materiál lidského 

původu, který byl zajištěn na místě činu, zaslat ke zjištění profilu DNA a srovnání 

s profily DNA z dříve zajištěných stop. Šance na úspěch tohoto srovnání je tím větší, 

čím je rozsáhlejší národní databáze DNA, tedy čím větší počet profilů DNA 

obsahuje.
100

 

Dle vyjádření Policie ČR jsou do databáze vkládány pouze DNA profily osob 

obviněných a odsouzených, dále DNA profily dosud netotožných stop zajištěných na 

místě neobjasněných trestných činů a neznámých mrtvol. V databázi nejsou genetické 

profily podezřelých či poškozených osob. V okamžiku zproštění obvinění osoby obdrží 

Kriminalistický ústav policie cestou orgánů činných v trestním řízení požadavek na 

likvidaci DNA profilu z databáze, což je následně provedeno.
101

  

Národní databáze DNA byla opakovaně kontrolována Úřadem pro ochranu 

osobních údajů.  První kontrola proběhla již v roce 2008. Záměrem kontroly provedené 

v roce 2012 bylo prověření aplikace novelizovaného ust. § 79 zákona o Policii ČR, 

podle kterého může policie zpracovávat osobní údaje včetně citlivých údajů bez 

souhlasu osoby, jíž se tyto údaje týkají, pokud je to nezbytné pro plnění jejích úkolů. Z 

dvaceti náhodně vybraných profilů DNA, které byly uloženy v Národní databázi DNA, 

se u dvanácti z nich ukázalo, že neodpovídají kritériím nezbytnosti (jednalo se o osoby 

zproštěné obžaloby, o svědka apod.), proto bylo v kontrolním protokolu konstatováno 

porušení ustanovení
102

 o zpracování citlivých údajů a byla uložena likvidace uvedených 

profilů DNA v Národní databázi.
103
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V souvislosti s rozhodnutím Evropského soudu pro lidská práva a se zákonem o 

ochraně osobních údajů by bylo vhodné de lege ferenda vytvořit takovou právní úpravu, 

nejlépe formou speciálního zákona (inspirací může být slovenská právní úprava této 

problematiky
104

), která by novelizovala či rušila ustanovení stávajících zákonů. Taková 

právní úprava by měla zajišťovat, aby profily DNA osob v minulosti podezřelých, které 

nebyly obviněny z trestné činnosti, nebo obviněných z trestné činnosti, kterým se však 

vina neprokázala, byly z databáze DNA odstraněny a zlikvidovány, a taktéž určit 

subjekt (podle jednotlivých fází trestního řízení soud nebo státní zástupce), který má 

likvidaci osobních údajů správci databáze nařídit právě v případě zastavení trestního 

stíhání či zproštění obžaloby. 

4 Typické vyšetřovací situace 

Vyšetřovací situace vznikají zejména na počátku vyšetřování a jsou závislé na 

charakteru, rozsahu a obsahu shromážděné důkazní informace, obsažené jak v podnětu 

k zahájení trestního stíhání, tak i v průběhu vyšetřování. Typické vyšetřovací situace 

jsou zejména následující: 

- je podezření z vraždy, mrtvola však chybí 

- je podezření z vraždy, mrtvola nebo její části jsou nalezeny 

S těmito dvěma rozličnými vyšetřovacími situacemi jsou spojeny vyšetřovací 

situace, kdy je pachatel znám, a naopak, kdy pachatel není znám. V prvém případě, ať 

už pachatel doznává či popírá spáchání vraždy, je třeba jej vždy co nejpodrobněji 

vyslechnout a vše naprosto přesně zadokumentovat v protokolu, neboť při další práci, 

s ohledem na zajišťované důkazy, lze i na detailech potvrzovat nebo vyvracet výpověď 

obviněného. Pokud není pachatel znám, je situace daleko složitější a záleží na množství 

a hodnotě informací, sloužících k vytipování okruhu podezřelých osob, v rámci kterého 

je možno určit osobu, proti které vznikne důvodné podezření, že spáchala vraždu, a tím 

i vznik možnosti zahájení trestního stíhání. Získané informace by se měly především 

týkat vnějších znaků, umožňujících identifikaci pachatele, sociálně-psychologických 
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znaků, zjištění vztahu k oběti a k místu, kde byl spáchán trestný čin, zjištění zda se 

jedná o recidivistu apod.
105

 

4.1  Je podezření z vraždy, mrtvola však chybí – případy 

pohřešovaných a nezvěstných osob 

Nezvěstnost sama o sobě nepostačuje k zahájení trestního stíhání, neboť daná 

osoba mohla odcestovat neznámo kam, ztratila paměť apod. V těchto případech je 

zahájení vyšetřování podmíněno oznámením, že se určitá osoba pohřešuje, nebo že je 

nezvěstná a existují okolnosti, které nasvědčují tomu, že byla násilněna usmrcena. 

Vyšetřování této situace je ale značně ztíženo, neboť chybí důležitá důkazní informace, 

a sice tělo oběti, z něhož by bylo možno usuzovat o násilné smrti. Podezření z vraždy 

zde vyplývá především z těchto skutečností: 

- nalezení stopy, svědčící o možnosti vraždy (krev v bytě pohřešovaného)  

- existence konfliktů mezi pohřešovaným a jinými osobami  

- pohřešovaný neučinil žádná opatření, nasvědčující dobrovolnému odchodu 

(nevzal si s sebou peníze, doklady, cenné věci) 

- nejsou zjištěny žádné důvody k přesídlení, sebevraždě apod. 

V souvislosti s výše uvedeným je potřebné provádět nezbytné úkony, které 

mohou pomoci v případě nálezu těla, které může být již ve značném stádiu rozkladu, 

k jeho identifikaci. Jde zejména o biologický materiál, např. daktyloskopické otisky 

v bytě pohřešovaného, vlasy z hřebene, které mohou později složit k trichologické 

expertize, zejména k analýze DNA. Nesmíme opomenout také informace o tom, co 

měla pohřešovaná osoba naposledy oblečeno, s kým byla viděna a jaké předměty měla u 

sebe, neboť tyto informace mohou významně přispět k vypátrání pachatele. 

4.1.1 Pátrání 

Chmelík rozděluje objekty pátrání podle společných rysů do celé řady skupin a 

podskupin. Do hlavních skupin zařazuje: 

- osoby hledané (svědek, který se nedostavil na předvolání orgánů činných 

v trestním řízení, osoba, na kterou byl vydán státním zástupcem předchozí 

souhlas k jejímu zadržení a její pobyt není znám)  
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- osoby pohřešované (každá osoba, na které bylo učiněno oznámení o jejím 

pohřešování, svěřenec, který utekl ze školského zařízení pro výkon ústavní 

výchovy) 

- osoby neznámé totožnosti a mrtvoly neznámé totožnosti, části lidského těla 

neznámé totožnosti a kosterní nálezy  

Z pohledu kriminalistiky ale osoby neznámé totožnosti ani mrtvoly neznámé 

totožnosti nejsou objekty pátrání, přesto interní norma, vydaná Policií ČR, je za 

takovéto objekty pátrání označuje.
106

 

Postup při pátrání po osobách upravuje Závazný pokyn policejního 

prezidenta
107

, podle kterého se pohřešovanou osobou rozumí: 

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

pobytu a není podezřelou 

- svěřenec školského zařízení pro výkon ústavní výchovy a preventivně výchovné 

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

učiněno oznámení o jeho útěku 

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

azylové zařízení
108

 

Výchozí údaje, ze kterých se čerpá, jsou velmi omezené, proto se počátek 

vyšetřování zaměřuje především na objasnění okolností, za kterých se stal pohřešovaný 

nezvěstným. Je prováděn výslech osob, které případ oznámily, nebo osob blízkých 

pohřešovanému, zaměřený na zjištění, kam, kdy a za jakým účelem pohřešovaný odešel, 

kdo ho naposled viděl, s kým hovořil a o čem. Stejně tak je třeba zjistit, jaké cenné a 

jiné předměty měl u sebe pohřešovaný, jaké měl doklady, písemnosti apod. Podrobně 

musí být proveden také popis nezvěstného, včetně fotografie, jeho vztahy k příbuzným, 

známým a ostatním osobám, ohledání bytu pohřešovaného a jeho pracoviště. Nutno 

upozornit, že při výslechu oznamovatele je nutné mít na zřeteli, že sám oznamovatel 
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může být pachatelem či spolupachatelem a oznámení o nezvěstnosti může být pouze 

součástí promyšleného utajování vlastní účasti na trestném činu.
109

 

Po roce 1990 se v ČR ve srovnání s minulými léty zvýšil počet pohřešovaných 

osob, které se nepodařilo vypátrat. V řadě případů pátrání po pohřešovaných osobách se 

jedná o utajené vraždy - pachatelé se snaží utajit vraždu odklizením mrtvoly z místa 

činu a její ukrytím tak, aby mrtvola nebyla nalezena nebo aby k jejímu nálezu došlo co 

nejpozději. Ve starších kriminalistických učebnicích se uvádí, že tyto události se šetří, 

stejně jako podezřelé úmrtí, podle metodiky vyšetřování vražd. Policisté, věnující 

se problematice pátrání, plní celou řadu úkolů, týkajících se osob, po kterých se pátrá, a 

nemohou se intenzivně věnovat pouze jednomu oznámení o pohřešování osoby, proto se 

musí rozpoznat, kdy je reálný předpoklad, že došlo ke spáchání trestného činu, a kdy je 

zmizení občana motivováno pouze neutěšenými rodinnými nebo partnerskými vztahy. 

Nedostatky při pátrání po pohřešovaných osobách, jestliže existuje podezření 

z vraždy, především jsou: 

- policisté jsou informováni o podezřelých případech pohřešování osob až 

s velkým časovým zpožděním, kdy již nelze některé úkony k podezřelým 

osobám a na místě předpokládaného činu provést 

- malá pozornost je věnována pátrání po věcech, které měla osoba s sebou při 

odchodu z bydliště 

- nejsou vyžadovány informace o telekomunikačním provozu nejméně 14 dní před 

pohřešováním, aby mohlo být vyhodnoceno, s kým udržovala pohřešovaná 

osoba kontakty, ani není u mobilních telefonů využívána možnost lokalizovat 

jejich prostor, a tak upřesnit skutečný post hledané osoby v kritickou dobu 

- podezřelí, kteří se s pohřešovanou osobou naposledy setkali, jsou vesměs pouze 

informativně vyslechnuti a nejsou prověřování jako možní pachatelé násilného 

trestného činu 

- informace sdělené oznamovatelem nejsou ihned důsledně prověřovány 

v nezbytném rozsahu  

                                                           
109

 Bárta B., Poláček J., Poupě J.: Metodika vyšetřování vražd, sebevražd a podezřelých úmrtí. Praha: 

Univerzita Karlova, 1968, s. 25 



41 
 

- není využívána možnost navštívit bydliště pohřešované osoby k ověření, zda tam 

není mrtvola ukryta, zda v bytě nejsou již pouhým okem viditelné stopy 

poškození zařízení či známky odstraňování stop 

- není včas nasazen psovod se psem na vyhledávání mrtvol
110

 

Stach si k pátrání po pohřešovaných osobách dovoluje uvést taktéž určitou 

kritiku, neboť se domnívá, že ačkoli je odůvodněné přepokládat, že došlo k trestnému 

činu vraždy na základě zjištěných skutečností, ne vždy tomu odpovídá úsilí příslušných 

policejních složek. Důvod nicméně nespatřuje v nedostatku lidskosti a vztahu 

k povinnosti, ale především v množství prostředků a času, které mají k dispozici.
111

 

Oznámení nezletilé dívky, že pohřešuje svoji matku, policisté nepodcenili – 

správně neodkázali toto oznámení na pozdější dobu, a ani nežádali, ať oznámení učiní 

dospělá osoba, jak se občas stává. Policisté správně vyhodnotili, že v případě 

pohřešování osoby, jemuž předcházel konflikt v rodině, je třeba postupovat jako při 

šetření případu, kde je podezření ze spáchání vraždy. Důsledným vyšetřováním 

prokázali, že pohřešovanou zavraždil její manžel a její tělo uschoval v domě s úmyslem 

později je zazdít při stavebních úpravách.
112

  

Z policejní praxe plyne, že pátrání po pohřešovaných osobách se vyšetřuje jako 

vražda jen tehdy, pokud jsou k dispozici nějaké indicie, které nasvědčují tomu, že byla 

pohřešovaná osoba usmrcena. Dalším problémem je také časová prodleva s přesunem 

spisu. Pokud například muž zavraždí svou ženu, nahlásí na policii, že ji pohřešuje, 

místní oddělení policie vyhlásí pátrání. V případě, že nalezne náznaky, že byla spáchána 

vražda, předává případ na kriminální oddělení, odkud může být spis předán až na 

oddělení vražd. Tento postup komplikuje a ztěžuje celé vyšetřování případu, neboť i 

samotné ohledání případného místa činu je prováděno s velkým časovým zpožděním. 

4.2 Je podezření z vraždy, mrtvola nebo její části jsou nalezeny 

V této situaci je potřeba rozlišovat dva případy - zda je identita mrtvoly známa 

nebo je identita mrtvoly neznáma. Vyšetřovací praxe ukazuje, že ve většině případů je 
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identita oběti evidentní či ji lze určit v procesu kriminalistické identifikace. Pokud 

totožnost oběti není zjištěna, zůstávají vraždy zpravidla neobjasněny. Zjištění totožnosti 

oběti je prvotním a nezbytným úkolem vyšetřování, umožňujícím taktický směr „od 

oběti k pachateli“. Velmi obtížné a složité je ztotožnění mrtvoly, která je ve značném 

stupni rozkladu, nalezené na odlehlém místě, které není ani místem činu. Velkým 

význam při zjišťování totožnosti mrtvoly má vyhlášení místního nebo celostátního 

pátrání, využití masových sdělovacích prostředků a soudnělékařská expertiza, kterou se 

budu blíže zabývat v příslušné kapitole. 

5 Předmět vyšetřování 

Za typické zvláštnosti předmětu vyšetřování lze považovat zejména zjišťování:  

- totožnosti oběti 

- bezprostřední příčiny smrti a příčinného vztahu mezi úmyslným jednáním 

pachatele a smrtí člověka 

- místo a doba smrti 

- způsob spáchání a prostředků, kterými byla vražda spáchána, jakož i způsob 

utajování spáchaného činu 

- jak bylo naloženo s vražedným nástrojem a s věcmi pocházejícími z trestné 

činnosti 

- způsob obrany oběti a její činnost před spácháním činu 

- motiv a cíl vraždy 

- případné existence osob, které se hodnověrně dozvěděly o přípravě nebo páchání 

trestného činu a spáchání nebo dokonání trestného činu nezabránily nebo jej 

neoznámily 

- zda k vraždě novorozeného dítěte matkou došlo ve stavu způsobeného 

porodem
113

 

Dá se říci, že čím více výše uvedených skutečností se zodpoví, tím více tyto 

odpovědi pomohou při samotném zjišťování totožnosti pachatele, což je hlavním cílem 

vyšetřování.  
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Pokud je důvodné podezření, že byla spáchaná vražda a zahájeno trestní stíhání 

pro tento trestný čin, je dle Strause
114

 nutno v průběhu vyšetřování zjistit a dokázat 

objekt, subjekt, objektivní stránku a subjektivní stránku trestného činu vraždy. 

Zjištění objektu má důležitý význam pro správnou kvalifikaci trestného činu. 

Prokázání, proti kterému objektu útok směřoval, závisí na zjištění motivu a cíle jednání, 

charakteru vztahu mezi pachatelem a obětí, přípravě na čin apod. V případě objektu je 

nutno zjistit, zda pachatelovým cílem byl pouze útok na lidský život, a zda nebyly 

porušeny jiné zákonem chráněné společenské vztahy, a dále také zjištění, jestli se 

nejedná o jednočinný souběh trestného činu vraždy s jiným trestným činem. Pro 

vypracování metodiky je podstatný předmět útoku, jímž je vždy konkrétní osoba. 

Subjektem trestného činu vraždy může být každá trestněodpovědná fyzická 

osoba. Je nutné zjistit, zda vraždu spáchala tato osoba sama nebo ve spolupachatelství 

s jinou osobou, zda jde o recidivistu či člena organizované skupiny. Speciálním 

subjektem je matka u trestného činu vraždy novorozeného dítěte matkou. 

Objektivní stránku trestného činu vraždy tvoří jednání, následek a příčinná 

souvislost mezi jednání a následkem. Smrt člověka je zřejmá, byla-li nalezena mrtvola. 

Přesto je ale nutné dokázat, že smrt má násilný charakter a přivodila ji cizí osoba a tím 

vyloučit možnost sebevraždy nebo přirozené smrti. V případě pohřešovaných osob 

zpravidla nelze smrt dokázat do doby nálezu mrtvoly. V rámci objektivní stránky je 

nutné určit místo činu, dobu spáchání činu, za jakých okolností byla vražda spáchána, 

jakými prostředky, jaká byla obrana oběti, zhodnocení způsobeného násilí a příčina 

smrti. 

Subjektivní stránka spočívá ve zjištění, byla-li smrt způsobena formou přímého 

či eventuálního (nepřímého) úmyslu. Pro vraždy z afektu je charakteristický nepřímý 

úmysl, naopak pro předem připravované vraždy svědčí úmysl přímý. Pomocníkem 

v této otázce je motiv spáchané vraždy, který umožňuje vytyčování verzí o způsobu 

spáchání vraždy a také o pachateli.
115
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Toto dělení dle Strause považuji za nadbytečné. Předmět vyšetřování obsahuje 

zjišťování jednotlivých skutečností, jež jsou uvedeny na začátku kapitoly. Tento přístup 

spadá spíše pod trestněprávní úpravu trestného činu vraždy, než pod samotný předmět 

vyšetřování z kriminalistického hlediska. 

6 Podnět k vyšetřování 

Nejčastějšími podněty k zahájení procesu vyšetřování vražd jsou zejména:
116

 

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

části mrtvoly, oznámení vraždy očitým svědkem či svědky (tato možnost se 

vyskytuje zřídka vzhledem k tomu, že jsou vraždy páchány především skrytě) 

- oznámení občanů o náhlém zmizení určité osoby za okolnosti odůvodňující 

podezření z úmyslného usmrcení  

- oznámení zdravotnických pracovníků o ošetření osob s vážným zraněním 

nasvědčujícím tomu, že bylo způsobeno útokem jiné osoby  

- oznámení organizací o okolnostech nasvědčujících spáchání trestného činu 

(např. úmrtí zaměstnance) 

- zjištění operativně pátracích pracovníků v souvislosti s výkonem služby nebo při 

vyšetřování jiné trestné činnosti 

- samotné sebeobvinění pachatele vraždy, k němuž zpravidla dochází u pachatelů 

nepřipravovaných vražd, tj. vražd z afektu vyskytujícími se hlavně mezi 

rodinnými příslušníky; doznání k vraždě se doporučuje zapsat nejen 

protokolárně, ale i pořízením zvukového či obrazového záznamu a doporučuje 

se přítomnost psychologa nebo psychiatra, který pachateli bude věnovat 

zvýšenou pozornost, aby nedošlo ke spáchání sebevraždy 

Pro ilustraci oznámení o podezření z vraždy uvádím následující případ, který se 

stal v roce 2003 v obci Peckov u Prachatic. Všímavý soused zaslal na Policii ČR dopis 

(10.12.2003), v němž se domníval, že jeho soused Karel M. je již delší dobu po smrti.  

Karel M. měl těžkou cukrovou, se kterou se dlouhodobě léčil. Jeho manželka, 

Gundrun M., si ale myslela, že díky jejím léčitelským schopnostem vyléčí Karla M. sama 

a rychleji. Z tohoto důvodu Karel M. podepsal revers s odůvodněním, že se bude 
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s pomocí manželky léčit sám. Gundrun M. se zajímala o alternativní medicínu a léčivou 

sílu kamenů, které nechala rozestavět do kruhu na zahradě a byla přesvědčena, že je ve 

spojení s Bohem prostřednictvím kyvadla. Policisté, spolu s bývalým ošetřujícím 

lékařem Karla M., který ho naposledy viděl v roce 1999, navštívili paní Gundrun M. Na 

dotaz policie, kde je její manžel, Gundrun M. odvětila, že odjel k její sestře do Německa. 

Chování podezřelé bylo v přítomnosti policie a lékaře nestandardní, byla nervózní a na 

otázky ohledně zdravotního stavu manžela dávala vyhýbavé odpovědi. Až na základě 

příkazu k domovní prohlídce Gundrun M. policistům sdělila, že Karel M. zemřel 

27.7.2002 po těžké nemoci v podkroví domu a ona čeká na jeho převtělení. V podkroví 

bylo skutečně nalezeno mumifikované tělo Karla M. zabalené na nočních stolcích do 

prostěradla a froté ručníků. Soudní lékař po provedené pitvě nezjistil stopy násilí. 

Trestní stíhání bylo státním zástupcem zastaveno, neboť znalecký posudek potvrdil, že 

rozpoznávací a ovládací schopnosti obžalované byly vyloučeny pro přítomnost duševní 

choroby s konstatováním nezpůsobilosti k hodnotné účasti na trestním řízení. 

Obžalované bylo navrženo ochranné psychiatrické léčení ústavní formou, na které mělo 

navázat dlouhodobé psychiatrické doléčování formou ambulantní.
117

  

Určitou míru latence lze připustit v případech pohřešovaných osob, vražd 

novorozených dětí matkou, případně cizinců zdržujících se nelegálně na našem území. 

Další možnou příčinou může být také i nepečlivý postup lékaře, který přehlédne málo 

zjevné příznaky násilné smrti při vystavování úmrtního listu.
118

 Na podstatné zvýšení 

latence vražd upozornil Straus.
119

 Jako příklady uvádí dodatečně objasněné případy 

vražd (např. „Kauza Orlík“) a rostoucí počet pohřešovaných podnikatelů. Např. na 

okrese Mělník se po dvou letech pohřešování mladého muže podařilo zjistit a usvědčit 

pachatele vraždy, který mrtvolu zakopal v lese a teprve po jeho doznání označil místo, 

kde je tělo zakopáno a kde bylo poté i nalezeno. 
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7 Prvotně vyšetřovací a operativní úkony 

Prvotně vyšetřovací a operativní úkony se liší v závislosti na typických 

vyšetřovacích situacích
120

, které byly popsány ve čtvrté kapitole: 

a) případy, kdy mrtvola nebyla nalezena 

V tomto případě je potřebné zaměřit počáteční úkony k vypátrání pohřešované 

osoby. Typickými počátečními úkony jsou výslech oznamovatele a osob blízkých 

pohřešované osobě, pátrání po pohřešované osobě, prohlídky bytů, různých nebytových 

prostor a pracoviště pohřešované osoby, šetření za účelem zjištění a prověření informací 

o způsobu života, stycích a majetkových poměrech pohřešované osoby, zadržení 

korespondence a prověření pravdivosti výpovědí vyslechnutých osob. 

Případy, kdy je pachatel odsouzen, aniž by bylo nalezeno tělo oběti, jsou 

výjimečné. Petr K. ženu usmrtil, schoval a po celou dobu vyšetřování se hájil tím, že nic 

neprovedl, trestný čin nespáchal a spoléhal na fakt, že tělo oběti nebylo objeveno. 

Přesto byl odsouzen na základě relevantních důkazů (hlavní roli sehrála analýza DNA). 

Mrtvola ženy byla nalezena po roce od vynesení rozsudku.
121

 

b) případy, kdy mrtvola byla nalezena 

V této situaci se počáteční úkony zaměřují ke zjištění a ověření totožnosti 

nalezené mrtvoly, získání informací o příčině a mechanismu usmrcení, způsobu páchání 

a jeho okolnostech, informace k osobě zemřelého, motivech atd. Mezi prvotní úkony 

zejména patří výslech oznamovatele, pronásledování pachatele, rekognice mrtvoly, 

výslechy příbuzných a ohledání místa činu, ohledání mrtvoly a soudnělékařská 

expertiza. 

7.1 Ohledání místa činu 

Kriminalistika rozlišuje mezi různými druhy ohledání, a to podle charakteru 

ohledávaných objektů rozlišuje ohledání místa činu, ohledání mrtvoly a jejího nálezu, 

ohledání předmětů, ohledání dokumentů, ohledání zvířat, ohledání těla živé osoby. Při 

ohledání místa vraždy jsou prováděny téměř všechny druhy ohledání a nelze vyloučit 
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ani provádění takového specifického druhu ohledání jako je například ohledání 

výpočetní techniky. 

Ohledání místa činu je v praxi nejčastěji používaným druhem ohledání a 

poskytne nám zpravidla informace o mechanismu prověřované události a o osobě, která 

ji způsobila. Ze situace na místě činu lze usuzovat i na její příčinu a průběh. Byla-li 

událost způsobena jednáním člověka, je situace na místě činu i odrazem jeho jednání, 

z něhož lze zjistit motiv a s určitou pravděpodobností charakterizovat některé vlastnosti 

pachatele. V širším slova smyslu lze říci, že se místem činu rozumí místo činnosti 

pachatele, neboť pachatel se pohyboval v určitých místech, které mohou vykazovat 

stopy jeho činnosti v souvislosti s přípravou či spácháním činu, případně jeho 

utajováním, naproti tomu v užším slova smyslu rozumíme místem činu místo, kde byl 

trestný čin spáchán.
122

 

Z kriminalistického hlediska je ohledání místa činu definováno jako neodkladný 

úkon, zaměřený na bezprostřední zjištění, zkoumání a fixaci a hodnocení situace na 

místě činu, stop tohoto činu, jeho pachatelů a jiných údajů schopných učinit hodnověrný 

závěr o mechanismu spáchání činu a ostatních okolnostech poznávané události. 

Z hlediska trestněprávního jde o procesní úkon, při kterém orgány činné v trestním 

řízení bezprostředním pozorováním a za pomoci dalších metod zjišťují, zkoumají a 

dokumentují materiální situaci na místě činu a stopy, předměty, a dokumenty, které se 

na něm nacházejí.
123

  

Účelem ohledání místa činu je mimo jiné i zjištění informací, na jejichž základě 

je možné odpovědět na základní kriminalistické otázky – co bylo spácháno, kdy byl čin 

spáchán, kde byl čin spáchán, kdo čin spáchal, jak byl čin spáchán, čím byl čin spáchán 

a proč byl čin spáchán.
124

 

Při ohledání místa činu mohou být zjištěny tzv. negativní okolnosti. Například 

na místě nálezu mrtvoly, která má četná bodná a střelná poranění, schází krev. Tyto 

negativní okolnosti jako určité skutečnosti, které jsou v logickém rozporu s jinými 
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informacemi získanými ohledáním, jsou významným faktorem a nesmějí být 

podceňovány, neboť mohou být důsledkem snahy pachatele zinscenovat trestný čin.
125

 

Policisté se nemohou věnovat jen zjevnému místu činu, nýbrž musí usuzovat na 

průběh jednání pachatele, tj. co dělal před činem, při něm a po něm, a co lidé mohli 

zpozorovat v širším okolí, neboť tyto poznatky mohou sloužit i k vytyčování 

kriminalistických verzí. Rozsah vjemů, kdo kde mohl ještě něco vnímat, je ovlivněn 

různými faktory (stavebními zvláštnostmi místa, meteorologickými podmínkami, 

rozsahem porostů aj.). Druh a průběh události jsou určujícími faktory pro zjištění 

dalších svědků, tedy i dalších stop a jiných důkazů. Často se týkají vjemů místa činu a 

činu samotného: V únoru 2005 zaslechli obyvatelé bytů v Berlíně zvenčí zvuky, které jim 

připomínaly výstřely v dálce. Vyrozuměli policii, která našla u nedaleké autobusové 

zastávky usmrcenou 33letou ženu.
126

 

Na kvalitě provedeného ohledání závisí všeobecně úspěch celého dalšího 

postupu, což vyplývá z jeho důležitosti jako z jednoho významných procesních úkonů. 

Práci příslušníků služby kriminální policie a vyšetřovatele při odhalování a usvědčování 

pachatele vraždy ztěžují v neposlední řadě také nedostatky a chyby uvedené při 

ohledání místa činu, jejichž součástí je právě vyhledávání a získávání kriminalisticky 

relevantních stop: 

Po nahlášení podezřelého úmrtí ženy provedli policisté prvotní šetření velmi 

nedbale. Po příjezdu na místo činu našli policisté ležet na posteli nahou ženu bez 

známek života. Policisté situaci vyhodnotili jako běžné úmrtí osoby s konstatováním, že 

nezjistili, že by Zdeněk Š., druh zemřelé, ženě nějakým způsobem ublížil a zapříčinil její 

smrt, ačkoli tomu tak, jak se později ukázalo, skutečně bylo. Je s podivem, že se nenašel 

ani jeden policista, jenž by na základě zranění zjištěných na těle oběti konstatoval, že 

vysvětlení oznamovatele k příčině úmrtí poškozené není v souladu se stopami a situací 

na místě činu. Byla provedena fotodokumentace místa činu a zemřelé a vyhotoven 

náčrtek místnosti s polohou těla. Protokol o ohledání místa činu policista nahradil 

úředním záznamem. Kriminalistický technik zajistil na místě činu pouze tři stopy – 
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mikrostopy a věcnou stopu, z lůžka postele ani z těla mrtvé nebyly zajištěny zřetelně 

viditelné biologické stopy! Z popelníku na stole nebyly zajištěny cigaretové nedopalky, 

ani plastová láhev, ze které měla žena popíjet, o nálezu gumového obušku, který hrál 

v případu důležitou roli, nebyla v pořízených písemnostech ani zmínka. Přítomný lékař 

stanovil jako diagnózu smrt z neznámé příčiny a doporučil pitvu. Soudní lékařka při 

prohlídce mrtvé zjistila jednoznačné známky násilí proti tělu zemřelé. O dva dny později 

provedli policisté dodatečné ohledání místa, tentokrát již v souladu s ust. § 113 TŘ
127

 

Při ohledání místa činu vraždy je však nutno poukázat na situaci, kdy dojde ke 

spáchání vraždy, uplyne delší doba, a až poté se tělo objeví. V tomto případě je totiž 

ohledání místa činu značně ztíženo a již nemohou být zajištěny některé stopy 

v důsledku jejich znehodnocení plynutím času. 

7.1.1 Zásady 

Mezi obecné zásady ohledání patří rychlost, objektivnost a úplnost. Obsah těchto 

zásad je natolik zřejmý, že není nutné jej blíže rozvádět. Specifické zásady ohledání 

jsou řízení ohledání jediným vedoucím, neodkladnost ohledání, neopakovatelnost 

ohledání a nezastupitelnost ohledání.
128

 

Řízení ohledání jediným odpovědným vedoucím je důležité pro přesné 

organizační vymezení úkolů a pro stanovení odpovědnosti konkrétní osoby za průběh a 

výsledek ohledání. Porušením této zásady by mělo za následek při ohledání chaos, 

nekompetentnost a v konečném důsledku i zmaření účelu a výsledku ohledání. 

Ohledání může splnit svůj účel jenom tehdy, jestliže je provedeno relativně 

bezprostředně po nastalé události, neboť čím delší čas uplyne mezi vznikem události a 

ohledáním, tím se snižuje aktuálnost a důkazní hodnota informací získaných ohledáním 

a tím pádem dojde ke ztížení postupu při prověřování události. Proto je nutné, aby 

ohledání bylo provedeno v co nejkratší době po vzniku události, neboť každá stopa 

v materiálním prostředí podléhá velmi rychle změnám, které významně ovlivňují a 

negativně mění informační hodnotu stop. 

Opakování ohledání svědčí spíše o nedůslednosti a o nezodpovědném přístupu 

k ohledání. Informace získané opakovaným ohledáním ztrácí významně na své 
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informační a důkazní hodnotě, ztrácí na přesnosti a jednoznačnosti oproti tomu, kdy 

byly získány při řádně a důsledně provedeném prvotním ohledání. 

V praxi je velmi podceňována zásada nezastupitelnosti. Jsou mylné představy o 

tom, že nedůsledně provedené ohledání bude nahrazeno jinými úkony, jako např. 

výslechy svědků, rekonstrukcí, experimentem. Každý z těchto úkonů přináší totiž pouze 

zprostředkované informace, které mohou obsahovat řadu nepřesností, která výrazně 

ztrácí vypovídací a v trestním řízení důkazní hodnotu. 

7.1.2 Subjekty 

Ohledání je oprávněn provést kterýkoli orgán činný v trestním řízení, tj. 

policejní orgán, státní zástupce či soudce. V policejní praxi provádí ohledání výhradně 

policejní orgán, který je tím pověřen, případně výjezdová skupina policejních orgánů. 

Ta je složena z vedoucího, z potřebného počtu dalších policejních orgánů, 

z operativního pracovníka služby kriminální policie a vyšetřování, z pracovníka služby 

kriminální policie a vyšetřování, kriminalistického technika a dále podle charakteru 

místa ohledání i psovoda se služebním policejním psem, z policejního lékaře či 

v případě vražd jiného lékaře se soudnělékařskou specializací. Zvláštním subjektem 

ohledání je státní zástupce dle ust. § 174 odst. 2 písm. c) TŘ. Znalec se přibírá dle ust. § 

113 odst. 1 TŘ a plní během ohledání funkci konzultanta nebo experta z příslušného 

oboru. V policejní praxi lze přizvat k ohledání i tzv. nezúčastněné osoby, i když zákon 

tuto povinnost nestanoví, stejně jako účastníky, kterým může být poškozený, svědek, 

podezřelý a obviněný. Zde ale musíme jejich přítomnost zvážit, aby nedošlo 

v konkrétním případě k maření průběhu ohledání.
129

 

Za ideální stav je považováno vytvoření a působení stálé výjezdové skupiny, 

jejíž členové mají značné odborné zkušenosti, rychlý zásah, odborné provedení 

technických a jiných prací a vysokou míru koordinovanosti mezi členy.
130

 Malý 

označuje zřízení stálých výjezdových skupin jako utopii, neboť jejich pracovníci by 

museli mít dostatek času, aby mohli ohledání místa činu řádně provést a řádně zajistit 

všechny stopy, které zde pachatel zanechal. To znamená, že kriminalističtí technici by 

museli mít prostor na sebevzdělávání a seznamování se s novými metodami a 
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prostředky užívanými v expertizní činnosti. Objasněnost té nejzávažnější trestné 

činnosti je u nás na poměrně dobré úrovni. Jde pouze o to, aby se vysoká odbornost 

specialistů co nejvíce přenášela směrem dolů, aby se rychle zvyšovala odbornost 

alespoň těch, kteří o to mají zájem a nejvíce to potřebují.
131

 

V policejní praxi provádí ohledání místa činu jeden kriminalistický technik, 

který zajišťuje stopy, které si posloupně označí a poté je posílá k vyhodnocení 

k příslušným specialistům dle druhu stop. Dle mého názoru by bylo vhodnější, pokud 

by stopy zajišťovali přímo oboroví specialisté – např. genetik přijede na místo činu 

zajistit genetické stopy, který si sám posléze vyhodnotí. Pokud necháme zajišťování 

všech druhů stop na jedné osobě, může dojít k selhání lidského faktoru, kdy z desítek 

zajištěných stop bude upotřebitelná třeba jen jedna, a v konečném důsledku tento stav 

může nepochybně v trestním řízení vést k důkazní nouzi a nedostatečnému dokázání 

spáchaného skutku. 

7.1.3 Orientační a podrobné ohledání místa činu 

Orientační ohledání místa činu začíná obhlídkou místa činu policejním orgánem 

a kriminalistickým technikem s cílem orientovat se na místě činu, určit jeho hranice 

s čímž souvisí uzavření místa činu, aby nepřicházely nepovolané osoby, a vyřešit otázku 

volby nejvhodnějšího způsobu ohledání. Straus uvádí tři základní způsoby ohledání 

místa činu, a to koncentrický, excentrický a frontální způsob ohledání.
132

 Němec ve své 

publikaci doplňuje i kruhový, paprskovitý a rajonový způsob ohledání místa činu.
133

 

Po zhodnocení situace určí vedoucí ohledání organizaci a postup při ohledání, 

který spočívá v provedení jednotlivých úkonů a činností a také organizuje pátrání po 

horké stopě, tzn. pátrání po pachateli. Vyšetřovatel si dělá poznámky, aby mohl sepsat 

protokol, v němž naprosto dokonale popíše situaci.  

V této fázi jde o statické ohledání, které spočívá mimo jiné v tom, že se 

s žádnými předměty nepohybuje, ale jsou fixovány v poloze, v níž byly v době příchodu 

na místo činu. Služební pes je uveden na pachovou stopu, je-li to potřebné, zajistí se 
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pachové stopy
134

 a celková fotografická dokumentace
135

 nebo videodokumentace místa 

činu. Předběžné se zajistí předměty a stopy, které by mohly být znehodnoceny (pořadí a 

s tím související označování zajišťovaných stop si rozvrhne sám kriminalistický 

technik). Je třeba mít na paměti provedení velmi pečlivého a důkladného zajištění stop. 

Pokud například k vraždě došlo v autě, je třeba udělat i stěry na posuvné páčce pod 

sedadlem. Tedy i na nenápadných místech se mohou nacházet usvědčující důkazy. 

Po skončení orientačního ohledání místa činu rozhodne vedoucí ohledání o 

provedení podrobného ohledání, s konečnou platností určí základní způsob ohledání 

místa činu a rozdělí konkrétní úkoly k jeho splnění. Zpravidla se provede ohledání ve 

směru předpokládaného pohybu pachatele, jestliže je možno usuzovat, jak pachatel na 

místě činu postupoval, zvláště kudy přišel a kudy odcházel. Doporučuje se způsob 

ohledání neměnit, aby nevzniklo nebezpečí, že některý úsek bude prohlížen dvakrát a 

jiný nebude ohledán vůbec. 

7.1.4 Dokumentace ohledání místa činu 

Má-li mít ohledání místa činu důkazní hodnotu, je podmínkou, aby jeho 

výsledky byly řádně zachyceny formou, kterou stanoví trestní řád. Není-li zpracována 

kvalitní dokumentace, je znehodnocena důkazní hodnota ohledání a tyto chyby lze jen 

obtížně napravit. V dokumentační podobě lze vytvořit takový obraz o situaci na místě 

činu, aby na základě těchto informací mohl kdokoli, i ten, kdo nebyl na místě činu 

přítomen, vytvořit ucelenou představu o situaci a také, aby bylo možno kdykoli provést 

přesnou rekonstrukci činu. Mezi nejdůležitější části dokumentace zejména patří:
136

 

a) protokol 

Je jedním z nejvýznamnějších důkazních prostředků, na základě kterého 

stanovujeme i další postup při vyšetřování konkrétního případu a vytyčujeme 

kriminalistické verze. Základními požadavky na protokolaci je přesné zachycení 

popisovaných informací bez subjektivních závěrů, cílevědomost, úplnost, objektivnost a 

systematičnost. Dělí se na tři části – část úvodní, část popisná (přesný popis všeho toho, 

co bylo ohledáním místa činu zjištěno) a část závěrečná, která obsahuje přesný seznam 
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a bližší popis nalezených a zajištěných stop, předmětů a dokumentů z místa činu 

s uvedením, jak s nimi bude naloženo a také jaká další dokumentace byla provedena a 

kde se nachází. Jeho závěrem je podpisová doložka, která musí obsahovat podpisy 

všech osob přítomných při ohledání. Význam protokolu spočívá v tom, že dovoluje 

fixovat skutečnosti, které by nebylo možné zachytit jinými dokumentačními prostředky 

(popis povětrnostních podmínek, světelné poměry na místě), podpis zúčastněných osob, 

datum a čas provedení a ukončení úkonu 

b) fotografie 

Promyšlená kriminalistická fotografie může být často výmluvným důkazem 

proti pachateli, který se nedoznává, byť čin spáchal, a někdy dokáže zachytit i to, co 

ohledávajícímu uniklo. Fotografie musí být bezpodmínečně dokonalé i po technické 

stránce, aby zřetelně zobrazovaly všechny detaily na místě činu.  

Kromě snímků mrtvol na místě činu, kdy se dokumentuje mrtvola v původním 

stavu, ve kterém byla nalezena, se také pořizuje tzv. identifikační fotografie
137

 mrtvoly 

pro poznávací účely, která má zaznamenat podobu mrtvého pokud možno tak, jak 

vypadal před smrtí. Pro identifikační účely je bezcenná fotografie obličeje neznámé 

mrtvoly v pokročilém stádiu rozkladu, a proto je třeba ji podle možností rekonstruovat 

speciálními preparačními metodami za pomoci soudního lékaře. 

c) topografie 

Kriminalistická topografie sestává z náčrtku
138

 místa činu, z plánku místa činu 

nebo schématu místa činu, které umožňují přesně zadokumentovat stav a situaci na 

místě činu, orientovat se tam, správně vyhodnotit důležité skutečnosti a v případě 

potřeby provést rekonstrukci místa činu či vyšetřovací experiment. Náčrtek místa činu 

je grafické vyjádření místa činu provedené jednoduchými a běžnými pomůckami 

s uvedením všech důležitých rozměrů, vzdáleností a velikostí v číselném pořadí a je 

podkladem ke zhotovení plánku místa činu.  

d) videodokumentace 

Jedinečnost videodokumentace spočívá v možnosti dokonalého zachycení průběhu děje, 

a tím věrohodné objektivizaci všech skutečností související se spáchanou vraždou. 
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Videodokumentace vyžaduje profesionální práci videotechnika, který si musí osvojit 

základy celé řady profesí (např. kameraman, scénárista, zvukař, režisér), a současně 

musí mít zažité zásady provádění kriminalistické dokumentace procesních úkonů a 

dalších kriminalistických metod. 

7.2 Ohledání mrtvoly 

Postup při nálezu a ohledání těla na místě upravuje zákon č. 372/2011 Sb., o 

zdravotních službách, jímž byla zrušena dřívější úprava obsažená ve vyhlášce 

Ministerstva zdravotnictví ČR č. 19/1988 Sb., o postupu při úmrtí a pohřebnictví. 

Ohledání mrtvoly probíhá ve dvou fázích, a to na místě nálezu (orientační ohledání) a 

jednak při pitvě v rámci soudnělékařské expertizy (podrobné ohledání). 

K příčině smrti se podle druhu poranění, jeho charakteru a lokalizace lze vyjádřit 

na místě činu jen předběžně, avšak již tyto předběžné závěry na místě činu nebo nálezu 

mrtvoly jsou velmi důležité a poskytují cenné informace orgánům policie hned na 

počátku vyšetřování. Rozhodující je však výsledek soudní pitvy.
139

 

Základní zásada, pocházející již z dob první republiky je, že v případě nálezu 

mrtvého těla má být vždy stanovena jedna z verzí, totiž, že se jedná o vraždu a teprve 

poté, co se podaří tuto verzi spolehlivě vyloučit, je možno uzavřít případ jiným 

způsobem. Případy, kdy tato zásada není respektována, je ovlivňována především 

těmito faktory:  

- k případům často vyjíždějí policisté, kteří nemají dostatek zkušeností s prací na 

místě činu 

- ohledávající lékař často nevěnuje prohlídce těla zemřelého odpovídající 

pozornost 

- policejní orgán nenařídí pitvu z důvodu utrácení prostředků za znaleckou 

činnost
140

 

Nedbalým přístupem k provádění prohlídek zemřelých lze způsobit značné 

komplikace v odhalování a dokazování nejzávažnější trestné činnosti páchané na lidech. 

Základními průvodními faktory jsou právě neznalost základních kriminalistických 
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metodik, stejně jako nedbalosti při provádění prohlídky těla zemřelého. Pro ilustraci 

uvádím příklad nedokonaného trestného činu vraždy, ve kterém je přístup lékaře 

poučením pro všechny: 

Dne 19.3.2001 ve 22.10 hod. po slovní rozepři v alkoholové opilosti uchopil V. 

F. kuchyňský nůž a bodl s ním svého syna – poškozeného V. F. do hrudníku. Lékař 

přivolaný k poraněnému muži, vzal do ruky předmětný nůž, který ležel vedle zraněného 

a rozřízl s ním jeho košili, aby mohl lépe zrevidovat a ošetřit bodné poranění. Tímto 

znehodnotil všechny daktyloskopické a pachové stopy na noži a mechanoskopické stopy 

na oděvu. V době příjezdu výjezdové skupiny předmětný nůž ležel umytý na kuchyňské 

lince. Porušením základních postupů a chování na místě trestného činu byly 

znehodnoceny velmi důležité stopy. Případ byl provázen velkou důkazní nouzí, neboť 

obviněný se v průběhu vyšetřování předmětné událost hájil tím, že nůž v ruce nikdy 

nedržel, avšak následně byl obžalován a odsouzen.
141

 

7.2.1 Zevní prohlídka 

Do prvního kontaktu s mrtvým tělem se dostává přivolaný terénní lékař, jehož 

úkolem je zjistit úmrtí a jeho příčiny. Tělo by mělo být při prohlídce provizorně 

svlečeno a všechny úrazové změny popsány a zadokumentovány. Povinností lékaře 

provádějícího zevní ohledání mrtvého těla na místě nálezu je sepsat List o prohlídce 

mrtvého
142

 a Průvodní list k pitvě
143

. Tato povinnost nepřísluší soudnímu lékaři, který 

provádí soudní pitvu, pokud neprovádí prvotní zevní ohledání. 

Zevní prohlídka mrtvoly se řídí několika zásadami, které musí být povinně 

dodrženy:
144

 

- ohledání a popis polohy mrtvoly 

- ohledání a popis zevních viditelných stop násilí apod. 

- ohledání a popis oblečení mrtvoly 

- ohledání a popis předmětů, nalezených na mrtvole a kolem ní 
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- ohledání a popis stop násilí na těle mrtvoly v místech zakrytých oděvem, 

s přihlédnutím k různým okolnostem 

- ohledání a popis bezprostředního i vzdálenějšího okolí mrtvoly
145

 

Po skončení všech úkonů se lékař vyjádří k možnosti cizího zavinění a případně 

navrhne policejnímu orgánu nařízení soudní pitvy (mnohdy však samotnou prohlídkou 

na místě činu nelze vyloučit ani náhlé úmrtí, ani násilnou smrt). Soudní lékař
146

 je 

přivolán na místo nálezu těla až orgánem policie a počíná prohlídku těla po ukončení 

základních úkonů policie, tedy především po zadokumentování místa činu. Převoz na 

soudní pitvu zajišťuje a hradí orgán činný v trestním řízení, který pitvu nařídil, stejně 

jako všechny úkony se soudní pitvou spojené.
147

 

V případě série vražd manželů Stodolových hrálo velkou roli právě selhání 

jednotlivce – jak lékařů provádějících ohledání na místě činu, tak i některých pitvajících 

lékařů, s poukazem na velmi kusé, nepřesné a neúplné údaje v pitevních protokolech, 

kdy výsledky pitvy neodpovídaly zjištěným skutečnostem z místa činu a výpovědím 

obviněných, a proto musely být revidovány. Tito manželé vraždili staré lidi a 

vyznačovali se různým postojem ke skutkům při prověrkách výpovědí a aranžováním 

místa a těla tak, aby to svědčilo pro jiný mechanismus a jinou příčinu smrti. Na to je 

třeba vždy myslet při ohledání těla na místě a vštípit to i studentům medicíny, mladším 

kolegům soudním lékařům i terénním lékařům. Jde nám přeci zejména o to, aby nebyli 

pohřbíváni bez pitvy zemřelí, jejichž smrt byla způsobena druhou osobou, aby při 

pitvách nebyla nesprávně interpretována příčina smrti, a aby neunikali pachatelé těchto 

činů, tedy aby již nebyli žádní další vraždící manželé Stodolovi, ale ani žádné další 

případy tzv. nepoznaných vražd.
148
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7.2.2 Smrt 

Smrt člověka je oprávněn konstatovat pouze lékař. Určení doby smrti při 

ohledání mrtvoly je jen přibližné a vychází se zejména z posmrtných změn, které se 

vyvíjejí v různých časových závislostech. Hirt rozlišuje mezi časnými posmrtnými 

změnami a pozdními posmrtnými změnami. V prvním případě se jedná o chladnutí 

mrtvoly, posmrtné skvrny a o posmrtnou ztuhlost, což jsou vlastně fyzikální a 

biochemické procesy. Autolýza, hniloba, tlení, mumifikace a zmýdelnění patří již 

k druhé skupině a představují rozkladné pochody v zaniklém organismu.
149

 

Závislost mezi chladnutím mrtvoly a dobou po smrti lze sledovat v relativně 

konstantních tepelných podmínkách zevního prostředí opakovaným měřením tělesné 

teploty v pravidelných intervalech a průběh hodnot zpětně vztáhnout na fyziologické 

rozmezí tělesné teploty zaživa. V počátečním intervalu asi tří hodin po smrti teplota 

klesá pomaleji a rovněž v intervalu konečném. Při pokojové teplotě nastává vyrovnání 

teploty přibližně za 24 hodin. V chladném proudění vzduchu, v proudící vodě, po 

vykrvácení, zejména dekapitaci (oddělení hlavy od trupu) a rozčlenění těla, je pokles 

teploty rychlejší. Při okolní teplotě kolem 20° C zůstávají nezakryté části těla teplé 1-2 

hodiny, oděvem zakryté části těla a kožní záhyby ještě 3-4 hodiny po smrti. 

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 šíří a splývající jsou za 6 hodin po smrti. Při otočení mrtvoly 

během prvních 6 hodin po smrti se zcela přemístí, za 6-12 hodin po smrti rovněž, avšak 

na původních místech zůstávají již zčásti patrné.  

Posmrtná ztuhlost nastupuje po počátečním 1-3 hodiny trvajícím posmrtném 

ochabnutí svalstva v důsledku vyhasnutí nervové činnosti a vyvíjí se descendentně 

v následujícím pořadí: žvýkací svaly, svaly obličejové, svalstvo šíje, horních a dolních 

končetin. Plně rozvinutá je 5-8 hodin po smrti, nicméně manipulací 1-2 hodiny po smrti 

se zruší, ale obnoví se za dalších 6-8 hodin. Vyšší teplota okolního prostředí urychluje 
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vznik posmrtné ztuhlosti, chladné prostředí působí opačně. Posmrtná ztuhlost začíná 

slábnout po 1-2 dny po smrti, zaniká za 2-3 dny.
150

 

Je třeba upozornit, že tyto údaje jsou pouze orientační, jelikož záleží na řadě 

dalších faktorů, které mohou tyto časy ovlivňovat. Jedná se o teplotu okolí, kde mrtvola 

leží, tělesnou konstituci zemřelého, druh oblečení či případné přikrytí těla. Tyto 

skutečnosti by však v žádném případě neměli hodnotit policisté, ale právě přizvaní 

soudní lékaři na místo činu, kteří mají patřičné zdravotnické vzdělání. 

7.2.3  Místo nálezu není místem činu 

Často se stává, že pachatel usmrtí oběť a poté ji přemístí na jiné místo. Možností 

jak se zbavit oběti, je celá řada, proto je nutné se zabývat otázkou, zda se jedná o 

skutečně o místo činu, či místo, kam byla zavražděná oběť odklizena, aby se ztížilo její 

vypátrání a zároveň i vypátrání pachatele.  

O tom, že místo nálezu mrtvoly není místem činu, svědčí zejména tyto 

skutečnosti:
151

 

- na místě nálezu schází stopy po zápase, pokud lze předpokládat, že se oběť 

bránila 

- na místě nálezu schází krevní stopy 

- na místě nálezu jsou naopak přítomny stopy vlečení 

- při ohledání mrtvoly byly zjištěny stopy po manipulaci s mrtvolou 

Samotná poloha těla může mnohé napovědět, neboť pokud bylo mrtvé tělo 

přenášeno např. dvěma osobami, které jej pohodily na odlehlém místě, bude mít mrtvola 

většinou vzpažené ruce, kdežto pokud tělo nesl jeden člověk přes rameno, bude mrtvola 

ležet na zádech a ruce bude mít rozhozené do strany. V případě vlečení těla oběti jsou 

patrné stopy v půdě, na oděvních svršcích oběti. Pokud došlo ke krvácivému zranění, je 

důležité sledovat, jakým směrem krev z rány vytékala. Jestliže stružka nesměřuje kolmo 

dolů, je to důležitá indicie k tomu, že s tělem bylo po smrti manipulováno. 
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Zvláštní charakteristická poloha mrtvoly může svědčit pro určitý motiv vraždy, 

např. při vraždě z vilnosti tělo bývá nalezeno v poloze na zádech, s roztaženými dolními 

končetinami, vyhrnutým oděvem až na břicho a obnaženými zevními rodidly.
152

 

7.2.4 Soudní pitva 

Je-li podezření, že ke smrti člověka došlo spácháním trestného činu, musí být 

provedena prohlídka a pitva mrtvoly. Účelem pitvy není pouze zjištění příčiny smrti, 

vyloučení či potvrzení cizího zavinění, ale může jít také o pátrání po identifikačních 

markantách jedince s jejich podrobným popisem při pitvě neznámé osoby.
153

 Tento 

úkon provádějí vždy dva znalci z oboru zdravotnictví, odvětví soudního lékařství.  

V této souvislosti je třeba upozornit na občas se vyskytující nesprávnou praxi, 

kde se směšují pojmy soudního lékařství a patologie. Znalci z odvětví soudního 

lékařství jsou odborně vyškoleni na zjišťování příčin úmrtí následkem příčin vnějších 

(vražda, sebevražda, smrtelné úrazy při dopravních nehodách, otravy toxickými 

látkami), proto lze obecně konstatovat, že soudní lékaři provádějí pitvy ve všech 

případech, kdy dojde z jakýchkoli příčin ke smrti mimo zdravotnické zařízení, provádějí 

pitvy zemřelých, kteří po úrazu zemřeli ve zdravotnickém zařízení a v případech, kdy je 

podezření, že k úmrtí došlo následkem nesprávného léčebného postupu. Naproti tomu 

patologové provádí pitvy v případech, kdy je třeba ověřit správnost diagnózy zemřelého 

ve zdravotnickém zařízení a účinnost aplikovaných léčebných postupů. Kromě pitev 

však patologové provádí řadu diagnostických vyšetření pro potřeby žijících pacientů. Z 

těchto důvodů nelze tyto dvě odlišná pracoviště zaměňovat, protože jejich činnost je 

zaměřená odlišným směrem, a pokud by došlo k podobnému pochybení, hrozí, že 

závěry o příčině úmrtí a o způsobených zraněních mohou být chybné a důkazně 

neupotřebitelné.
154

  

Soudní pitvu nařizují pouze orgány činné v trestním řízení – nejčastěji orgány 

Policie ČR podle ust. § 115 TŘ, vznikne-li podezření, že smrt člověka byla způsobena 

trestným činem, tedy vlivem druhé osoby, a současně nařizují oběma znalcům 

vypracovat znalecký posudek, ve kterém oba lékaři odpovídají na předložené dotazy, 
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které jsou žadatelem položeny. Přílohu znaleckého posudku tvoří pitevní protokol a 

pitevní diagnóza. Výsledky soudní pitvy poté slouží jako důkazní materiál pro další 

vyšetřování příčiny smrti osoby. 

Pitevní protokol, který bývá diktován během pitvy zapisovatelce, tvoří nedílnou 

součást pitvy, jeho obsahem je podrobný popis stavu mrtvého těla. Součástí pitevního 

protokolu je vždy konečná pitevní diagnóza, laboratorní vložka s výsledky všech 

doplňujících laboratorních vyšetření, zdravotnická dokumentace, fotodokumentace 

důležitých pitevních nálezů a jsou do něj doplňovány záznamy o případném předávání 

informací dalším osobám (příbuzným, orgánům činným v trestním řízení). Přílohou by 

měl tvořit List o prohlídce mrtvého.
155

 

Doporučuje se, aby při pitvě byl přítomen policejní orgán, který byl přítomen na 

místě činu, aby jednotlivá poškození na těle mohla být konzultována se znalci, zejména, 

co se jejich mechanismu týče, aby mohl být předběžně vyhodnocen způsob činnosti 

pachatele, neboť tyto okolnosti mohou mít význam při vyhodnocování situace, 

stanovení verzí a úkolů a k provádění pátrání po pachateli a postupu při vyšetřování. 

Pokud se pitvá mrtvola, jejíž totožnost je neznámá, je při pitvě přítomen i 

kriminalistických technik, který činí úkony potřebné pro její identifikaci (např. snímá 

otisky prstů). 

Jestliže byla nařízena soudní pitva, lze mrtvolu pohřbít, ať do země či zpopelnit, 

jen se souhlasem státního zástupce.
156

 U zpopelnění je vydání příslušného povolení 

závažnějším aktem, neboť náprava případného pochybení je tu vyloučená (již není 

možné ověřit, prokázat anebo vyvrátit některé skutečnosti a zaniká tím i možnost 

případné verifikace později zjištěných skutečností – např. intoxikace). Pohřbení by se 

však bez přiměřeného důvodu z hygienického hlediska odkládat nemělo. 

Problémem provádění pitev může být přílišná liberalizace zákonné úpravy, 

neboť je nesmírně nebezpečné zakázat provádění pitev bez souhlasu pozůstalých, tedy 

stanovit, aby byly prováděny pouze s jejich souhlasem, neboť jestliže orgány činné 

v trestním řízení nebudou mít možnost v odůvodněných případech pitvu nařídit, hrozí 
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nebezpečí z utajení dobře promyšlené vraždy Naše současná právní úprava je však 

taková, že toto rozhodnutí není zatím vázáno tímto souhlasem.
157

 

8 Zapojení veřejnosti do vyšetřování a kriminalistická 

prevence 

Vzhledem k tomu, že vražda patří mezi zvlášť závažné zločiny a je považována 

za zavrženíhodný trestný čin, veřejnost projevuje větší zájem a ochotu spolupracovat při 

pátrání po pachateli a při jeho usvědčení daleko více, než u jiných trestných činů. 

Aktivita veřejnosti je způsobena také tím, že vznikají obavy ze spáchání další vraždy. 

Nejvíce je pomoc veřejnosti využívána při pátrání po neznámém pachateli. Za tímto 

účelem jsou veřejnosti poskytovány výzvy uvedené v rozhlase, televizi, denním tisku, 

na internetu i na obrazovkách ve stanicích metra. Nicméně zveřejňované informace o 

události a žádost občanům o pomoc při pátrání, je třeba pečlivě připravovat za účasti 

všech zainteresovaných složek, aby se nezveřejnily důkazy a okolnosti případu, které je 

třeba v určité době utajovat. 

Poskytnuté informace od veřejnosti vedou k získání důležitých údajů o výskytu 

podezřelých osob v blízkosti místa vraždy, k popisu těchto osob, přičemž tyto 

informace mají značný význam pro vyhledávání důkazů a vytyčování vyšetřovacích 

verzí a celkové zaměření vyšetřování. Přínosem jsou i informace o stycích oběti 

s jinými osobami, o rodinném životě, informace o odcizených věcech, o svědcích, při 

identifikaci neznámých mrtvol apod.
158

 

Jak důležité mohou být informace poskytnuté od veřejnosti, se ukázalo v případu 

JUDr. Radka V., který zavraždil v roce 2007 dvě kolegyně v advokátní kanceláři. 

Důležité svědectví, kromě slepého svědka, podala taktéž poštovní doručovatelka, která 

v době vraždy nesla do advokátní kanceláře doporučené zásilky. JUDr. Radek V. 

převzal poštu zcela nestandardně na chodbě s tím, že obě pracovnice mají dovolenou. 

Nicméně poštovní doručovatelka byla vyslechnuta z iniciativy policie až o týden později, 

neboť se o vraždě dozvěděla z médií a domyslela si, že JUDr. Radek V. nemůže mít 

s vraždou nic společného, byl pátek odpoledne a ona „musela odjet na chatu“. Po 
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příjezdu se objevila v médiích zpráva, že případ byl objasněn, a tak si myslela, že její 

svědectví policie nebude potřebovat.
159

 

Poznatky od občanů také velmi pomohly v již zmíněném případu Viktora 

Kalivody. Bylo jich spousty – ty nejvýznamnější se týkaly registrační značky auta, ve 

kterém do lesa nedaleko Brna Kalivoda přijel. Velmi pomohli také svědci, kteří polici 

nahlásili pohyb podezřelého mladého muže v lese.
160

 

Stach uvádí, že spolupráce mezi policií a veřejností vyžaduje důvěru veřejnosti 

v policii a upozorňuje na významný faktor, který zásadně zasahuje do tohoto problému, 

a to jsou sdělovací prostředky. Poukazuje, že většina sdělovacích prostředků pracuje na 

bázi polopravd, což ovlivňuje veřejné mínění, a také na skutečnost, že policie je pro 

sdělovací prostředky institucí hodnou pomlouvání a potřebnou k získávání nových 

informací.
161

 

Policisté museli neustále vysvětlovat postup a způsob vyšetřování při zadržení 

nepravého pachatele a jeho následném obvinění z trestného činu. Pro tisk bylo toto 

obvinění senzací, ale již nebral v potaz, jak a na základě čeho došlo k obvinění a 

doznání před vyšetřovatelem a soudcem. V době, kdy byli zjištěni skuteční pachatelé, se 

proti policii rozjela záporná mediální kampaň směřující k obvinění nevinného člověka. 

Novináři měli k dispozici pouze nepravdivé a útržkovité informace, zejména od 

neprávem obviněného a jeho okolí, a tím se ztěžovala práce speciálního týmu.
162

 

Dále Stach považuje za systémovou chybu výběr tiskových mluvčí jednotlivých 

složek a stupňů policie, kde místo složky kvalitativní, převládá složka kvantitativní 

reprezentována lidmi, kteří mají o práci policie mnohdy malé znalosti jako většina 

novinářů, kteří nejsou schopni seriózní konfrontace prostřednictvím sdělovacích 

prostředků. 

S výše uvedeným si dovolím nesouhlasit. Přestože autor má bezesporu mnohé 

zkušenosti s prací u policie, uvedl svůj názor na tiskové mluvčí velmi obecně, což 

vzbuzuje dojem, že všichni tiskoví mluvčí (nebo alespoň většina z nich) jsou nezkušení 

lidé, resp. lidé, kteří nejsou hodni svého postu z kvalitativního hlediska. Netvrdím, že 
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tomu tak není, ale přinejmenším by se tato výtka měla konkretizovat dle jednotlivých 

policejních oddělení, a ne všechny tiskové mluvčí takto shazovat. Policie, v závislosti 

na konkrétním případě, velmi pečlivě zvažuje, jak veřejnost informovat, aby podaná 

informace nezpůsobila paniku. Tiskoví mluvčí slouží právě k informování veřejnosti 

prostřednictvím médií a taktéž určitou míru přispívají k prevenci trestné činnosti - 

kupříkladu přednáškami ve školských zařízeních.  

Kriminalistická prevence vražd je velmi obtížná a má jen velmi mále uplatnění 

právě z toho důvodu, že vraždy jsou motivovány především subjektivními pohnutkami 

či interpersonálními konflikty, a tudíž jsou těžko ovlivnitelné. Naproti tomu větší šanci 

na úspěch mají bezpečnostní opatření spočívající například v zesílení hlídkové činnosti 

na místech, kde lze očekávat opakování útoku dosud nezjištěného pachatele. 
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Závěr 

Myslím, že cíl, který jsem si předsevzala v úvodu práce, jsem splnila, a v 

následujících několika odstavcích bych ráda shrnula to nejdůležitější z jednotlivých 

kapitol.  

V první kapitole jsem od sebe odlišila vybrané druhy trestných činů proti životu, 

a to vraždu prostou, vraždu s rozmyslem nebo po předchozím uvážení, zabití a vraždu 

novorozeného dítěte matkou. 

Diferencované skutkové podstaty jsou v našem právním řádu teprve od 1.1.2010, 

kdy nabyl účinnosti nový trestní zákoník. Původní právní úprava obsahovala pouze 

vraždu prostou a vraždu novorozeného dítěte matkou. Vzhledem k variabilnosti 

způsobů páchání vražd a pestrosti skutků, nebylo vhodné subsumovat naprosto odlišná 

jednání do jedné skutkové podstaty a postihovat je stejným způsobem.  

Trestný čin zabití dopadá na dvě skupiny případů, které mají společné to, že 

pachatel úmyslně jiného usmrtil. V prvém případě se tak stalo v důsledku silného 

rozrušení, strachu, úleku nebo zmatku pachatele, ve druhém případě v důsledku 

předchozího zavrženíhodného jednání poškozeného. Pro ilustraci těchto dvou případů 

jsem uvedla dva případy z praxe. 

Okrajově jsem se dotkla otázky eutanazie, neboť toto citlivé téma plné 

rozporuplných názorů, úzce souvisí s výše uvedenou problematikou. Eventuální právní 

úpravu trestného činu usmrcení na žádost nelze de lege ferenda vyřešit jedním 

ustanovením v trestním zákoníku, nýbrž speciálním zákonem za bezpodmínečného 

zvážení otázek filozofických, právních, náboženských, etických a lékařských. 

Konec první kapitoly jsem doplnila o statistku vražd spáchaných na území ČR 

v období let 1991-2012, z níž vyplývá, že v průměru bylo ročně spácháno 228 vražd, a  

o statistku vražd spáchaných na území ČR v období od 1.1.2013 do 31.12.2013 

z hlediska jejích jednotlivých druhů, prověřování a objasnění.  

Ve druhé kapitole jsem se zabývala osobností pachatele, osobností oběti, motivy 

a způsoby páchání.  

Mezi pachateli vražd převládají především muži než ženy, ačkoli zastoupení žen 

pachatelek se zvyšuje, a to především ve skupině vražd v rodině. Ze sociokulturních 



65 
 

charakteristik vyplývá, že pachatelé vražd pocházejí z nižší socioekonomické vrstvy, 

narušeného rodinného prostředí a jejich intelektové schopnosti jsou většinou 

podprůměrné. 

U osobnosti oběti je kladen důraz na rozlišení mezi vztahovými a nevztahovými 

delikty. Literatura uvádí, že v mnoha v případech vražd existuje mezi obětí a 

pachatelem blízký vztah, naproti tomu studie vražd spáchaných v letech 1990-2009 

uvádí, že nejvíce pachatelů vražd bylo pro oběti cizím člověkem. Za zmínkou také stojí 

nový zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů, jenž upravuje práva obětí 

trestných činů, poskytování peněžité pomoci obětem trestných činů státem a vztahy 

mezi státem a subjekty, které poskytují služby obětem trestných činů. 

Škála různých motivů je značně široká právě u vražd, přičemž jeho zjištění má 

zásadní význam pro objasnění případu a odvíjení dalšího postupu vyšetřování. Mezi 

nejčastější motivy patří jednoznačně motivy vyplývající z konfliktů v mezilidských 

vztazích a motivy zištné. Po roce 1990 se objevily i motivy směřující k likvidaci 

svědků, likvidace konkurence a vyřizování vztahových otázek uvnitř zločinecké 

organizace. 

Pro metodiku vyšetřování mají z hlediska způsobu spáchání vraždy největší 

význam tyto aspekty – stupeň připravenosti (Stach přidává nové rozlišení, a to mezi 

vraždami připravenými jednou osobou a vraždami připravenými organizovanou 

skupinou), použití zbraně (nejčastěji je použita zbraň řezná, bodná), způsob usmrcení, 

díky němuž můžeme poznat celkový mechanismus vraždy, a různé způsoby utajení 

spočívající především v ukrytí či rozčlenění těla.  

Třetí kapitola zahrnuje typické stopy vyskytující se u vražd. Je obtížné exaktně 

všechny vyjmenovat, neboť jejich výčet je poměrně široký. Nejčastějšími druhy jsou 

stopy materiální, vyskytující se na místě činu, na místě nálezu mrtvoly, na místech 

přípravy i utajování vraždy, na předmětech použitých k usmrcení, na oděvu a těle oběti 

a pachatele, dále stopy paměťové, ve kterých hrají důležitou roli svědci, včetně přeživší 

oběti. Mezi další stopy patří stopy násilí na těle oběti a především stopy biologické, kam 

spadá i analýza DNA.  
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Problematiku analýzy DNA je nutno odlišit z hlediska jejího využití jako 

identifikační metody při vyšetřování jednotlivé kauzy na straně jedné a využití databáze 

DNA jako informačního systému k vyhledávání neznámých pachatelů na straně druhé.  

Ve čtvrté kapitole, charakterizující typické vyšetřovací situace, jsem se zaměřila 

na pátrání po pohřešovaných (nezvěstných) osobách a jeho nedostatky. Zdůrazňuji, že 

případy pohřešovaných osob se vyšetřují jako vražda pouze tehdy, pokud jsou 

k dispozici nějaké indicie, které nasvědčují tomu, že pohřešovaná osoba mohla být 

usmrcena. Problémem v těchto situacích často bývá i časová prodleva s přesunem spisu 

mezi policejními odděleními, což může komplikovat a ztěžovat celé vyšetřování, neboť 

případné ohledání místa činu je prováděno s velkým časovým zpožděním. 

Sedmá kapitola obsahuje ohledání místa činu a ohledání mrtvoly, což 

bezvýhradně patří mezi stěžejní komponenty metodiky vyšetřování vražd. Na kvalitě 

provedeného ohledání závisí všeobecně úspěch celého dalšího postupu, což vyplývá 

z jeho důležitosti jako z jednoho významných procesních úkonů. Proto musí policie 

věnovat ohledání místa činu maximální pozornost, neboť jakákoli práce, provedená jen 

formálně a povrchně, má negativní dopady na další průběh vyšetřování. V krajním 

případě tyto nešvary mohou zapříčinit, že pachatel unikne trestu a skutek nebude 

objasněn. 

Vzhledem k tomu, že v policejní praxi provádí zajištění stop na místě činu pouze 

jeden kriminalistický technik, považuji za vhodnější, aby stopy byly zajišťovány přímo 

oborovými specialisty, kteří zajistí stopy na místě činu a posléze je sami vyhodnotí.  

V případě nálezu mrtvého těla se nesmí opomínat významná základní zásada, 

pocházející již z dob první republiky, a to stanovení jedné z verzí, že se jedná o vraždu a 

teprve poté, co se podaří tuto verzi spolehlivě vyloučit, je možno uzavřít případ jiným 

způsobem.  

Nedbalým přístupem k provádění prohlídek zemřelých lze totiž způsobit značné 

komplikace v odhalování a dokazování nejzávažnější trestné činnosti páchané na lidech. 

Základními průvodními faktory jsou právě neznalosti základních kriminalistických 

metodik, stejně jako nedbalosti při provádění prohlídky těla zemřelého.  

Je nezbytné myslet při ohledání těla na místě činu i na případy aranžování místa 

a těla tak, aby vše svědčilo pro jiný mechanismus a jinou příčinu smrti. Jakmile dojde 
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k selhání jednotlivce – lékaře provádějícího ohledání na místě činu, případně i 

pitvajícího lékaře, může nastalá situace vést k případům tzv. nepoznaných vražd. 

Veřejnost je nejvíce využívána při pátrání po neznámém pachateli. Zveřejňované 

informace o události a žádost občanům o pomoc při pátrání je třeba pečlivě připravovat 

za účasti všech zainteresovaných složek, aby se nezveřejnily důkazy a okolnosti 

případu, které je nutno v určité době utajovat. Problémem většiny sdělovacích 

prostředků je, že pracují na bázi polopravd, které ovlivňují veřejné mínění a také 

skutečnost, že policie je pro média institucí hodnou pomlouvání a potřebnou k získávání 

nových informací. S ohledem na svobodu slova a tisku je těžké nastavit mantinely, které 

by tomuto zabránily, přesto by si měli alespoň autoři různých negativních článků a 

všemožní kritikové uvědomit, jaké úsilí policie činí, aby byl vrah dopaden, což je 

hlavním cílem metodiky vyšetřování vražd a bezesporu také přání nás všech, kteří 

chceme žít v poklidné společnosti. 

Ačkoli poezie mezi těmito řádky není příliš vhodná, ráda bych jejím 

prostřednictvím zakončila samotný závěr diplomové práce
163

. Fotograf Radek Kalhous, 

fotografoval ve valdické věznici v květnu letošního roku 11 vrahů. Jeden z nich, Oto 

Biederman, který jako člen kolínského gangu zavraždil pět lidí, mu poslal tyto verše: 

Odstrašující případ-Oto Biederman 

Když každé ráno pozoruji v oknech mříže, 

vím, co je to za pocit, to svědomí mě hryže, 

vždyť je to už dávno, co jsem ještě skákal přes ploty, 

teď sedím doživotní trest za zmařené lidské životy. 

Nevím, kam odešla ze mě láska a cit, 

snad jiný než ostatní chtěl jsem jen být, 

lákal mě život při plném korbely, 

zbraně, krásné ženy a bordely. 

Tak sobecký může být člověk, 

teď civím tu do čtyř stěn, 

za to, jak jsem chtěl naplnit svůj sen. 

                                                           
163

 Myslím, že většina lidí odsouzené vrahy zavrhuje. Samozřejmě ale záleží na přístupu každého z nás a 

mnoha okolnostech, které jsou s konkrétním případem spojeny. Já osobně jsem zastáncem názoru, že 

pokud se člověk dopustí takovéhoto hrůzného činu, nikdy ho žádným způsobem, ani projevem jakékoli 

lítosti, neodčiní, neboť lidský život nelze ničím vrátit ani nahradit. 
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Seznam zkratek 

TZ Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, v platném znění 

TŘ Zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád, v platném znění 
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Resumé 

Tato diplomová práce se zabývá metodikou vyšetřování vražd, tedy samotným 

postupem, který policejní orgán využívá při vyšetřování trestného činu vraždy. 

Z důvodu limitovaného rozsahu práce jsem vědomě vynechala některé partie, které jsou 

jinak pravidelnou součástí metodiky, a zabývala se pouze mnou vybranými okruhy. 

Obsahem první kapitoly jsou některé právní aspekty trestných činů proti životu, 

mezi něž jsem zahrnula vraždu, zabití a vraždu novorozeného dítěte matkou. Okrajově 

se pak v této části vyjadřuji k otázce eutanazie a pro doplnění uvádím aktuální 

statistické údaje ohledně spáchaných trestných činů vražd na území České republiky. 

Ve druhé části se zabývám kriminalistickou charakteristikou, která se skládá 

z osobnosti pachatele, osobnosti oběti, motivů a způsobů páchání. Třetí část pojednává 

o typických stopách, které jsou vytvářeny na místě činu, včetně podrobněji rozebrané 

analýzy DNA, jakožto jednoho ze stěžejních druhů stop. Čtvrtá část charakterizuje 

typické vyšetřovací situace, blíže představuje problematiku pátrání po pohřešovaných 

osobách. 

Pátá část a šestá část stručně shrnuje informace důležité o předmětu a podnětu 

vyšetřování. Sedmá část je věnována prvotně vyšetřovacím a operativním úkonům, 

členící se na ohledání místa činu a ohledání mrtvoly. V poslední, osmé části, jsem 

zmínila zapojení veřejnosti do vyšetřování, a to především z toho důvodu, že vražda 

patří k jedněm nejzávažnějších trestných činů, a je často diskutovaným a 

medializovaným tématem. 

Práce je navíc obohacena o různé poznatky z judikatury, odborné články a 

kazuistiku načerpanou z kriminalistických časopisů. 

  



 
 

Abstract 

 The main theme of this diploma thesis is the methodology of investigations of 

murder, respectively the procedure police uses in case of investigation murder. Only 

selected range of topics is discussed due to limited scope of the thesis. 

First chapter contains a several legal aspects of fatal offences. Murder, 

manslaughter and murder of newborn child are chosen as the main fatal offences. Small 

part of the chapter is devoted to euthanasia and statistics about committed crimes of 

murder in the Czech Republic. 

Second chapter describes criminological characteristics, which consists of 

personality of a criminal, personality of a victim and motives and ways of committing a 

murder. Third chapter is devoted to typical clues at the place of the crime, including the 

analysis of DNA, which is discussed in a greater detail, because it is one of the most 

important type of clues. Forth chapter characterizes typical types of investigation and 

takes a closer look at problematic of unaccounted-for victims. 

Fifth and sixth chapter briefly summarize important information about subject 

and initiation of criminal procedure. Seventh chapter is primarily devoted to 

investigative and operative acts, divided to crime scene and corpse investigation. In the 

last eighth chapter the involvement of public is discussed, mainly because murder is one 

of the most serious crimes and therefore is often a “hot topic” of public debates. 

The thesis is enriched with various findings from the jurisprudence, special 

articles and case studies, drawn from criminological journals. 
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