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Úvod
Vražda je stará jako lidstvo samo. Již od pradávna mezi sebou lidé bojovali o území,
potravu nebo majetek. Jak se měnila doba a společnost, také na vraždu se začalo
nahlížet odlišně. V určitých dobách bylo usmrcení člověka chápáno jako jev neškodlivý
společnosti a až o mnoho desítek let později, v pokročilejší době, se vražda začala
trestat jako trestný čin. Dnes žijeme v době moderní a morální standard se výrazně
zvedl od dob středověkých. Nicméně nemusí jít nutně o trvalý stav, a jak předpokládají
některé katastrofické scénáře, může se lidstvo dostat opět do válečného stavu.
Trestní právo mě během studií zaujalo ze všech předmětů nejvíce. Proto jsem chtěla
psát práci právě z tohoto oboru. Moji touhu zabývat se problematikou trestního práva,
resp. násilnou kriminalitou posílila účast ve výzkumu Mgr. Elišky Kodyšové
z Filosofické fakulty University Karlovy (katedry psychologie), který se zabýval
psychickou odolností v těhotenství a rodičovství. Byť moje úloha v tomto výzkumu
byla zanedbatelná (byla jsem jen jedním z respondentů), znamenala pro mě velikou
inspiraci a vyvolala

zamyšlení se

nad

mnoha otázkami,

včetně

křehkosti

a nevyzpytatelnosti lidské psychiky, obzvláště u žen v období těhotenství a po porodu.
Odtud byl již jen krůček k problematice vražd novorozenců jejich matkami a k napsání
mojí diplomové práce: Trestný čin vraždy novorozeného dítěte matkou.
Moje fascinace tímto oborem se ale sepsáním a obhajobou diplomové práce
nezmenšila, ba naopak ještě vzrostla. Rozhodla jsem se proto svoji práci rozšířit
a podívat se na téma vražd uceleně a z širšího pohledu. Považuji toto téma stále
za poměrně nevyčerpané a to i přes jeho oblíbenost jinými autory a vědeckou
literaturou.
Vražda a její trestněprávní a kriminologické aspekty je podle mého názoru i velice
praktické téma. A to i přesto, že se většina laické veřejnosti ve svém životě s vraždou
v bližším kontaktu nesetká, pro právníky je znalost trestního práva nezbytným
předpokladem pro výkon jejich praxe. Téma mě zároveň zaujalo z toho důvodu, že
se jedná o nejzávažnější trestný čin, který lze na životě jiné osoby spáchat, a proto by
mu ve společnosti měla být věnována pozornost.
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V práci

budu

používat

následujících

vědeckých

metod:

metody

historické,

komparativní a metody analytické.
Pro tuto práci jsem si vytyčila následující hypotézy: v prvé řadě budu objasňovat,
do jaké míry jsou zahraniční trestněprávní úpravy vybraných států rozdílné v úpravě
usmrcení člověka. Dále budu řešit, jestli i v českých podmínkách je možné zavést
institut euthanasie. Za třetí se budu zabývat otázkou, zda existují výrazné rozdíly mezi
pachateli vražd (např. jiné charakterové vlastnosti pachatelů, jiný původ pachatelů)
a v poslední řadě určím, nakolik je chování žen pachatelek podobné chování pachatelů
mužů.
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1 Vražda a její historie z trestněprávního aspektu
1.1

Vražda ve starověku

Pojem vraždy z pohledu společnosti je ve své podstatě nejen otázkou právní, ale
i otázkou etiky a morálky. Z historického hlediska se pojem vraždy vyvíjel spolu se
společností. Tak jako se formovala pravidla morálky a etiky spolu s daným procesem,
význam vraždy získával na svojí váze.
V minulosti se v různých politicko-ekonomických zřízeních úmyslné zabití člověka
za vraždu v mnoha případech nepovažovalo. Naopak, společnost a tvůrci zákonů
nepřipisovali pojmu vražda takový význam jako například pojmu vlastnictví.
Již za časů starověkého Říma zákonodárci pociťovali potřebu vraždu překvalifikovat
a zařadit ji mezi společensky nebezpečné trestné činy, tj. veřejné trestné činy. Již
v Římské říši se také rozdělovaly skutkové podstaty vraždy. Zákonodárci také vytvořili
právní instituty, které měly úlohu stíhání trestných činů a potlačování kriminality.
Římské trestní právo však nedosahovalo takové úrovně jako právo soukromé, aby
se z něj v dostatečné míře dalo čerpat i v dnešní době. Dokazují to i Justiniánská
Digesta , když z jejich počtu padesát jsou pouze dvě věnována protiprávnímu jednání.1

1.2 Vražda ve středověku
Ve středověku, v období, jemuž vévodila rodová organizace, neexistovala žádná právní
ochrana. Škodu způsobenou bezprávím si poškozený svými silami hojil na pachateli,
jeho rodině či majetku. Ve staročeské rodové společnosti za jedince zodpovídal celý
rod.2V době, kdy neexistoval stát, byl proces příslušníků podezřelých ze zločinu
organizován pospolitostí. Soudní řízení bylo organizováno nejstaršími představiteli,

1

Kincl, J., Urfus, V., Skřejpek, M.: Římské právo. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 1995, 386 s.
Vlček, E.: Dějiny trestního práva v Českých zemích a v Československu. 2. vydání. Brno: Masarykova
Univerzita, 2004.,str. 3.
2
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kteří nechávali shromáždit všechny dospělé příslušníky a otázka viny nebo neviny byla
veřejně odhlasována na návrh této rady starších.3
Po vzniku státu již nebylo možné usměrňovat chování lidí pouze prostřednictvím
zvyků a obyčejů. V této době bylo hlavním cílem vznikajícího práva ochraňovat
feudální majetek a byly nastaveny drastické formy jeho ochrany. V první polovině
11. století měla rozhodující slovo církev, která se dožadovala toho, aby stát
prostřednictvím svých orgánů prosazoval křesťanské mravní zásady a aby jejich
porušování trestal. Mezi tehdejší tresty patřil například: prodej do otroctví za hranice,
vyhnání ze země, mrskání (bití), peněžité pokuty atd. Úlohu veřejných žalobců
vykonávali kněží, kteří k dokazování viny používali také ordály.4 Mezi jiné trestné činy
patřila krádež či loupež. V těchto případech se pachatelé trestali zásadně oběšením
a konfiskací majetku.
Zabití člověka do této doby nevzbuzovalo velký zájem. Právě církev se snažila alespoň
o trestní stíhání při vraždě kněží a rodičů. Zvykově se trest ponechával na osobním
narovnání mezi příbuznými oběti a pachatelem, častým řešením byla také msta. Při
zabití příbuzného či poddaného bylo možné dovolat se k panovníkovi a jeho
úředníkům, narovnání však bylo obvykle pouze finanční a to ve formě odškodného.
Podobně to bylo také s ublížením na těle, znásilněním, žhářstvím apod.
Trestní právo, stejně jako ostatní oblasti práva, bylo v počátcích závislé na zvycích
a obyčejích. Tyto obyčeje byly transformovány a aplikovány tak, aby sloužily zájmu
státu a feudálů. Toto se projevovalo například v rozdílném potrestání pachatele podle
jeho společenského postavení a též podle postavení oběti.
Teprve v období stavovské monarchie se trestní právo plně rozvinulo. To se promítlo
do oblasti norem, které chránily feudální stát, církev, náboženství, právní řád a státní
aparát. Ve sféře ochrany života nadále přežívaly starší právní normy. V 16. století
se svépomoc stala zásadně trestanou a odsuzovanou. Zemská zřízení pod hrozbou
trestu smrti zakázala soukromé války mezi feudály, které byly dříve běžné.
3

Hohman, R.: Historie a struktura moderního trestního řízení. 1. vydání. Brno: Masarykova Univerzita,
1993, str. 5-6.
4
„Boží soud“ – například: držením žhavého železa se prokazovala nevinnost. Pokud byl člověk nevinný,
Bůh ho ochránil od popálení.

10

V tomto období bylo také velice časté obviňovat členy společnosti z čarodějnictví
(za čarodějnictví se považovalo například: léčení lidí a dobytka). To se týkalo
především žen, které byly na základě svého doznání, způsobeného mučením,
upalovány na hranici. Z podnětu církve byli trestání sebevrazi, ač se trest vykonával
pouze na zemřelém. Tresty byly velmi surové a měly mít odstrašující charakter. Smrt
oběšením byla považována za mírný a blahovolný trest.
Významným pojmem, který v této době vznikl, byl pojem policie.5 Začaly být vydávány
policejní řády, které ukládaly správním orgánům (hejtmanům, rychtářům apod.)
dohled nad novými úseky života.

1.3 Vražda v 17. – 19. století
V období 17. – 19. stol. došlo ke vzniku řady nových deliktů, které přešly do trestních
předpisů.6 Pro další osudy našeho práva bylo důležité jednak rakouské zpracování
obecného trestního práva ze 17. a 18. století a také německá nauka o trestním právu
s názvem Praxis nebo také Practica criminalis. Tereziánský zákoník však přerušil
tradici starého českého práva a nahradil jej. Constitutio Criminalis Tereziana vycházel
z Josefiny (Constitutio Criminalis Josephina) a navazovala na trestní právo rakouské.
Již v té době byl značně zastaralý a podle něj mělo potrestání pachatele především
pomstít škodu poškozenému či státu a mělo tedy charakter msty na odsouzeném.
I v této době ještě stále přetrvával společenský názor, že důležitější je trestat přestupky
proti Bohu, církvi a státu a až na druhém místě delikty proti dobrým mravům, uražení
na těle nebo hrdle, na jménu nebo právech či cti. Částečně se však omezovala snaha
o jejich zneužívání. Poslední čarodějnický proces se u nás konal v roce 1756.
Nový směr ovlivněný osvícenstvím nastoupil ve vývoji trestního práva se Všeobecným
zákoníkem o zločinech a trestech v roce 1787, tj. za vlády Josefa II.7 Trestání začalo být
chápáno ne pouze jako msta za delikt, ale i z pohledu jeho nápravného charakteru.
Tento nový pohled měl i podstatný vliv na snížení počtu hrdelních trestů
5

Od slova politea = ústava, řád.
Vlček, E.: Dějiny trestního práva v Českých zemích a v Československu. 2. vydání. Brno: Masarykova
Univerzita, 2004, str. 3 – 15.
7
Vlček, E.: Dějiny trestního práva v Českých zemích a v Československu. 2. vydání. Brno: Masarykova
Univerzita, 2004, str. 27 – 29.
6
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a na zmenšování počtu skutkových podstat, za které byl ukládán trest smrti. V této
právní úpravě lze plně spatřovat boj osvícených myslitelů konce 18. století
za humanizaci trestů. Dokonce proběhlo několik pokusů o zrušení trestu smrti, které
však nebyly úspěšné. Podařilo se ovšem zrušit alespoň některé formy usmrcení
(například: smrt čtvrcením, roztrháním koňmi atd.).8
V roce 1796 byl vydán Z8koník o zločinech a trestech a těžkých policejních
přestupcích. Tento zákoník se skládal ze dvou částí, v jedné pojednával o zločinech
a v druhé o přestupcích.9
Dne 27. května 1852 vyšel patent císařský, který se v hlavě 15. věnoval vraždě a zabití
v ustanovení § 134 – Kdo se dopustí zločinu vraždy. Tento rakouský trestní zákon, jenž
byl platný na českém území do r. 1950, rozlišoval vraždu prostou a kvalifikované druhy
vražd (úkladná, loupežná, zjednaná a vražda na příbuzných); tyto druhy vražd
se v běžném jazyce užívají stále.10

1.4 Vražda ve 20. století
V rámci právnické dvouletky vznikl trestní zákon č. 86/1950 Sb., který byl později
nahrazen trestním zákonem č. 140/1961 Sb. Trestní zákon z roku 1950 upravoval trestný
čin vraždy v § 216. Kde bylo stanoveno, že trestného činu vraždy se dopustí ten, kdo
jiného úmyslně usmrtí. Trestem za tuto základní skutkovou podstatu bylo odnětí
svobody od patnácti do pětadvaceti let. Ze srovnání vyplývá, že například současná
právní úprava trestného činu vraždy je mírnější, protože dolní hranice trestu odnětí
svobody začíná na deseti letech. Dále trestní zákon z roku 1950 upravoval vraždu
novorozeného dítěte matkou (§ 217), která byla rovněž upravena již v předchozím
zákoně č. 117/1852 ř. z., o zločinech, přečinech a přestupcích.
Nový trestní zákon č. 140/1961 Sb. nahradil trestní zákon č. 86/1950 Sb. a platil
na českém území až do roku 2009. Zákon od nabytí účinnosti až do účinnosti novely
č. 175/1990 Sb. obsahoval v § 219 pouze základní skutkovou podstatu trestného činu
8

Kuchta, J., Schelle, K.: Trest smrti včera a dnes. Zvláštní otisk z časopisu Universitas, č. 3, 1982, str. 5.
Vlček, E.: Dějiny trestního práva v Českých zemích a v Československu. 2. vydání. Brno: Masarykova
Univerzita, 2004, str. 31.
10
Adamová, K., Soukup, L.: Prameny k dějinám práva v Českých zemích III. Plzeň: Západočeská
Univerzita, 1999, s. 134.
9
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vraždy. Trestem za spáchání tohoto trestného činu bylo odnětí svobody na deset až
patnáct let nebo trest smrti. Došlo tedy ke zmírnění dolní hranice trestu odnětí
svobody, přičemž tato hranice přetrvala dodnes.
Dnem 1. července 1990 vstoupil v účinnost zákon č. 175/1990 Sb., kterým se měnil
a doplnil původní trestní zákon. Tato novela mimo jiné zrušila trest smrti tím, že nově
upravila konstrukci výjimečného trestu (§29) a v § 219 odst. 2 nově založila
kvalifikovanou skutkovou podstatu trestného činu vraždy tím, že definovala šest
okolností podmiňujících použití vyšší trestní sazby. Trestní zákon z roku 1961 převzal
ze svého předchůdce z roku 1950 vraždu novorozeného dítěte matkou jako
privilegovanou skutkovou podstatu.
Závěrem dodám, že zcela v duchu doby zařadil tento trestní zákon ve své systematice
ochranu lidského života až za ochranu hospodářství či občanského soužití. Zrušený
trest smrti byl označen jako trest nehumánní a odporující právům a svobodám, což
bylo zakotveno i do čl. 6 Listiny základních práv a svobod.
Po dlouhé době přišel velmi očekávaný trestní zákoník, který již odpovídá nynějším
společenským poměrům stojícím na demokratickém právním řádu a respektuje
základní lidská práva a svobody. Nový trestní zákoník č. 40/2009 Sb. přináší mimo jiné
formální, resp. formálně – materiální pojetí trestných činů, tvrdší postihy, ale například
i možnost snížení nebo zvýšení trestu odnětí svobody mimo hranici uvedenou
v trestním zákoníku.
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2 Vražda a její trestně právní aspekty
Současný trestní zákoník z roku 2009 rozlišuje, na rozdíl od trestního zákoníku z roku
1961, mezi ochranou života a zdraví jednotlivce, přičemž označuje tyto dva objekty
ochrany jako nejdůležitější společenskou hodnotu. V podstatě se jedná o konkretizaci
lidského práva na život, jež je uvedeno v čl. 6 LZPS.11 Oddělení ochrany života a zdraví
v trestním zákoníku se projevuje tím, že jednotlivé trestné činy jsou zařazeny do dvou
samostatných oddílů, tj. díl 1. – trestné činy proti životu a díl 2. – trestné činy proti
zdraví.
V následujících řádcích se budu věnovat výkladu trestného činu vraždy dle
§ 140 trestního zákoníku a jeho skutkové podstatě.
Jak jsem již uvedla, ustanovení § 140 trestního zákoníku chrání lidský život, což
znamená, že předmětem útoku je pouze živý člověk, kterým se myslí dítě, jež přestalo
být lidským plodem. Z důvodu vymezení předmětu ochrany institutu vraždy
je nezbytné správně stanovit začátek života. Začátkem života se v trestním právu
rozumí okamžik, kdy dítě začne opouštět tělo matky a současně je již viditelná vedoucí
část těla dítěte. V tomto okamžiku z pohledu trestně – právního se již nejedná o plod,
ale z plodu se stává člověk. Trestní právo následně chrání člověka až do okamžiku jeho
smrti v biologickém slova smyslu.
Za konec života se považuje okamžik, kdy u člověka nastala smrt mozku,
tzv. cerebrální smrt.12 Tato smrt je definována v § 2 písm. e) zákona č. 285/2002 Sb.,
tzv. zákona transplantačního, jako nevratná ztráta funkce celého mozku včetně
mozkového kmene. Na rozdíl od klinické smrti, kdy se jedná o pouhé zastavení
vitálních funkcí, je cerebrální smrt stavem smrtelným, ze kterého je návrat do života
vyloučen.13

11

Čl. 6 LZPS odst. 1 Každý má právo na život a nikdo nesmí být zbaven života. Lidský život je hoden
ochrany již před narozením.
12
Novotný, O., Dolenský, A. a kol.: Trestní právo hmotné: Zvláštní část. 6. přepracované vydání. Praha:
Wolters Kluwer, 2010, s.tr 27 – 28.
13
Zpráva NS ze dne 16. 6. 1976, sp. zn. Tpjf 30/76.
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V praxi se stále častěji setkáváme s lidmi, kteří jsou například po těžké autonehodě
trvale připoutáni k lůžku a dýchají pomocí přístrojů. S ohledem na výše uvedené,
pokud funkce celého mozku zůstala nedotčena, nejedná se o cerebrální smrt a život
tohoto člověka je stále chráněn trestním zákoníkem. Odpojení člověka od přístrojů
by bylo kvalifikováno jako vražda.
Rovněž je chráněn lidský život i v době, kdy je osoba nevyléčitelně smrtelně nemocná
nebo je smrtelně zraněná a její smrt s jistotou nastane. Podle současné právní úpravy
je tudíž vraždou i smrt z útrpnosti, tj. aby bylo zkráceno utrpení umírajícího. Nicméně
je nezbytné každý případ správně kvalifikovat. Pro případy, kdy by kvalifikace skutku
jako vraždy byla příliš tvrdá, trestní zákoník upravuje i trestný čin zabití
(§ 141 trestního zákoníku), kde je spodní hranice trestu odnětí svobody pět let, což
je ve srovnání s vraždou poloviční sazba. Dále je nutné brát v potaz povahu a závažnost
spáchaného trestného činu a případně využít mimořádné snížení trestu odnětí svobody
až pod dolní hranici trestu odnětí svobody (srov. § 58 trestního zákoníku).14
Jak jsem již naznačila, český právní řád nedovoluje tzv. euthanasii a kvalifikuje ji jako
vraždu dle ustanovení § 140 trestního zákoníku. S účinností zákona o zdravotních
službách15 však bylo v této oblasti dosaženo částečné změny. Dle tohoto právního
předpisu člověk smí předem stanovit, že odmítá lékařské ošetření. Toto prohlášení
však musí být dáno předem, a to pro případ, že tak osoba nebude schopná učinit
později (například po upadnutí do kómatu). Prohlášení musí být písemné, musí
obsahovat úředně ověřený podpis a je platné pouze na dobu pěti let.
Jde – li o praktické využití takového prohlášení, v úvahu budou přicházet situace, kdy
si osoba například z náboženských důvodů nepřeje být ošetřena. V těchto případech
nedochází k naplnění skutkové podstaty trestného činu vraždy. Z právního hlediska
dochází k rozdílnému hodnocení dotčených práv. Jinými slovy se dostává do popředí
právo autonomie vůle oproti obecnému zájmu společnosti na ochranu života
dotyčného člověka. Jsem toho názoru, že by v tomto případě měla být respektována
práva jednotlivce a jeho zájmy by měly být povýšeny nad zájmy celospolečenské.
14

Šámal, P. a kol.: Trestní zákoník II. § 140 až 421. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 2150.
Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních
službách), ve znění pozdějších předpisů.
15
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Souhlasím s možností, aby člověk mohl rozhodovat o svém životě v této omezené míře.
Nicméně je nutné brát v potaz i stinnou stránku této právní úpravy, tj. možnost
zneužití a učinění prohlášení pod bezprávní výhružkou.

2.1 Skutková podstata vraždy
Skutková podstata každého trestného činu se skládá z objektu, objektivní stránky,
subjektu a subjektivní stránky. Co se týče trestného činu vraždy dle ustanovení
§ 140 trestního zákoníku, nacházíme v tomto právním předpise základní skutkovou
podstatu dle § 140 odst. 1 trestního zákoníku a kvalifikovanou podstatu dle § 140 odst. 2
trestního zákoníku. Nejedná se tedy o dvě samostatné základní skutkové podstaty.
Dle kvalifikované skutkové podstaty vraždy je postihován pachatel, který jiného usmrtí
s rozmyslem nebo po předchozím uvážení. Naopak podle odstavce 1 ustanovení
§ 140 trestního zákoníku je postihován pachatel, který jedná v náhlém hnutí mysli.
Vražda podle tohoto ustanovení tudíž bývá označována jako vražda prostá. 16Jak uvádí
důvodová zpráva k trestnímu zákoníku, důvodem této právní úpravy je, že míra
úmyslného způsobení následku nemusí být u všech vražd stejná. Z tohoto důvodu
sankcionuje trestní zákoník přísněji pachatele, který oběť usmrtil s rozmyslem nebo
po předchozím uvážení na rozdíl od případů, kdy pachatel jedná v náhlém hnutí mysli,
popř. jednání v afektu nebo jiném stavu mysli. Vraždu prostou tedy spáchá pachatel
páchající spontánní smrtící útok (například vražda manželky po předchozí hádce).
Prakticky může dojít i k usmrcení v silném rozrušení, strachu, úleku, zmatku nebo
v důsledku předchozího zavrženíhodného jednání poškozeného. V těchto případech
se jedná o jednání společensky méně závažné a pachatel se dopustí spáchání
privilegované skutkové podstaty k vraždě. Trestní zákoník zde nehovoří o vraždě, ale
o zabití (§ 141 trestního zákoníku).
Dalším znakem skutkové podstaty kromě objektu, je subjekt. Pachatelem trestného
činu vraždy může být jakákoliv fyzická osoba. Se zavedením trestní odpovědnosti
právnických osob tak vyvstává otázka, zda jsou i právnické osoby odpovědné za trestný
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Jelínek, J. a kol.: Trestní právo hmotné. 3. vydání. Praha: Leges, 2013, s. 968.
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čin vraždy. Odpověď je logicky ne, protože vražda může být spáchána pouze fyzickou
osobou.
Objektivní stránka spočívá v usmrcení člověka. Není stanoveno jakými prostředky
a jakým způsobem tak má být učiněno. Může se tedy jednat o krátkodobý akt
i o postupné dlouhotrvající působení na tělesnou integritu. Spáchat trestný čin vraždy
je možné konáním i nekonáním. Avšak v případě omisivního jednání tu musí existovat
zvláštní povinnost pachatele zabránit smrti a nikoliv pouze porušení obecné
povinnosti (srov. § 112 trestního zákoníku). Vraždy spáchané omisivně se může
dopustit například lékař nebo jiný zdravotnický personál zodpovědný za pacienta. 17
V případě subjektivní stránky je třeba úmyslu. Tento úmysl se však musí vztahovat
ke způsobení následku předpokládaného zákonem, tj. k usmrcení. To, že pachatel
pouze útočí na tělesnou integritu a v důsledku jednání pachatele dojde k usmrcení,
nestačí ke spáchání vraždy. V případě, že by pachatel jednal v úmyslu pouze ohrozit
nebo poškodit jiný objekt chráněný trestním zákonem než je zájem na ochraně života,
avšak jednání pachatele by stále mělo za následek usmrcení člověka, pachatel
by v tomto případě nebyl odpovědný za trestný čin vraždy. Odpovědnost za jiný
trestný čin by nebyla vyloučena při naplnění skutkové podstaty tohoto nebo těchto
trestných činů. Jelikož vražda je trestným činem nejvíce závažným, a tento fakt
je doložen uvedením vraždy na prvním místě ve zvláštní části trestního zákoníku, lze
dojít k závěru, že je velice pravděpodobné, že při nenaplnění skutkové podstaty vraždy
bude dotyčná osoba stále trestně odpovědná za jiný trestný čin (například ublížení
na zdraví).
Otázkou zůstává, zda i lhostejnost k následku lze považovat za srozumění s následkem
a tím za naplnění subjektivní stránky vraždy. Převládající názor je takový, že skutečný
vztah lhostejnosti k následku nestačí k naplnění volní složky nepřímého úmyslu,
protože kde je pravá lhostejnost, chybí složka vůle.18

Pokud odkážu na ustanovení

§ 15 odst. 1 písm. b) trestního zákoníku, zde je uvedeno, že trestný čin je spáchán
úmyslně, jestliže pachatel věděl, že svým jednáním může takové porušení nebo
ohrožení způsobit a pro případ, že je způsobí, byl s tím srozuměn.
17
18

Jelínek, J. a kol.: Trestní právo hmotné. 3. vydání. Praha: Leges, 2013, s. 968.
Šámal, P. a kol.: Trestní zákoník II. § 140 až 421. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 2150.
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Z uvedené definice nepřímého úmyslu dovozuji, že postačuje, pokud byl pachatel
srozuměn s následkem, tedy s usmrcením osoby. Bude – li pachatel lhostejný, můžeme
říci, že si představil možnost způsobit usmrcení stejně tak, jako si pachatel představil
možnost, že usmrcení způsobit nemusí. Při představě způsobení smrti již pachatel
naplnil úmysl nepřímý. Na druhé straně lze argumentovat, že pachatelův úmysl
nesměřoval ke způsobení smrti, jelikož jeho postoj byl lhostejný.
Souhlasím s P. Šámalem, že lhostejnost pachatele k tomu, zda následek nastane
či nenastane, vyjadřuje jeho kladné stanovisko k oběma možnostem, ve smyslu smíření
pachatele s tím, že způsobem uvedeným v trestním zákoně porušil nebo ohrozil zájem
chráněný takovým zákonem.19 V praxi se může jednat například o situaci, kdy pachatel
nechá svou oběť svázanou a je lhostejný k následku, zda oběť bude nalezena
a zachráněna nebo zda bude ponechána osudu a zemře například na vyhladovění.
V tomto případě jde o závažné porušení zájmu na životě dotčené osoby. Pokud byl
pachatel srozuměn s následkem smrti člověka, ale nepodnikl žádné kroky, aby této
smrti zabránil, byl k tomu následku nejen lhostejný, ale byl s ním i srozuměn
a nebránil se mu. Z těchto důvodů jsem zastáncem názoru, že tyto případy mají být
kvalifikovány jako trestný čin vraždy.
Zda došlo ke spáchání vraždy nelze ovšem dovodit pouze ze vztahu pachatele
k zamýšlenému následku. Naopak je nutností vycházet z okolností, za nichž k útoku
pachatele došlo, jakým motivem byl veden, co útoku předcházelo, jakým způsobem byl
útok proveden a jakého nástroje bylo při něm použito. Dále, zda pachatel záměrně
útočil proti takové části těla, kde se nacházejí orgány důležité pro život atd. Na základě
prokázání všech okolností a jejich posouzení lze až následně dojít k závěru, zda
pachatel chtěl spáchat vraždu a následně tohoto pachatele shledat vinným.20
V praxi vyvstala otázka, jaký význam při posuzovaní subjektivní stránky pachatele má
jeho demonstrativní chování. Tímto demonstrativním chováním se myslí tzv. silácké
řeči, výhružky apod. Judikatura v těchto případech došla k závěru, že samotné
výhružky nemohou vést k úmyslu pachatele usmrtit určitou osobu, jestliže z jeho
19

Tamtéž.
Sbírka rozhodnutí Nejvyššího soudu R 19/1969. Obdobně Šámal, P. a kol.: Trestní zákoník II. § 141 až
421. Komentář. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 2150.
20
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dalšího chování žádné reálné ohrožení života nevyplývalo. 21 Nicméně to, že nebyla
naplněna skutková podstata vraždy, nemusí nutně znamenat, že je pachatel beztrestný.
Fakticky mohlo dojít ke spáchání i jiného trestného činu, například vyhrožování.

2.2 Vražda v afektu
Afekt lze charakterizovat jako emocionální prudké hnutí mysli neboli jako porušení
duševní rovnováhy, které může být normálně probíhající nebo může být patologické
jako duševní porucha (zde rozlišujeme patologický efekt a patologickou náladu). Pro
správnou trestněprávní kvalifikaci skutku je nutné rozlišovat mezi afektem
a premeditací, protože trestní zákoník prvé kvalifikuje jako vraždu prostou (§ 140 odst.
1 trestního zákoníku), avšak druhé jako vraždu s rozmyslem nebo po předchozím
uvážení (§ 140 odst. 2 trestního zákoníku). V následujících řádcích se budu zabývat
duševními poruchami – patologickým afektem a patologickou náladou.
2.2.1

Patologický afekt

V případě patologického afektu se jedná o velmi silný afekt, na jehož vrcholu dochází
ke kvalitativní změně vědomí. V podstatě jde o krátkodobý mrákotný stav, během
něhož může dojít k činům, které mívají forenzní dopad (ublížení na zdraví, zabití)
a které bývají v rozporu se životními postoji danou situací postiženého člověka. Pro
zjištění průběhu tohoto afektu se zpracovává celková anamnéza, jejíž diagnostikování
patří k velmi těžkým znaleckým úkonům. Důležité pro dokázání patologického afektu
jsou výpovědi svědků a následné chování jedince, které se může projevovat určitou
dezorientací a zmateností, někdy také usnutím.
K patologickému afektu jsou náchylní lidé s organickým poškozením mozku, dále
osoby s těžkými poruchami osobnosti s agresivními tendencemi, osoby v opilosti apod.
K rizikovým faktorům jeho vzniku patří oslabení organismu vyčerpáním, hladověním,
stresem, nedostatkem spánku apod. U zdravých lidí je propuknutí patologického
afektu velmi nepravděpodobné. Jelikož se jedná o poruchu psychotického rázu,
vylučuje trestní odpovědnost. Pavlovský nedoporučuje používat pojem „nezvládnutý
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Sbírka rozhodnutí Nejvyššího soudu PR, 1994, č. 11, s. 416.
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afekt“22, který nenaznačuje nic jiného kromě toho, že jedinec tento afekt nezvládl
a tedy, že se afekt projevil. K takovému zjištění není potřeba znalecký posudek.
Znalecká praxe zaznamenala spousty případů vražd v afektu, které byly spáchány
jedinci, u kterých se jinak takové chování nikdy neprojevilo a bylo v rozporu s jejich
hodnotami a dosavadní životní historií. Logika zastánců „nezvládnutého afektu“

23

(jako je například Höschl, který takový afekt připouští) vede k tomu, že se tento afekt
posuzuje podle ryze subjektivních měřítek a některým nezvládnutým afektům
udělujeme status ještě více nezvládnutých afektů. Znalcům přísluší posuzovat pouze
to, jestli byl nebo nebyl pachatel duševně nemocný a z toho pohledu vyvozovat jeho
motivy a pohnutky k činu. Soud může zvážit silný afekt jako polehčující okolnost.
Někteří znalci (Baudiš, Mokrášová, Čerňan a další) používají termín „afekt
vystupňovaný“ nebo „hraničně chorobný“. Podle nich totiž nelze vystačit pouze
s polárním hodnocením afektu, jelikož existuje určitý přechod mezi těmito stavy, který
je charakterizován situacemi, kdy jsou rozpoznávací a ovládací mechanismy více
či méně narušeny. Tyto změny jsou nejen kvantitativní, ale také kvalitativní. Proto
by se mělo alespoň do určité míry kvantifikovat, aby se alespoň přiblížili určení stupně
narušení rozpoznávacích a ovládacích schopností, a tak se došlo ke zpřesnění pohledu
na psychický stav pachatele soudem.
Podle Pavlovského by se toto dalo spíše řešit použitím diagnostické jednotky Akutní
reakce na stres (F43.0), která nabízí tomuto posouzení značnou volnost.24 Študent však
připouští několikavteřinovou kvalitativní změnu vědomí na konci afektu prostého, což
je nesmírně těžké dokázat. Jednalo by se o nasednutí afektu patologického na jinak
nepatologický afekt. I tento velmi krátký časový úsek se změněným vědomím může
mít u zločinu nedozírné následky.25
Soud obvykle posuzuje také míru zavinění afektu (do jaké míry měly na afekt jedince
vliv okolní události a jaký byl naopak podíl oběti) a měl by tento silný afekt vyhodnotit.
Pouze v případech, kdy je motiv nejasný a existuje přítomnost psychopatologických
22

Pavlovský, P.: Soudní psychiatrie a psychologie. 4. vydání. Praha: Grada Publishing, 2012., str. 31 – 32.
zdroj: http://www.cspsychiatr.cz/dwnl/CSP_2011_3_172_178.pdf.
24
Pavlovský, P.: Soudní psychiatrie a psychologie. 4. vydání. Praha: Grada Publishing, a.s., 2012. str. 32.
25
zdroj: http://www.cspsychiatr.cz/dwnl/CSP_2011_3_172_178.pdf.
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momentů, by měl být kladen důraz na znalecký posudek poskytnutý znalcem z oboru
psychiatrie. V praxi však spíše nastává situace, že jsou znalci předvoláváni
i k případům, u kterých ani nejsou potřeba. Navíc znalci často zaujímají rozlišná
stanoviska.
Jelikož je výskyt patologického afektu velmi řídký (někteří odborníci se s ním za celou
dobu praxe nesetkají), je velmi obtížné jej rozpoznat. Mezi základní kritéria odlišení
patologického afektu od simulace je jasné ohraničení nevědomého chování, které
by mělo určitým způsobem doznívat, i když je krátké. Často o něm právě svědčí ono
usnutí. Chování jedince by mělo postrádat logiku a mělo by být bizarní. Pokud
se objeví předcházející konflikty mezi pachatelem a postiženým, obvykle potom
vylučují patologický afekt. U osob simulujících patologický afekt se také často objevují
změny ve výpovědi, popřípadě dochází k čím dál větším „ztrátám paměti“až si nakonec
před znalcem nepamatují téměř nic.26
2.2.2 Patologická nálada
Tato nálada vzniká z vnitřních příčin a psychologické aspekty jsou nanejvýš
provokujícím motivem. Patologická nálada se liší od té normální tím, že má daleko
větší intenzitu, je hlubší a nepřiměřená dané situaci. Má výrazný vliv na ostatní
psychické funkce a chování člověka. Podle kvantitativního hlediska rozlišujeme náladu
zvýšenou a sníženou.27
U patologické nálady se střídá manický stav se stavem deprese. V manickém stavu
nelze člověka rozesmutnit, naopak v depresivním jej nelze rozveselit. Právě ona
nevyhnutelnost této nálady může člověka přivést až do stadia spáchání trestného činu.
V manické náladě se člověk obvykle pouští do rvaček, výtržností, veřejného pohoršení,
utrácení vysokých částek peněz, v těžké depresi má sklony k sebevraždě, zanedbává
povinnosti, mění závěť apod.

26

Tamtéž

27

Dušek, K., Večeřová – Procházková, A.: Diagnostika a terapie duševních poruch. Praha, Grada
Publishing, a.s., 2010, s. 56.

21

Při forenzním posuzování pachatele je třeba mít na paměti, že se jedná o vnitřní
příčiny, které velmi hluboce ovlivňují jednání nemocného. Je – li patologická nálada
zřetelně vyjádřena, obvykle dochází k exkulpaci posuzovaného.

2.3 Vražda s rozmyslem a po uvážení
Trestní zákoník z roku 2009 nově zavedl i vraždu s rozmyslem a vraždu spáchanou po
předchozím uvážení. Najdeme ji v ustanovení § 140 odst. 2 trestního zákoníku. Jak
jsem již uvedla, nejedná se o samostatnou skutkovou podstatu, ale o podstatu
kvalifikovanou. Zákonodárce zde sice opakuje text uvedený v odstavci jedna, avšak jak
uvádí literatura, jedná se pouze o jinou legislativní techniku.28
V literatuře se v souvislosti s usmrcením s rozmyslem a po předchozím uvážení hovoří
o již výše zmíněné premeditaci.29 Premeditace se týká rozhodovací fáze jednání
pachatele a lze ji definovat jako uvážený myšlenkový proces pachatele. Nejedná se tedy
o afekt, při kterém dochází k prudkému emocionálnímu hnutí mysli.
Dalším výrazným rozdílem mezi afektem a premedikací je pro afekt typické zúžení
vědomí a snížení racionální kontroly. Může se jednat např. o impulsivní jednání při
prudké hádce. Toto chování je kryto tzv. vraždou prostou dle § 140 odst. 1 trestního
zákoníku. Zákonodárce tyto případy považuje za méně společensky nebezpečné
a z tohoto důvodu uvádí trest odnětí svobody v délce trvání od 10 do 18 let namísto
trestu ve výši 12 až 20 ket, který hrozí při vraždě s rozmyslem nebo po předchozí,
uvážení.
Jestliže afekt definujeme jako emoční, zkratkovité jednání, u premeditace se jedná
o vědomou psychickou aktivitu pachatele, při které hodnotí různé varianty, vědomě
je porovnává a posuzuje z hlediska svého budoucího jednání. Smyslem je pachatelova
volba mezi různými variantami a možnostmi spáchání vraždy.30
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Šámal, P.a kol.: Trestní zákoník II. § 140 až 421. Komentář., 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2012., s. 2150.
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Současný trestní zákoník upravuje premeditaci ve dvou formách. Jedná se o „rozmysl“
a „předchozí uvážení“.31 V obou případech však stále platí, že pachatel musí alespoň
vědět, že jeho jednání směřuje k usmrcení jiného a pachatel s takovým následkem musí
být alespoň srozuměn (úmysl nepřímý). Dle judikatury rozmysl (reflexe) zároveň
představuje méně intenzivní stupeň racionální kontroly pachatele nad trestným
jednáním než předchozí uvážení, kdy jej lze v podstatě považovat za vlastní dělítko
mezi prostou vraždou podle § 140 odst. 1 a vraždou kvalifikovanou podle odstavce
druhého.32
Literatura dodává, že na premeditaci je třeba hledět jako na okolnost, jež přistupuje
k úmyslu a kvalifikuje tento druh zavinění jako závažnější než je tomu u vraždy prosté.
Větší závažnost neboli společenská

škodlivost

se

dovozuje

ze

skutečnosti,

že pachatelovo rozhodnutí spáchat trestný čin vraždy vzniklo po důslednější a zralejší
rozumové úvaze.33
Samotná premeditace není samostatným druhem úmyslu, ale jedná se pouze o proces
rozhodování pachatele. Důvodová zpráva k trestnímu zákoníku uvádí, že premeditace
bude zpravidla předcházet přímému úmyslu, kdy pachatel smrtelný následek způsobit
chce (například se může jednat o situace, kdy si pachatel naplánuje ozbrojenou loupež
a již počítá se skutečností, že bude muset usmrtit členy ochranné služby, aby získal
přístup do trezoru).
2.3.1

Rozmysl

Rozmysl je situace, kdy si pachatel předem patřičně zváží své jednání a dle toho
následně usmrtí jinou osobu. Jedná se o kvalifikovanou formu úmyslu opravňující
použití vyšší sazby trestu odnětí svobody. Hranice mezi afektem a rozmyslem může
být velice tenká, jelikož úvaha ke spáchání trestného činu vraždy může být velice
krátká. Pachatel tedy jedná s rozmyslem, ale ne po předchozím uvážení. Prakticky
může časový interval trvat několik minut (v případě vraždy prosté jsem uvedla příklad,
kdy pachatel usmrtí manželku tím, že během hádky vezme nůž a úmyslně zaútočí
31

§ 140 odst. 2 trestního zákoníku.
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33
Hořák, J.: Předem uvážená vražda a vražda spáchaná s rozmyslem (část 1.). K výkladu ustanovení § 140
odst. 2 trestního zákoníku. In: Trestní právo, č. 9/2009, str. 24.
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na místa, kde se nacházejí životně důležité orgány. O vraždu s rozmyslem by se jednalo
v případě, kdy by pachatel po předchozí hádce například na chvíli odešel, ale později
se vrátil se zbraní a s úmyslem svou ženu usmrtit).
Pachatel, který jedná s rozmyslem, zvážil zásadní okolnosti svého úmyslného jednání,
zvolil vhodné prostředky k provedení takového trestného skutku a v neposlední řadě
zvážil i důsledky svého činu. Aby se však jednalo o případ „po předchozím uvážení“,
musela by zde být vyšší forma rozvahy, tj. např. by muselo dojít k plánování
a důslednějšímu promýšlení trestného činu.
Shrnu-li výše uvedené, rozmysl vyžaduje určitou jednoduchou formu plánování a právě
toto odlišuje rozmysl od jednání v afektu. Naopak rozmysl se liší od předchozího
uvážení absencí podrobného plánování trestného činu. O jakou formu úmyslu
v konkrétním případě jde, je samozřejmě předmětem dokazování.34
2.3.2 Předchozí uvážení
Vražda po předchozím uvážení se týká případů, kdy pachatel před spácháním činu
zváží rozhodující okolnosti k provedení tohoto trestného činu (zvolení si místa a doby
spáchání činu, jaké zbraně budou k činu použity atd.). Tento popis by mohl nahrávat
k myšlence, že je zapotřebí si trestný čin předem důmyslně naplánovat. Není však
třeba řešit i ty nejmenší podrobnosti, naopak postačuje pouhé rámcové vymezení
rozhodných skutečností provedení vraždy v představě pachatele. Je i možné, aby
si pachatel vraždu naplánoval jen v obrysech a postupně plán doplňoval konkrétními
rozhodnutími dle dané situace (např. co udělá s tělem oběti apod.).
V předchozím uvážení je obsažené i zvolení si vhodných prostředků pro spáchání
vraždy (střelná zbraň, bodná zbraň). Jak jsem již uvedla, není třeba detailního
promyšlení. Navíc je zapotřebí přihlédnout i k rozumové vyspělosti pachatele
a posoudit, jestli i jeho spíše primitivní naplánování by nebylo ve skutečnosti možno
považovat za poměrně podrobné a hodnotit ho jako předchozí uvážení.
O vraždě v afektu jsem se zmínila již na předchozích stranách. V praxi může ale nastat
situace, kdy pachatel sice promýšlel spáchání vraždy, k tomuto činu se však nakonec
34
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neodhodlal. Později ale došlo k situaci, kde se pachatel kvůli konfliktní situaci dostal
do afektu a zabil v tomto stavu svou oběť. Tato situace je popisována jako afektivní
připravenost k činu. Vzhledem k tomu, že nejde o premeditativní vraždu dle § 140
odst. 2 trestního zákoníku, posuzuje se tento skutek jako vražda prostá dle § 140 odst. 1
trestního zákoníku.
Souhlasím s názorem uvedeným v odstavci výše, protože předchozí uvažování o
provedení vraždy bylo zatím stále ve fázi přípravy, která je sice trestná dle § 140 odst. 4
trestního zákoníku, ale spácháním dokonaného trestného činu vraždy dle § 140 odst. 1
trestního zákoníku došlo k závažnějšímu ohrožení zájmu ochrany lidského života.
Z tohoto důvodu by se primárně měl tento skutek kvalifikovat jako vražda prostá
a nikoliv jako vražda po předchozím uvážení nebo s rozmyslem. Pokud by se však
pachatel úmyslně uvedl do stavu afektu a osobu usmrtil, nelze tento čin kvalifikovat
jako vraždu prostou, ale jako vraždu kvalifikovanou dle § 140 odst. 2 trestního
zákoníku. V případě nepříčetnosti pachatele by připadal v úvahu trestný čin opilství.

2.4 Okolnosti podmiňující použití vyšší trestní sazby – ustanovení
§140 odst. 3 trestního zákoníku
V této podkapitole se budu zabývat jednotlivými okolnostmi uvedenými v ustanovení §
140 odst. 3 trestního zákoníku. Dříve než je začnu rozebírat, zastavím se u pojmu
„okolnosti odůvodňující použití přísnější trestní sazby“. Literatura dělí tyto okolnosti
do čtyř skupin.35
Jedná se o těžší následek (tj. vražda ne dvou nebo více osobách dle § 140 odst. 3 písm.
a) trestního zákoníku), ochranu více ohrožených osob (tj. vražda na těhotné ženě,
na dítěti mladším čtrnácti let, na úřední osobě při výkonu nebo pro výkon její
pravomoci, na svědkovi, znalci nebo tlumočníkovi v souvislosti s výkonem jejich
povinností, na zdravotnickém pracovníkovi při výkonu zdravotnického zaměstnání
nebo povolání nebo na jiném, který plnil obdobnou povinnost vyplývající z jeho
zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce uloženou mu podle zákona, na jiném pro
jeho skutečnou nebo domnělou rasu, příslušnost k etnické skupině, národnost,
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politické přesvědčení, vyznání nebo proto, že je skutečně nebo domněle bez vyznání,
(§ 140 odst. 3 písm. b) – g) trestního zákoníku), třetí skupinou je závažný způsob
spáchání činu (tj. opětovně nebo zvlášť surovým nebo trýznivým způsobem (§ 140 odst.
3 písm. h) – i) trestního zákoníku) a poslední skupinou je zavrženíhodná pohnutka,
kdy se pachatel dopustí vraždy v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného majetkový
prospěch nebo ve snaze zakrýt nebo usnadnit jiný trestný čin z jiné zavrženíhodné
pohnutky (§ 140 odst. 3 písm. j) trestního zákoníku).
2.4.1

Vražda na dvou nebo více osobách

Trestní zákoník má v tomto případě na mysli činy spáchané jedním skutkem na dvou
nebo více osobách. Pachatel se této okolnosti odůvodňující vyšší trestní sazbu může
dopustit i formou pokračování. Pokud by byl však čin spáchán více skutky, připadalo
by v úvahu použití § 140 odst. 3 písm. h) trestního zákoníku, tj. „spáchání činu
opětovně“.
Pro odlišení vraždy spáchané na dvou nebo více osobách a vraždy spáchané opětovně
je nezbytné určit, kolik skutků nastalo, resp. jestli se jedná o jednočinný nebo
vícečinný souběh.36 Dle judikatury se za jeden skutek považují všechny projevy vůle
pachatele navenek, které jsou příčinou následku významného z hlediska trestního
práva, pokud jsou však zahrnuty zaviněním.37
S ohledem na uvedenou definici je pro jednotu skutku třeba dosáhnout jednoty
jednání a následku, a také aby akt byl aktem následku. Jinými slovy, je třeba mezi
jednáním a následkem najít příčinnou souvislost.
Nauka definuje jednání jako projev vůle ve vnějším světě.38 Co vše je zahrnuto
do jednání, však záleží na způsobeném následku. Až tento následek nám tedy určí,
co vše je kryto daným jednáním a co je možné podřadit pod jeden skutek. Následek
tedy spojuje jednotlivé dílčí akty do jednoho skutku a zároveň díky následku můžeme
dělit chování člověka mezi jednotlivé skutky.
36
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Uvedenou teorii použiji na praktickém příkladu. Pachatel nastraží výbušnou trhavinu
na stanici autobusové zastávky. V tomto případě se jedná o akt jednání. Následkem
výbuchu tato trhavina usmrtí celkem tři osoby. Kdyby nebylo jednání (pachatel
by neumístil trhavinu na autobusovou zastávku), nedošlo by k usmrcení tří osob.
Následek pachatele je tedy kryt pachatelovým jednáním, příčinnou souvislostí. Navíc
si pachatel dokázal představit, že svým jednáním může usmrtit více osob. Pachatel byl
srozuměn s tím, že svým jednáním může usmrtit neurčitý počet osob, byl s tímto
jednáním srozuměn, a tudíž je jeho jednání kryto úmyslem. Tento čin tak bude jedním
skutkem a pachatel bude trestně odpovědný za okolnost podmiňující použití vyšší
trestní sazby dle § 140 odst. 3 písm. a) trestního zákoníku.
Jako druhý příklad uvedu situaci, kdy se pachatel dopustí stejného trestného činu,
tj. umístí výbušnou trhavinu na autobusovou zastávku. Rozdíl je ale v úmyslu
pachatele. V tomto případě chce pachatel usmrtit konkrétní osobu, která má stát
v inkriminované době na pachatelem vybrané autobusové zastávce. Úmysl pachatele
směřuje nejenom k usmrcení této konkrétní osoby, ale pachatel je srozuměn
i s následkem, že může usmrtit i další osoby, které budou v daný čas stát
na autobusové zastávce. Trestní kvalifikace je dosud stejná jako v předchozím odstavci.
Jakmile ale nastražená nálož exploduje a usmrtí dvě okolo stojící osoby, osoba, kterou
si pachatel předem určil, začne prchat. Pachatel se za ní vydá se zbraní a usmrtí
ji střelbou do zad. Následek máme stále stejný – pachatel chce usmrtit svou oběť.
Rozdíl je v jednání, protože pachatel začal reagovat až v moment, kdy uviděl, že
neusmrtil svou oběť. V tuto chvíli pachatel pojal úmysl osobu usmrtit zastřelením.
Tento akt už je jiným novým skutkem. I když v druhém případě máme opět usmrcení 3
osob, trestněprávní kvalifikace bude jiná. Pachatel se dopustil usmrcení dvou osob jím
nastraženou výbušninou a spáchal tak trestný čin vraždy po předchozím uvážení dle §
140 odst. 2 trestního zákoníku a okolností použití vyšší trestní sazby dle § 140 odst. 3
písm. a) trestního zákoníku. Dále se pachatel dopustil trestného činu vraždy
s rozmyslem dle § 140 odst. 2 trestního zákoníku, když zjistil, že usmrcení osoby
předem zamýšlené, zůstalo ve stadiu pokusu a na situaci reagoval novým skutkem,
když osobu usmrtil výstřelem ze své zbraně (k rozdílu mezi vraždou s rozmyslem
a o předchozím uvážení – viz. kapitola výše). V tomto případě může v úvahu připadat
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i použití § 140 odst. 3 písm. h) trestního zákoníku „spáchání činu opětovně“, protože
se dopustil dvou samostatných skutků.
2.4.2 Vražda na těhotné ženě
K naplnění této okolnosti je zapotřebí definovat pojem „těhotná žena“. Těhotnou
ženou má trestní zákoník na mysli ženu v období od nidace, resp. od uchycení embrya
do sliznice dělohy, do začátku porodu. Na těhotenství totiž navazuje fáze, kdy plod
přechází v živého člověka.39
Tato okolnost opravňující použití vyšší trestní sazby vyžaduje, aby žena byla těhotná
již na začátku jednání pachatele, tedy v okamžiku, kdy ji pachatel začal usmrcovat.
Jestli došlo v průběhu tohoto jednání k potratu, je bez významu, protože podmínky
této okolnosti již byly naplněny.40
2.4.3 Vražda na dítěti mladším čtrnácti let
Smyslem tohoto ustanovení je vyjádřit, že usmrcení dítěte patří mezi společensky
závažnější čin než usmrcení dospělé osoby. Proto zde trestní zákoník vyjadřuje tento
zvýšený zájem a předmět ochrany.
Kdy se jedná o dítě mladší čtrnácti let, vykládáme dle § 139 trestního zákoníku. Zde
je uvedeno, že „kde tento zákon spojuje s uplynutím určité doby nějaký účinek,
nezapočítává se do ní den, kdy nastala událost určující její začátek.“ Z tohoto důvodu
trvá ochrana dle ustanovení jen do dne předcházejícímu dni čtrnáctých narozenin.41
V den čtrnáctých narozenin již dítě není mladší čtrnácti let, ale má rovných čtrnáct.
2.4.4 Vražda na úřední osobě
Pro naplnění této okolnosti opravňující použití přísnější trestní sazby je opět nezbytné
definovat pojem použitý trestním zákoníkem. Zde se jedná o pojem „úřední osoba“.
Jeho definici nalezneme v ustanovení § 127 odst. 1 trestního zákoníku. Tento právní
předpis sem řadí zejména soudce, státní zástupce, policisty, prezidenta České
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republiky, členy Parlamentu České republiky, soudí exekutory, notáře nebo jiné fyzické
osoby pověřené výkonem veřejné moci jako například lesní stráž.
Toto ustanovení opět vyjadřuje nejen zvýšený společenský zájem na ochraně těchto
osob důležitých pro chod státu, ale i morální hodnotu. Například usmrcení policisty
je chápáno jako akt, kdy pachatel neváhal použít těch nejzávažnějších prostředků
k uskutečnění svých cílů (může jít o usmrcení policisty při přestřelce při bankovní
loupeži) nebo může jít o případy, kdy pachatel opovrhuje právními předpisy dané
země a opovrhuje i zákonnými orgány země, které dohlíží na porušování právních
předpisů. Při usmrcení prezidenta republiky přistupuje i další objekt ochrany. Tím
může být fakt, že útok proti hlavě státu lze chápat jako útok proti samotné zemi, který
může být často i politicky motivován.
Pro naplnění této okolnosti ale nestačí, aby osoba byla pouze v postavení úřední osoby.
Úřední osoba musí navíc jednat v rámci výkonu své pravomoci. Judikatura vymezuje
pojem pravomoc jako oprávnění orgánu vykonávat veřejnou moc. Veřejnou mocí
se pak rozumí moc, která autoritativně rozhoduje o právech a povinnostech subjektů
a jedná buď přímo anebo zprostředkovaně. Subjekt, o jehož právech a povinnostech
se rozhoduje, v těchto případech není v rovnoprávném postavení, jak je tomu
v soukromém právu, ale je ve vztahu podřízenosti, jak je tomu typicky pro
vrchnostenskou správu. Rozhodnutí orgánu veřejné moci je pak nezávislé na vůli
tohoto subjektu (samozřejmě, že orgán veřejné moci je při svém rozhodování vázán
skutkovými okolnostmi daného případu, ale především musí rozhodovat dle ústavního
pořádku a zákonných předpisů a ne podle libovůle).42
Pachatel nemusí nutně vědět, že usmrtí úřední osobu. Postačí, když zná skutkové
okolnosti, na základě kterých vyvodí, že se jedná o úřední osobu, která vykonává svou
pravomoc a že k jejímu usmrcení přistupuje při výkonu její pravomoci.43 S touto
okolností může vyvstat i otázka omylů, potažmo skutkového omylu o okolnostech
zakládajících trestní odpovědnost. Uvedu příklad policisty v civilu: pokud pachatel
nemohl z okolností případu dovodit, že se jedná o policistu při výkonu své funkce,
jednalo by se o skutkový omyl negativní a pachatel by nebyl odpovědný za okolnost
42
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opravňující použití vyšší trestní sazby.44 Jak je uvedeno v § 17 písm. b) trestního
zákoníku, pachatel nemusí vědět, že jde o úřední osobu, ale musí zde být alespoň
takové skutkové okolnosti, na základě nichž by vyvodil, že se o úřední osobu jedná.45
Naopak by mohla nastat situace, kdy by pachatel dovozoval, že zde existuje okolnost
opravňující použití vyšší trestní sazby, ale i přesto by jednal. Ve skutečnosti by zde
však tato okolnost nebyla a jednalo by se o skutkový omyl pozitivní. Pachatel by pak
byl odpovědný za pokus vraždy úřední osoby při výkonu své funkce (např. pachatel
usmrtí policisty jedoucí ve vozidle označeném jako policejní, ale ve skutečnosti jedna
z těch osob nebyla policistou, ale jen svědkem jedoucím k výslechu).
2.4.5 Vražda na svědkovi, znalci nebo tlumočníkovi
Pro naplnění této okolnosti je třeba, aby pachatel spáchal trestný čin vraždy
na svědkovi, znalci nebo tlumočníkovi v souvislosti s výkonem jejich povinnosti. Jejich
usmrcení tedy musí nastat v souvislosti s výkonem jejich povinnosti, což je pojem širší
než pojem „pro výkon její pravomoci“ dle § 140 odst. 3 písm. d) trestního zákoníku.
Trestní zákoník nechápe pojem svědek ve formálním smyslu, ale jen ve smyslu
materiálním. Svědkem tedy není jen osoba, která již byla předvolána k poskytnutí
svědecké výpovědi, ale i osoba, kterou pachatel usmrtil v souvislosti s budoucím
výkonem její svědecké povinnosti.46 Tento způsob pojetí vyplývá i z logiky věci,
protože smyslem ustanovení není pouze ochrana osoby, ale i samotného řízení
(trestního, civilního, správního…). Pokud by svědek byl usmrcen, mohlo by dojít ke
ztížení řízení, popřípadě dokonce u trestního řízení k nedostatku důkazů pro
usvědčení pachatele, tím pádem by došlo ke zproštění obžaloby.
Ochrana svědků je trestním zákonem zajištěna touto okolností podmiňující použití
vyšší trestní sazby, kdy je možno přistoupit až k uložení výjimečného trestu. Prakticky
však může vyvstat situace, kdy usmrcením důležité osoby nedojde nejen k výraznému
ztížení dokázání původního trestného činu, ale dokonce i k obtížím při dokazování
usmrcení svědka. Proto by orgány činné v trestním řízení měly vždy brát v potaz,
44
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že je třeba důsledně využít institutů pro ochranu svědků a preventivně svědky chránit
(toto může zejména platit u případů organizovaného zločinu).
Co se týče úmyslu pachatele, platí zde totéž, co u předchozí okolnosti vraždy úřední
osoby při výkonu její funkce. Pachatel tedy nemusí nutně vědět, že usmrcuje osobu
s postavením svědka, znalce, tlumočníka47, ale postačuje, že pachatel zná skutkové
okolnosti, ze kterých může dovodit, že se jedná o osobu svědka, znalce nebo
tlumočníka a jeho povinnosti z takového postavení vyplývající.48 Co bylo v předchozí
podkapitole uvedeno v souvislosti se skutkovým omylem pozitivním a negativním lze
vztáhnout i ke svědkovi, znalci a tlumočníkovi.
2.4.6 Vražda na zdravotnickém nebo podobném pracovníkovi
Zdravotnickým pracovníkem se dle ustanovení § 140 odst. 3 písm. f) trestního zákoníku
rozumí fyzická osoba, která vykonává odbornou zdravotnickou praxi ve zdravotnickém
oboru, pro který drží potřebné vzdělání pro výkon tohoto povolání. Obecně mezi
zdravotnické pracovníky můžeme zařadit lékaře, zubní lékaře, zdravotní sestry,
farmaceuty atd.
K trestné činnosti musí dojít při výkonu zdravotnického zaměstnání nebo povolání
směřujícího

k záchraně

života

nebo

ochraně

zdraví.

Jinými

slovy,

vražda

na zdravotnickém nebo podobném pracovníkovi musí být spáchána v okamžiku, kdy
dotyčná osoba vykonává své povolání (jak např. v ordinaci, tak i mimo zdravotnické
zařízení v terénu).
V další řadě toto ustanovení chrání pracovníky záchranných hasičských sborů
a příslušníky horské služby. Kdo je považován za hasiče a je chráněn dle tohoto
ustanovení trestního zákoníku je vymezeno v následujících právních předpisech: zákon
o požární ochraně (č. 133/1985 Sb., v.z.p.p.), zákon o Hasičském záchranném sboru
České republiky (č. 238/2005 Sb., v.z.p.p.), zákon o integrovaném záchranném systému
a o změně některých zákonů (krizový zákon č. 240/2000 Sb., v.z.p.p.). Hasičem
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se myslí nejen profesionální hasiči, ale i dobrovolní hasiči, protože i ty je zapotřebí
chránit.
S ohledem na ustanovení § 127 odst. 1 písm. e) trestního zákoníku, příslušník
Hasičského záchranného sboru České republiky spadá do skupiny příslušníků
bezpečnostního sboru a je tedy považován za úřední osobu a chráněn dle § 140 odst. 3
písm. d) trestního zákoníku. Otázkou je, které z těchto ustanovení bude mít aplikační
přednost nebo jestli jedno vylučuje druhé. Prakticky se každé ustanovení týká jiných
osob a to buď úředních anebo záchranářů.
Mohou však nastat situace, kdy se jednotlivé pozice budou vzájemně překrývat.
V tomto případě jsem toho názoru, že by postavení osoby mělo být posuzováno podle
její aktuální převažující funkce. Upozorňuji, že tento výklad může někdy vést
k formálnímu pojetí. Tady se domnívám, že rozhodujícím faktorem je nebezpečnost
činu pro společnost. Smyslem trestního řízení by mělo být spravedlivé určení
adekvátní trestní sazby a ne pouze formální kvalifikace skutku. Pokud je správně
určena nebezpečnost činu pro společnost a je také určeno, do jaké míry byl narušen
trestním zákoníkem chráněný zájem, není třeba bezpodmínečně trvat na správné
kvalifikaci. Proti tomuto argumentu lze postavit tvrzení, že současný trestní zákoník je,
na rozdíl od předchozího z roku 1961, formální a nebere v potaz společenskou
závažnost trestného činu. Domnívám se, že naopak pro správné stanovení trestu a jeho
následné vyměření by rozhodující soud měl brát v potaz i do jaké míry byly dotčeny
zájmy společnosti a najít tak pokud možno nejvíce přijatelné řešení případu.
Při interpretaci zde probíraného ustanovení může vyvstat i otázka, jestli například
lékař, který vyučuje studenty medicínu, je stále lékařem ve smyslu zdravotnického
pracovníka. Podle důvodové zprávy k trestnímu zákoníku je zřejmé, že aby činnost
spadla pod termín „výkon zdravotnického zaměstnání nebo povolání“, musí přispívat
k záchraně života nebo k ochraně zdraví, a proto přednášející lékař nespadá pod § 140
odst. 3 písm. f) trestního zákoníku.
Co se týče úmyslu pachatele, opět platí, že postačuje, aby si pachatel alespoň dokázal
představit skutkové okolnosti, ze kterých vyvodí, že usmrtí osobu zvláště chráněnou
trestním zákoníkem a může být potrestán vyšší trestní sazbou.
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2.4.7 Vražda pro rasovou či národnostní příslušnost nebo pro politické či
náboženské přesvědčení
Literatura tuto okolnost označuje jako návaznost na lidské právo uvedené v čl. 1 Listiny
základních práv a svobod České republiky.49 Zde se stanoví, „lidé jsou si svobodni
a rovni v důstojnosti i v právech“, a to bez ohledu na jejich politické přesvědčení,
národnost, příslušnost k etnické skupině, rasu a náboženské vyznání.50 Ustanovení
§ 140 odst. 3 písm. g) trestního zákoníku můžeme označit za konkretizaci a projev
ochrany zde zmíněných lidských práv.51
2.4.8 Vražda spáchaná opětovně
Ustanovení o opětovně spáchané vraždě jsem se věnovala již v podkapitole 2.3.3.1.
Uvedla jsem, že trestní zákoník rozlišuje mezi vraždou spáchanou na dvou a více
osobách a vraždou spáchanou opětovně. Jak správně kvalifikovat určitý skutek závisí
na počtu skutků spáchaných pachatelem, tedy jestli se v konkrétním případě jedná
o jednočinný nebo vícečinný souběh.
Pod ustanovení § 140 odst. 3 písm. h) trestního zákoníku nespadá pokračování
v trestném činu, které v současné době spadá pod § 140 odst. 3 písm. a) trestního
zákoníku. Tento fakt podtrhuje i judikatura, podle které opětovné spáchání činu
nenaplňuje jeden pokračující trestný čin.52
2.4.9 Vražda spáchaná zvlášť surovým nebo trýznivým způsobem
Pod pojem vražda spáchaná zvlášť surovým nebo trýznivým způsobem spadají případy
extrémně vysoké brutality, které se vymykají z rámce ostatních vražd.53 Dle
rozhodovací praxe soudů ale není zapotřebí, aby čin pachatele vyvolal i zvýšené
utrpení oběti.54 Naopak k tomuto trestnému činu může dojít, pokud je poškozený
v bezvědomí a pachatel proti němu vede útok s vysokou intenzitou a brutalitou.
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Surovým způsobem spáchání jsou obvykle činy, kdy pachatel svoji oběť usmrtí ubitím
a zdevastuje její tělo například rozdupáním hlavy nebo po útoku sekyrou pachatel své
oběti oddělí hlavu od trupu.55 Literatura dodává, že je rozhodující, jakým způsobem
byla oběť usmrcena. Samotné surové nakládání s tělem oběti nebo zohavení mrtvého
těla se neoznačuje za zvlášť surový způsob spáchání vraždy.56
O zvlášť trýznivý způsob vraždy se jedná v případech, kdy je oběť před svou smrtí
vystavena bolestem na hranici nesnesitelnosti. Tyto bolesti mohou trvat i po kratší
dobu nebo mohou být i méně intenzivní, poté však musí být delšího trvání. V praxi
se může jednat například o usmrcení oběti vyhladověním nebo nedostatkem tekutin,
pomalé škrcení oběti, topení ve vodě, ponechání oběti vykrvácet apod. Často je citován
i případ, kdy osoba byla svými pachateli svázána, položena na postel a přikryta
přikrývkou, přičemž se kvůli nedostatku vzduchu udusila.57
Aby byl pachatel potrestán dle § 140 odst. 3 písm. i) trestního zákoníku, nemusí být
podmínka surového nebo trýznivého způsobu naplněna kumulativně, protože
postačuje naplnění jen jednoho způsobu. Pokud by poškozený byl zavražděn surovým
i trýznivým způsobem, opravňovalo by to soud k použití o to přísnější trestní sazby
trestu odnětí svobody.
2.4.10 Vražda ze zištného úmyslu nebo ze zavrženíhodné pohnutky
Zištným úmyslem trestní zákoník vymezuje jednání pachatele, který jiného usmrtí, aby
získal majetkový prospěch. Prakticky k tomuto získání ani nemusí dojít a postačuje
pouhé ohrožení zde chráněného zájmu trestním zákoníkem. Trestní zákoník sám
o sobě nestanoví výši majetkového prospěchu k naplnění okolnosti opravňující použití
vyšší trestní sazby. Podotýkám, že každý případ bude třeba hodnotit individuálně
a také literatura odkazuje na fakt, že ani velmi malý majetkový prospěch nemusí
znamenat, že by nemohlo dojít k okolnosti opravňující použití přísnější trestní sazby.58
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Pod zištný důvod nebude řazena jen vražda za účelem získání majetkového prospěchu,
ale může sem spadat také vražda na objednávku, kdy je pachateli přislíbena majetková
odměna za usmrcení předem vytipované osoby. Majetkový prospěch může zahrnovat
i smrt osoby, kterou pachatel zavraždí. Aby získal její dědictví.59
Ustanovení § 140 odst. 3 písm. j) trestního zákoníku zahrnuje i vraždy zakrývající jiný
trestný čin. Jedná se například o případy, kdy se pachatel jiného trestného činu,
například loupeže nebo znásilnění, rozhodne po dokonání tohoto činu svou oběť
usmrtit, aby ji odstranil jako svědka svého trestného činu.
Pod pojmem usnadnit jiný trestný čin spadají činy jako loupežná vražda, kdy pachatel
usmrtí člena ochranné služby, aby mohl spáchat trestný čin loupeže. Nemusí dojít
k dokončení spáchání jiného trestného činu, naopak postačuje spáchání ve stadiu
přípravy nebo pokusu.
Poslední případ okolnosti opravňující použití vyšší trestní sazby je dle § 140 odst. 3
písm. j) trestního zákoníku jiná zavrženíhodná pohnutka. Zde se jedná o pohnutku,
která je v zásadním rozporu s morálkou a svědčí o jisté morální zvrhlosti, bezcitnosti,
bezohledném sobectví a neúctě pachatele k lidskému životu (například se může jednat
o pomstychtivost nebo o případ, kdy pachatel usmrtí jinou osobu jen z rozmaru).60
Soudní praxe stanovila, že pohnutka pramenící z psychické poruchy nebo deviantního
pudového založení pachatele (sexuální poruchy jako pedofilie nebo nekrofilie) nemůže
být v takových případech posuzována za zavrženíhodnou pohnutku, protože je dána
onemocněním, tudíž bez viny pachatele. Naopak o zavrženíhodnou pohnutku se může
jednat v případech, kdy u pachatele jinak sexuálně normálního taková pohnutka
vyplynula z jeho sexuální nevázanosti, zvrhlosti nebo zvrácenosti.61

2.5 Ostatní trestné činy proti životu
Pokud jsem hovořila o trestném činu vraždy, je třeba se také zmínit o trestných činech
proti životu. Jedná se o trestný čin zabití dle § 141 trestního zákoníku, dále trestný čin
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vraždy novorozeného dítěte matkou dle § 142 trestního zákoníku, trestný čin usmrcení
z nedbalosti dle § 143 trestního zákoníku a trestný čin účasti na sebevraždě dle § 144
trestního zákoníku. V následujících řádcích budu pojednávat o jednotlivých trestných
činech podrobněji.
2.5.1

Trestný čin zabití

Trestný čin zabití je privilegovanou skutkovou podstatou k trestnému činu vraždy.
Zabití je spácháno v případech, kdy pachatel jiného usmrtí v silném rozrušení
ze strachu, úleku, zmatku nebo jiného omluvitelného hnutí mysli anebo v důsledku
předchozího zavrženíhodného jednání poškozeného. Jde tedy o případy, kdy
se zákonodárce snaží odstranit případnou tvrdost trestního zákoníku a skutek
kvalifikovat „jen“ jako zabití s nižší trestní sazbou (dolní hranice trestu odnětí svobody
začíná na 3 letech, což je třetinová sazba s porovnáním dolní hranice odnětí svobody
u vraždy – zde je 10 let). Literatura dále uvádí, že odsouzený za zabití nenese stigma
vraha.62
Co se týče tohoto názoru, zde je můj pohled trochu skeptický. Obávám se, že pokud
pachatel jinou osobu usmrtí, i když to bude jen z nedbalosti, společnost přesto
dotyčného člověka odsoudí jako vraha a návrat pachatele do této společnosti může být
výrazně ztížen. Tato skutečnost může potkat pachatele zejména v malém uzavřeném
prostředí, kde se lidé dobře znají (např. život na venkově). Proto zastávám názor,
že trestný čin zabití oproti vraždě nezlehčuje pachateli návrat do života po odpykání
trestu.
Otázkou zůstává, na které případy bude trestný čin zabití dopadat. Bude se jednat
o případy silného rozrušení pachatele vyvolaného jeho emotivními stavy určité povahy
anebo o silné rozrušení pachatele, které nastalo jako důsledek jednání poškozeného,
které je možno označit jako zavrženíhodné. V ustanovení § 141 trestního zákoníku jsou
pomocí demonstrativního výčtu vyjmenovány jednotlivé emotivní stavy způsobující
silné rozrušení. V praxi půjde většinou o případy překročení nutné obrany nebo
usmrcení osoby svou obětí po dlouhodobém psychickém nebo fyzickém týrání. Za silné
rozrušení však nelze považovat případy, kdy pachatel jednal v afektu (podrobněji viz.
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výše) nebo v jím vyprovokovaném útoku. Jako zabití nejde posoudit ani situace, kdy
se pachatel do stavu silného rozrušení dostal svým protiprávním jednáním.63
Pro dokázání trestného činu zabití platí to stejné, co bylo řečeno u vraždy prosté,
s rozmyslem a po předchozím uvážení. I v těchto případech tedy bude platit kvalifikace
závislá na dokazování a okolnostech případu. Bude se posuzovat zejména to, jak
k usmrcení došlo, jaký byl úmysl pachatele, jakého bylo použito nástroje k usmrcení
osoby, jestli pachatel útočil na místa, kde se nacházejí životně důležité orgány atd.
2.5.2 Vražda novorozeného dítěte matkou
Obdobně jako v případě trestného činu zabití, i u vraždy novorozeného dítěte matkou
se jedná o privilegovanou skutkovou podstatu ve vztahu k trestnému činu vraždy. Dle
tohoto trestného činu se posuzují případy, kdy došlo k výjimečnému rozpoložení
matky, které má původ ve fyziologických procesech vyvolaných porodem.64 Pokud
by nebyla naplněna tato podmínka, čin by byl posuzován jako vražda dle § 140
trestního zákoníku nebo jako zabití dle § 141 trestního zákoníku. O zabití by se jednalo
v případech, kdy by se matka dopustila usmrcení dítěte v silném rozrušení, které
by však nebylo vyvoláno samotným porodem. Pro úplnost dodám, že abychom mohli
čin posoudit jako vraždu novorozeného dítěte matkou, je zapotřebí posoudit otázku,
zda matka jednala v rozrušení způsobeném porodem dle znaleckého posudku znalce –
porodníka.
Při porovnání § 141 a § 142 trestního zákoníku dojdeme k závěru, že pokud někdo
jiného usmrtí v silném rozrušení (srov. § 141 trestního zákoníku), jedná se o zabití,
oproti tomu, pokud matka usmrtí své dítě v rozrušení způsobeném porodem (srov.
§ 142 trestního zákoníku), jedná se o vraždu. Vražda novorozeného dítěte matkou byla
převzata z trestního zákoníku z roku 1961, kde byla upravena v § 220. Naopak trestný
čin zabití byl nově zaveden až v trestním zákoníku z roku 2009.
Jsem toho názoru, že zákonodárce zde důsledně nedodržel terminologii. Oba trestné
činy ze současného trestního zákoníku z roku 2009, tj. zabití i vražda novorozeného
dítěte matkou, jsou privilegované skutkové podstaty k vraždě samotné. Pokud
63
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u usmrcení provedených v silném rozrušení zákonodárce nenazývá pachatele vrahem,
proč ho tedy nazývá vrahem v případech usmrcení dítěte v rozrušení způsobeném
porodem? Při porovnání trestních sazeb dokonce dojdeme k tomu, že u zabití je horní
sazba trestu odnětí svobody dokonce o dva roky vyšší (tj. 10 let) než u vraždy
novorozeného dítěte.
Myslím si, že zákonodárce tímto nechtěl dát najevo rozdílnou závažnost těchto
trestných činů, ale jedná se pouze o nedůslednost při tvorbě nového trestního
zákoníku, když některá ustanovení byla převzata z původního trestního zákoníku
z roku 1961 a některá byla navržena jako nová. Pokud u zabití neoznačuje trestní
zákoník pachatele jako vraha, je nelogické, aby u usmrcení novorozeného dítěte dle
§ 142 trestního zákoníku matku vrahem označoval. Výše jsem však uvedla, že nesdílím
názor, že by označení trestného činu pojmem „zabití“ odstraňovalo z pachatele stigma
vraha. Proto se označení „vražda“ v ustanovení § 142 trestního zákoníku dívám spíše
jako na formalistický znak bez praktických důsledků.
2.5.3

Usmrcení z nedbalosti

Tento trestný čin upravený v § 143 trestního zákoníku se od předchozích odlišuje svým
nedbalostním zaviněním. Z povahy tohoto trestného činu vyplývá, že se z velké části
bude jednat o trestné činy spáchané v dopravě.65
2.5.4 Účast na sebevraždě
Suicidium neboli sebevražda je patologický jev, který se nejčastěji objevuje u lidí
s těžkou depresí, přičemž jejich motivace bývá až chorobná. Sebevražda může být
vyprovokována i vlivy zevními, resp. psychogenními.
Sebevraždy můžeme rozlišit na bilanční a tzv. demonstrativní. U demonstrativní
sebevraždy se jedná o volání o pomoc, potažmo snahu upozornit na svou tíživou
životní situaci. V těchto případech se nemusí jednat o pravý úmysl se zabít, často však
k úmrtí nakonec dochází. Nejčastějším motivem těchto sebevražd jsou partnerské
vztahy.
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U bilanční sebevraždy se jedinec k takovému kroku odhodlá, pokud je v situaci,
ze které nevidí jiného východiska. Může se jednat o situace jako diagnostikování
nevyléčitelné nemoci s vidinou bolesti, která ji doprovází.66
Vrátím – li se k trestněprávním aspektům trestného činu účasti na sebevraždě,
u tohoto trestného činu upraveného v § 144 trestního zákoníku se netrestá pokus
sebevraždy, ale pouze účast na sebevraždě jiného. Objektivní stránka zde spočívá
v tom, že pachatel jiného pohne k sebevraždě anebo mu k sebevraždě pomáhá.
V některých případech může jít ne o pouhou účast na sebevraždě, ale již o samotnou
vraždu. Bude tomu tak i v případech jako je například donucení jiné osoby fyzickým
nebo psychickým nátlakem k sebevraždě. Rovněž se jako vražda posuzují případy, kdy
dojde k usmrcení osoby na její žádost (tzv. euthanasie).67
O vraždu se bude jednat i v případě, kdy se pachatel a poškozený dohodnou
na vzájemném úmyslném usmrcení jeden druhého. Tady by se dohodnuté jednání
pachatele s následkem smrti poškozeného kvalifikovalo jako trestný čin vraždy,
eventuálně by se mohlo jednat i o trestný čin zabití.68 Prakticky se bude jednat
o případy usmrcení pacienta lékařem na pacientovu žádost (euthanasie z předchozího
odstavce) nebo může jít rovněž o usmrcení z milosti (například vzájemné usmrcení
dvou smrtelně nemocných osob). Jak uvádějí Císařová a Sovová ve své publikaci, pokud
je přímým cílem zmírnit utrpení a uspíšení smrti je jen vedlejším negativním účinkem,
půjde o beztrestnou euthanasii. Pokud je však cílem člověka usmrtit, byť ze soucitu,
půjde podle platného práva o vraždu.69
Mohlo by dojít k situaci, kdy by se trestněprávní sankce zdála veřejnosti příliš tvrdá
a právo by se dokonce mohlo dostat do rozporu s morálkou, resp. s tím, co společnost
považuje za správné a přiměřené. Zřejmě by bylo v ospravedlnitelných důvodech
vhodné použít snížení trestní sazby pod zákonnou hranici nebo uvažovat
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o materiálním korektivu, který má v rukou státní zástupce dle § 172 odst. 2 písm. c)
trestního řádu, a zastavit tak trestní stíhání.
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3 Trestný čin vraždy a související trestné činy usmrcení
člověka v zahraničních právních úpravách
V této kapitole budu rozebírat zahraniční právní úpravy institutu usmrcení člověka.
Ke komparaci jsem si vybrala následující země: Německo, Rakousko, Slovensko
a Velkou Británii. Německy mluvící země jsem zvolila z toho důvodu, protože i český
právní řád se řadí do německé právní větve. Navíc Rakousko a Česká republika mají
společné historické kořeny v Rakousko – Uherské monarchii. Právní úpravu Velké
Británie jsem zvolila, protože se naopak jedná o zemi „common law“ a její srovnání
může přinést zajímavé poznatky. Ve svém výkladu se omezuji jen na základní fakta,
nejde o vyčerpávající učení o cizích trestních právech.

3.1 Spolková republika Německo
Německý trestní zákoník, v originále Strafgesetzbuch (StGB), je federálním zákonem
společným pro celou Spolkovou republiku Německo. Jedná se o zákon z roku 1871,
který je nedílnou součástí BGBI (Spolkové sbírky zákonů). Od svého vzniku prošel
řadou novelizací, které reagovaly na změny hodnot nejen ve společnosti, ale také
v kriminalitě. Poslední větší novelizace proběhla v roce 1998.
Stejně jako český trestní zákoník je i jeho německý protějšek rozdělen do dvou
hlavních částí – obecné části (Allgemeiner Teil) a zvláštní části (Besonder Teil). Trestné
činy proti životu a zdraví jsou v tomto předpise upraveny ve zvláštní části zákona,
konkrétně v části šestnácté. Úmyslná usmrcení jsou upravena čtyřmi ustanoveními.
Jedná se o trestné činy vraždy (§ 211), zabití (§ 212), méně závažné případy zabití (§213)
a usmrcení na žádost (§216).
Právo na život, jako lidské právo, je na ústavní úrovni zakotveno v německé ústavě
(Grundgesetz, překládá se jako Základní zákon) v čl. 2 odst. 2. Zde je stanoveno,
že „každý má právo na život a osobní nedotknutelnost. Osobní svoboda je
nedotknutelná. Tato práva mohou být porušena jen na základě zákona.“
Jak jsem se již zmínila, vražda je obsažena v ustanovení § 211 StGB, kde je tento trestný
čin definován následovně: „ Vrah bude potrestán trestem odnětí svobody na doživotí
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(odst. 1). Vrahem je ten, kdo pro pouhé potěšení, za účelem pohlavního uspokojení,
ze zištnosti nebo z jiných nízkých pohnutek, zákeřně nebo surově nebo obecně
nebezpečnými prostředky nebo za účelem usnadnění nebo zakrytí jiného trestného činu
usmrtí člověka (odst. 2).“70
Pro kvalifikaci určitého činu jako trestného činu vraždy je nezbytné, aby byly splněny
podmínky, které jsou s ním spojeny. Stejně jako v českém trestním právu,
i v německém musí jít o usmrcení jiného živého člověka. Německé trestní právo rovněž
netrestá samotnou sebevraždu.
Pokud zákonodárce stanoví, že trestného činu vraždy se dopustí jen pachatel, který
usmrtí živého člověka, i zde narážíme na problematiku určení počátku života, tj. kdy
se z lidského plodu stává člověk (ohledně české úpravy viz. výše). Německá právní
úprava nezná privilegovanou skutkovou podstatu vraždy novorozeného dítěte matkou
ani její obdobu tak, jak je upravena v § 142 trestního zákoníku. Naopak německé trestní
právo chrání lidský plod v § 218 StGB (Přerušení těhotenství).
Co se týče určení počátku lidského života, lze jej dovodit z ustanovení § 217 StGB
(Usmrcení dítěte). Toto ustanovení však bylo zrušeno novelou z roku 1998, proto
je třeba toto odvození postavit na historickém výkladu. V § 217 StGB byla zakotvena
trestnost matky, která usmrtí své nemanželské novorozené dítě. V podstatě se jednalo
o obdobu české úpravy, která se však vztahovala pouze na usmrcení nemanželského
dítěte. Matka se tohoto skutku dopustila rovněž při porodu nebo bezprostředně
po něm.
Kdy plod přechází v dítě je dovozováno na základě GBHSt 32, § 194, kde se stanoví, že
plod přechází v dítě s prvními porodními bolestmi, resp. s prvními pokusy vypudit jej
z těla matky. Pokud by porod probíhal císařským řezem, je za rozhodný okamžik
považováno otevření dělohy matky. Životaschopnost dítěte není relevantní, protože
postačuje, když dítě je alespoň na chvíli schopno žít nezávisle na matce. Konec života
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nastává až při cerebrální smrti, což je stejná úprava jako je v České republice (viz.
kapitola 2.).
Vrátím – li se zpět k výše uvedené definici vraždy dle § 211 StGB, je zde stanoveno, že
pachatel bude odsouzen na doživotí, pokud se dopustí vraždy pro potěšení (pachatel
vraždí, aby viděl jiného umírat), z touhy ukojit pohlavní uspokojení (sem můžeme
zařadit další tři skupiny a to případy, kdy pachatele sexuálně vzrušuje samotná vražda,
dále pak případy, kdy se pachatel ukájí na mrtvole a za třetí, případy, kdy pachatel při
usmrcení alespoň bere v úvahu, že by mohlo dojít k pohlavnímu styku), z chamtivosti
(pachatel usmrtí jiného pro majetkový prospěch – např. loupežná vražda), z pouhé
chuti vraždit nebo z jiné nízké pohnutky jiného zavraždí (vražda ze zavrženíhodné
pohnutky jako je např. z rasové nenávisti) a ze zákeřnosti nebo surovosti (pachatel
usmrtí svou oběť tím, že využije její bezbrannosti – např. spící osoba. Surová vražda
nastane, pokud je oběť například vystavena tělesnému nebo duševnímu trápení před
smrtí).
Co se týká trestu odnětí svobody u trestného činu vraždy neněmecké právní úpravy,
znění § 211 StGB nahrává interpretaci, že za trestný čin vraždy bude pachatel odsouzen
k trestu odnětí svobody na doživotí. Tento doživotní trest se však týká jen pachatelů,
kteří usmrtí jiného, jak je popsáno v tomto ustanovení, tj. usmrcení osoby pro
potěšení, z touhy ukojit pohlavní uspokojení, z chamtivosti, z pouhé chuti vraždit nebo
z jiné nízké pohnutky, ze zákeřnosti nebo surovosti. Ustanovení § 49 StGB naopak
umožňuje, aby soud stanovil trest mírnější, avšak za zcela mimořádných okolností.
Tento trest nesmí být nad 15 let, protože se jedná o nejvyšší možnou hranici trestu
odnětí svobody, kterou lze uložit dle trestního zákoníku.71
Obdobně jako český trestní zákoník, i německý trestní zákoník upravuje v § 212 trestný
čin zabití (Totschlag). Jeho znění je následující:
1) Kdo usmrtí člověka, aniž by byl vrahem, bude potrestán trestem odnětí svobody,
který nebude kratší než pět let.
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2) Ve zvláště závažných případech lze uložit trest odnětí svobody na doživotí.“72
Ze znění tohoto ustanovení vyplývá. Že trestným činem zabití se postihují případy
nespadající pod trestný čin vraždy. Prakticky půjde o případy, kdy není naplněn
některý ze znaků vraždy. Opět tedy vidíme úmysl zákonodárce najít alternativu
k případům, kde se sice pachatel dopustil usmrcení člověka a je za tento skutek trestně
odpovědný, ale odsoudit pachatele za trestný čin vraždy by bylo příliš tvrdé. Z tohoto
důvodu začíná dolní hranice trestu odnětí svobody na 5 letech. Výjimku však tvoří
odst. 2 ustanovení § 212 StGB, kde se stanoví, že za zabití lze uložit až trest odnětí
svobody na doživotí.
Pokud je smyslem trestného činu vraždy trestat skutky méně společensky závažné než
je vražda, otázkou zůstává, proč německý zákonodárce i u trestného činu zabití
upravuje tak vysoký a výjimečný trest. Dle literatury je tato úprava zavedena, aby
postihovala i stejně závažné trestné činy jako je vražda, ale které nelze jako vraždu
kvalifikovat, nýbrž je lze kvalifikovat pouze jako trestný čin zabití.73
Je zřejmé, že trestní zákoník chce pachatele zvlášť závažných zločinů spravedlivě
potrestat a toto je způsob, jakým to provést. Otázkou však je, jestli se tím neztrácí
smysl méně společensky závažných trestných činů, pokud pak v praxi za ně bude
pachatel odsouzen stejnou sazbou jako za trestný čin více společensky závažný. Pokud
se však budeme držet formálního rozřazení jednotlivých trestných činů dle jejich
stupně společenské závažnosti, dojde sice k naplnění formální stránky trestního
zákoníku, ale nemusí jít pak v konečném důsledku o spravedlivý výsledek. Z tohoto
důvodu považuji německou právní úpravu za vydařenou, protože umožňuje soudci
použít větší diskreční pravomoci a najít spravedlivé rozhodnutí dle okolností daného
případu.
K předchozímu trestnému činu zabití upravuje německý trestní zákoník v ustanovení
§ 213 StGB trestný čin „Méně závažný případ zabití“ (Minder schwerer Fall des
Totschlags). Jeho znění je následující: „ Byl – li pachatel zabití bez vlastní viny
72

Přeloženo z originálu: „1) Wer einen Menschen tret, ohne Mörder zu sein, Word als Totschläger mit
Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren bestraft.
2) In besonders Schwerin Fällen ist auf lebenslange Freiheitstrafe zu erkennen.“
73
Tröndle, H.: Strafgesetzbuch und Nebengesetze. München: C. H. Beck, 1997, s. 1079.
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vyprovokován k hněvu a tím na místě stržen k činu zlým nakládáním nebo těžkou
urážkou způsobenou jemu nebo jeho rodinnému příslušníku usmrcenou osobou, nebo
jde – li z jiných důvodů o případ méně závažný, bude trest uložen v rozmezí
od jednoho roku do deseti let odnětí svobody.“74
Prakticky lze o trestném činu „ Méně závažný případ zabití“ říci, že se jedná o případy
vyprovokovaného zabití. Z formálně – systematického výkladu vyplývá, že se jedná
o privilegovanou skutkovou podstatu k trestnému činu zabití dle § 212 StGB. Na druhé
straně se však setkáváme s názorem, že se jedná o pravidlo pro ukládání trestu, jelikož
se zde mluví jen o pachateli zabití a nejedná se o novou objektivní stránku základní
skutkové podstaty.75
Z dikce § 213 StGB vyplývá, že pod toto ustanovení můžeme zařadit například
usmrcení, kdy pachatel jednal v afektu a byl ke svému jednání vyprovokován. Pokud
nahlédneme zpět do české právní úpravy, vidíme, že jednání pachatele v afektu
je kvalifikováno jako vražda prostá dle § 140 odst. 1 trestního zákoníku a nejedná
se o případy společensky méně závažné dle § 141 trestního zákoníku.
Česká právní úprava pro trestný čin zabití požaduje alespoň jednání pachatele, který
jiného usmrtí v silném rozrušení ze strachu, úleku, zmatku nebo jiného omluvitelného
hnutí mysli anebo v důsledku předchozího zavrženíhodného jednání poškozeného.
Dolní hranice trestu odnětí u trestného činu vraždy prosté dle § 140 odst. 1 trestního
zákoníku činí 10 let, u trestného činu zabití dle § 141 trestního zákoníku činí 3 roky,
naopak dolní hranice u trestného činu „Méně závažné případy zabití“ dle § 213 StGB
činí pouhý jeden rok odnětí svobody.
Může tedy nastat situace, kdy pachatel za usmrcení člověka v afektu bude v České
republice odsouzen k trestu odnětí svobody v délce 10 let a naopak v Německu mu
bude hrozit trest odnětí svobody v délce pouhého jednoho roku. Český trestní zákoník
tak vytváří velice formální prostředí, kdy striktně dělí usmrcení člověka na vraždu

74

Přeloženo z originálu: „1) Ist jemand durch das ausdrückliche und ernstliche Verlangen des Getöteten
zur Tötung bestimmt worden, so ist auf Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren zu
erkennen.
2) Der Versuch ist strafbar.“
75
Hořák, J.: Vyprovokované zabití v německém trestním právu. In: Kriminalistika, č.24/ 2008, sv. 44.
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prostou, vraždu s rozmyslem nebo po předchozím uvážení a zabití (budu – li uvažovat
v rámci základních skutkových podstat a jedné kvalifikované dle § 140 odst. 2 trestního
zákoníku). Německou trestní úpravu naopak považuji za více flexibilní, protože
i vraždu prostou dokáže hodnotit jako společensky méně závažný trestný čin zabití,
pokud by k tomu přispěly okolnosti daného případu. Česká právní úprava nabízí pouze
snížení trestní sazby pod dolní hranici trestu odnětí svobody (§ 58 trestního zákoníku).
Posledním trestným činem proti životu a zdraví je trestný čin usmrcení z nedbalosti
dle § 216 StGB (Tötung auf Verlangen). Znění tohoto ustanovení je následující: „Jestliže
někdo usmrtí osobu na její výslovnou a vážně míněnou žádost, bude potrestán trestem
odnětí svobody v trvání od šesti měsíců do pěti let. Pokus je trestný.“76
Tento trestný čin se v praxi bude týkat tzv. euthanasie, kterou dělíme na aktivní,
nepřímou a pasivní. O aktivní euthanasii se jedná v případech, kdy pachatel cíleně
usmrtí

člověka

těžce

trpícího

beznadějnou

prognózou.

Aktivní

euthanasie

je v německém trestním právu trestná dle § 216 StGB, protože objektem tohoto
trestného činu je ochrana nejen samotného života, ale také ochrana před zkrácením
života. Co se týče aktivní účasti na sebevraždě, tento skutek je v německém trestním
právu beztrestný v případě nedostatku účasti jiné osoby na tomto činu.77
Jedná se o rozdílnou úpravu ve srovnání s českým trestním právem, protože zde
se účast na sebevraždě trestá dle ustanovení § 144 trestního zákoníku (viz. kapitola
2. 4. 4.). Pokud by se však v trestním řízení neprokázalo zavinění pachatele nebo
příčinná souvislost mezi jednáním pachatele a smrtí osoby, i v trestním řízení by bylo
nezbytné obžalovaného zprostit viny.

3.2 Rakousko
Rakouský trestní zákoník pochází z roku 1974 a úmyslné usmrcení člověka upravuje
v celkově pěti trestných činech, z nichž jsou dva zločiny a tři přečiny. Trestný čin
76

Přeloženo z originálu: „1) Ist jemand durch das ausdrückliche und ernstliche Verlangen des Getöteten
zur Tötung bestimmt worden, so ist auf Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren zu
erkennen.
2) Der Versuch ist strafbar.“
77
Rengier, R.: Strafrecht. Besonderer Teil II. Delikte gegen die Person und die Allgemeinheit. 10. vydání.
München: C. H. Beck, 2009, s. 55 – 56.
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vraždy je upraven v ustanovení § 75 rakouského trestního zákoníku. Jeho znění je
následující: „ Trestem odnětí svobody od deseti do dvaceti let nebo doživotím bude
potrestán ten, kdo jiného úmyslně usmrtí.“

78

Je pozoruhodné, že zákon neupravuje

kvalifikovanou skutkovou podstatu vraždy.
Usmrcení v afektu je následně upraveno v ustanovení v § 76 rakouského trestního
zákoníku a je nazváno „zabití“ (Totschlag – tj. obdobně jako v německém trestním
zákoníku). Pachatelem trestného činu zabití je ten, kdo se v obecně pochopitelném
silném citovém rozrušení nechal strhnout k usmrcení jiného.79 Trestní sazba tohoto
trestného činu je dána v rozmezí 5 až 10 let trestu odnětí svobody.
Trestný čin usmrcení na požádání (Tötung auf Verlangen) dle ustanovení § 77
trestního zákoníku80 je spáchán osobou, která jiného na jeho vážnou nebo naléhavou
žádost úmyslně usmrtí. Tento skutek se trestá trestem odnětí svobody v rozmezí
6 měsíců až 5 let trestu odnětí svobody. Jedná se o obdobu § 216 německého trestního
zákoníku včetně stejné trestní sazby, pouze s výjimkou toho, že německá právní
úprava požaduje, aby žádost o usmrcení byla výslovná, ale nikoliv naléhavá, jak
to požaduje rakouská verze.
Obdobně jako český trestní zákoník, i jeho rakouský protějšek upravuje trestný čin
„Účast na sebevraždě“ dle § 78 trestního zákoníku (Mitwirkung am Selbstmord),81
který není trestný v Německu. Tohoto trestného činu se dopustí pachatel, který jiného
k sebevraždě svede nebo mu k ní poskytne pomoc.
Závěrem dodám, že usmrcení dítěte matkou při porodu je rovněž trestné i dle
rakouského trestního zákoníku, konkrétně dle § 79 tohoto právního předpisu (Tötung

78

Přeloženo z originálu: „ Wer einen Andersen tötet, ist mit Freiheitsstrafe von zehn bis zu zwanzig
Jahren oder mit lebenslanger Freiheitsstrafe zu bestrafen.“
79
Originální znění v § 76 StGB: „ Wer sich in einer allgemein begreiflichen heftigen Gemütsbewegung
dazu hinreisen läst, einen anderen zu töten, ist mit Freiheitsstrafe von fünf bis zu zehn Jahren zu
bestrafen.“
80
Originální znění v § 77 StGB: „ Wer einen Andersen auf dessen ernstliches und eindringliches
Verlangen tret, ist mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren zu bestrafen.“
81
Originální znění v § 78 StGB: „ Wer einen Andersen dazu verleitet, sich selbst zu töten, oder ihm dazu
Hilfe leistet, ist mit Freiheitsstrafe von sechs bis zu fünf Jahren zu bestrafen.“
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eines Kindes bei der Geburt).82 Upozorňuji, že tuto skutkovou podstatu bychom
nenašli v německém trestním zákoníku (viz. kapitola 3. 1.). Pachatelem trestného činu
usmrcení dítěte při porodu je matka, která během porodu nebo později, pokud se ještě
nachází pod vlivem průběhu porodu, usmrtí své dítě. Rozdíl oproti české úpravě
najdeme ve výši trestní sazby, protože rakouská právní úprava je mírnější a upravuje
trest odnětí svobody „pouze“ ve výši 1 roku až 5 let. Dodám, že i rakouská verze
požaduje, aby matka usmrtila dítě pod vlivem průběhu porodu, tudíž i zde by se mělo
jednat o případy výjimečného rozpoložení matky, které má původ ve fyziologických
procesech vyvolaných porodem.

3.3 Slovensko
Vývoj trestního práva na Slovensku je obzvláště srovnatelný s vývojem v České
republice. Vzhledem k tomu, že obě země až do 31. 12. 1992 tvořily společný stát, platil
pro obě území trestní zákoník č. 140/1961 Sb. Tento trestněprávní předpis byl převzat
i po vzniku samostatného Slovenska. Rozdíl je však v počátku rektifikačních prací na
novém trestním zákoníku. Slovenská strana začala s tvorbou nového trestního
zákoníku roku 1999 a v roce 2005 byl přijat nový trestní zákoník č. 300/2005 Z.z.,
s účinností od roku 2006. Pro srovnání, český trestní zákoník byl přijat o čtyři roky
později.83
Co se týká usmrcení osoby, slovenský trestní zákoník upravuje pět trestných činů
trestajících pachatele, který usmrtil jiného člověka. Jedná se o úkladnou vraždu, vraždu
a vraždu novorozeného dítěte matkou, zabití a usmrcení.
Nejprve se budu věnovat trestnému činu vraždy, který je upraven v ustanovení § 145
slovenského trestního zákoníku.84 K tomuto lex generalis je upraven trestný čin vraždy,
který je lex specialis k obecné skutkové podstatě vraždy.

82

Originální znění v § 79 StGB: „ Eine Mutter, die das Kind während der Geburt oder solange sie noch
unter der Einwirkung des Geburtsvorgangs steht, tret, ist mit Freiheitsstrafe von einem bis zu fünf
Jahren zu bestrafen.“
83
Kratochvíl, V.: „Zrcadlo prvních třicetišesti…“ (paragrafů obecné části nového trestního zákona České
republiky – 2002). In: Trestněprávní revue, č. 1/ 2003, str. 1.
84
„ 1) Kto iného úmyselne usmrtí, potrestá sa odňatím slobody na pätnásť rokov až dvadsať rokov.
2) Odňatím slobody na dvadsať rokov až dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia slobody na doživotí sa
pachatel potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
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Oproti české právní úpravě, trestní odpovědnost na Slovensku nabývá osoba starší 14
let. Pachatelem vraždy však může být pouze fyzická osoba, což je stejná úprava jako
v České republice.
Ustanovení § 145 slovenského trestního zákoníku upravuje v odst. 1 základní skutkovou
podstatu, která se pak dále v odst. 2 a 3 rozvíjí do kvalifikovaných skutkových podstat.
Zastavím se pouze u vraždy z osobitého motivu dle § 145 odst. 2 písm. d) slovenského
trestního zákoníku. Osobitý motiv je upraven v § 140 slovenského trestního zákoníku,
kde je stanoveno, že se jedná o případy spáchání vraždy na objednávku (tato
objednávka nemusí být adresována konkrétní osobě nebo naopak adresátem může bát
i více osob), pomsty (resp. odplaty pachatele za předchozí jednání oběti), v úmyslu
zakrýt nebo ulehčit trestný čin, z rasového motivu nebo sexuálního motivu. Tato
kvalifikovaná skutková podstata je tedy poměrně široká a zahrnuje mnoho různých
jednání počínaje „nájemnými vrahy“ přes rasové vraždy až po vraždy se sexuálními
motivy.
Pro úplnost poukážu i na § 145 odst. 3 písm. a) slovenského trestního zákoníku, kde
se stanoví, že pachatel bude potrestán trestem odnětí svobody 25 let nebo doživotím,
pokud už byl za vraždu jednou potrestán. Jedná se tedy o recidivu, která je upravena
i v § 47 odst. 2 slovenského trestního zákoníku. V ustanovení § 47 jde však o obecnou
úpravu. Zde je zakotveno tzv. pravidlo „třikrát a dost“. Toto pravidlo funguje tak,
že pokud se pachatel dopustil trestného činu v tomto ustanovení taxativně
vymezeného potřetí, přičemž za svá dvě předchozí porušení zákona byl pravomocně
odsouzen, je mu při třetím spáchání některého ze zde uvedených trestných činů
udělen trest doživotního odnětí svobody. Postačuje, pokud je trestný čin spáchán jen
ve stadiu pokusu.

a) na dvoch osobách,
b) závažnejším spôsobom konania,
c) na chránenej osobe,
d) z osobitného motívu, alebo
e) v úmysle získať majetkový prospech.
3) Odňatím slobody na dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia slobody na doživotí sa pachatel potrestá,
ak spácha čin uvedený v odseku 1
a) a už bol za taký čin alebo za trestný čin úkladnej vraždy odsúdený,
b) v nebezpečnom zoskupení, alebo
c) za krízovej situácie.“
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I v těchto případech však soud může přistoupit k mimořádnému snížení trestu, který
však nesmí být nižší než 25 let. Tuto právní úpravu hodnotím jako poměrně přísnou,
nicméně je zřejmé, že kriminalita v rozmezí let 2009 – 2011 klesla na Slovensku
o 11,5%.85 Samozřejmě je nutno brát v úvahu, že na celkovou výši kriminality působí
mnoho faktorů a těžko ji může ovlivnit jen zakotvení přísnějších trestů v trestním
zákoníku. Z tohoto důvodu je těžké říci, nakolik nový slovenský trestní zákoník přispěl
k poklesu kriminality a zda vůbec nějakým způsobem přispěl k jejímu snížení. Toto je
ale spíše otázka sociologická než trestněprávní.
Slovenský trestní zákoník upravuje také institut úkladné vraždy, konkrétně v § 144
slovenského trestního zákoníku.86 I když je úkladná vražda uvedena před trestným
činem vraždy, je společensky závažnější a je v poměru speciality k vraždě. Rozdíl mezi
těmito dvěma trestnými činy je v jejich subjektivní stránce, protože ke spáchání vraždy
je třeba předem uvážené pohnutky.87 Jedná se tak o obdobné ustanovení jako vražd
po předchozím uvážení nebo s rozmyslem dle § 140 odst. 2 trestního zákoníku.
Pohnutka je definována jako vnitřní pocit pachatele, který pramení z jeho dlouhodobé
nespokojenosti s daným stavem, který ho vede k rozhodnutí tento stav změnit
a to i za cenu spáchání tohoto zvlášť závažného zločinu.88 Jinými slovy, na pachatele je
kladen požadavek, aby si předem trestný čin promyslel. Nezáleží však na délce této
úvahy, a proto může jít o několik minut, ale i týdnů či měsíců.

85

zdroj: http://www.minv.sk/?statistika-kriminality,[cit.2013-12-28].
„ 1) Kto iného úmyselne usmrtí s vopred uváženou pohnutkou, potrestá sa odňatím slobody na
dvadsať rokov až dvadsaťpäť rokov.
2) Odňatím slobody na dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia slobody na doživotí sa pachateľ potrestá,
ak spácha čin uvedený v odseku 1
a) a už bol odsúdený za trestný čin vraždy,
b) na dvoch osobách,
c) závažnejším spôsobom konania,
d) na chránenej osobe,
e) z osobitného motívu, alebo
f) v úmysle získať majetkový prospech.
3) Trestom odňatia slobody na doživotí sa pachatel potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
a) a už bol za taký čin odsúdený,
b) v nebezpečnom zoskupení, alebo
c) za krízovej situácie.“
87
Mašľanyová, D. et al.: Trestní právo hmotné. Všeobecná a osobitná časť. Plzeň: Aleš Čeněk, 2011, s. 203.
88
Tamtéž.
86
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Pokud srovnáme § 144 slovenského trestního zákoníku s § 140 odst. 2 českého
trestního zákoníku, vidíme, že slovenská právní úprava nerozlišuje mezi vraždou
s rozmyslem a vraždou po předchozím uvážení. Na první pohled se může jednat
o jednodušší řešení, prakticky ale musí soud brát v úvahu všechny okolnosti daného
případu a tím pádem bude slovenský soudce stejně jako jeho český kolega hodnotit,
nakolik bylo předchozí promyšlení vraždy podrobné a společensky nebezpečné.
Dalším trestným činem upravujícím smrt člověka je vražda novorozeného dítěte
matkou dle § 146 slovenského trestního zákoníku.89 Tak jako v českém trestním
zákoníku, i ve Slovenské republice se jedná o privilegovanou skutkovou podstatu
k trestnému činu vraždy. Pachatelem tohoto trestného činu může být pouze matka
novorozeného dítěte, jedná se tedy o konkrétní subjekt. Jiná osoba než matka
by se dopustila jiného trestného činu, než je vražda novorozeného dítěte matkou.
Trestní zákoník chrání život novorozeného dítěte. Z tohoto vyplývá, že dítě musí žít
alespoň krátkou dobu mimo tělo matky.90 Vzhledem k tomu, že Česká i Slovenská
republika měly společný federální soud a tím pádem i společnou judikaturu, lze k § 146
slovenského trestního zákoníku vztáhnout stejnou judikaturu, která se váže k § 142
českého trestního zákoníku. Patří sem například soudní rozhodnutí, na jehož základě
je zapotřebí doložit psychický stav matky, která usmrtila své dítě, znaleckým
posudkem znalce – porodníka.91 Stav matky musí být navíc vyvolaný samotným
porodem a nemůže se jednat o jinou psychickou poruchu (například vyvolanou
závislostí na omamných látkách).
Dalším trestným činem, který podle slovenského trestního zákoníku trestá usmrcení
člověka, je trestný čin zabití dle § 14792 a § 14893 slovenského trestního zákoníku.
89

„ Matka, ktorá v rozrušení spôsobenom pôrodom úmyselne usmrtí svoje novonarodené dieťa při
pôrode alebo hned po ňom, potrestá sa odňatím slobody na štyri roky až osem rokov.“
90
Mašľanyová, D. et al. Trestné právo hmotné. Všeobecná a osobitná časť. Plzeň: Aleš Čeněk, 2011, s. 203.
91
Rozhodnutí NS publikované pod R 25/1992 – I.
92
Originální znění: „ 1) Kto v úmysle spôsobiť ťažkú újmu na zdraví inému z nedbanlivosti spôsobí smrť,
potrestá sa odňatím slobody na sedem rokov až desať rokov.
2) Odňatím slobody na deväť rokov až dvanásť rokov sa pachatel potrestá, ak spácha čin uvedený
v odseku 1
a) na chránenej osobe, alebo
b) z osobitného motívu.
3) Odňatím slobody na dvanásť rokov až pätnásť rokov sa pachatel potrestá, ak spácha čin uvedený
v odseku 1
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Na rozdíl od české úpravy se ve slovenské verzi jedná pouze o usmrcení z nedbalosti,
nikoliv z úmyslu. Slovenská právní úprava upravuje navíc nedbalostní usmrcení
člověka ve dvou samostatných ustanoveních a to tak, že v § 147 trestá pachatele, který
chtěl poškozenému způsobit těžkou újmu na zdraví, ale usmrtil ho z nedbalosti
a v § 148 slovenský trestní zákoník trestá pachatele, který chtěl své oběti ublížit, ale
v konečném důsledku ji usmrtil z nedbalosti.
Čtenář se znalostí českého trestního práva hned při zkoumání slovenské právní úpravy
zpozorní, jelikož to, co naši sousedé označují za základní skutkovou podstatu,
je v České republice kvalifikovaná skutková podstata k trestnému činu těžké ublížení
na zdraví (srov. § 145 odst. 3 trestního zákoníku) a kvalifikovaná skutková podstata
k trestnému činu ublížení na zdraví (srov. § 146 odst. 4 trestního zákoníku). Dle
literatury opravdu slovenský zákonodárce při tvorbě nového trestního zákoníku
vytvořil z kvalifikovaných skutkových podstat ublížení na zdraví a těžkého ublížení
na zdraví dvě nové skutkové podstaty uvedené v §§ 147 a 148 slovenského trestního
zákoníku.94 S těmito dvěma trestnými činy souvisí trestný čin usmrcení dle § 149
slovenského trestního zákoníku, který rozeberu v následujícím odstavci.
Trestný čin usmrcení dle § 149 slovenského trestního zákoníku 95 se od předchozího
zabití odlišuje tím, že pachatel v tomto případě neměl v úmyslu usmrtit jiného nebo
a) závažnejším spôsobom konania,
b) ako člen nebezpečného zoskupenia, alebo
c) za krízovej situácie.“
93
Originální znění: „ 1) Kto v úmysle ublížiť na zdraví inému z nedbanlivosti spôsobí smrť, potrestá sa
odňatím slobody na tri roky až osem rokov.
2) Odňatím slobody na päť rokov až desať rokov sa pachatel potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
a) na chránenej osobe, alebo,
b) z osobitného motívu.
3) Odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť rokov sa pachatel potrestá, ak spácha čin uvedený
v odseku 1
a) závažnejším spôsobom konania,
b) ako člen nebezpečného zoskupenia, alebo,
c) za krízovej situácie.“
94
Baláž, P.: Trestné právo hmotné: všeobecná a osobitná časť. 1. vydání. Bratislava: Veda, 2005, s. 210.
95
Originální znění: „1) Kto inému z nedbanlivosti spôsobí smrť, potrestá sa odňatím slobody až na tri
roky.
2) Odňatím slobody na dva roky až päť rokov sa pachatel potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
a) závažnejším spôsobom konania, alebo
b) na chránenej osobe.
3) Odňatím slobody na štyri roky až desať rokov sa pachatel potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
na dvoch alebo vícerých osobách preto, že hrubo porušil predpisy o bezpečnosti práce alebo dopravy
hygienické predpisy.
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mu způsobit těžkou újmu či ublížení na zdraví. I přesto však pachatel osobu usmrtil
z nedbalosti. Tento trestný čin se bude týkat zejména usmrcení při dopravní nehodě
a svou povahou se jedná o obdobnou úpravu jako usmrcení z nedbalosti dle § 143
trestního zákoníku.
Když se vrátím ke slovenské právní úpravě a porovnání trestného činu zabití
a usmrcení, odlišení najdeme právě v úmyslu pachatele. U zabití úmysl pachatele totiž
směřoval k útoku na člověka, ale úmyslem nebylo člověka usmrtit, ale naopak mu
způsobit „pouze“ ublížení na zdraví nebo těžkou újmu na zdraví. Pachatel tedy
nezamýšlel smrt člověka, avšak dokázal si tento následek představit nebo s ním
alespoň měl a mohl být srozuměn.96
Závěrem se zastavím u pojmu „těžká újma“, který je dle § 123 odst. 3 slovenského
trestního zákoníku vykládán jako vážná porucha zdraví nebo vážné onemocnění jako
například zmrzačení, ztráta nebo podstatné snížení pracovní způsobilosti, ochromení
údu, ztráta nebo oslabení funkce smyslového ústrojí, poškození důležitého orgánu,
zohyzdění, vyvolání potratu nebo usmrcení plodu, mučivé útrapy nebo porucha zdraví
trvající delší dobu (dle § 123 odst. 4 slovenského trestního zákoníku se delší dobou
myslí pracovní neschopnost po dobu minimálně čtyřiceti kalendářních dnů).
Obdobnou cestou ke stanovení těžké újmy na zdraví se vydal i český zákonodárce,
když v ustanovení § 122 odst. 2 trestního zákoníku stanovil taxativním výčtem,
co se rozumí těžkou újmou na zdraví (zmrzačení, zohyzdění, ochromení údu, ztráta
důležitého orgánu, delší dobu trvající porucha zdraví atd.). Judikatura pak blíže určuje
jednotlivé případy, které mají být posuzovány jako těžká újma na zdraví. 97 Vzhledem
k tomu, že judikatura pochází zejména z 60. až 70. let 20. století, lze ji dle historického
výkladu vztáhnout i na slovenský trestní zákoník, a tak by se ani současná rozhodovací
praxe neměla příliš odlišovat.
4) Rovnako jako v odseku 3 sa pachatel potrestá, ak v súvislosti so svojím zaměstnáním, povolaním,
postavením alebo funkciou alebo jako vodič dopravného prostriedku spôsobí v stave vylučujúcom
spôsobilosť vykonávať takú činnosť, ktorý si privodil vplyvom návykovej látky, inému z nedbanlivosti
smrť.
5) Odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť rokov sa pachatel potrestá, ak činom uvedeným
v odseku 4 spôsobí z nedbanlivosti smrť dvoch viacerých osôb.“
96
Ivor, J.: Trestné právo hmotné. 2. osobitná časť. 1. vydání. Bratislava: IURA EDITION, 2006, s. 40.
97
Jelínek, J.a kol.: Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou. 1. vydání. Praha: Leges,
2009, s. 1216.
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3.4 Velká Británie
Vražda je ve Velké Británii definována jako „neoprávněné usmrcení jiného člověka,
který je pod královninou ochranou, ve zřejmém nebo předpokládaném zlém úmyslu.“98
Neoprávněně se dle britského práva myslí bez právního omluvitelného důvodu. Člověk
je chápán jako živá lidská bytost. Judikatura řešila, jestli je usmrcení ještě
nenarozeného dítěte tako vraždou.99 Nejvyšší soud se v tomto případě zabýval
otázkou, zda pachatel, který napadl svou těhotnou manželku, bude uznán vinným
z vraždy jejich nenarozeného dítěte. Co se týče samotného případu, žena napadení
přežila, ale dítě po předčasném porodu zemřelo. Jako důvod smrti bylo předčasné
narození v důsledku násilného napadení matky. Soud dospěl k názoru, že dítě v lůně
matky dle anglického práva není ještě samostatnou osobou. Dodal, že dokud dítě
nebylo narozeno živé a nezískalo samostatnou existenci, nemůže být považováno
za oběť vraždy. V podstatě se jedná o obdobnou úpravu, jakou nalezneme i ve státech
zde zmíněných, kde se pachatel může dopustit vraždy pouze na živém člověku, tedy
jen na již narozeném dítěti.
Pojmem „pod královninou ochranou“ rozumíme případy, kdy voják ve válce usmrtí
nepřítele.100 O vraždu se v tomto případě nejedná, jelikož cizí voják jako nepřítel není
pod královninou ochranou. Tento princip je běžně upraven v mezinárodním právu
veřejném, resp. v humanitárním právu, kde zabití „kombatanta“ v boji není
považováno za usmrcení člověka ve smyslu trestního zákoníku.
Aby šlo o trestný čin vraždy dle britského právního řádu, musí se pachatel usmrcení
člověka dopustit s úmyslem zavraždit nebo s úmyslem způsobit smrtelnou tělesnou
újmu. V dokazování je zapotřebí přímý důkaz úmyslu pachatele a ne pouze
předpoklad, že jeho jednání mohlo vést k usmrcení člověka. Z pohledu českého práva
se jedná o vyžadování přímého úmyslu. Není nezbytné, aby úmysl pachatele směřoval
k usmrcení určité osoby, ale může směřovat i k okruhu neurčitých osob, jak je tomu

98

Originální znění: „ An unlawful kiling of another human being under the Queen’s peace with malice
aforethought express or implied.“
99
Case Attorney General’s Reference No. 3 of 1994.
100
Archbold, J. F.: Archbold Criminal Pleading, Evidence and Practise. Sweet & Maxwell, 1999.
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například u bombového útoku. Jiná právní úprava by samozřejmě způsobovala právní
mezeru v zákoně.101
Dalším případem usmrcení člověka je neúmyslné zabití, kdy osoba usmrtí jiného
z nedbalosti. Britské právo rozlišuje dva případy neúmyslného zabití, konkrétně
usmrcení způsobené hrubou nedbalostí pachatele a usmrcení způsobené bezprávním
nebo nebezpečným jednáním pachatele. K určení usmrcení z hrubé nedbalosti
judikatura určila čtyř – stupňový test,102 který je následující:
-

existovala zvláštní povinnost pečovat o poškozeného (zvláštní povinnost
pečovat o jiného existuje, když je předvídatelná, ospravedlnitelná a přiměřená.
Tato povinnost může vyvstat například ze zaměstnaneckého poměru nebo
z předchozího neoprávněného jednání),

-

tato povinnost byla porušena (porušení se posuzuje podle objektivních kritérií,
tudíž podle toho, co by udělala jiná osoba ve stejném postavení),

-

je zde příčinná souvislost mezi porušením povinnosti a smrtí poškozeného,

-

porušení povinnosti musí být charakterizováno jako hrubá nedbalost
(to se bude posuzovat podle povahy jednání).103

Zvláštností britského trestního práva je právní úprava tzv. „vraždy v rodině“.104 Jedná se
o trestný čin, při kterém dojde k usmrcení dítěte (tím se rozumí osoba do 16 let věku)
nebo zranitelné dospělé osoby. Mezi další podmínky patří smrt dítěte nebo zranitelné
dospělé osoby způsobená jiným členem domácnosti, dále, že smrt osoby byla
způsobena protiprávním jednáním nebo omisivně (tedy pachatel věděl nebo měl vědět
o možném usmrcení osoby, ale i přesto nepodnikl nezbytné kroky k zabránění tomuto
následku) a že smrt nastala v důsledku okolností, které pachatel mohl nebo měl
předvídat. Tento trestný čin se tedy vztahuje na případy, kdy rodič bude zodpovědný
za smrt svého dítěte nebo kdy člen rodiny bude zodpovídat za usmrcení například
staršího člena rodiny, o kterého měl povinnost pečovat. V praxi se může jednat
i o případy domácího násilí.
101

Tamtéž.
Case of R v Adomako (1994) 3 All ER 79.
103
Crown Prosecution Service. Homicide: Murder and Manslaughter, [ online ]. 2010 [ cit. 2014-01-05].
Dostupné z http://www.cps.gov.uk/legal/h_to_k/homicide_murder_and_manslaughter/#content.
104
Section 5 of the Domestic Violence, Crime and Victims Act 2004.
102
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4 Euthanasie
S institutem vraždy velice úzce souvisí problematika euthanasie. Jedná se o téma
kontroverzní, které se netýká pouze trestněprávní problematiky nebo právního odvětví
celkově, ale ovlivňuje jej i morálka a náboženství společnosti. Většina států světa
v současné době institut euthanasie nepovoluje a tím pádem se jedná o úmyslnou
mezeru v zákoně.
Jak se však společnosti vyvíjí, mění se také zažité chápání a pohled na otázku
euthanasie. Pokud v dnešní době společnost euthanasii odmítá, je pravděpodobné,
že za nějakých 50 let bude pohled společnosti jiný. Euthanasie souvisí nejenom
s trestným činem vraždy, ale i s účastí na sebevraždě. Některé státy již přistoupily
k právní legalizaci euthanasie, v některých státech je toto téma stále tabu. Považuji
za vhodné se v této práci euthanasii krátce věnovat a odpovědět na otázku, zda by její
úpravu bylo možné zakotvit také v České republice.
Slovo euthanasie pochází z řečtiny a skládá se ze slov „eu“ (=dobře) a „thanatos“
(=smrt). Tento pojem lze přeložit jako „bezbolestnou smrt“. 105
Euthanasie se dělí na pasivní a aktivní, dle dalšího dělení rozlišujeme euthanasii
dobrovolnou a nedobrovolnou. Aktivní euthanasii vymezujeme jako jednání, kdy
je aktivně zapříčiněna smrt člověka a to například podáním medikamentů. Naopak
pasivní euthanasie je situace, kde povinný (lékař, pečovatel atd.) přestane o člověka
pečovat a takto ho usmrtí (např. nepodáváním potřebných léků nezbytných pro život
osoby).
Další dělení, které jsem uvedla, rozlišuje euthanasii na dobrovolnou a nedobrovolnou.
O dobrovolnou euthanasii se jedná v případě, kdy osoba sama požádá o ukončení
svého života. Většinou jde o odmítnutí další léčby, podávání medikamentů, odpojení
od přístrojů nezbytných pro život atd. Některé právní řády upravují i předběžný
souhlas s odepřením lékařské péče. Nedobrovolná euthanasie je naopak případ, kdy
pacient již nemůže vyslovit svůj názor a jiná osoba (lékař) nebo okruh jiných osob

105

Vozár, J.: Eutanázia, právne aspekty. Pezinok: Formát, 1995, str 21.
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(blízká rodina) rozhodne nebo požádá o předčasné ukončení života pacienta. V praxi
však nemusí jít o euthanasii, která je proti vůli pacienta, protože kdyby tento člověk
byl schopen, možná by sám projevil souhlas.106
S euthanasií souvisí mnoho pro a proti. Stěžejní argument proti legálnímu zavedení
je především možnost jejího zneužití, kdy se někdo může svévolně rozhodnout ukončit
život pacienta, aby například získal majetkový prospěch.
V další řadě se předčasné dobrovolné ukončení života může dostat do rozporu
s náboženstvím. Zde je podle nutné se zmínit o tom, že záleží na náboženském
postavení určité země. Budu – li se držet jen křesťanské Evropy, například státy
s vysokým počtem věřících a hlubokým náboženským cítěním jako jsou státy jižní
Evropy nebo Polsko či Slovensko by jen stěží přistoupily na legalizaci euthanasie už jen
pro její rozpor s náboženskými tradicemi a náboženskými principy. Naopak liberální
země, kterou je v Evropě tradičně Nizozemí, euthanasii již legalizovalo.
Nejde tudíž o nemožnost euthanasii praktikovat, avšak spíše o postoj daného státu.
Dalším problémem ukončení života může být i lékařské hledisko, jelikož euthanasie
je ve své podstatě proti Hippokratově přísaze.107
Co se týče zastánců euthanasie, ti nejčastěji argumentují tím, že udržování člověka při
životě za každou cenu je nedůstojné a je to v rozporu s lidským právem člověka
na důstojný život. K tomuto uvádím i rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva
Pretty vs. Velká Británie108, kterému se budu podrobněji věnovat v následujícím
odstavci.
K dalším argumentům svědčícím pro zavedení euthanasie patří možnost člověka
svobodně rozhodnout o svém životě a projevit tak autonomii své vůle. Pro zavedení
euthanasie lze argumentovat i faktem, že udržovat nevyléčitelného pacienta
na přístrojích je neohleduplné vůči ostatním lidem, protože prostředky, které jsou
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Tamtéž.
„ Lékařské úkony budu konat v zájmu a ve prospěch nemocného, dle svých schopností a svého
úsudku. Vystříhám se všeho, co by bylo ke škodě a co by nebylo správné. Nepodám nikomu smrtící
prostředek, ani kdyby mne o to kdokoli požádal, a nikomu také nebudu radit (jak zemřít).“ [ cit. 2014-0106]. Dostupné z http://www.clkuo.cz/dokumenty/prolekare/hippokratova_prisaha.htm.
108
Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ze dne 29. 2. 2002 Pretty vs. Spojené království.
107
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vynakládány na péči o něj, by mohly být využity například na léčbu rakoviny jiných
osob, které ještě mají šanci na návrat do života.

4.1 Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ze dne 29. 2. 2002
Pretty vs. Spojené království
V následující podkapitole se zaměřím na významný rozsudek Evropského soudu pro
lidská práva Pretty vs. Velká Británie. Navrhovatelka, paní Diane Pretty byla od svých
43 let postižena nemocí motorických nervů. Kvůli tomuto postižení trpěla
ochabováním svalů ovládaných vůlí a takto ztrácela schopnost ovládat své končetiny.
Toto onemocnění bylo nevyléčitelné a ke smrti pacienta dochází u této nemoci
udušením kvůli slabosti dýchacích svalů.
Navrhovatelka si tak přála rozhodnout o svém životě a předem ho ukončit. Dle
anglického práva je však účast na sebevraždě, která byla nezbytná k ukončení života
pacientky, trestná. Právní zástupce navrhovatelky se obrátil na úřad pro veřejné stíhání
se žádostí o záruku, že manžel navrhovatelky nebude trestně stíhán za pomoc
k sebevraždě své manželky. Tento orgán žádost odmítl s odůvodněním, že nemá
pravomoc tuto záruku vydat. Navrhovatelka se posléze obrátila k soudu, aby toto
odmítnutí přezkoumal, avšak justice nevyhověla její žádosti a byla zamítnuta
i Sněmovnou lordů. Navrhovatelka se tak obrátila k Evropskému soudu pro lidská
práva.
V momentě, kdy byl případ posuzován Evropským soudem pro lidská práva, již byla
navrhovatelka ochrnutá od hlavy dolů a nemohla se srozumitelně vyjadřovat i přesto,
že její intelekt byl stále v normálním stavu. Smrt člověka postiženého tímto
onemocněním je značně nedůstojná a náročná nejen pro pacienta, ale i pro jeho okolí.
V tomto řízení navrhovatelka prohlašovala, že zákaz asistované sebevraždy je proti
článkům 2, 3, 8, 9 a 14 Úmluvy na ochranu lidských práv a základních svobod. Soud
dovodil, že čl. 2 Úmluvy109 poskytuje právo na život a nelze z něj výkladem dovozovat,
že by toto právo mohlo být posuzováno i negativně. Dle soudu nelze z článku 2
Úmluvy dovodit, že by měl člověk právo na smrt. Toto stanovisko je dle soudu
109

„Právo každého na život je chráněno zákonem“
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i v souladu s Doporučením č. 1418 (1999) Parlamentního shromáždění Rady Evropy
o ochraně práv a důstojnosti nevyléčitelně nemocných a umírajících („Charta
umírajících“). Soud tak neshledal, že by zákaz asistované sebevraždy byl v rozporu
s čl. 2 Úmluvy.
Dalším argumentem stěžovatelky bylo, že zákaz asistované sebevraždy je v rozporu
s čl. 3 Úmluvy a že utrpení, kterému musí stěžovatelka čelit, je v rozporu s čl. 3
Úmluvy.110Soud došel k závěru, že toto ustanovení je určeno k ochraně osob před
špatným zacházením státu a jeho orgánů. Jedná se tedy o negativní povinnost státu
zdržet se chování, které by bylo na újmu občanům. Dále soud své rozhodnutí
odůvodnil tím, že čl. 3 Úmluvy slouží k zákazu použití smrtící síly nebo jiného chování
a neposkytuje jednotlivcům nárok, aby od státu požadovali povolení nebo usnadnění
smrti. Soud dovodil, že ani čl. 3 Úmluvy nebyl v tomto případě porušen.
Argumentem stěžovatelky bylo taktéž porušení čl. 8 Úmluvy.111 Navrhovatelka tvrdila,
že součástí jejího práva je i právo rozhodovat o vlastním těle a o tom, co se s ním stane.
Toto právo by mělo zahrnovat i právo samostatně si určit, jak člověk zemře a jak
si svoji smrt načasuje. Soud stanovil otázku tak, že stěžovatelce bylo bráněno, aby si
sama rozhodla, zda se chce vyhnout nedůstojnému konci svého života ve smyslu čl. 8
odst. 1 Úmluvy a jestli odepření tohoto rozhodnutí je zásahem do soukromého života
navrhovatelky.
Soud odkázal na judikaturu, ve které je uvedeno, že zásah do práva dle čl. 8 Úmluvy je
oprávněný tehdy, pokud je v souladu se zákonem, sleduje jeden nebo několik cílů,
které jsou legitimní a je nezbytný v demokratické společnosti. Soud dovodil, že prvé
podmínky jsou splněny a je třeba jenom určit, jestli tady byla nezbytnost zasahování
do navrhovatelčina práva. Dle použitelné soudní praxe Evropského soudu pro lidská
práva se čl. 8 Úmluvy vykládá tak, že při rozhodování o zásahu nezbytném
v demokratické společnosti soud přihlíží ke skutečnosti, jestli je ponechána určitá míra
diskrece vnitrostátnímu orgánu, protože státy mají právo regulovat činnosti škodlivé
pro život a bezpečnost osob prostřednictvím své trestněprávní úpravy.
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„Nikdo nesmí být mučen nebo podroben nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestu.“
„Každý má právo na respektování svého soukromého a rodinného života, obydlí a korespondence.“

59

Soud ve svém odůvodnění pokračoval v tom smyslu, že záleží na každém státu, jak
vyhodnotí rizika spojená s institutem asistované sebevraždy, jejího zneužití a následně,
jestli institut asistované sebevraždy zakotví do svého právního řádu a legalizuje jej
nebo ho naopak zakáže. Soud dospěl k závěru, že samotný institut asistované
sebevraždy není nepřiměřený a že není ani nepřiměřené odmítnutí britského úřadu dát
předem záruku, že proti manželovi navrhovatelky nebude vedeno trestní stíhání. Soud
tak neshledal porušení čl. 8 Úmluvy.
Dalším probíraným ustanovením byl čl. 9 Úmluvy.112 Navrhovatelka tvrdila, že došlo
k porušení jejího práva na svobodu myšlení, svědomí a náboženského vyznání. Soud
tuto argumentaci odmítl, jelikož se podaná stížnost nevztahuje k určité formě
náboženského vyznání nebo přesvědčení ve smyslu, který je chráněn dle čl. 9 odst. 1
Úmluvy, a tím pádem nedošlo k porušení tohoto článku.
Posledním argumentem bylo porušení čl. 14 Úmluvy.113 Navrhovatelka stížnosti došla
k závěru, že ona jako nemohoucí osoba je diskriminována proti ostatním plně
mobilním osobám tím, že nemůže spáchat sebevraždu, protože jí to neumožňuje její
zdravotní stav. Takto je nucena k tomu, aby jí někdo asistoval ke spáchání sebevraždy.
Soud se však postavil proti této námitce se slovy, že zakotvení zákonné výjimky pro
osoby, které nejsou způsobilé spáchat sebevraždu, aby tělesně handicapovaným mohlo
být beztrestně asistováno k jejich sebevraždě, by bylo proti ochraně života a zvýšilo
by zneužívání. Soud tedy neshledal, že by čl. 14 Úmluvy byl porušen a stížnost
navrhovatelky byla zamítnuta.
Toto soudní rozhodnutí bývá označováno jako rozhodnutí chránící lidská práva, etický
a morální základ, náboženské hodnoty, na kterých je Evropa založena a zároveň
respektuje i chování lékařů v souladu s Hippokratovou přísahou.114 Evropský soud pro
lidská práva se evidentně snaží respektovat rozdílnost států a jejich postoj k euthanasii.
Osobně zastávám názor, že jde o nekonfliktní postoj dávající státům možnost
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„Každý má právo na svobodu myšlení, svědomí a náboženského vyznání.“
„Užívání práv a svobod přiznaných touto Úmluvou musí být zajištěno bez diskriminace založené na
jakémkoliv důvodu, jako je pohlaví, rasa, barva pleti, jazyk, náboženství, politické nebo jiné smýšlení,
národnostní nebo sociální původ, příslušnost k národnostní menšině, majetek, rod nebo jiné postavení.“
114
Matochová, S.: Otázka eutanazie z pohledu judikatury Evropského soudu pro lidská práva.
Zdravotnické právo v praxi, č. 2, 2006, str. 24 – 28.
113
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legalizovat euthanasii nebo se naopak postavit proti ní. Vzhledem k tomu, že Evropa je
složena z mnoha národů, je třeba respektovat jejich cítění a nevnucovat jim cizí názor.
Na základě probíraného rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva má každý stát
svobodu si sám rozhodnout o osudu citlivých otázek. Jiný přístup by pravděpodobně
způsobil názorové roztržky.

4.2 Právní úprava euthanasie v zahraničí
4.2.1

Nizozemí

Nizozemí bylo první zemí na světě, která se rozhodla postavit euthanasii na legální
úroveň. Stalo se tomu tak v roce 2001 schválením zákona o kontrole ukončení života
na žádost a kontrole asistovaných sebevražd. Na základě této právní normy však
nedochází k úplné legalizaci euthanasie, ale jen k částečné a to za určitých podmínek.
Právní úprava obecně totiž chápe euthanasii a asistovanou sebevraždu jako trestný čin.
Výjimka z této úpravy je zakotvena v § 293 odst. 2 a § 294 zákona o kontrole ukončení
života na žádost a o kontrole asistovaných sebevražd,115 kde se stanoví, že lékaři nejsou
za provedenou euthanasii nebo asistovanou sebevraždu za splnění zákonných
podmínek odpovědní.
Tyto podmínky jsou následující: v prvé řadě jde o oznamovací povinnost o vykonání
euthanasie nebo asistované sebevraždy místně příslušnému patologovi, za druhé jde
o prokázání, že byly splněny zákonné podmínky řádné péče.
Aby se lékař nedopustil trestného činu, ale pouze legálního lékařského zákroku, musí
být bezpochyby přesvědčen, že pacient učinil dobrovolnou a náležitě zváženou žádost
zemřít. Dále musí být lékař přesvědčen, že pacientovo utrpení je neúnosné a bez
vyhlídky na zlepšení stavu pacienta. Lékař je zodpovědný za informovanost pacienta
o jeho stavu a o jeho vyhlídkách do budoucna. Zároveň musí lékař i pacient společně
dospět k závěru, že neexistuje jiné rozumné řešení týkající se pacienta. Dále je lékař
115

Znění § 293 (Ukončení života na žádost/euthanasie) je následující:
„1. Kdo úmyslně ukončí život jiného na jeho výslovné a vážné přání, bude potrestán trestem odnětí
svobody až na dvanáct let nebo peněžním trestem páté kategorie.
2. Skutek uvedený v prvním odstavci není trestný, jestliže se jej dopustil lékař, který při něm splnil
požadavky na svědomitost ustanovené článkem 2 zákona o prověřování ukončení života na požádání a
pomoci při sebeusmrcování, a toto sdělil příslušnému patologovi v souladu s § 7, odstavcem 2 zákona o
pohřebnictví.“
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povinen konzultovat stav pacienta alespoň s jedním nezávislým lékařem. Na závěr
je lékař povinen ukončit život pacienta v řádné lékařské péči a zachovat pacientovu
důstojnost. Všechny tyto podmínky musejí být splněny kumulativně.
Proti zneužití institutu euthanasie a asistované sebevraždy vyžaduje nizozemská
právní úprava, aby lékař provádějící ukončení života na žádost pacienta sepsal
formulář za účelem ověření, zda dodržel kritéria řádné péče. Nezbytné je, aby patolog
vypracoval zprávu, ve které uvádí, že pacientova smrt nastala z nepřirozené příčiny.
Tato zpráva je následně postoupena státnímu zastupitelství, které uděluje souhlas
s pohřbem těla zemřelého. Zprávy ošetřujícího lékaře a patologa jsou pak doručeny
místně příslušné Regionální komisi pro kontrolu euthanasie. V příloze musí být
uvedeno stanovisko vyjádření nezávislého lékaře a písemná žádost pacienta
o usmrcení.
Dle nizozemské právní úpravy je možno žádost o usmrcení učinit i předem. Toto tzv.
prohlášení vůle v předstihu je upraveno v článku 2 zákona o kontrole ukončení života
na žádost a o kontrole asistovaných sebevražd, kde se stanoví, že tato žádost může být
podána jen pacienty staršími 16 let. Z logiky věci vyplývá, že žádost učiněná předem
je vhodná zejména pro pacienty, kteří s později ocitnou ve stavu, kdy již nebudou
schopni vyjádřit svoji vůli k ukončení života. Žádost o euthanasii může být učiněna
písemně, ale i ústní formou.
Ani právní úprava Nizozemska však není plně liberální a na žádost o euthanasii není
zakotven žádný právní nárok. Naopak, vždy je na zvážení lékaře, jestli nakonec
k euthanasii přistoupí. Pokud nebyly naplněny zákonné podmínky, lékař euthanasii
vykonat nesmí, ostatně to již bylo uvedeno výše. Pokud zákonné podmínky splněny
byly, i zde je stále pouze na lékařském uvážení, zda k euthanasii nakonec přistoupí.
Samozřejmě by se však nemělo jednat o libovůli. Lékař nesmí pacienta nechat trpět
nebo umírat v nedůstojných podmínkách. Jedná se spíše o „brzdu“, kdy lékař může
zabránit pacientově vůli spáchat sebevraždu, i když pacientův stav není terminální.
Nizozemský právní řád upravuje i euthanasii nezletilých osob. Nezletilci jsou rozděleni
do dvou skupin. První skupinou jsou osoby ve věku 16 – 18 let, které jsou oprávněny
učinit svou žádost o usmrcení předem. K uvedeným zákonným podmínkám zde
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přistupuje

požadavek,

že

rodič
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zahrnut

do rozhodovacího procesu, avšak jeho souhlas není vyžadován. Ve druhé skupině
se nacházejí mladiství ve věku 12 až 16 let, u kterých je souhlas rodiče nebo jiného
zákonného zástupce vyžadován.116
Zda je euthanasie prováděna způsobem, který je v souladu se zákonem, mají za úkol
kontrolovat regionální komise pro kontrolu euthanasie. Tyto úřady vypracovávají svá
stanoviska ke všem žádostem o euthanasii a současně mohou každý případ
konzultovat s příslušným lékařem. Pokud komise dojde k závěru, že byla porušena
některá ze zákonných podmínek pro výkon euthanasie, předá věc státnímu zástupci
a regionálnímu inspektorovi zdraví.
V souvislosti s ojedinělostí legalizace euthanasie vyvstává myšlenka, jestli i občané
jiných států mohou vyhledat pomoc nizozemských lékařů a následně využít
benevolentní právní úpravy a podat žádost o usmrcení. Právní úprava se k této
možnosti nestaví odmítavě a nezakazuje provádění euthanasie na občanech cizích
států. Je však nezbytné, aby pacient byl léčen lékařem po delší dobu. Lékař potom
může posoudit stav pacienta a oprávněnost euthanasie.117
4.2.2 Belgie
Belgie se řadí mezi další země, kde byla legalizována euthanasie. Legalizace byla
provedena zákonem o euthanasii z roku 2002. Právní úprava je obdobná nizozemské
verzi, kdy je zaručena beztrestnost lékařů, kteří provádějí euthanasii na žádost
pacienta a po splnění zákonných podmínek, jinak se dotyčná osoba dopustí trestného
činu. Možnost udělit souhlas s euthanasií předem je také upravena stejně jako
v případě Nizozemska.
K zákonným podmínkám opravňujícím výkon euthanasie dle čl. 3 zákona o euthanasii
patří, že pacient musí být způsobilý a vědomý učinit souhlas s euthanasií, pacient musí
vyjádřit svůj souhlas způsobem dobrovolným, náležitě závažným a opakovaným a bez
jakéhokoliv nátlaku. Dále se pacient musí nacházet v situaci, kdy je jeho zdravotní stav
116

Zdroj: http://aktualne.centrum.cz/zahranici/evropa/clanek.phtml?id=796505.(Od roku 2002 podalo
žádost o usmrcení 5 pacientů ve věku 12 až 16 let.)
117
Pejchalová – Grünwaldová, V.: Euthanasie a pomoc při sebevraždě. 2005, str. 18 – 22.
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beznadějný, a kdy se nachází ve stavu neustálého a neúnosného utrpení fyzického
nebo psychického, které nemůže být zmírněno, a které je výsledkem nahodilé nebo
dlouhodobě závažné a nevyléčitelné nemoci. K těmto podmínkám dále přistupuje
podmínka písemného vyhotovení žádosti pacienta, která musí být pacientem osobně
sepsaná, datovaná a podepsaná. Pokud pacient není schopen psát, žádost
je vyhotovena za přítomnosti lékaře a osoby vybrané pacientem. Tato osoba však nesmí
mít žádný zájem na smrti pacienta. Hotová žádost musí být založena do pacientovy
zdravotní dokumentace.
V případech, kdy se pacient rozhodne vzít svoji žádost zpět, tak může učinit kdykoliv.
Obdobně jako nizozemská právní úprava, i belgická vyžaduje, aby lékař prodiskutoval
s pacientem jeho zdravotní stav, možnost euthanasie, způsoby léčby nebo paliativní
léčbu. Lékař musí s pacientem dospět k závěru, že není jiné alternativy a lékař musí být
přesvědčen o tom, že pacientova žádost je zcela dobrovolná.
Právní úprava dále vyžaduje vyhotovení zprávy jiným nezávislým lékařem k posouzení,
zda jsou naplněny všechny podmínky k provedení euthanasie. Tento druhý lékař
je povinen přezkoumat pacientův zdravotní stav a nevyhnutelnost smrti pacienta.
V případě, že má ošetřující lékař pochybnosti o terminálním stavu pacienta a domnívá
se, že pacient má ještě šanci na uzdravení nebo že mu nehrozí blízká a nedůstojná
smrt, má tento lékař povinnost požádat druhého nezávislého lékaře o vyjádření
se ke stavu pacienta. Je třeba, aby pacient byl vyrozuměn o všech podniknutých
krocích a byl obeznámen s lékařskými zprávami.
Časté případy výkonu euthanasie se budou logicky vyskytovat u pacientů ležících
v bezvědomí a tím pádem neschopných učinit žádost o euthanasii. V těchto případech
může žádost na místo pacienta učinit jiná osoba, která do žádosti uvede, že pacient
není schopen formulovat vlastní písemnou žádost a zároveň uvede důvody, proč tomu
tak je.

Tato žádost učiněná jinou osobou než pacientem musí být sepsána

za přítomnosti lékaře, jehož jméno se do žádosti uvede. Pacient může rovněž předem
určit osoby, které v budoucnu budou moci vyjádřit souhlas s euthanasií, pokud tento
pacient svého vlastního prohlášení již nebude schopen. Platnost předchozího
prohlášení je 5 let.
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I belgická právní úprava dle čl. 14 zákona o euthanasii neukládá lékaři povinnost
provést euthanasii, ale ponechává mu možnost uvážení.
Výkon euthanasie je velmi citlivá věc, která se neobejde bez pečlivé kontroly. Kontrola
začíná lékařem vyplněným formulářem, který je pak odeslán Federální komisi pro
kontrolu a hodnocení. Komise formulář přezkoumá a do dvou měsíců vydá své
rozhodnutí, ve kterém uvede, jestli provedená euthanasie byla v souladu se zákonnými
podmínkami. Pokud by komise zjistila, že lékař nebyl oprávněn k provedení
euthanasie, podala by podnět příslušnému státnímu zastupitelství. Takové rozhodnutí
ale musí být schváleno dvoutřetinovou většinou rozhodující komise.118
Závěrem dodám, že v prosinci 2013 prošla belgickým senátem novela zákona
o euthanasii, podle které by měly mít možnost podat žádost o usmrcení i děti, resp.
jejich rodiče. Bude – li změna schválena i dolní komorou, bude se jednat o liberálnější
přístup než je v Nizozemí, kde je hranice pro povolení euthanasie 12 let.119

4.3 Možná právní úprava v České republice
Zakotvení legalizace euthanasie v českém právním řádu není tak nereálné, jak se může
zdát. Z právního hlediska zde v podstatě není sebemenšího problému. Lidské chování
ale není určováno jen právem, ale i morálkou a náboženstvím. Co se týká euthanasie,
její legalizaci brání aspekty morální, náboženské a pravidla lege artis. Dalším faktorem
svědčícím proti euthanasii je možnost jejího zneužívání. Na příkladech Nizozemí
a Belgie ale vidíme, že právní zakotvení je reálné a podrobná právní úprava
s důslednými mechanismy kontroly by měla vyloučit zneužití tohoto institutu.
V následujících řádcích nastíním možnou právní úpravu euthanasie.
Po vzoru Nizozemí a Belgie lze využít písemné žádosti o provedení euthanasie. Této
žádosti by měla předcházet rozprava s ošetřujícím lékařem. Aby se předešlo zneužití
a možnosti ovlivnění pacientova názoru lékařem, může se zavést komise rozhodující
o provedení euthanasie. Tato komise by měla být alespoň tříčlenná a složená
z právníků a lékařů. Její rozhodnutí by měla být následně přezkoumána na návrh

118
119

Pejchalová – Grünwaldová, V.: Euthanasie a pomoc při sebevraždě. 2005, str. 6 – 12.
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soudem. Podmínky pro euthanasii navrhuji stejné, jaké vidíme v Nizozemí a Belgii, tj.
zejména nevyhnutelnost pacientovy smrti a konzultace s ošetřujícím lékařem. Po vzoru
Belgie by mohla být zavedena možnost přezkumu jiným nezávislým lékařem, popř.
schválení popsanou komisí s následnou možností soudního přezkumu.
V poslední řadě si myslím, že udělený souhlas s euthanasií by měl být stále jen
možností a mělo by být vždy na lékaři, zda nakonec euthanasii uskuteční nebo ne.
I tato možnost ale může být zneužita a lékaři nesouhlasící s euthanasií by úmyslně
mohli odmítat její provádění. Zde pravděpodobně narazíme na právní mezeru a to, jak
donutit lékaře provést euthanasii. Ve světle výše zmíněného rozhodnutí Evropského
soudu pro lidská práva nemá jednotlivec právní nárok na ukončení svého života.
Pokud bychom zakotvili soudní přezkum lékařova uvážení a následně ho donutili
učinit euthanasii, začala by tato diskrece ztrácet smysl. Právní úprava by se tedy
musela rozhodnout, zda diskreci zakotvit či nikoliv anebo zda ji podřídit soudnímu
přezkumu. Je nutné podotknout, že těžko by šlo lékaře žalovat z důvodu neusmrcení
pacienta a vystavení ho nedůstojnému konci života. Lékař odmítající euthanasii totiž
jedná dle lege artis a popřípadě dle svých morálních a náboženských zásad. Otázkou
také je, jak by tyto morální aspekty byly přezkoumatelné soudem, resp. zřejmě by
přezkoumatelné nebyly.
Po provedení euthanasie by měla mít své místo určitá komise, která by přezkoumávala
zákonnost provedené euthanasie a v případě pochybností by podala podnět státnímu
zastupitelství k zahájení trestního stíhání.
Z navrhované úpravy vyplývá, že pokud by Česká republika přistoupila přes
protiargumenty vůči euthanasii k jejímu zakotvení, bylo by zapotřebí zodpovědět
mnohé otázky, jak tento institut právně zakotvit. Domnívám se, že cesta k začátku
práce na návrhu zákona by byla dlouhá a záleželo by na názoru veřejnosti. Následná
tvorba zákona by možná byla ještě složitější, protože existuje více možností, jak
euthanasii právně zakotvit.
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5 Pojem a předmět kriminologie
5.1 Pojem kriminologie a její vztah k příbuzným vědám
Vzniku kriminologie jako samostatné vědy předchází především události 18. století,
kdy byla kriminologie spjata s oblastmi politiky, kritikou trestní justice či analýzami
kriminálních statistik. Pojmenování kriminologie jako vědního oboru je latinskořeckého původu, vzniklého ze spojení slov „crimen“ – zločin a „logos“ – věda.120 Tento
termín byl poprvé použit francouzským antropologem Topinardem roku 1879.
Můžeme tedy říci, že kriminologie je věda o kriminalitě, jejích pachatelích, obětích
a o její kontrole.
Pojem kriminologie bává často zaměňován s ostatními vědami zabývajícími
se kriminalitou. Jedná se o trestněprávní vědu, kriminalistiku či kriminální politiku.
I když je spolupráce těchto věd velmi žádoucí, každá se věnuje svým oblastem, které
se vzájemně prolínají. Vztah mezi kriminologií a trestněprávní vědou vychází
z kriminality a její kontroly, včetně kontroly trestněprávní. Rozdílem je především to,
že trestněprávní věda vychází z chápání normativního, zatímco kriminologie je vědou
empirickou, její poznatky jsou ověřitelné.121
Vztah kriminologie a kriminalistiky bývá často veřejností chápán jako totožný.
Kriminalistika se však odlišuje tím, že vypracovává metody odhalování a vyšetřování
trestné činnosti. Zvyšuje tak pravděpodobnost rychlého a účinného trestního postihu.
Kriminalistika tak přejímá kriminologické poznatky, ze kterých vypracovává
kriminalistické metody. Naopak kriminologie využívá poznatky zjištěné v průběhu
vyšetřování trestných činů. Více o charakteristice kriminalistiky jako samostatné vědní
disciplíny bude uvedeno v jedné z následujících kapitol.
Konečně vztah kriminologie a kriminální politiky je nejvíce sporný. Kriminální politika
bává některými autory považována za součást kriminologie, jiní ji uznávají jako
samostatnou disciplínu. Nesporné však zůstává, že je kriminální politika orientována
na kontrolu kriminality a že právě kriminologie dává kriminální politice poznatky
120
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z oblasti kriminality. Zjednodušeně řečeno je kriminologie základem účinné kriminální
politiky.122

5.2 Předmět kriminologie
Z úvodní definice kriminologie vyplývá, že předmětem jejího zkoumání jsou
kriminalita, její pachatelé, oběti a její kontrola. Předmět kriminologie lze však dále
rozvést podle zájmů do těchto oblastí:
a) kriminální fenomenologie – zabývá se popisem podob kriminality, její struktury
a forem hlavních účastníků
b) kriminální etiologie – zkoumá obecné i zvláštní příčiny kriminality, např.
kriminalita majetková či násilná
c) klinická kriminologie – zabývá se osobou pachatele z pohledu jeho společenských
vztahů, sociodemografické a psychologické charakteristiky jeho osobnosti, klasifikací
pachatelů a jejich typologií.
d) viktimologie – zkoumá oběti trestného činu a jejich vztah k pachateli
e) penologie – zkoumá tresty, jejich výkon a následné účinky na pachatele s možností
další recidivy.123
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6 Vražda jako součást násilné kriminality
Podle kriminologie je kriminalita obecně dělena především na kriminalitu násilnou,
majetkovou, mravnostní, sexuální a další odvětví, například v dnešní době i velmi
rychle se rozvíjející kriminalitu počítačovou nebo dopravní. Pro tuto práci je však
stěžejní vražda jako součást násilné kriminality. V následujícím grafu proto uvedu
procentuální podíl násilné kriminality v České republice za poslední rok, ve srovnání
s ostatními druhy kriminality:
Od 1.1.2013 do 30.11.2013
Násilná
6%

Hospodářská
11%

Ostatní
10%

Mravnostní
1%

Majetková
72%

Zdroj: Statistiky policejního prezidia ČR
Jak je patrno již z grafu, násilná kriminalita se na celkové míře kriminality podílí
v minimálním rozsahu, například ve srovnání s kriminalitou majetkovou. Na druhou
stranu bývá nejvíce medializována a společností je vnímána citlivěji. Ochrana
společnosti proti násilné kriminalitě je tak na prvním místě. Nejzávažnějším činem
násilné kriminality je bezpochyby právě vražda, u ostatních sem zařazených trestných
činů se pak obecně vychází ze způsobu provedení trestného činu. Násilnou kriminalitu
proto můžeme vymezit jako trestnou činnost, která je charakterizována fyzickým
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poškozením či usmrcením jednotlivce, případně bylo záměrem tento následek
způsobit.124
V pořadí druhý graf procentuálně vyjadřuje nejčastěji páchané násilné trestné činy
v roce 2013. Mezi tyto trestné činy patří vražda, loupež, násilí proti veřejnému činiteli,
úmyslné ublížení na zdraví, nebezpečné vyhrožování, porušování domovní svobody,
vydírání a týrání svěřené osoby. Další násilné trestné činy, které jsou méně časté, jsem
proto souhrnně označila jako ostatní. Pro úplnost uvádím, že v období mezi 1.1.2013 –
30.11.2013 bylo v České republice spácháno celkem 17 370 násilných trestných činů.
Vydírání
9%

Vražda
1%
Loupež
17%

Porušování
domovní
svobody
21%

Nebezpečné
vyhrožování
14%

Násilí na
veřejném
činiteli
6%

Úmyslné
ublížení na
zdraví
32%

Zdroj: Statistika policejního prezidia ČR

124

Kuchta, J., Válková, H.a kol.: Základy kriminologie a trestní politiky. Praha: C. H. Beck, 2005, s. 380.

70

7 Pachatelé vražd
7.1 Osoba pachatele
V trestněprávním pojetí je pachatel vymezen jako ten, kdo svým jednáním naplnil
znaky skutkové podstaty trestného činu nebo jeho pokusu či přípravy, je – li trestná.125
Kriminologie však chápe pojem pachatele v širším slova smyslu. Pod pojem pachatele
řadí nejen každého, kdo se dopustí trestného činu, ale i některé další osoby, které
orgány činné v trestním řízení trestně nestíhají. Mezi ně můžeme zařadit osoby, které
svým věkem (děti) nebo duševním stavem (osoby nepříčetné) přesahují rámec
vymezený trestním právem. Kriminologie se zabývá i osobami, které si svůj trest již
odpykaly, ale i osobami, které jsou označovány za potencionální pachatele. A konečně,
jsou zde zařazeni i jedinci, kteří se vyznačují svým sociálně – patologickým chováním
(např. prostitutky, narkomani, alkoholici apod.).126
Pojmem, který se v kriminologii ve vztahu k pachateli často užívá, je pojem osobnost
pachatele trestného činu. Osobnost činí pachatele jedinečného ve vztahu k ostatním
pachatelům. Zahrnuje jak biologický základ jedince, tak společenské podmínky života
včetně společenských vztahů.127 Z charakteristiky osobností pachatelů vyplývá,
že v převážné části vražd se u pachatele projevuje nízká úroveň kvalifikace a vzdělání,
primitivní myšlení a absence sebekontroly, která je potřebná pro společenské soužití.
Dalším negativním faktorem v době páchání činu je také alkohol. U pachatelů vražd
lze často nalézt psychopatologické prvky, které zatěžují jejich adaptaci v sociálním
prostředí, což usnadňuje projevy negativních vlivů.128

7.2 Typologie pachatelů vražd
Stejně tak, jako je kriminologie spjata s osobností pachatele, často spolupracuje také
s oborem psychologie. Pachatelé trestného činu vraždy se vyznačují svým různorodým
chováním, a proto se doposud nepodařilo vytvořit jednotnou teorii jejich psychických

125

Trestní zákoník, Trestní řád - úplné znění, 2009, str. 15.
Novotný, O., Zapletal, J.a kol.: Kriminologie, 3. vydání. ASPI, 2008, s. 119.
127
Hyhlík, F., Konečný, M.: Malá encyklopedie současné psychologie. Praha: SPN, 1973, s. 103.
128
Novotný, O., Zapletal, J.a kol.: Kriminologie, 3. vydání. ASPI, 2008, s. 133 – 138.
126

71

charakteristik. V praxi se tak vyskytuje několik pachatelů vražd, které se psychologové
alespoň pokusili sestavit. Mezi jednu z nejznámějších patří obecná typologie vrahů
podle Holcomba:
-

psychopatický vrah – typ se vyznačuje závažnou duševní poruchou (např. bludy,
halucinace…)

-

dezorientovaný vrah – typ se vyznačuje psychotickými příznaky

-

normální vrah

-

hostilní (nepřátelský) vrah

-

depresivní vrah

Jiná známá klasifikace, dle Megarggeeho, dělí vrahy podle míry jejich tolerance vůči
brutalitě a frustraci jejich činů:
a) jedinci s nadměrnou sebekontrolou
-

u těchto pachatelů se vyskytují velké zábrany a vysoká tolerance vůči frustraci,
jsou schopni své vnitřní napětí potlačovat až na hranici snesitelnosti, aby však
posléze vybuchli a svůj čin spáchali obzvláště brutálně,

b) jedinci s nedostatečnou sebekontrolou
-

tito pachatelé se vyznačují nízkou tolerancí vůči frustraci, což znamená,
že jejich agresivní chování je sice časté, ale výrazně méně brutální.129

Další druh typologie třídí pachatele podle hlediska jejich motivace k trestnému činu
vraždy:
-

afektivní pachatel – trestnému činu předchází emocionálně vyhrocená situace,
typickým příkladem typologie jsou vraždy mezi partnery. Pachatel obvykle
nebývá shledán nebezpečným a pravděpodobnost recidivy je nízká.

-

deviantní pachatel – bývá označován také jako pudový pachatel, protože nemá
k oběti žádný osobní vztah. Při útoku si vybírá neznámé oběti a uspokojuje své
fantazie. Nebezpečnost pachatele je vysoká.

-

racionální pachatel – tito pachatelé mají svůj čin předem promyšlený a to včetně
jeho rizik. Pachatel se svým činem snaží dosáhnout určitého cíle, z útoku
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na oběť má materiální či jiný užitek. Nebezpečnost pachatele je rovněž
vysoká.130
Poslední typologii, kterou uvedu, je typologie pachatelů podle struktur trestného činu
vraždy:
-

vraždy sexuální – pachatel si vybírá především neznámé oběti a svým jednáním
uspokojuje sexuální potřeby a snižuje nahromaděné sexuální vzrušení. K útoku
bývá často použit nůž nebo škrtidlo. Podle typologie je typickým příkladem
sexuálního vraha muž ve věku do 30 let, svobodný. S nízkým vzděláním
a ve společnosti nenápadný, avšak do prvního kontaktu s policií přišel již před
18. rokem věku.

-

vraždy nájemné – nájemné vraždy se vyskytují jen nepatrně, a proto je prakticky
nemožné vytvořit profil průměrného pachatele. Základním znakem je však to,
že pachatel nemá k oběti žádný vztah.

-

vraždy loupežné – cílem pachatele je zmocnit se cizí věci, nacházející se u oběti.
K činu bývají používány střelné nebo sečné zbraně. Pachatel vraždí střízlivý, bez
emocí, často ve spolupachatelství. Podle typologie je příkladem loupežného
vraha muž nižšího věku, svobodný, s průměrným intelektem, který má svůj čin
předem naplánovaný.

-

vraždy novorozenců matkou – pro pachatelky je typické dlouhodobé plánování
činu, skrývání těhotenství a tajný porod. Své dítě neusmrtí ihned po porodu,
příčinou smrti novorozence bývá nejčastěji udušení. Podle typologie jsou
pachatelky nejčastěji ve věku do 25 let, svobodné, se základním vzděláním a bez
kriminální minulosti.

-

vraždy v konfliktu – tento typ vražd bývá také označován jako vraždy vyvolané
meziosobními vztahy. Pachatel má dlouhodobě krizový vztah s obětí, která jej
provokuje. I přesto se snaží vztah zachovat, čímž u něj stále více vzrůstá vnitřní
napětí. Svůj čin často sám oznámí na policii nebo s policií spolupracuje.
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Typickým pachatelem podle typologie je muž kolem věku 35 let, kdy právě vyšší
věk svědčí o dlouhodoběji trvajících konfliktech před činem.131

7.3 Ženy pachatelky
Z mého pohledu je ženská kriminalita kapitolou, která stojí za podrobnější zpracování.
Za pachatele trestných činů bývali po několik století považováni především muži, a jak
bylo mnoha statistikami opravdu prokázáno, ženy jako pachatelky mají na kriminalitě
mnohem menší podíl.
Podíl žen na trestné činnosti se tak pro společnost nezdál natolik závažný, aby se jejich
kriminalitou vědci více zabývali. Až v 80. letech 20. století odborníci došli k závěru,
že se ženská kriminalita začala rozvíjet.132
Od kriminality mužů se ženská kriminalita u vražd odlišuje hned v několika bodech.
První odlišností je zejména to, že je u žen mnohem menší míra agrese a ženy samotné
si za svoje oběti vybírají také ženy. Dalším znakem je pak nižší výskyt recidivy.
Na rozdíl od mužů se ženy jen málokdy organizují do skupin, jsou opatrnější
a pasivnější. Příčinou těchto rozdílů může být ženské méně kriminální chování,
konkrétní příčiny tak vysokého procentního rozdílu oproti mužským pachatelům
se však nepodařilo zjistit. V České republice se ženy na vraždách podílejí v průměru
mezi 10% - 17%, z toho jsou nejčastěji oběťmi právě jejich partneři a vraždy jsou
afektované.133
V následujících grafech jsou procentuálně uvedeny vraždy spáchané ženami
pachatelkami během tří posledních let, ve srovnání se skupinami pachatelů – muži,
mladiství, nezletilí a recidivisté:
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1.1.2013 – 30.11.2013

Ženy
12%

Recidivisté
45%
Muži
37%

Nezletilí
1%

Mladiství
5%

2012

Ženy
10%

Muži
30%

Recidivisté
58%

Nezletilí
1%
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Mladiství
1%

2011

Ženy
11%

Recidivisté
42%
Muži
44%
Nezletilí
0%
Mladiství
3%
Zdroj: Statistiky policejního prezidia ČR
Samotnému profilování pachatelek vražd nebyla doposud věnována přílišná pozornost.
Zajímavá je však typologie prezentovaná americkým vědcem A. J. Cooperem, který
použil typologii sériových vrahů využívanou FBI:
a) vražedkyně z komfortu – motivace pachatelky vyplývá ze zištnosti
b) vizionářská vražedkyně – pachatelka obvykle trpí duševní poruchou a koná
pod vlivem příkazů (sluchových halucinací)
c) hédonistická vražedkyně – pachatelka je motivována deviantními sexuálními
pohnutkami
d) mocensky orientovaná vražedkyně – častým zaměstnáním pachatelek
je oblast zdravotnictví. Pachatelka je motivována svou potenciální mocí nad
pacienty (především dětmi a seniory)
e) učňovský typ – pachatelky vraždí pod vlivem rozmarů svého „učitele“
(obvykle jde o narcistického muže)
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f) atypická sériová vražedkyně – homicidia činěná touto vražedkyní jsou
motivována souborem vzájemně se prolínajících motivů.134
Z empirických výzkumů mě zaujal především fakt, že ženy jako pachatelky vraždí
nejčastěji v důsledku špatných rodinných vztahů. Podle mého názoru to může být
způsobeno například tím, že jsou ženy obecně považovány za hospodyně, které tráví
v domácnosti mnohem více času než muži.
Výzkumy dále potvrdily, že nástrojem, který ženy používají pro vraždu nejčastěji,
je běžný kuchyňský nůž. Ženy jsou obecně jako pachatelky starší než je tomu
u pachatelů mužských a často bývají postiženy psychopatologickou poruchou. Ženy
jsou také společností za svůj čin více společensky odsuzovány než muži. Podle mého
názoru je to způsobeno právě společenským vnímáním ženy jako křehčího pohlaví
a představ, jak by měla žena ve společnosti vystupovat.
Nejčastěji ženy pachatelky vraždí své vlastní děti, na druhém místě je to manžel
či druh. Ženy nevykazují ani takovou míru agrese jako muži, proto se jejich útoky
obrací vůči spícím či ležícím lidem a velmi zřídka se dopouštějí trestných činů
sexuálních. Pokud pachatelka k agresivitě přistoupí, bývá to v situacích souvisejících
s obranou proti týrání či jinému druhu násilného ubližování ze strany partnera. 135
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Uvedený graf představuje procentuální ukázku počtu vražd podle druhu, kterého
se ženy pachatelky dopouštějí. Statistika je vyjádřena pro rok 2013.
Loupežné
2%

Sexuální
0%
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32%

Osobní vztahy
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matkou
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Na objednávku
0%
Zdroj: Statistika policejního prezidia ČR.

7.4 Pachatelé mnohočetných vražd
V případech mnohočetných vražd se jedná o situaci, kdy je více vražd spácháno jedním
pachatelem. Několikanásobné vraždy lze rozdělit do tří základních skupin.
1. Masové vraždy
-

pojem masového vraha bývá často zaměňován s pojmem sériový vrah. Tyto dva
druhy pachatelů se však v mnohém liší. Masovým vrahem je pachatel, který
usmrtí na jednom místě více osob, a to v krátkém časovém úseku. Doba mezi
jednotlivými činy tak kolísá od minut po spáchání činu až do několika hodin.
Masoví vrazi ve většině případů útočí na člena vlastní rodiny. 136 Příkladem
masové vražedkyně je Romana Zienertová, která 2. září 2011 zavraždila své čtyři
děti – třem mladším dětem podřezala krk a zápěstí, čtvrté dítě udusila
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polštářem. Po činu se sama neúspěšně pokusila o sebevraždu. Za spáchané
trestné činy byla odsouzena k trestu odnětí svobody na doživotí.137
2. Sériové vraždy
-

pachatelé vraždí na různých místech a v různých časových intervalech. Tyto
intervaly mohou trvat od týdnů až po několik let. Tyto dlouhé intervaly pak
mohou být způsobeny pobytem ve vězení, plánováním dalších vražd nebo
snahou vraha ovládat své touhy vraždit. Pro sériového vraha jsou typické
fantazie a představy, které trestnému činu předcházejí. Činy sériových vrahů
jsou tak pečlivě naplánovány. Problematika sériových vrahů je podle mého
názoru velice zajímavá, a proto se na její další členění a typologii zaměřím
podrobněji v následující kapitole.

3. vražedná vlna
-

pachatelé zanechávají více obětí v krátkém časovém úseku, jako je tomu
u masových vražd, rozdílem je však více míst činu. Pachatel své útoky sám
ukončí a dále v nich nepokračuje, proto bývá jeho jednání označováno jako
vlna.138

7.5 Charakteristika sériových vrahů
Sériový vrah je pachatelem, pro kterého je typická nízká hranice empatie a tolerance,
stejně tak jako citová chladnost. Z uvedeného tak logicky vyplývá, že sériový vrah myslí
jinak než normální lidé a očividně nemá žádné morální zábrany či snad výčitky
svědomí a dává průchod svojí agresi. I když se může zdát, že jsou tito pachatelé
duševně nemocní, není tomu tak, a proto jsou za své činy trestně odpovědní stejně jako
duševně zdraví pachatelé.
Podle statistik objasněných sériových vražd je zřejmé, že pachatelem bývá nejčastěji
svobodný bezdětný běloch, který v době první vraždy dosáhl věku méně než 30 let.
Dále pak, že v dětství byl zanedbáván či sexuálně zneužíván. Za prvotní příznaky lze
považovat zakládání požárů nebo týrání zvířat. Jako způsob usmrcení pak převládá
uškrcení, probodnutí nebo ubití.
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Podle Stephana Harborta, který provedl výzkum na 61 vrazích, bylo zjištěno,
že základním kritériem pro rozlišení sériových vrahů je jejich motivace k činu. Podle
Harbortovy empirické klasifikace lze sériové vrahy dělit takto:
-

sexuální sériový vrah – cílem vraždy je ukojení tělesných potřeb,

-

loupežný sériový vrah – vražda je zamaskováním loupeže,

-

vztahový sériový vrah – pachatel se zaměřuje na svoji rodinu s cílem uniknout
z partnerských či rodinných pout,

-

sériový vrah z přesvědčení – pachatelé se snaží prosadit svoje názory, proto jsou
vraždy páchány například z důvodů náboženských, politických (motivy jsou
těžko pochopitelné),

-

nájemný sériový vrah – pachatel považuje vraždění za své povolání,

-

dispoziční sériový vrah – pachatelé nemají konkrétní motiv139

Konkrétnější rozčlenění sériových vrahů, které napomáhá k hlubšímu pochopení jejich
motivu, vyplývá z forenzně psychologické klasifikace podle Holmese a deBurgera:
a) vizionářský sériový vrah – pachatel trpí sluchovými či vizuálními halucinacemi.
Motivem je závažná psychotická porucha osobnosti, kvůli které slyší hlasy, které
ho nabádají vraždit. Z tohoto důvodu je na pachatele pohlíženo jako
na nepříčetné. Mezi sériovými vrahy se co do četnosti jedná o výjimku.
b) misionářský sériový vrah – pachatelovým motivem je uspokojit nutkání, které
ho nutí splnit určitou misi (poslání). Protože trpí závažnou psychózou, kterou
neprojevuje navenek, ale pouze uvnitř sebe, cítí potřebu vraždit skupiny osob,
které on sám považuje za nemorální a společensky nepřijatelné. Mezi oběti tak
typicky

budou

Ve společnosti

patřit
působí

prostitutky,
pachatel

homosexuálové,

spíše

nenápadně,

bezdomovci
své

činy

atd.

považuje

za ospravedlnitelné a správné pro společnost, proto ani necítí žádnou vinu.
c) hédonistický sériový vrah – vražda je pro pachatele potěšením a užívá
se ji až sadistickým způsobem. Motiv těchto sériových vrahů můžeme rozdělit
na tři skupiny – první je klasický sexuálně sadistický vrah, pro kterého je vražda
sexuální rozkoší. Druhou skupinu tvoří adrenalinový typ, který vraždí
139
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ze zvědavosti a kvůli silným zážitkům. Poslední skupinou jsou vrazi, kteří
se od předešlých skupin výrazně liší. Tito pachatelé jsou zaměření na komfort
a majetkový prospěch (např. životní pojistka), kvůli kterým si své oběti vybírají.
Samotný akt vraždy je nezajímá. Typickým příkladem těchto vrahů jsou „černé
vdovy“, které vyhledávají především starší, osamělé muže, kteří díky jejich péči
velmi brzy zemřou.
d) Mocensky organizovaný sériový vrah – pachatel vyžaduje absolutní kontrolu
nad životem a smrtí a rozhodováním o nenávratných věcech. Motivem může
být mnoho důvodů, vždy se však vztahují k potřebě moci a dominance.
Příkladem mohou být sexuální vrazi, kteří mučí své oběti a mohou je absolutně
ovládat. Neztrácejí však kontakt s realitou a jsou schopní navazovat vztahy.
Dalším nesexuálním příkladem mohou být vrazi odstřelovači. Místo činu bývá
obvykle organizované.140
Pro úplnost charakteristiky hédonistického sériového vraha zaměřeného na sexuální
sadismus doplním ještě několik informací. Sexuálně motivované sériové vraždy nejsou
příliš obvyklé, na druhou stranu jsou tyto případy velice medializované. Příčinou toho
je především brutální způsob provedení těchto vražd, u kterého je běžné týrání oběti
a ztížená objasnitelnou případu. Ztížená objasnitelnou je v těchto případech především
z toho důvodu, že se oběť s pachatelem v drtivé většině případů vůbec nezná a není
mezi nimi vytvořený žádný vztah. Rodina ani přátelé tak kriminalistům nemohou
poskytnout informace, které by jim při vyšetřování napomohly.
Pravou sexuální vraždou tedy není „pouhé“ usmrcení oběti při pohlavním zneužívání
nebo znásilnění, kdy se pachatel snaží uniknout odhalení prostřednictvím tzv.
„zakrývací vraždy“ a nespadá sem ani usmrcení partnera ze žárlivosti. U sexuálního
vraha musí být vždy motivem sexuální agrese. Proto mezi sexuální vrahy řadíme
i pachatele zaměřující se na nekrofilii či nekrosami, pachatele, který dosáhl sexuálního
uspokojení sadismem, týráním a mocí nad obětí, hrátkami s mrtvým tělem
či kanibalismem. Mezi extrémní případy můžeme zařadit i vampírismus (pachatel pije
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své oběti krev), flagelaci (pachatel svoji oběť bije a tím dosahuje uspokojení) nebo
pikérismus (pachatel potřebuje svoji oběť řezat či do ní bodat).141
Pro jasnější vymezení tedy shrnu, že při pravé sexuální vraždě je smrt oběti následkem
sexuálního motivu, nikoliv nedbalosti nebo strachu pachatele ze svého prozrazení.
V některých případech může samotná vražda nahradit sexuální styk. Nejčastějším
způsobem usmrcení pak bývá uškrcení či ubití oběti, aby mohl pachatel dávat na odiv
svoji moc. Následně je pak mrtvé tělo zanecháno nahé v tzv. odevzdané poloze.
Výjimkou není ani odřezání části těla, které si pachatel ponechá jako suvenýr. Mezi tři
základní sexuální motivy vraha patří kontrola, manipulace a nadvláda. Proto není
překvapivým faktem (i když může být znepokojujícím), že vysněným povoláním těchto
pachatelů bývá právě práce u policie.142
Další rozlišení typologie sériových vrahů provedla i FBI, která zavedla rozlišování mezi
organizovaným a neorganizovaným pachatelem. Organizovaný pachatel je průměrně
až nadprůměrně inteligentní, svůj čin má pečlivě připravený a nezanechává za sebou
skoro žádné stopy. Ve společnosti je dobře sociálně začleněn a ve své vlastní rodině
bývá sociálně uznáván. Navázání partnerského vztahu není pro pachatele problém,
zpravidla dokonce s partnerkou v době spáchání činu žije. V dětství u něj převládala
spíše nedisciplína nebo naopak velmi tvrdá výchova. Rodina pocházela ze střední
vrstvy a pachatel v ní bývá starším sourozencem.143
První vraždě u pachatele předcházel stres v zaměstnání nebo rodině. Nejčastějším
stresovým spouštěčem pak bývá ztráta zaměstnání nebo ztráta manželky či partnerky.
I když to může být překvapivé, pokud policisté zjistí na místě činu potřebné okolnosti,
není pro ně problém ihned určit i spouštěcí mechanismus – stresor.144 Dalšími
typickými znaky organizovaného pachatele jsou v minulosti trvající problémy
s alkoholem nebo s policií. Vražda samotná nebývá impulsivní či zbrklá, právě naopak,
před jejím spácháním naváže pachatel s obětí kontakt a komunikuje s ní. Místo činu
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i oběť jsou předem naplánovány a připraveny a po usmrcení bývá tělo oběti často
přepraveno na jiné místo nebo právě naopak ponecháno na místě činu pro vystavování.
Protože je pachatel velmi inteligentní a má pocit, že jej není možné dopadnout, často
s policií spolupracuje nebo dokonce nabízí svoji pomoc při vyšetřování. S velkou
pečlivostí pak sleduje veškeré informace o svém činu, které poskytnou média nebo
se snaží přijít do kontaktu se samotným vyšetřovatelem. Dopadení organizovaného
vraha je pak mnohem složitější než u pachatele neorganizovaného.145
Na druhé straně neorganizovaný typ sériového pachatele je inteligenčně na mnohem
nižší úrovni, sociálně se velmi špatně začleňuje a těžko navazuje partnerský vztah.
Má také velmi nedostačující hygienické návyky. Co se týká pachatelova dětství,
v rodině je obvyklá absence otce, naopak velmi časté je fyzické nebo psychické týrání.
Kvůli nízké inteligenci jen málokterý z nich dokončil povinnou školní docházku.
Neorganizovaný pachatel na rozdíl od organizovaného nenavazuje se svojí obětí před
vraždou žádný kontakt, útok je překvapivý a je často veden zezadu. Čin není předem
nikterak připraven či promyšlen, naopak převládá improvizace. Dalším rozdílem
je také to, že si neorganizovaný pachatel vražedné nástroje s sebou nenosí, ale obvykle
použije předměty, které nalezne až na místě činu (klacek, kámen, apod.). Tyto
předměty tam také po činu zanechá, stejně jako tělo oběti.
Z uvedených informací o neorganizovaném pachateli vyplývá, že díky své nižší
inteligenci, nepromyšlenosti a časté improvizaci se snadněji dopouští chyb. Pachatel
nepřemýšlí o tom, že by mohl být dopaden, ale jedná jakoby ve snu. Je duševně
zmatený, a proto jedná impulsivně a z vteřiny na vteřinu se rozhoduje vraždit. Také
nemá žádný zájem shromažďovat mediální informace o jeho činu. Neorganizované
vrahy je tak mnohem snazší dopadnout.146

7.6 Vyšetřování sériových vražd
Vyšetřování sériových vražd je velmi obtížné z toho důvodu, že policisté jednu
vražednou sérii mohou zjistit až postupným vyšetřováním vražd jednotlivých. Problém
145

Záhorská, J.: Psychologická intervence při vyšetřování trestných činů. Praha: Portál, 2007, str. 46.
Netík, K., Netíková, D., Hájek, S.: Psychologie v právu. Úvod do forenzní psychologie. Praha: C. H.
Beck, 1997, str. 17.
146

83

zařadit vraždu ke konkrétní sérii a konkrétnímu pachateli je proto ještě obtížnější,
pokud se pachatel rozhodne během svého běsnění změnit způsob páchání vražd.
Měnit však může i typ svých obětí, místa činu či vražedné předměty. Úkolem
vyšetřovatelů je tak pečlivě shromažďovat údaje a fakta, která si žádají podrobné
studium a zhodnocení. Na základě tohoto studia a zhodnocení jsou pak vypracovávány
reálné vyšetřovací verze. Důležité je také pátrat po pachatelově motivu, ze kterého
může následně vyplynout typologie jeho osobnosti či duševního stavu.147
Ke zjištění, zda se jedná právě o sériového vraha, mohou vyšetřovatelům napomoct
také osobnostní rysy obětí. Například u sexuální vraždy je typickou obětí nejčastěji
neznámá dospělá žena, následují děti a v nejmenší míře jsou to dospělí muži.
U neorganizovaného vraha je oběť vybírána náhodně v blízkém okolí jeho zaměstnání
či domova, naopak u organizovaného a sadistického vraha jsou oběti typicky zcela
neznámé. U organizovaného pachatele jsou si navíc oběti podobné například svým
věkem, povoláním nebo vzhledem.
Oběťmi sériových vrahů bývají obyčejní lidé, mezi kterými si pachatel vybírá náhodně.
Tento fakt je znepokojivý především z toho důvodu, že obětí sériového vraha se tak
může stát prakticky kdokoliv z nás. Viktimologická analýza zkoumá chování oběti
a právě z ní se dají získat informace o chování pachatele. Tak například v některých
případech bránění se oběti pachateli vede k jeho odrazení čin dokonat, zatímco
v jiném případě zvyšuje pachatelovu touhu zvýšit intenzitu násilí. Neexistuje proto
jednotná rada, zda se jako oběť pachateli podvolit nebo se bránit. 148

7.7 Český sériový vrah – Petr Zelenka
Jako příklad vraha vraždícího v České republice popíšu případ Petra Zelenky, více
známého spíše pod označením „heparinový vrah“. Ten byl odsouzen celkem za 7 vražd
a 10 pokusů o vraždu. Petr Zelenka vystudoval střední zemědělskou školu v Jihlavě,
následně záchranářskou nástavbu v Brně. Do prvního povolání v oblasti zdravotnictví
nastoupil roku 1998, a to do havlíčkobrodské nemocnice na anesteziologickoresuscitační oddělení. Po následném dokončení maturity se stal hlavním pracovníkem
147
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na oddělení ARO. Vražd se měl Zelenka dopouštět v období květen – červen 2006, kdy
jeho oběti zemřely v důsledku nevysvětlitelného krvácení. První pokus o vraždu
proběhl v květnu roku 2006, kdy Zelenka podal injekci muži upoutanému na lůžku
5 ml heparinu několikrát po sobě – pacient pokus o vraždu přežil. První obětí, u které
Zelenka svůj úmysl dokonal se tak stal muž ve věku 68 let, který podlehl dvěma
dávkám heparinu.149
K odhalení vraha napomohl primář Pavel Longin, kterému se zvýšená úmrtnost
pacientů v nemocnici z důvodu vykrvácení zdála podezřelou. Rozhodl se proto srovnat
rozpisy služeb s termíny, kdy došlo ke krvácení pacientů a následně zjistil,
že ve čtyřiceti případech nevysvětlitelného krvácení byl ve 23 z nich podán heparin
a ve všech těchto případech měl službu právě Petr Zelenka. Ten se ke svým činům
doznal již v přípravném řízení, ale jeho vina byla prokázána i znaleckými posudky.
Soudní proces s Petrem Zelenkou začal v lednu roku 2008, kdy byl následně odsouzen
k nejpřísnějšímu trestu, který lze v České republice uložit, tedy k trestu odnětí svobody
na doživotí. Odvolacím vrchním soudem v Praze byl trest potvrzen a k jeho změně
nepomohlo ani dovolání k Nejvyššímu soudu v Brně, ani ústavní stížnost podaná
k Ústavnímu soudu v roce 2009.150
Případ Petra Zelenky je doposud předmětem mnoha diskusí. Někteří lékařští odborníci
zastávají názor, že množství heparinu, které Zelenka údajně pacientům podal,
nemohlo být smrtelné. Zatímco soudní znalec Josef Pleskot vypověděl, že pacienti
zemřeli na vykrvácení, které nemohlo mít jinou příčinu, než podání heparinu,
uznávaný lékař František Kunčík na podporu svých opačných tvrzení navrhl soudci
přímo v soudní síni, že si pro ukázku nechá píchnout stejnou dávku heparinu, jaká
měla být podána obětem a nic se mu nestane. Další lékař, Petr Wagner, na podporu
svého kolegy dodal, že pro usmrcení pacientů by musel Zelenka podávat čtyřikrát vyšší
dávky heparinu, než k jakým se přiznal. Zelenkou podávaná dávka tak prý nemohla
uškodit ani pacientům po vážných operacích.
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Petr Zelenka se se svým kontroverzním příběhem stal předlohou pro román Miroslava
Skačániho Vraždy ze závisti nebo film Dana Svátka Hodinu nevíš.151

7.8 Zahraniční sériový vrah – Jeffrey Dahmer
Jako příklad zahraničního sériového vraha jsem vybrala známého pachatele z USA,
který byl medializován pod označením „kanibal z Millwaukee“. Počet Dahmerových
obětí je celkem sedmnáct. Vražedné běsnění zastavila poslední plánovaná oběť, které
se podařilo uprchnout. V popisu života a osobnosti Jeffreyho Dahmera lze jasně
spatřovat znaky typické pro sériové vrahy, které byly uvedeny výše.
Jeffery Dahmer se narodil v březnu roku 1960 v Millwaukee jako prvorozený syn,
po narození bratra Davida byl však rodiči zanedbáván a opomíjen. Jeho podivné
morbidní sklony sahají již do dětství, kdy sbíral mrtvá zvířata u silnic a po uřezání
jejich končetin je uchovával v lahvích s formalínem či jejich kosti vystavoval na odiv
ve svém pokoji. Zájem o mrtvá zvířata však přerostl ve fascinaci jejich vnitřními orgány
a fungováním těchto orgánů. Dahmer sám vypověděl, že jednoho dne našel na ulici
mrtvého přejetého psa. Představa možnosti dotýkat se psích vnitřností jej ovládla
natolik, že psa rozřezal a následně ho nabodnul na kůl u jeho domu.
Dahmerův znepokojivý životní postoj pokračoval i nadále, kdy kvůli častým hádkám
rodičů a nepříznivé rodinné situaci byl již od svých dvaceti let notorickým
alkoholikem. Velký vliv na jeho pozdější činy mělo zjištění, že je homosexuálně
orientován. Jeho představy se začaly upínat na nahé muže, které chtěl ovládat
a současně začal nacházet zalíbení v kanibalismu a nekrofilii. První vraždu spáchal již
ve svých osmnácti letech. Obětí se stal devatenáctiletý stopař Steven Hicks, kterému
Dahmer nabídl odvoz a nocleh u něj doma. V domě došlo mezi muži i k sexu, když
však chtěl Hicks odejít, Dahmer jej udeřil do hlavy činkou, poté mu činku přiložil
na krk a chlapce udusil. Tělo oběti rozčtvrtil, zbavil se masa a kosti rozdrtil kladivem.
Pouze lebku oběti si pachatel nechal jako suvenýr. V následujících letech se žádná
vražda neopakovala. Narůstaly jen problémy s alkoholem, a proto se Dahmer na sedm
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let přestěhoval ke svojí babičce do Millwaukee. Během pobytu u ní zavraždil celkem
čtyři osoby.
V pořadí druhá vražda Stevena Tuomiho z roku

1987 je specifická proto,

že si na ni Dahmer údajně nevzpomíná. Po společně strávené noci Dahmer ráno po
probuzení zjistil, že má jeho společník rozdrcený hrudník. U následujících vražd
postupoval většinou podle stejného scénáře. Vydával se za fotografa, který hledá nové
modely pro fotografování. Oběti byly omámeny, uškrceny a posmrtně jim byla
odříznuta hlava a všechny končetiny. Následně se pachatel těl zbavoval jejich
rozpuštěním v kyselině nebo pohozením v odpadcích. Jako suvenýry si Dahmer
ponechával lebky či kostry, v některých případech i maso pro pozdější konzumaci.
Kvůli sadistickým sklonům některé z obětí trpěly mnohem déle – do hlavy jim pachatel
vyvrtal malou dírku, kam následně naléval kyselinu či vařící vodu.
Pro úplnost uvedu úplný výčet obětí kanibala z Millwaukee: kromě již zmíněných byl
další obětí 14letý James Doxtator – uškrcen, tělo uloženo do kyseliny a kosti rozdrceny.
23letý Richard Guerrero – uškrcen, tělo pohozeno do odpadků. 24letý Anthony Sears –
uškrcen, tělo rozřezáno a hlava s genitáliemi ponechány jako suvenýr. 27letý Edward
Smith – uškrcen, tělo rozpuštěno v kyselině. 33letý Raymond Smith – uškrcen,
rozřezán, celá kostra ponechána jako suvenýr. 23letý David Thomas – uškrcen. 19letý
Curtis Straghter – uškrcen a tělo rozřezáno. 19letý Errol Lindsex – uškrcen a kostra
uschována. 31letý Anthony Huges – uškrcen a část kostry uschována. 14letý Kterak
Sinthasomphone – uspán, do hlavy stále zaživa vyvrtána malá dírka a do ní vstříknuta
kyselina, následně uškrcen. 20letý Matthew Turner – uškrcen, tělo pohozeno na ulici.
23letý Jeremiah Weiberger – do hlavy vyvrtána malá dírka a do ní následně vstříknuta
vařící voda, poté uškrcen. 23letý Oliver Lacy – uškrcen, srdce uschováno v ledničce.
Poslední obětí byl 25letý Josef Bradehoft – uškrcen, tělo rozřezáno a ponecháno
v pachatelově bytě.
Většina Dahmerových obětí byli afroameričané, věkově v rozmezí mezi 14 – 33 lety.
Dalším vraždám zabránila osmnáctá potenciální oběť Tracy Edwards, kterému
se podařilo uprchnout a do Dahmerova bytu přivést policii. Policistké na místě činu
zajistili jedenáct lebek, kosti, kyseliny, morbidní fotografie a části lidských těl v lednici.
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Dahmerovým snem bylo pořídit si černý stolek pro vystavování lebek svých obětí
a u něj černé křeslo, na kterém by sedával.
Za své činy byl Jeffrey Dahmer odsouzen k patnácti doživotním trestům. V roce 1994
byl zabit spoluvězněm. Sám Dahmer prohlásil, že jeho život byl bezvýznamný a ani
vězení jej nijak nezměnilo.152
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8 Oběť trestného činu vraždy
Osoba, které je v rámci násilné kriminality způsobena újma, je nazývána obětí. Pojem
oběti se však musí odlišit od pojmu poškozeného, který užívá trestní právo procesní.
Obětí nemůže být právnická osoba, naopak v širším slova smyslu se za oběť považuje
i osoba blízká. Role oběti trestného činu je velmi důležitá – pro svoji osobnost, chování
před trestným činem, v době trestného činu či přímo po něm, dále pro svůj vztah
k pachateli a možnost jeho usvědčení nebo proto, že sama oběť je součástí skutkových
okolností trestného činu.
Speciálním odvětvím, které se oběťmi trestných činů zabývá, je trestní disciplína
nazývaná viktimologie, pocházející z latinského slova victima = oběť. Tento vědní obor
s nepříliš dlouhou historií má své kořeny ve 40. letech 20. století, v období po konci
druhé světové války. Mezi průkopníky viktimologie patří především rumunský právník
Benjamin Mendelsohn nebo německý kriminolog Hans von Henting.153
Viktimologii tedy můžeme definovat jako vědu, která zkoumá vztah mezi pachatelem
a obětí trestného činu. Z hlediska užšího bývá považována za součást kriminologie,
naopak v širším pojetí, které viktimologii chápe jako samostatnou sociální vědu,
do ní začleňujeme např. i oběť rasismu, přírodních katastrof atd. Viktimologii lze
rozdělit dle tří hledisek:
1. Viktimologie v užším pojetí – obětí je fyzická osoba, která utrpěla trestným
činem jakoukoliv újmu na životě, majetku, cti a jiných právech,
2. Viktimologie v širším pojetí – obětí je osoba, organizace, morální či právní řád,
který je ohrožen, poškozen nebo zničen trestným činem,
3. Viktimologie v nejširším pojetí – za oběť se považuje osoba či skupina osob,
které utrpěly újmu způsobenou nejen trestným činem, ale i válkou, živelními
pohromami atd.154
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8.1 Viktimologická typologie oběti trestného činu
Stejně jako byly vytvořeny typologie pachatelů trestných činů, typologie vymezuje také
jejich oběti. A jelikož je za oběť trestného činu považována nejen osoba, která utrpěla
trestným činem újmu na životě, zdraví, majetku, cti či jiných právech, je zapotřebí
nejdříve vymezit pojem oběti rozšířeně:
-

primární oběť – přímá oběť trestného činu. Výrazně zranitelnější jsou děti, ženy
a staří lidé. Ženy často bývají oběťmi zejména u sexuálních vražd, naopak starší
lidé nad 60 let jsou častými oběťmi vražd loupežných, především z důvodu
jejich sociální izolace.155

-

sekundární oběť – například příbuzní oběti, kteří jsou s ní v bezprostředním
kontaktu

-

terciární oběť – újma těchto obětí je zprostředkovaná přes média, jedná
se například o veřejnost156

Další, nejčastěji využívanou typologií obětí podle kriminální psychologie, je jejich
rozčlenění do 5 základních typů:
1. zúčastňující se oběť
-

před spácháním trestného činu došlo k interakci mezi pachatelem a jeho obětí,
kdy oběť nezanedbatelným způsobem ovlivnila motivaci pachatele. Tato situace
je poměrně častá a potvrzuje statistické výzkumy o tom, že pachatel násilného
trestného činu a jeho oběť se ve většině případů vzájemně znají.

2. nezúčastňující se oběť
-

před spácháním trestného činu nedošlo k interakci mezi pachatelem a jeho
obětí. Pachatel při svém kriminálním jednání není motivován vazbou na oběť,
která tudíž neměla možnost vnímat své potenciální ohrožení dříve než
v samotný moment útoku.

3. latentní oběť
-

tento typ oběti zahrnuje všechny viktimogenní faktory. Její role však není
veřejná a ani její újma není známa. Latence je předpokládána především u těžko
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kontrolovatelných jevů, jako je například násilí fyzické, psychické či sexuální,
které je pácháno v rodině. S větší latencí lze počítat i u činů, jejichž zveřejnění
formou oznámení se potýká s emocionálními bariérami a společenskými
předsudky. Jedná se například o sexuální zneužívání. Soudní a policejní
statistické údaje obsahují pouze oficiálně stíhané a registrované případy, a proto
jsou důležitým statistickým pramenem výzkumy a anonymní dotazování osob
na jejich viktimizaci v dětství.
4. provokující oběť
-

jak napovídá samotné označení, interakce mezi pachatelem a obětí trestného
činu vyplývá ze situace, kdy právě oběť podcenila nebezpečnost situace, špatně
odhadla osobu pachatele nebo se sama vystavila výrazně viktimogenní situaci.
U provokujících obětí jsou obvykle shledávány výrazné osobnostní viktimogenní
faktory. Druhou možností chování provokujících obětí je pak typ osob, pro
které je typické sebeovládání, avšak v daném momentě jsou zatlačeny do kouta
například ponižováním.

5. nepravá oběť
-

oběť získává své postavení omylem či nedopatřením. Osoba se tak nachází
v nesprávnou chvíli na nesprávném místě a obětí se stává zcela náhodně.157

Pro doplnění typologie obětí považuji za vhodné uvést také určitá specifika, která
se vztahují k obětem vražd vzhledem k jejich jednotlivým druhům. U loupežných vražd
se oběti při spáchání trestného činu vyskytují především doma a pachatel je pro
ně neznámou osobou. Názorným příkladem jsou důvěřiví staří lidé. U vražd sexuálních
je věk naopak zcela opačný, jen málokdy jsou oběti vyššího věku. Pro pachatelův pocit
fyzické převahy jsou typickým příkladem obětí ženy, podle statistik nízkého vzdělání
a svobodné, kdy zhruba 30% z nich je v době spáchání trestného činu pod vlivem
alkoholu. U nájemných vražd oběti svého pachatele taktéž neznají, příčinou útoku
bývá jiná, pro pachatele motivující skutečnost, jako je například konkurence
v podnikání nebo tzv. „vyřizování účtů“.
Při vraždě novorozeného dítěte matkou jsou obětí děti a zároveň mezi jejich
narozením a vraždou uplynula jen krátká doba. Pohlaví oběti v těchto případech není
157
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podstatné. Kriminogenním faktorem je rozrušení z porodu a sociální podmínky matky.
Právě pro poporodní změnu psychiky je vražda novorozeného dítěte matkou spojena
s nižší trestní sazbou. Posledním příkladem jsou vraždy spáchané v konfliktu. Obětí
bývají nejčastěji manželka či manžel pachatele, jeho partner, popřípadě děti.158
Po vymezení pojmu viktimologie a typologie obětí trestného činu vraždy lze shrnout,
že předmětem viktimologie je:
-

osoba oběti se svými psychickými, sociálními i biologickými vlastnostmi,

-

vztah mezi pachatelem a obětí,

-

role oběti při odhalování a vyšetřování trestného činu,

-

role oběti u viktimizace,

-

předcházení viktimizaci, pomoc oběti, odškodnění oběti.159

8.2 Vymezení pojmů viktimnost a viktimizace
K úplnému vymezení oběti trestného činu a jeho souvislosti s kriminologií je namístě
rozvést také s ní související pojmy, konkrétně pojmy viktimnost a viktimizace. Jak již
bylo uvedeno výše, samotná viktimologie je disciplínou zabývající se oběťmi trestných
činů. Pojem viktimnost pak vyjadřuje souhrnné dispozice fyzické osoby nebo skupiny
osob stát se obětí trestného činu. Z definice tedy vyplývá vyšší pravděpodobnost
některých osob k tomu, aby se staly obětí.160
Z mnoha empirických výzkumů vyplývají souvislosti mezi viktimností a určitými
faktory. Jako příklad uvedu vymezení těchto faktorů podle Kuchty:
-

věk – podle výzkumů se oběťmi zejména násilných trestných činů stávají osoby
mladšího věku, především z důvodu svého neopatrného až nebezpečného
způsobu života.

-

profese – některá povolání mají vyšší nebo naopak nižší viktimogenní potenciál.
Pro srovnání můžeme uvést profesi policistky zásahové jednotky, u kterého
je tento potenciál mnohonásobně vyšší než u dělníka v továrně.
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-

sociální charakteristika – příslušnost osoby k určité rizikové skupině s sebou
zákonitě nese i vyšší míru viktimnosti. Typicky se jedná například o osoby
provozující prostituci.

-

somatický a psychický handicap – v tomto faktoru se jedná o osoby strhávající
na sebe pozornost kvůli příslušnosti k minoritám či osoby s určitým druhem
handicapu (mentálně retardovaní).161

Druhý pojem, viktimizace, vyjadřuje proces přeměny osoby z oběti potenciální
ve skutečnou. Jedná se tedy o proces, během kterého se z jedince stává oběť trestného
činu. V souvislosti s typologií u viktimizace rozlišujeme mezi oběťmi, které zavinily
svoji viktimizaci a naopak oběťmi, které svoji viktimizaci nezavinily. V prvním případě
osoba zavinila viktimizaci individuálně (například provokací), nebo příslušností
k rizikové a zároveň negativně hodnocené skupině (například prostitutky). Ve druhém
případě osoba svoji viktimizaci nezavinila individuálně (například oběť bránila jinou
osobu, která byla přepadena) nebo příslušností k rizikové a zároveň pozitivně
hodnocené skupině (například policisté).162 Viktimologie zkoumá tři základní
problémy viktimizace. Těmi problémy jsou:
1. chování oběti – velmi obvyklá je situace, kdy oběť žádným způsobem nezasahuje
do procesu viktimizace. Naopak stále častější jsou případy, kdy oběť sama svým
chováním v době před spácháním trestného činu, v době činu i po něm samotném
ovlivnila průběh trestného činu, ale také následné odhalení a usvědčení pachatele.
Oběti si viktimizaci často samy způsobují neopatrným a lehkovážným chováním.
Viktimologická prevence pak usiluje o ujištění metod, jak by se oběť měla
v konkrétním ohrožujícím okamžiku zachovat – zda se aktivně bránit či být pasivní.
2. vztah mezi obětí a pachatelem – mnoho výzkumů potvrdilo, že před spácháním
trestného činu vraždy byl mezi pachatelem a obětí předchozí vztah. Pouze v jedné
pětině případů bylo zjištěno, že oběť pachatele neznala vůbec, ve dvou pětinách
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případů byl mezi obětí a pachatelem velmi blízký vztah a ve zbývajících dvou
pětinách se oběť a pachatel alespoň znali.
3. index viktimizace – tento index vyjadřuje v procentech podíl oběti, který připadá
na určitý počet obyvatel žijících na vymezeném území za konkrétní časové
období.163
Z uvedených výzkumů vyplývá, že oběť násilného trestného činu vraždy v převažujících
případech svého vraha znala. Podle mého názoru by však málokoho z nás napadlo,
že úmysl nám ublížit bude mít právě někdo z našich blízkých.
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9 Metodika vyšetřování vražd
9.1 Kriminalistika – pojem a předmět
Pro metodiku vyšetřování vražd je stěžejním pojmem kriminalistika, proto se pro
úplnost kapitoly alespoň stručně zaměřím na její charakteristiku. Jako samostatná
vědní disciplína vznikla kriminalistika na konci 19. století. Za zakladatele kriminalistiky
je považován Hans Gross, rakouský profesor. Stejně jako má kriminologie blízko
ke kriminalistice, jak již bylo uvedeno výše, i kriminalistika má své blízké disciplíny.
Řadíme mezi ně například viktimologii, biologii, antropologii či soudní lékařství.
Kriminalistiku můžeme definovat jako nauku o poznávání spáchaných trestných činů
nebo o stopách trestného činu. Rozsáhlejší definice kriminalistiky pak uvádí,
že se jedná o samostatný vědní obor, který slouží k ochraně občanů a státu před
trestnými činy, protože objasňuje zákonitosti vzniku, trvání a zániku stop, ale také
zákonitosti vyhledávání, shromažďování a zkoumání stop a také podle potřeby
trestního zákona a trestního řádu vypracovává metody, postupy a prostředky
za účelem úspěšného odhalování, vyšetřování a předcházení trestné činnosti.
Je zapotřebí mít na vědomí, že předmětem kriminologického zkoumání nejsou jen
právně relevantní skutečnosti sloužící k objasňování trestných činů. Patří sem i další
společensky nežádoucí a patologické jevy (např. sebevražda, nehoda atd.).164
Systém kriminalistiky se dělí na úvod do kriminalistické vědy, který se zabývá teorií
kriminalistiky, dále na obecnou část zahrnující vyšetřovací metody pro trestné činy bez
ohledu na jejich druh a v poslední řadě na část zvláštní, která zahrnuje pro tuto
kapitolu stěžejní metodiku vyšetřování jednotlivých trestných činů.
Dalšími kriminalisticky významnými pojmy jsou objekt a předmět kriminalistiky. Mezi
tři základní objekty řadíme skutek trestného činu a osobu pachatele, stopy trestného
činu a jejich nositele a činnost orgánů činných v trestním řízení při odhalování
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a vyšetřování trestných činů. Konečně předmětem kriminalistiky je vyhledávat
a shromažďovat stopy a další relevantní informace o spáchaném trestném činu.165

9.2 Metodika vyšetřování – pojem a funkce
Kriminalistika se obecně zabývá kriminologickými technikami, tedy zkoumáním
zákonitostí vzniku, zjišťování či zkoumání kriminalistických stop. To se však děje bez
ohledu na jednotlivé druhy trestných činů a bez ohledu na kriminalisticky relevantní
události. Protože je toto pojetí až příliš obecné, je třeba zkoumat tyto události
v souvislosti

s konkrétní

kriminalisticky

relevantní

událostí

nebo

reálnou

kriminalistickou situací. Právě těmito věcmi se zabývá metodika vyšetřování.166
Metodika vyšetřování obecně zkoumá vznik a průběh kriminalisticky relevantních
událostí. Dále také, jak se tyto prvky projevují ve stopách. Podle dalšího názoru lze
metodiku vyšetřování vymezit jako vyšetřování jednotlivých druhů trestných činů
prostřednictvím systému tvrzení o kriminalistických charakteristikách jednotlivého
trestného činu, dále o vyšetřovacích situacích vznikajících při vyšetřování nebo o jejích
stopách.
Zjednodušeně řečeno metodika vyšetřování se zabývá odhalováním trestných činů,
vyšetřováním trestných činů a kriminalistickou prevencí.167
Protože je každý trestný čin individuální, není možné vytvořit vlastní postup pro
vyšetřování každého z těchto trestných činů, a to i přesto, že způsob spáchání dané
trestné činnosti a jím podmíněné metodiky vyšetřování vykazují určité společné znaky.
Pokud však tyto znaky zobecníme, lze vytvořit značné množství metodických
doporučení pro úspěšné vyšetření daného trestného činu, pokud přihlédneme k jejich
specifikům. Právě z těchto důvodů se trestná činnost třídí do skupin na základě
podobnosti znaků a následně jsou pro tyto skupiny vytvořeny co nejpřesnější metody.
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Důležité je však upozornit na to, že dělení do zmíněných skupin neodpovídá členění
trestných činů podle trestního zákona.168
V případě každého spáchání vraždy vyjadřuje společnost svůj negativní postoj, což
vzbuzuje její zájem na dopadení pachatele. Pokud se státnímu orgánu podaří vraha
dopadnout, reakce veřejnosti je pozitivní. V opačném případě vede tento neúspěch
ke značné kritice nejen policie, ale také soudů a státních zastupitelství. Odhalení
pachatele však není lehká věc – v posledních letech přibývá počet vražd spáchaných
střelnou zbraní, dochází ke změnám v motivech pachatele, ke změnám sociálních,
psychologických, demografických i dalších okolností, které jsou pro jednotlivé trestné
činy charakterizující.169 Metodická doporučení pro vyšetřování vražd jsou vytvořená
takovým způsobem, aby byla aplikovatelná na náhlá úmrtí nebo pohřešované osoby
v těch případech, kdy je obsahem jedné z odůvodněných verzí domněnka, že byla
spáchána vražda.170

9.3 Typické způsoby páchání vražd
Typické způsoby páchání vražd můžeme klasifikovat podle různých hledisek, pro
metodiku vyšetřování vražd jsou nejvýznamnější stupeň připravenosti, použití zbraně,
způsob usmrcení a způsob utajení.
a) stupeň připravenosti
-

vražda bez přípravy – v těchto případech následuje útok bezprostředně nebo
velmi krátce poté, co se pachatel rozhodne oběť usmrtit. Do této skupiny
řadíme i případy, kdy byl úmysl pachatele někoho usmrtit pojat delší dobu před
útokem, avšak pachatel svůj čin nijak nepřipravoval ani nepromýšlel. Velmi
často se

jedná o tzv.

vraždy z afektu.

Mezi charakteristické

znaky

nepřipravených vražd řadíme:
-

pachatel páchá trestný čin vraždy za nepříznivých podmínek (např. přítomnost
svědků),

168
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-

vražda je páchána beze zbraně (např. zardoušením) či nástrojem, který
je na místě činu v tu chvíli po ruce (např. kámen),

-

oběť mívá mnohočetná poranění,

-

vražedný nástroj je obvykle zanechán na místě činu,

-

pachatel nemá předem promyšlenou svoji obhajobu ani alibi,

-

pachatel se k vraždě sám dozná nebo ji nakonec oznámí,171

-

vražda s přípravou – o připravenou vraždu se jedná pouze v tom případě,
jestliže mezi pachatelovým rozhodnutím spáchat vraždu a samotným
vražedným útokem uplynula delší doba, během které pachatel vyvíjel aktivitu
k usnadnění a utajení vraždy (typickým příkladem je vytipování oběti
či opatřování vražedné zbraně). Připravované vraždy jsou logicky více
promyšlené a důsledné. Utajování pak bývá velice důkladné nebo naopak může
dojít i k situacím, že k žádnému utajování nedojde. Mezi charakteristické znaky
připravených vražd řadíme:

-

výběr vhodné situace pro spáchání vraždy, jako je například volba místa nebo
času,

-

vražda je spáchána za podmínek pro pachatele příznivých (např. beze svědků,
na odlehlých místech),

-

spáchání a utajení vraždy je velmi důkladně promyšleno – volba mechanismu
usmrcení, výběr nástrojů, přístupových i odchodových cest, odstranění mrtvoly,
připravení alibi atd.,

-

po dokonání vraždy pachatel pokračuje v dalších utajovacích úkonech.172

b) použití zbraně
-

vraždy spáchané beze zbraně – zbraní se rozumí jakýkoliv předmět, který
je způsobilý učinit útok proti lidskému organismu důraznější než bez použití
tohoto předmětu. Vraždy beze zbraně jsou nejčastěji páchány utopením,
zrdoušením, otrávením nebo utlučením.
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-

vraždy spáchané se zbraní – podle použité zbraně lze nejlépe určit vyšetřovací
verze o pachateli. Především pak druh zbraně či způsob, jakým ji pachatel
použil, může vyšetřovatelům hodně napovědět například o výcviku pachatele.
Mezi typické zbraně patří:

-

sečné nebo bodno-řezné nástroje (nůž, břitva, nůžky, sekyra atd.),

-

provaz, šátek, řemen a další jim podobné předměty,

-

železné předměty (trubka, tyč, drát), domácí předměty (žehlička, pánev) nebo
další předměty (kameny, cihly),

-

střelné zbraně palné (pistole, revolver), plynové a mechanické (prak, luk).173

c) mechanismus usmrcení
Díky vyjádření jednotlivých smrtících faktorů lze vzájemně odlišit povahu
a intenzitu pachatelova jednání a vzájemné mechanismy usmrcení, což
významně napomáhá k odlišení vraždy od sebevraždy.
-

fyzikální faktory – fyzikální faktory můžeme dělit na mechanické, tepelné,
usmrcení elektrickým proudem a jaderným zářením. Důsledkem mechanických
faktorů jsou řezné, bodné a střelné rány, dále rány, které byly způsobeny tupým
nástrojem a udušení. Ze způsobů udušení pak rozlišujeme oběšení, uškrcení,
zardoušení, zakrytí dýchacích otvorů a utopení. Mezi fyzikální faktory tepelné
řadíme působení vysokých a nízkých teplot.

-

chemické faktory - chemickými faktory jsou jedy, léky a další chemikálie, které
mohou ohrozit život a zdraví člověka. Chemické faktory mohou působit
vdechováním, požitím ústy, injekčně, ale i zasažením povrchu těla jako
je například polití kyselinou. Výjimkou není ani kombinace fyzikálních
a chemických faktorů, například v podobě střel napuštěných jedem.

-

jiné faktory – například pokud podáme životně důležitý lék – inzulín –
diabetikovi nebo ponecháme dítě bez potravy.174

d) způsob utajení
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Pro kriminalistickou praxi jsou typické situace, kdy se pachatel vraždy snaží svůj
čin utajit a vyvolat představu, že se jedná například o sebevraždu či nešťastnou
náhodu. Pachateli je totiž ku prospěchu, jestliže jeho čin zůstane neodhalen
nebo je odhalen po co nejdelší době. Pachatelé však často netuší, že právě
utajováním činu vznikají nové stopy, prodlužuje se doba pachatelova pobytu
na místě činu a tím se zvyšuje možnost jeho odhalení.175 Mezi způsoby utajení
řadíme:
-

přemístění mrtvoly – mrtvola je přemístěna z místa činu na jiné místo, které je
například méně frekventované nebo více ukryté. Pachatel tak jedná s cílem
utajit místo činu a vztah k tomuto místu.

-

ukrytí mrtvoly – pachatel se snaží získat co nejdelší časový náskok, který
začíná plynout od spáchání vraždy po její odhalení. V případech ukrytí mrtvoly
se pachatel domnívá, že mrtvola vůbec nebude nalezena nebo bude nalezena
po tak dlouhé době, že nebude možné určit příčinu smrti. Nejčastějším
způsobem ukrývání je zahrabání do země či vhození mrtvoly do vody. Jiné
způsoby jsou spíše vzácné (například zalití mrtvoly do betonu atd.).

-

rozčlenění mrtvoly – v tomto případě se pachatel snaží usnadnit přemístění,
skrytí nebo zničení mrtvoly. V tomto případě se rozčlenění mrtvoly nazývá
defenzivním. Jedná se o opak rozčleňování ofenzivního, které je součástí
vražedného útoku a zpravidla si pachatelé odnáší jako suvenýr části lidského
těla.

-

ničení mrtvoly – tento způsob utajování vražd je velmi vzácný a projevuje
se například spálením mrtvoly, jejím rozpuštěním v kyselině atd.

-

ztěžování zjištění identity mrtvoly – v těchto případech směřuje činnost
pachatele ke zničení tzv. identifikačních znaků oběti, které umožňují zjištění
její totožnosti. Pachatel tak činí například zapálením mrtvoly, zničením
obličeje, dále zničením osobních dokladů či jiných pro oběť charakteristických
předmětů, které by usnadnily její identifikaci (např. snubní prsten).
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-

inscenace jiných skutečností – pachatel se vědomě snaží zasahovat
do důkazů s cílem utajit svůj čin a ve vyšetřovatelích vzbuzuje mylné představy
o vraždě, pachateli i jeho motivu.176 Vyskytují se především tyto inscenace:

-

inscenace náhlé nenásilné smrti – jedná se o předstíranou smrt, která měla být
způsobena přirozenou příčinou. Tento způsob inscenace je možný pouze v těch
případech vraždy, která na těle oběti nezanechala zjevné stopy násilí. Jedná
se tak například o inscenaci stáří nebo nevyléčitelné choroby.

-

inscenace nešťastné náhody – jedná se o předstírání neopatrnosti oběti, která
například náhodně zemřela pádem z výšky nebo byla usmrcena elektrickým
proudem.

-

inscenace nutné obrany – v těchto případech pachatel předstírá napadení
a nutnost vlastní obrany proti útoku, který proti němu vedla sama oběť. Pro
větší věrohodnost pak pachatel sám vytváří stopy a způsobuje si i zranění.

-

inscenace sebevraždy – pachatel využívá faktu, že sebevražda i vražda mají
mnoho společných stop. V některých případech pachatel vytváří stopu v podobě
dopisu na rozloučenou.

-

inscenace jiného motivu – tato inscenace spočívá v pachatelově snaze navodit
zdání nepravého motivu, nejčastěji motiv loupežný nebo sexuální. Například
tím, že oběti odcizí šperky a jiné cennosti.177

9.4 Typické stopy
Pro každý trestný čin jsou typické stopy, které je zapotřebí zjišťovat. I když tyto typické
stopy nejsou nalezeny, je zapotřebí i tuto skutečnost zahrnout mezi vyšetřovací
verze.178 Stopy jsou základem pro objasňování trestného činu vraždy, napomáhají
vyšetřovacím orgánům zpětně vytvořit situaci, za které se vražda odehrála a doplnit
ji o jednotlivé detaily, za kterých k vraždě došlo. Stopy tedy poskytují adekvátní obraz
o jejím průběhu, vlastnostech pachatele, použitých nástrojích a mnoha dalších.179
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Existuje několik definic, které pojem stopy vymezují. Mezi základní z nich patří
Strausova definice, že za stopu je považována každá změna materiálního prostředí
nebo změna ve vědomí člověka, která souvisí s vyšetřovanou událostí, obsahuje
kriminalisticky nebo trestněprávně relevantní informaci a je zjistitelná a dále,
že informace, které z ní vyplývají lze využít pomocí kriminalistických, technických
a přírodovědných metod, postupů a prostředků.180
Způsob, jakým byla vražda spáchána, se projevuje v širokém spektru stop. Jako jejich
základní dělení uvedu rozdělení na stopy materiální, mikroskopy a stopy paměťové.
Typické materiální stopy vraždy se nacházejí přímo na místě činu, na těle, na oděvu
oběti i pachatele, na místě přípravy vraždy nebo jejího utajování a na předmětech,
které byly při vraždě použity k usmrcení oběti. Mezi základní materiální stopy řadíme.
a) stopy obsahující informaci o vnější stavbě objektu – příkladem těchto stop jsou
daktyloskopické stopy, stopy po pneumatikách motorových vozidel, stopy
po kousnutí. Stopy, které zobrazují vnější strukturu odráženého objektu,
vznikají

kontaktem

dvou

geometricky

pevných

hmotných

objektů

a to předáním hmoty či energie. Tyto stopy můžeme dále dělit na statické
(vtisky, navrstvení) a dynamické (rýhy, střelné, řezné, bodné a sečné rány).
b) stopy obsahující informaci o vnitřní stavbě objektu – příkladem těchto stop jsou
stopy tkání a krve, chlupy, vlasy, sliny, toxické látky, povýstřelové zplodiny
apod. Souhrnně lze tyto stopy označit jako biologické.
c) stopy obsahující informace o působení energií a chemických procesů – příkladem
těchto stop jsou stopy poleptání či stopy jako následek působení tepelné
a elektrické energie.
d) stopy obsahující informaci o dynamice průběhu vyšetřování – příkladem těchto
stop jsou intenzita a směr útoku, průstřel, stopy rdoušení, stopy vlečení.
e) stopy obsahující informaci o schopnostech a znalostech pachatele – příkladem
této stopy je způsob oddělení části těla oběti.
f) stopy prostředí typického pro život pachatele – příkladem těchto stop jsou částice
chemických látek či částice prachu.

180

Tamtéž, str. 145.
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g) stopy svědčící o příslušnosti části k celku – příkladem této stopy je část smrtícího
nástroje, která neúmyslně zůstala v těle oběti.
h) pachové stopy181
Důležitou skupinou stop jsou mikrostopy, které bývají některými autory řazeny mezi
stopy materiální. Jejich základní odlišení, jak již z názvu vyplývá, je však jejich velikost.
Mikrostopy lze definovat jako stopy, které jsou vlastním okem slabě viditelné či úplně
neviditelné z důvodu svých nepatrných geometrických rozměrů, malého množství
hmoty, nízké koncentrace, změny ve struktuře svého nositele nebo malého odrazu
funkčních a dynamických vlastností. Proto, aby mohly být mikrostopy vyhledány,
zajištěny a zkoumány, jsou zapotřebí špičkové metody a prostředky. Tato činnost může
probíhat jen laboratorně.182
Třetí skupinou stop, se kterou se při vyšetřování vražd setkáváme, jsou paměťové
stopy. Svědci, kteří pozorují skutečnosti před spácháním i po spáchání vraždy, mohou
přinést vyšetřovatelům velice nápomocné stopy. Mezi ty typické patří obvykle
výhružky a opatřování nelegálně držené zbraně. V souvislosti s osobou oběti lze
o paměťových stopách hovořit pouze v případě pokusu o vraždu, u svědků i u vraždy
dokonané. Stopy vznikají poté, co osoba přímo nebo nepřímo vnímá svými smysly
okolnosti trestného činu a následně je uchová ve své paměti. Nejčastěji se jedná
o vjemy zrakové a sluchové, nepříliš často vjemy hmatové, čichové a chuťové. Podle
smyslů lze tedy i paměťové stopy dále dělit, pro tuto práci však nemá toto dělení příliš
velký význam.
Kvalitní paměťové stopy vznikají ve vědomí samotného pachatele. Díky mimořádné
závažnosti činu vnímá pachatel okolnosti pozorněji, a protože se ve vzpomínkách
ke svému činu často vrací, je zpomalován proces zapomínání. Pachatel je tedy hlavním
zdrojem informací o samotném činu vraždy i místě činu. Záleží však pouze na něm,
jestli tyto užitečné informace předá vyšetřovacímu orgánu. Velmi důležitým svědkem
je také samotná oběť, pokud útok pachatele v případě pokusu o vraždu přežije. Oběť
pak může vyšetřovatele informovat o vztazích mezi pachatelem a obětí nebo přípravě

181
182

Musil, J: Úvod do kriminalistiky. 2. vydání, Praha: Policejní akademie ČR, 1998, str. 79 – 90.
Musil, J., Konrád, Z., Suchánek, J.: Kriminalistika, 2. vydání, Praha: C. H. Beck, 2004, str. 87 – 90.
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vraždy. Tyto informace však mohou být subjektivně ovlivněny v důsledku silného
negativního prožitku oběti.183

9.5 Typické podněty k vyšetřování
Proto, aby mohlo být započato s vyšetřováním trestného činu vraždy, je zapotřebí
podnět, který bude obsahovat stupeň podezření, že k tomuto trestnému činu došlo.
Podnětem pro zahájení trestního řízení pro podezření z vraždy může být:
-

oznámení občanů o nálezu mrtvoly nebo její části, oznámení vraždy očitým
svědkem – jak uvádí Stach ve své publikaci, občané mohou podat jen informace
o nalezení těla nebo části těla, nedokážou však sami v danou chvíli vyhodnotit,
o jaký skutek se jedná.184

-

oznámení občanů o nezvěstné osobě

-

oznámení zdravotnických pracovníků – v případě, že zdravotníci dojdou
k závěru, že zranění osoby nasvědčuje zásahu ze strany jiné osoby, mají
povinnost tuto skutečnost oznámit Policii ČR

-

oznámení organizaci o okolnostech nasvědčujících spáchání vraždy – jako
příklad lze uvést např. hotel, který oznamuje úmrtí svého hosta.

-

oznámení samotným pachatelem – ani oznámení samotným pachatelem není
výjimkou. K sebeobvinění dochází obvykle u pachatele nepřipravené vraždy,
vraždy v afektu nebo vraždy mezi blízkými osobami. Při přijímání podnětu
od samotného pachatele je doporučena přítomnost psychologa, protože
pachatel často bývá ve špatném duševním stavu. Přechází se tak sebevraždě
nebo pokusu o sebevraždu.

-

zjištění operativně pátracích prostředků – v těchto případech se jedná o zjištění
orgánů činných v trestním řízení v souvislosti s výkonem služby nebo při
vyšetřování jiné trestné činnosti.185

V případě oznámení nálezu mrtvoly je zapotřebí zjistit od oznamovatele nejdříve:

183

Rybák, M. et .al.: Kriminalistika. Metodika vyšetřování vybraných druhů trestných činů. Plzeň: NAVA,
2008, str. 125 – 126.
184
Stach, J.: Metodika vyšetřování vražd. Praha: Policejní akademie ČR, 2005, str. 41.
185
Porada, V. a kol.: Kriminalistická metodika vyšetřování. Plzeň: Aleš Čeněk, 2007, str. 91.
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-

stručný popis události,

-

informace o oznamovateli – totožnost, kontakt,

-

zdravotní stav poškozeného,

-

na základě jakých okolností oznamovatel usuzuje, že je nalezený mrtev.

V co nejkratší době je pak zapotřebí provést výslech oznamovatele. Výslech
se zaměřuje na okruhy, na které oznamovatel odpovídal při oznamování události
a rozšířeně také na to:
-

za jakých okolností bylo tělo oběti nalezeno a v jaké bylo poloze,

-

zda byla měněna poloha mrtvoly nebo poloha části těla,

-

zda bylo hýbáno s předměty, které se nacházejí v blízkosti mrtvoly,

-

zda byl oznamovatel při události přítomen nebo ji sledoval z povzdálí
(a odkud),

-

zda došlo ke změně situace po nálezu těla, případně v čem tato změna
spočívá.186

9.6 Zvláštnosti předmětu vyšetřování
V případě existence podezření, že byla spáchána, je zapotřebí v počátečních fázích
vyšetřování zjistit a prokázat určité skutečnosti. Jedná se především o objekt trestného
činu vraždy, objektivní stránku trestného činu vraždy, subjekt trestného činu vraždy
a subjektivní stránku trestného činu vraždy.
Nejdříve se zaměřím na objekt trestného činu vraždy. Orgán činný v trestním řízení
má za úkol objasnit, jestli byl cílem pachatelova útoku jen lidský život nebo zda tento
útok směřoval k porušení či ohrožení více společenských vztahů a zákonem
chráněných hodnot. Případně, zda nedošlo k jednočinnému souběhu vraždy a jiného
trestného činu. Zjišťování těchto skutečností závisí na zjištění motivu, jednání
pachatele a jeho vztahu s obětí a dalších skutečnostech. Objasnění objektu trestného
činu má tedy velký význam pro kvalifikaci, že se jedná přímo o vraždu.

186

zdroj: http://portal.justice.cz/nsz/hlavni.aspx?j=39&o=29&k=4116&page=2&d=149154.
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Objektivní stránka trestného činu vraždy je tvořena jednáním (může mít podobu
konání či opomenutí), následkem a příčinnou souvislostí mezi jednáním a následkem.
Je určována místem a dobou spáchání vraždy a dalšími okolnostmi, jakými jsou použité
prostředky, obrana oběti, způsobené násilí nebo příčina smrti. V případě, že byla
vražda spáchána ve spolupachatelství, je zapotřebí určit úlohu a přesnou formu
účastenství každého spolupachatele187.
V pořadí další skutečností předmětu vyšetřování je subjekt trestného činu vraždy,
kterým je samotný pachatel. Z pohledu trestního práva jím může být kterákoliv osoba
za splnění podmínek uvedených v zákoně. Ve vztahu k pachateli je třeba odhalit, zda
byla vražda spáchána jedním pachatelem či ve spolupachatelství, zda se jedná
o recidivistu nebo člena organizované skupiny. V případě, že byla vražda spáchána
ve spolupachatelství, se dále odhalují také vztahy mezi potenciálními spolupachateli.
Poslední skutečností, které bude věnována pozornost, je subjektivní stránka trestného
činu vraždy, která je zastoupena úmyslem a dále určením toho, zda se jedná o úmysl
přímý nebo nepřímý. K určení této formy zavinění napomáhá orgánům činným
v trestním řízení motiv pachatele vraždy, způsob jejího spáchání, použití zbraně
a chování pachatele před činem i po činu.188

9.7 Typické vyšetřovací situace
Při vyšetřování vražd se setkáváme zejména s těmito počátečními situacemi:
1) Podle zjištěných skutečností došlo k vraždě, mrtvola však nebyla nalezena
-

v případě nezvěstné osoby se nelze ihned uchylovat k závěru, že byla spáchána
vražda. Je zapotřebí brát v úvahu fakt, že nezvěstná osoba mohla například
odcestovat, přestěhovala se na neznámé místo, nastoupila do léčebného ústavu,
spáchala sebevraždu apod. Pro podezření z vraždy je zapotřebí zjistit i další
podezřelé skutečnosti, kterými jsou:

187

Rybář, M. a kol.: Kriminalistika: metodika vyšetřování vybraných druhů trestných činů. Plzeň: Nava,
2008, str. 127.
188
Konrád, Z. et al.: Metodika vyšetřování jednotlivých druhů trestných činů. Praha: Policejní akademie
ČR, 1995, str. 64 – 65.
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• nalezení stop svědčících o skutečnosti, že byla spáchána vražda (např. krevní
stopy u pohřešovaného)
• existence konfliktů mezi pohřešovanou osobou a jinými osobami, existence
výhružných či vyděračských dopisů apod.,
•

neexistence

opatření

vzbuzujících

dojem

dobrovolného

odchodu

pohřešovaného (např. pohřešovaný nemá sbaleny věci osobní potřeby),
• neexistence důvodů k tajnému přesídlení či k sebevraždě.
-

v této prvotní fázi je vyšetřování značně ztížené především při prokazování
násilného usmrcení, protože chybí primární důkaz, kterým je tělo oběti.
Prvotním cílem vyšetřovatelů je tak nalezení mrtvoly.189

2) Podle zjištěných skutečností došlo k vraždě, mrtvola nebo její části byly nalezeny,
avšak totožnost oběti není známa
-

v těchto případech není známa totožnost oběti, a proto tyto případy vražd
zůstávají obvykle neobjasněny. Značně obtížné je určení totožnosti u těla, které
je již v pokročilém stadiu rozkladu a bylo nalezeno na odlehlém místě bez
oděvu a osobních předmětů.190

3) Podle zjištěných zkušeností došlo k vraždě, mrtvola nebo její části byly nalezeny
a totožnost oběti je známa
-

jelikož je totožnost oběti známa, prvotní vyšetřovací úkony se mohou ihned
zaměřit na vytváření verzí o příčinách, motivech a pachateli vraždy. Vyšetřování
je tedy vedeno od pachatele přímo k oběti.

-

u této vyšetřovací verze navíc rozlišujeme situace:

• pachatel je znám a lze mu sdělit obvinění – v těchto případech je zapotřebí rozlišit
vyšetřovací situace v závislosti na postoji obviněného k vznesenému obvinění. První
možnou variantou je doznání obviněného, v opačném případě obviněný svoji vinu
popírá.
•

pachatel

není

znám

–

v těchto

případech

se

vyšetřování

zaměřuje

k nashromáždění informací, které napomáhají objasnit motiv vraždy, způsob jejího

189

Musil, J., Konrád, Z., Suchánek, J.: Kriminalistika, 2. Přepracované a doplněné vydání, Praha: C. H.
Beck, 2004, str. 425 – 427.
190
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spáchání nebo obchodní a interpersonální vztahy oběti. Současně probíhá
profilování pachatele a srovnávání s doposud neobjasněnými trestnými činy
v kriminalistických evidencích.191

9.8 Zvláštnosti počátečních vyšetřovacích a operativně pátracích
úkonů
Využití typických prvotních vyšetřovacích pátracích úkonů se vzájemně odlišuje podle
typických vyšetřovacích situací:
1) Případy, kdy mrtvola nebyla nalezena
V těchto případech je zapotřebí zaměřit se na počáteční úkony, které se soustředí
na nalezení pohřešované osoby. Mezi tyto úkony řadíme:
a) Výslech oznamovatele a osob blízkých pohřešované osobě
-

mezi hlavní cíle výslechu patří zjištění doby, po kterou je osoba pohřešována,
okolnosti jejího zmizení, kdy a kde byla naposled spatřena, zjištění podrobného
popisu pohřešovaného včetně oblečení, zvyků, vztahů, zdravotního stavu a jeho
plánů. Důležité jsou také informace podporující verzi, že by se osoba mohla stát
obětí vraždy.

-

při výslechu oznamovatele musí mít vyšetřovatelé na paměti, že právě
oznamovatel může být samotným pachatelem vraždy. Tato skutečnost jen
potvrzuje výše uvedené informace, že ve většině případů vraždy oběť svého
vraha znala. Z těchto důvodů vyšetřovatelé při výslechu prvotně zjišťují vztah
oznamovatele k pohřešované osobě, jejich případné spory, ověřují jeho alibi
apod. Při těchto úkonech musí brát v potaz, že výpověď oznamovatele může být
úmyslně lživá.192

b) Pátrání po pohřešované osobě
-

vyšetřování se zaměřuje na místo posledního pobytu pohřešované osoby nebo
na další podezřelá místa, kterým může být také nalezené motorové vozidlo
pohřešovaného. V těchto případech se za efektivnějším výsledkem do pátracích

191
192

Tamtéž.
Porada, V. a kol.: Kriminalistická metodika vyšetřování. Plzeň: Aleš Čeněk, 2007, str. 91.
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akcí s cílem nalézt pohřešované osoby nebo mrtvolu zapojuje také veřejnost,
služební psi nebo vojenské jednotky.
-

pokud se jedná o tzv. pátrání administrativní, které probíhá v evidencích
neznámých

nalezených

mrtvol,

srovnávají

se

údaje

doposud

získané

vyšetřovateli s údaji v těchto evidencích nebo se provádí úkony k ověření jejich
totožnosti.193
c) Prohlídka bytu, nebytových prostor a pracoviště pohřešované osoby
-

při těchto prohlídkách se vyšetřovatelé snaží nalézt stopy vraždy či sebevraždy
(např. dopis na rozloučenou), případně skutečnosti, které by nasvědčovaly
konfliktům s jinou osobou (např. výhružné dopisy).

-

cílovými předměty prohlídky jsou pak osobní věci pohřešované osoby, telefonní
výpisy a záznamy, korespondence, emaily a další počítačové a elektronické
databáze.

d) Zjišťování a prověřování informací o způsobu života, stycích a majetkových
poměrech pohřešované osoby
-

do této skupiny řadíme majetkové poměry pohřešované osoby, vztahy
s rodinou, zájmy, obchodní styky apod.

e) Zadržení korespondence
-

korespondence podléhá analýze nebo písmoznaleckému zkoumání. Hlavním
přínosem je rozšíření okruhu informací o aktivitách pohřešované osoby

f) Prověřování pravdivosti výpovědi vyslechnutých osob
-

v případě tohoto vyšetřovacího úkonu je hlavním cílem prověřit alibi a vztahy
vyslýchaných osob vůči pohřešované osobě.194

V případech,

kdy

se

tělo

pohřešované

osoby

nepodaří

nalézt,

je

velice

nepravděpodobné, že se vyšetřovatelům podaří případ úspěšně dokončit. Občas však
na neúspěšné řešení případu mohou mít negativní vliv sami vyšetřovatelé. Jako příklad
lze uvést případ dvojnásobné vraždy z roku 1982, kdy k nalezení mrtvol došlo až o šest
let později. Za nejdůležitější chybu lze považovat porušení typického metodického
postupu, kdy nebylo ohledáno místo posledního pobytu pohřešovaných osob. Naopak
193
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Praha: Policejní akademie ČR, 1999, str. 69 – 71.
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se pátrání ubíralo tím směrem, že osoby vycestovaly do zahraničí. Vyšetřovatelé tak
ztratili důležité informace. I přes tuto chybu se pachatele podařilo po mnohaletém
vyšetřování úspěšně dopadnout.195
2) Případy, kdy mrtvola byla nalezena
V případech nalezení mrtvoly je zapotřebí zaměřit prvotní úkony na ověřování
totožnosti nalezené osoby a dále na zjištění příčiny a způsobu jejího usmrcení. Mezi
tyto počáteční úkony patří:
a) Výslech oznamovatele
-

v těchto případech nemusí dbát vyšetřovatelé na opatrnost, jako je tomu
v případě nenalezení mrtvoly. Zaměřují se tedy na okolnosti, za kterých
oznamovatel mrtvé tělo nalezl, na jakém místě se tak stalo, zda může mrtvolu
identifikovat či zda nalezl v blízkosti těla zbraň.

-

pokud by se oznamovateli podařilo pachatele při jeho činu vyrušit, budou
se vyšetřovatelé ve výslechu zaměřovat především na informace, týkající
se identifikačních znaků pachatele nebo způsobu, jakým místo činu opustil.

b) Výslech příbuzných
-

příbuzní mohou podat ty nejpřesnější informace o tom, jak zavražděná osoba
žila, o vztazích s rodinou, v zaměstnání, o plánech do budoucna či obchodních
aktivitách.196

c) Ohledání místa nálezu mrtvoly a místa činu
-

v případě nálezu mrtvoly je zapotřebí brát v potaz skutečnost, že místo nálezu
mrtvoly nemusí být také místem činu. Skutečnosti, které svědčí tomu, že místo
nálezu není místem činu, jsou zejména tyto:

• na místě nebylo nalezeno velké množství krve,
• na místě nebyly nalezeny stopy zápasu (i když lze předpokládat, že se oběť
vražednému útoku bránila),
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Malý, K., Borovička, A., Strejc, P. et al.: Objasnění dvojnásobné vraždy. In: Kriminalistický sborník,
1991, roč. 35, č. 3, str. 100 – 107.
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Konrád, Z. et al.: Metodika vyšetřování jednotlivých druhů trestných činů. Praha: Policejní akademie
ČR, 1995, str. 67.

110

• na místě byly nalezeny transportní stopy (např. stopy obuvi, motorového vozidla
atd.)
-

pokud se místo nálezu mrtvoly liší od místa činu, je úkolem vyšetřovatelů určit
další vyšetřovací verzi, kde k vraždě mohl dojít.197

-

ohledání místa činu musí vždy probíhat podle zákonných pravidel. Jedná
se o nejčastěji používaný druh ohledání, který umožňuje komplexní zhodnocení
situace na místě činu. Při ohledávání místa činu se vyšetřovatelé snaží získat
odpovědi na tyto základní otázky:

• jaký trestný čin byl spáchán?
• kdo tento trestný čin spáchal?
• jakým způsobem a čím byl tento čin spáchán?
• kdy a kde byl tento čin spáchán?198
-

proto, aby bylo místo činu co nejméně narušeno a nebyly zničeny potřebné
stopy, dodržují vyšetřovatelé pravidlo, že o předběžné ohledání místa činu
se postará ten policista, který dorazil na místo činu jako první. Nejdřív se zajistí
stopy

pachové,

poté

se

provede

fotografická

dokumentace

či

video

dokumentace a až poté je možné na místo činu vstoupit a zajistit mikroskopy,
daktyloskopické, biologické a trasologické stopy, u kterých je nejvyšší riziko
zničení. Tyto úkony by měly být prováděny pouze náležitě školenými policisty.
-

při ohledávání místa činu musí být bezpodmínečně dodržovány tři zásady –
zásada neodkladnosti úkonu, řízení ohledávání místa činu jediným vedoucím
a zásada neopakovatelnosti a nezastupitelnosti úkonu. Z výše uvedeného tedy
vyplývá, že by ohledání místa činu mělo probíhat s co největší péčí.199

d) Ohledání mrtvoly
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199
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-

hlavním cílem tohoto vyšetřovacího úkonu je snaha vyšetřovatelů získat
potřebné informace o příčině a době smrti oběti, její totožnosti, motivu vraždy
apod. Ohledání mrtvoly musí být prováděno v součinnosti se specialistou, tedy
s lékařem nebo znalcem z oboru soudního lékařství. Ten postupuje podobným
způsobem jako při ohledávání místa činu a nalezené informace pečlivě
zaznamenává do protokolu. Pozornost je zapotřebí věnovat zejména zraněním
mrtvého, posmrtným skvrnám, stopám zápasu, posmrtné ztuhlosti těla
a předmětům, které byly v okolí mrtvoly nalezeny. Tento uvedený postup
je součástí ohledací fáze orientační, tedy ohledání na místě samém.200

e) Soudně – lékařská expertiza
-

druhou fází ohledání je podrobné ohledání mrtvoly na patologii. V těchto
případech záleží pouze na úvaze orgánů činných v trestním řízení, jestli
na základě závěru o násilné smrti bude nařízena soudní pitva dle § 115 trestního
řádu. Samotnou pitvu pak můžeme rozdělit na čtyři základní druhy. Prvním
druhem je pitva anatomická, která je prováděna jen za vědeckými
a výzkumnými účely. Pitva patologicko – anatomická je pak prováděna
za účelem zjištění nemoci či komplikací, které byly příčinou náhlého
či neočekávaného úmrtí osoby. Pitva zdravotní je důležitá pro zjištění příčiny
náhlého či neočekávaného násilného úmrtí včetně sebevražd. Konečně pro tuto
práci stěžejní, je pitva soudní, prováděna v již zmíněných případech dle § 115
trestního řádu. Tato pitva je vždy prováděna dvěma znalci.

-

zkoumání znalce podléhá nejen mrtvola, ale také všechny její nalezené části.
Lékařská expertíza má za úkol zjistit příčinu smrti, popsat každé zranění na těle
oběti včetně určení, které z nich bylo způsobeno před a které až po její smrti.
Dále také, který nástroj je nejpravděpodobněji jako vražedný nebo jakým
nástrojem byly části těla od mrtvoly odděleny.201
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Závěr
V úvodu mojí rigorózní práce jsem vymezila čtyři hypotézy, které se mi dle mého
názoru podařilo bez závažných pochybení naplnit. Jsem si vědoma toho, že téma
vraždy a jejích trestněprávních a kriminologických aspektů je velice rozsáhlé a dalo
by se zpracovat podrobněji. Z důvodu omezení rozsahem práce jsem se proto snažila
o poskytnutí ucelených a nejdůležitějších informací.
V první části práce, tedy části zabývající se trestněprávními aspekty trestného činu
vraždy, bylo mým cílem naplnit dvě hypotézy. První se zabývala otázkou, zda
je zahraniční trestněprávní úprava o usmrcení člověka toliko rozdílná oproti úpravě
české. Ze srovnávaných zemí lze uvést, že v Německu, Rakousku a Velké Británii jsou
trestní zákony staré a ne příliš podrobné, naopak v případech vraždy lze čerpat
z poměrně rozsáhlé judikatury. Trestněprávní úprava je tak mnohem pružnější díky
nepotřebnosti neustálých novel. To však platí jen v rámci zásady „není trestu bez
zákona“.
Naopak v české republice a na Slovensku, kde byly přijaty nové trestní zákoníky,
je právní úprava modernější, podrobnější a odpovídá zásadám demokratického
právního státu. Na závěr této první hypotézy lze uvést, že mezi českou a srovnávanou
zahraniční trestněprávní úpravou neexistují markantní rozdíly. Jako například
výraznější odlišnosti lze snad uvést jen to, že v Německu, Rakousku a Velké Británii
existuje speciální právní úprava pro vraždu v rodině.
Druhá hypotéza se zabývala možností zavedení institutu euthanasie v České republice.
Podle mého názoru by právní zakotvení tohoto institutu bylo reálné možné, avšak
narážíme tu zejména na morálku ve společnosti. Problémovou oblastí zůstává, jak
euthanasii právně upravit, kdo by byl kompetentní o jejím výkonu rozhodovat či tato
rozhodnutí

přezkoumávat

apod.

Euthanasie

je

také

proti

lékařské

přísaze

a náboženství. Právo na smrt nepatří mezi základní lidská práva, ale zároveň těmto
právům neodporuje. V zemích jako Belgie nebo Nizozemí je euthanasie prováděna
v praxi a pomáhá ulehčit pacientům od jejich závažných nemocí a od bolesti. V případě
striktní a podrobné právní úpravy, která by tento institut zakotvovala, bych byla pro
zavedení euthanasie v naší republice.
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V druhé části práce, zaměřující se na kriminologické aspekty trestného činu vraždy,
byly taktéž vymezeny dvě hypotézy. První z nich se týkala otázky, zda existují výrazné
rozdíly mezi pachateli vražd. Odpověď vyplývá již ze samotného textu práce. Díky
typologiím pachatelů, které byly vytvořeny pro konkrétní druhy vražd a řadí pachatele
do příslušných skupin, se od sebe pachatelé výrazným způsobem neliší. Z konkrétně
uvedených případů sériových vrahů mě až naopak překvapilo, v jak velké míře
se typologie pachatele shoduje se skutečností.
Poslední hypotéza této práce se týkala toho, zda je chování žen pachatelek podobné
chování mužských pachatelů. Z obsahu práce vyplývá, že chování mužů a žen jako
pachatelů trestného činu vraždy se v mnoha ohledech liší. Žena je od přírody křehčím
pohlavím, a proto je základním logickým rozdílem použití výrazně menší míry agrese.
Oproti mužům disponují ženy méně kriminálním chováním a jen ojediněle u nich
dochází k recidivě. Co se týká trestného činu vraždy, muži pachatelé se tohoto činu
dopouštějí třikrát častěji.
Další rozdíly můžeme spatřit především v druzích vražd a jejich obětech. Zatímco
u mužů lze spatřovat pachatelství u všech druhů vražd, ženy se zásadně nedopouštějí
vražd sexuálních a vražd na objednávku. Tato zjištění jen podporují již uvedený fakt
o menší míře agrese a násilí. Zatímco muži si své oběti vybírají bez ohledu na pohlaví,
u pachatelek se ve výrazné většině případů stává obětí právě žena nebo její vlastní dítě.
Pachatelé se také odlišují výběrem vražedných nástrojů.
Poslední odlišnost lze spatřit také v typologii pachatelek, konkrétně v případech
vražedkyní z komfortu. Tato motivace je typickou právě pro pachatelky, zatímco
u mužů se vyskytuje jen velice ojediněle.
Vraždy jsou ve společnosti vnímány velmi negativně a přitahují zvýšenou pozornost.
I přesto, že se o nich v médiích dozvídáme snad každý den, jedná se o tak závažný
trestný čin, nad kterým se žádný člen společnosti nepřestane udivovat, jak je jen
chování některých osob nepochopitelné. Podle mého názoru by si větší pozornost
de lege ferenda zasloužila především prevence kriminality, která je podle odborných
literatur téměř mizivá. Počet vražd ve společnosti rok od roku stoupá, stejně jako
brutalita a agrese při jejich provádění.
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Prevence kriminality se snaží působit na faktory snižující kriminalitu, tedy
i na potenciální pachatele a potenciální oběti. Každý jedinec by se měl řídit určitými
mravními zásadami a důsledně je dodržovat. Velký význam této sociální prevence
proto spatřuji v rámci rodiny a školy. Další způsob prevence, který by mohl být ve větší
míře aplikován, je dle mého názoru neusnadňování přístupu k prostředkům, které
slouží či ovlivňují páchání trestných činů. Konkrétně se jedná např. o přístup
ke střelným zbraním a drogám. Příliš častá v naší společnosti ani není jakási nauka
o potenciálním nebezpečí, o tom, jak se mu případně vyhýbat či jak se pachateli bránit.
Prevence vražd je samozřejmě mnohem složitější než u jiných trestných činů. Vražda
není často předem plánovaná a nelze tak odhadnout, kdy k ní dojde. Výše zmíněné
návrhy jsou však alespoň nastíněním mála z mnoha kroků, které lze v boji proti násilné
kriminalitě podniknout.
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Summary
To start with, I established four hypothesis in the introduction of my dissertation and
according to my view, these hypothesis were satisfied without considerable doubts.
I am aware of the fact that the topic of murder and its legal and criminology aspects
is significantly vast and that there are many aspects which can be written. However,
due to the word limitation of this dissertation, I had to find the balance between the
word limit and providing of comprehensive and the most important information.
In the first part of my dissertation dealing with legal aspects of murder, my goal was
to fulfil two hypothesis. The first one was the isme whether the foreign legal
framework of homicide is different than the Czech one and how big is the difference.
On the basis of comparing countries, we can say that the legal framework in Germany,
Austria and the United Kingdom is far older than in the Czech republic and it is not
so much comprehensive. But unlikely in the Czech republic, it is possible to rely on
more developer case law. Thus, the criminal law is more flexible and without too many
amendments of statutes. However, this can be said only within the principle
„no punishment without the law“.
Conversely, there were adopted new criminal codes in the Czech republic and
in Slovakia so the legal frameworks are more modern, more comprehensive and they
are in accordance with the principles of democratic rule of law. Finally, regarding this
first hypothesis, we can claim that there are not considerable differences between the
Czech and Slovakian legal frameworks. However, the example of the differences
between the Czech and foreign legal framework can be that the murder of new – born
child by its mother is not a criminal offence in Germany, Austria and United Kingdom.
The second hypothesis was dealing with the option to establish euthanasia in the
Czech republic. According to my point of view, I believe that this establishment
is in fact possible, however, the problem can be a morality of society. Further, the
problematic part i show to legally stipulate euthanasia, who will be the authority
approving the execution of euthanasia, if it should be possible to appeal against
decisions etc. Moreover, euthanasia is against the medical oath and religion. The right
to death is not among the fundamental human rights, but it is also not against these
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rights. In fact, euthanasia is executed in countries such as Belgium or Netherlands and
it provides to patients the easement from thein terminated illnesses and pain. In case
of strict and comprehensive legal framework, I would be in favour of euthanasia in the
Czech republic.
There were also established two hypothesis in the next part of dissertation aimed
to criminological aspects of the criminal offence „murder“. The first one was regarded
the issue whether there are signifiant differences among the perpetrators of murders.
The answer is obvious from the dissertation. Due to typologies of perpetrators, which
were created for concrete kinds of murders and which divide perpetrators into certain
categories, it was proved that perpetrators are not considerably distinguished among
themselves. However, on the basis of mentioned examples of serial murders, I was
surprised how far the typology of perpetrators is in accordance with the reality.
The last hypothesis was dealing with the issue whether the behaviour of women
as perpetrators is similar to the behaviour of men as perpetrators. On the basis of my
outcome, it can be seen that the behaviour of men and women as perpetrators
is different in many aspects. In the natural terms, women are the more fragile sex and
so that it makes sense that they use significantly less aggresions comparing to the men.
Unlikely men, women dispose of less criminal behaviour and it is rare case when they
commit the criminal offence repeatedly. What regards the criminal offence of the
murder, men commit this criminal offence free times more often than women.
The next differences can be particularly found in the categories of murders and thein
victims. Regarding men, there can be seen that they commit the murder of all
categories. However, women do not commit sexual murders which are so called
„offered“ by the third person. These outcomes highlight the mentioned fact about the
less amount of aggresions and violence in the behaviour of women. Unlikely men who
look for their victims without the regards to their sex, women are more likely that they
will commit the murder on other women or that they will kill their own child.
Perpetrators also differ in their choice of tools chosen to kill the victim.
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The last diference can be seen in the typology of women as perpetrators. Particularly
among „murders due to comfort“. Their motivation is typical for women, however,
it is rather rare among men.
Murders are seen in the society as very negative matters and they attract higher
attention. Although, we are informed of murders almost every day, it is still considered
as a serious criminal offence and people can still hardly understand the behaviour
of some persons involved in the criminal issues. From my point of view, the higher
attention should be paid to the prevention of criminality which is barely recognised
according to commentators. The number of murders has been increasing every year
and the brutality and aggression in the way how they are committed, as well.
The prevention of criminality was to influence factors concerning the decrease
of criminality and therefore, there should be also an influence on potential
perpetrators and victims. Each person should behave on the basis of the moral rules
and principles and he or she should adhere precisely criminal law rules. I see the
significant effect of this prevention in the family and the education system. To my
mind, the next way of prevention, which could be highly implicated, is to make
it harder to get access to tools using to commit criminal offences or tools which have
the influence upon the perpetrators´ behaviour. For example, it can be an acces
to guns or drugs. The education regarding the potential danger is also not enough
sufficient in our society. People should be taught how to avoid potential perpetrators
and how to defence against them. The preventation of murders is of course far more
complicated than it is among other criminal offences. The murder is usually not
planned in advance and thus, it is not possible to precisely estimate the time when the
murder is commited. The mentioned steps are at least the proposal which can be done
against the violent criminality.
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Abstrakt
Cílem této rigorózní práce bylo poskytnout ucelené informace o právních
a kriminologických aspektech trestného činu vraždy. Práce je členěna celkem do devíti
kapitol, které jsou systematicky členěny do podkapitol. V první části práce, zabývající
se trestněprávními aspekty vraždy, je úvodní kapitola věnována vývoji vraždy
od středověku až po 20. století. Základem této části práce je především vymezení
skutkové podstaty vraždy a rozdělení tohoto trestného činu na vraždy v afektu a vraždy
s rozmyslem nebo po předchozím uvážení. Pro doplnění uvádí následující kapitola také
ostatní činy proti životu. V pořadí třetí kapitola, zaměřující se na právní úpravu vraždy
v zahraničí, poskytuje informace o zakotvení tohoto institutu v České republice. Ani
tady nechybí srovnání se zahraniční právní úpravou. Závěrečná část první části práce
je zakončena příkladem z praxe.
Druhá část práce, zabývající se kriminologickými aspekty vraždy, je uvedena
vymezením pojmu a předmětu kriminologie jako samostatné vědy a jejího vztahu
k ostatním příbuzným disciplínám. Následující kapitola se zaměřuje na typologii
pachatelů vražd, včetně žen pachatelek a mnohočetných vrahů. Tato témata jsou pro
svoji zajímavost více doplněna o skutečné případy ze zahraničí i z České republiky.
Na typologii pachatelů navazuje kapitola o typologii obětí vražd. Závěrečná kapitola
druhé části práce se věnuje metodice vyšetřování vražd, tedy typickým stopám,
typickým vyšetřovacím situacím nebo způsobům vyšetřování vražd.
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Abstract
The aim of this dissertation was to provide the complex information about legal and
kriminology aspects of the criminal offence „murder“. The dissertation is divided into
nine chapters, which are systematically divided into subchapters. The first part of this
dissertation deals with legally criminal aspects of the murder. The introductory
chapter deals with historical development of the murder from Medieval to 20th
century. This part is particularly based on the of murder and moreover, it is based
on the murder after consideartion and the murder in affect. The following chapter
adds other criminal offences regarding the homicide. The third chapter is aimed
to foreign legal frameworks and it provides information about homicide in Germany,
Austria, Slovakia and the United Kingdom. The next part deals with euthanasia and its
possible legal framework in the Czech republic. In this part is also a comparison with
foreign legal frameworks. Tha last part is finished with practical examples.
The second part of dissertation delas with kriminology aspects of murder. There
is definition of the object and subject of kriminology as an independent science and
additionally, there is information about other associated sciences. The next chapter
is aimed to the typology of perpetrators of murders including women as perpetrators
and serial murderers. This topic is more comprehensive due to its interesting nature
and there are added relevant statistics. Furthermore, there are added real cases from
the Czech republic and abroad in the subchapter „serial murderers“. Afterwards, there
is the charter about the typology of victims of murderers. The final charter of the
second part of dissertation is about the metodology of prosecution of murders. This
part deals with typical evidences, typical information of prosecution and the methods
of prosecution of murders.
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