
Abstrakt – Trestný čin vraždy a zabití podle § 140, § 141 tr. 

zák.

Cílem mé diplomové práce je především bližší rozbor zákonných znaků 

skutkových podstat trestných činů vraždy a zabití podle ust. § 140 a 141 nového 

trestního zákoníku, a to za pomoci užití dostupné literatury a judikatury.

V první kapitole je nastíněna historie pojímání úmyslných usmrcení na českém 

území včetně jejich trestání, a to od dob prvobytně pospolné společnosti až do přijetí 

zákona č. 40/2009 Sb.

Druhá kapitola, kterou věnuji stručnému vymezení nové systematiky trestných 

činů proti životu a zdraví v novém trestním kodexu včetně jednotlivých forem 

úmyslných usmrcení, je koncipována jako obecnější úvod pro další výklad.

V následující kapitole se zamýšlím nad problematikou lidského života coby 

objektu trestného činu se zaměřením na objasnění otázky jeho počátku a konce, neboť je 

nezbytné vymezit období, po které je lidský život chráněn trestním právem.

Hlavní výklad o trestném činu vraždy jsem pro lepší přehlednost rozdělila do 

dvou kapitol. První z nich slouží k seznámení se se základními znaky skutkové podstaty 

tohoto trestného činu. V podkapitole věnující se subjektivní stránce pojednávám též 

o problematice usmrcení z útrpnosti z hlediska trestního práva, a to jak z pohledu 

de lege lata, tak i de lege ferenda. V navazující kapitole detailněji rozebírám jednotlivé 

typy vražd podle jejich členění na tzv. vraždu prostou, vraždu spáchanou s rozmyslem 

nebo po předchozím uvážení a vraždu spáchanou za okolností zvlášť přitěžujících, a to 

včetně jejich vzájemného vymezení.

Šestou kapitolu věnuji podrobnějšímu rozboru trestného činu zabití jako 

novinky, kterou přinesl trestní zákoník č. 40/2009 Sb.  V rámci výkladu o znacích 

skutkové podstaty se soustřeďuji zejména na privilegující okolnosti subjektivní stránky 

tohoto trestného činu.

Poslední kapitola je exkurzem do úpravy forem úmyslných usmrcení 

v německém trestním právu. Jejím obsahem je stručný výklad jednotlivých skutkových 

podstat obsažených v německém trestním zákoníku s poukazem na některé zásadní 

rozdíly oproti úpravě české.


