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ČR  Česká republika 

LZPS Listina základních práv a svobod, vyhlášena usnesením předsednictvím 

České národní rady dne 16. 12. 1992 jako součást ústavního pořádku 

České republiky (č. 2/1993 Sb.), ve znění ústavního zákona č. 162/1998 

Sb.  

Ústava Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění 

pozdějších předpisů.  

TZ Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.  

ZTOPO Zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení 

proti nim, ve znění pozdějších předpisů.  

ZSVM Zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o 

soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o 

soudnictví ve věcech mládeže), ve znění pozdějších předpisů.  

ZZS Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich 

poskytování (zákon o zdravotních službách). 

TSK  Takticko-statistická klasifikace 
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Úvod 

Trestní právo je oborem, který mi byl v rámci mého studia nejbližší, a proto jsem se 

rozhodla, že se i má diplomová práce bude blíže věnovat určité trestněprávní 

problematice. Jako téma jsem si nakonec zvolila trestný čin vraždy, neboť problematika 

úmyslných usmrcení mě velmi zajímá a o tématu jsem se chtěla dozvědět více. Trestný 

čin vraždy je bezpochyby tím nejzávažnějším a nejcharakterističtějším trestným činem 

vůbec a pro oblast trestního práva má klíčový význam, neboť objektem je lidský život, 

tedy to nejcennější, co máme, a co musíme chránit v nejvyšší možné míře.  

Cílem této práce je tedy komplexní zpracování tématu vražd, proto jsem se 

rozhodla pro popis problematiky jak z hlediska trestněprávního, tak z hlediska 

kriminologického, bez konkrétnějšího bližšího zaměření.  

V úvodu se práce bude zabývat historickým kontextem souvisejícím 

s danou problematikou a vývojem skutkových podstat trestného činu vraždy, stejně jako 

jeho trestáním, neboť se domnívám, že je to pro komplexnost tématu a pochopení vývoje 

skutkové podstaty nezbytné.  

Dále se bude práce krátce věnovat problematice začátku a konce lidského života 

jako objektu trestného činu vraždy, neboť jejich správné vymezení (byť jde o pojmy spíše 

medicínské) je pro účely trestního práva stěžejní. Tato část bude také pojednávat o 

ochraně lidského života v rámci vnitrostátních a mezinárodních právních předpisů. 

Jádrem práce pak bude odborná analýza skutkové podstaty trestného činu vraždy 

podle současné právní úpravy se zaměřením na vymezení vraždy prosté a vraždy 

premeditované, zvláštní pozornost bude věnována i jednotlivým zvlášť přitěžujícím 

okolnostem, které budou demonstrovány i na konkrétních případech převzatých 

z judikatury. Dále bude následovat vymezení a popis základních znaků skutkové podstaty 

a v neposlední řadě také její komparace a odlišení od skutkových podstat svou povahou 

nejbližších, které mohou být s tímto trestným činem zaměňovány. Důraz bude kladen 

hlavně na rozdíly mezi danými skutkovými podstatami a to vše bude doplněno relevantní 

judikaturou, která umožní nahlédnout na aplikaci těchto skutkových podstat soudy, a 

zároveň definovat a vysvětlit pojmy, s jejichž výkladem mohou být spojeny potíže. 

V rámci práce bude krátce zpracována i hojně diskutovaná problematika euthanasie, 

neboť s tématem nepochybně úzce souvisí, navrhnuty budou i úvahy de lege ferenda. 
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Další část práce se zaměří na problematiku vývojových stadií tohoto trestného činu, 

pozornost bude věnována i trestům, které lze za spáchání vraždy uložit. Poslední část 

trestněprávní sekce pak bude věnována specifikům týkajících se právní úpravy ve věcech 

mladistvých se zaměřením na trestný čin vraždy.  

Kriminologická část práce se pak zaměří na začlenění vražd do kategorie násilné 

kriminality a kriminality obecně, součástí budou i konkrétní statistické údaje poskytované 

Policií ČR. V této časti práce bude dále věnována pozornost pachatelům a obětem 

trestného činu vraždy a na samém konci pak bude krátce zpracována problematika 

kontroly kriminality.  
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1. Historický průřez právní úpravou vraždy na českém 

území  

V následující kapitole se pokusím stručně charakterizovat historický vývoj právní 

úpravy vraždy. Páchání vražd nepochybně provázelo lidstvo od nepaměti, úprava a 

trestání tohoto činu se však s vývojem lidstva a práva samotného v průběhu let velmi 

měnily. Domnívám se, že krátký historický exkurz je pro komplexnost tématu a správné 

porozumění vývoji právní úpravy nezbytný.  

 Právní úprava ve středověku  

Trestní právo v českých zemích bylo již od středověku velmi ovlivněno církví, 

scholastickým učením, působením německého práva ve městech, cizími prvky, například 

v právu horním a lenním, a v neposlední řadě právem římským. Od 16. století docházelo 

k recepci římského obecného práva trestního.1 

Doba společenské rodové organizace neznala právní ochranu. Ve starověku byl rod 

odpovědný za skutky svých příslušníků a poškozený si způsobenou újmu kompenzoval 

svépomocí. Toto pojetí se začalo měnit se vznikem států. Hlavním cílem vznikajícího 

práva byla především ochrana feudálního soukromého vlastnictví – sankce za majetkové 

delikty byly stanoveny poměrně přesně a jasně, oproti tomu trestání vraždy a dalších 

podobných činů upraveno nebylo a ponechávalo se soukromé iniciativě, a to právě na 

svépomoci příbuzných poškozeného. Právo feudálního státu bylo velmi ovlivněno 

obyčeji společnosti předstátní, v oblasti trestního práva to byla například krevní msta. 

Svépomoc se začínala postupně poměrně omezovat, nicméně nebylo tomu tak, navzdory 

snaze církve, u zabití neboli vraždy člověka. Toto se nadále ponechávalo na soukromém 

narovnání mezi pachatelem a příbuznými zabitého, většinou právě prostřednictvím msty. 

Roku 1039 byla vydána Dekreta Břetislavova. Účelem těchto dekretů bylo 

dodržování křesťanských mravních zásad a trestání pohanství. Svépomoc se začínala 

nahrazovat peněžitým plněním za způsobenou škodu či výkupem z krevní msty, to se 

                                                

1 VLČEK, Eduard. Dějiny trestního práva v českých zemích a v Československu. 3., nezměn. vyd. Brno: 

Masarykova univerzita, 2006, s. 27. ISBN 80-210-4056-4. 
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nazývalo příhlavní peníze (neboli peníze za hlavu – vraždu). Vražda byla chápána jako 

poškození soukromého zájmu, ne jako útok proti společnosti nebo státu. Soudní řízení se 

obecně zahajovalo pouze na základě soukromé iniciativy, a jen pomalu začínal převládat 

názor, že trestání pachatele je zájmem obecným. Typickým příkladem právně regulované 

soukromé msty byl ordál soudního souboje, kdy mezi sebou soupeřili vrah a žalobce, 

kterým byl příbuzný zavražděného.  

Soukromý charakter trestního práva byl postupně u některých trestných činů 

překonáván, to souviselo s posilňováním královské moci, upevňováním přemyslovského 

státu a všeobecným rozvojem. Ve 13. století se projevoval veřejný zájem trestního práva 

veřejnou trestní iniciativou. Útok proti panovníkovi byl sice stíhán z moci úřední již od 

12. století, dále však začal být trestán například delikt vraždy, pokud byl spáchán přímo 

před panovníkem nebo soudem, neboť se pachatel dopustil porušení obecného pokoje a 

míru. Za takové počínání byl pachatel okamžitě odsouzen k trestu smrti.  

Předhusitské trestní právo považovalo mnoho skutků za tomuto veřejnému zájmu 

odporující, a to skutky proti životu, zdraví, cti a důstojnosti člověka, proti bezpečnosti 

státu a katolické víře. Tresty za tyto činy měly symbolizovat pomstu na pachateli. Ve 14. 

století se král Karel pokusil rozšířit princip veřejné iniciativy vůči šlechtě.  

Trestní právo se začalo plně rozvíjet v období stavovské monarchie. Stavovské 

právo vedle nově vznikajících trestněprávních norem přijalo i ty dřívější. Nová 

ustanovení reagovala především na nové společenské poměry. Ve stavovské společnosti 

byly tři hlavní okruhy ochrany. Prvním chráněným zájmem byla církev a náboženství,  

druhým feudální stát společně s panovníkem a třetím ti nejvyšší funkcionáři státu. 

V oblasti ochrany života, zdraví a cti převládaly právní normy dřívější. Obecně byla 

svépomoc v 16. století již odsuzována a trestána. Obecné veřejnoprávní pojetí trestných 

činů se začalo prosazovat až od vlády Ferdinanda I.  

V období feudálního absolutismu bylo stavovské trestní právo přizpůsobeno 

novým potřebám absolutistického státu. Platila zde Práva městská království českého, 

která byla obsažena v Koldínově zákoníku z roku 1579, od 17. století se stal zákoník 

závazným i pro města moravská.  

Trestní právo bylo později obsaženo v Obnoveném zřízení zemském z roku 1627. 

Stíhalo převážně delikty politického charakteru, chráněn byl především panovník a jeho 

práva. Mezi delikty proti panovníkovi patřila například jeho urážka, osobování si 
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panovníkových oprávnění či svolávání sněmu bez jeho souhlasu. Nejčastějším trestem 

zůstával trest smrti.2 

Zemská zřízení a Koldínova práva stanovila zvláštní tresty za vraždu a na podnět 

církve i za sebevraždu, prostřednictvím potrestání sebevrahovi mrtvoly.3 

Dalším trestním zákoníkem, který však neměl přímý vztah k našemu území, neboť 

byl vydán pro Dolní Rakousy, byl trestní zákoník Ferdinanda III. 

Ani trestní zákoník Josefa I. z roku 1707 neporušil tradici starého českého práva a 

měl vůči výše zmíněným normám pouze podpůrnou platnost.4 

Trestnost činu se velmi dlouho posuzovala podle jeho výsledku, tedy objektivně. 

K rozlišování formy zavinění docházelo velmi pomalu až do 16. století. Postupně se 

trestným stával i pokus trestného činu.5 

1.1 Právní úprava v novověku 

1.1.1 Constitutio Criminalis Theresiana  

Consitutio Criminalis Theresiana z roku 1768 vycházel z Josefínského zákoníku 

a navazoval na trestní právo rakouské obsažené v zákoníku Ferdinanda III. Již ve své 

době však šlo o kodifikaci značně zaostalou, neboť zachovávala nedostatky feudálního 

pojetí trestního práva.  

Tresty měly charakter msty na odsouzeném, svou krutostí měly odstrašovat 

veřejnost od páchání další trestné činnosti. Mezi tresty patřilo například oběšení, stětí, 

čtvrcení, upalování či zahrabávání zaživa. Jako nejtěžší trestné činy byly posuzovány 

                                                

2 MALÝ, Karel. Dějiny českého a československého práva do roku 1945. Praha: Leges, 2010, s. 191. 

Student (Leges). ISBN 978-80-87212-39-4. 

3 VLČEK, Eduard. Dějiny trestního práva v českých zemích a v Československu. 3., nezměn. vyd. Brno: 

Masarykova univerzita, 2006, s. 1-15. ISBN 80-210-4056-4. 

4 MALÝ, Karel. Dějiny českého a československého práva do roku 1945. Praha: Leges, 2010, s. 192. 

Student (Leges). ISBN 978-80-87212-39-4. 

5 BÍLÝ, Jiří Libor. Právní dějiny na území ČR: vysokoškolská učebnice. Praha: Linde, 2003, , s. 451. 

Vysokoškolské právnické učebnice. ISBN 80-7201-429-3. 
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delikty proti Bohu, církvi a státu, teprve poté následovaly delikty proti soukromým 

zájmům nebo osobám.  

Constitutio Criminalis Theresiana připouštěl stíhání deliktů sine lege, tedy 

dovoloval, aby byla stíhána i jednání v zákoně neuvedená, avšak pro svou zvláštní 

zlosynnost a pohoršlivost nebezpečná.6 To ovšem ponechávalo značný prostor pro 

uvážení soudců. 

1.1.2 Všeobecný zákoník o zločinech a trestech za ně 

Všeobecný zákoník o zločinech a trestech za ně vydaný Josefem II. roku 1787 byl 

průlomem ve vývoji trestního práva. Na rozdíl od Constitutio Criminalis Theresiana 

udával nový směr, který odpovídal potřebám nastupujícího měšťanstva. Předností 

josefínského trestního zákoníku byla především jeho stručnost a úplnost. Vycházel ze 

zásady přiměřenosti postihu za daný trestný čin, přičemž trest měl plnit hlavně funkci 

výchovnou. Tresty smrti byly ponechány pouze pro výjimečný stav (dle práva stanného). 

Trestní zákoník stanovil úplný výčet deliktů, a zároveň vyloučil trestání pachatelů dle 

volné úvahy soudců. Tím v našem právním řádu dochází poprvé k uplatnění zásad nullum 

crimen sine lege (není zločinu bez zákona) a nulla poena sine lege (není trestu bez zákona) 

v §12, §13 a §19. 

1.1.3 Zákoník o zločinech a těžkých policejních přestupcích 

Trestní zákoník o zločinech a těžkých policejních přestupcích byl vydán roku 

1803, o rok později i v českém překladu jako Kniha práv nad přečiněními hrdelními a 

těžkými řádu městského přestupky. Na svou dobu byl zákoník výjimečným dílem, 

vyznačoval se přehledností, systematičností a nekazuičností. Přebral všechny podstatné 

instituty z trestního zákoníku josefínského a dále je rozvinul. Prakticky ovlivnil vývoj 

                                                

6 MALÝ, Karel. Dějiny českého a československého práva do roku 1945. Praha: Leges, 2010, s. 192. 

Student (Leges). ISBN 978-80-87212-39-4. 
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trestního práva u nás až do roku 1949, neboť zákoník z roku 1852 byl pouze jeho 

novelizací.7 

Zákoník byl rozdělen na dvě části, část první pojednávala o zločinech, část druhá 

o přestupcích, navíc ke každé části byla připojena ustanovení procesní.8  

Stejně jako v zákoníku josefínském je zde zakotven princip, že předpokladem 

trestného činu je zlý úmysl pachatele a vyloučení jeho odpovědnosti při nepříčetnosti. 

Vyskytuje se zde i právní zásada ignorantia legis non excusat (neznalost práva 

neomlouvá). Za trestný byl explicitně vyjádřen návod, pomoc i pokus trestného činu.9 

Za zločiny byl ukládán trest smrti nebo žalář, který se dle závažnosti dělil na tři 

stupně: žalář, těžký žalář a nejtěžší žalář.10 Trest smrti a těžší formy žaláře byly zároveň 

provázeny ztrátou občanských práv či šlechtictví, akademických či vojenských hodností 

a právní způsobilosti. Přestupky byly trestány pokutou, propadnutím zboží, ztrátou práv, 

vězením, bitím či vyhoštěním.11 

1.1.4 Trestní zákon z roku 1852 

Jak již bylo zmíněno výše, trestní zákon ze dne 27. 5. 1852 byl novelizací trestního 

zákoníku z roku 1803, v několika směrech se od něj však odlišoval. První odlišností bylo 

to, že pojednával již jen o právu hmotném, nikoliv procesním, odprostil se od některých 

feudálních přežitků a začal rozlišovat mimo zločiny a přestupky navíc ještě přečiny. U 

                                                

7 MALÝ, Karel. Dějiny českého a československého práva do roku 1945. Praha: Leges, 2010, s. 194. 

Student (Leges). ISBN 978-80-87212-39-4. 

8 VLČEK, Eduard. Dějiny trestního práva v českých zemích a v Československu. 3., nezměn. vyd. Brno: 

Masarykova univerzita, 2006, s. 31. ISBN 80-210-4056-4. 

9 MALÝ, Karel. Dějiny českého a československého práva do roku 1945. Praha: Leges, 2010, s. 195. 

Student (Leges). ISBN 978-80-87212-39-4. 

10 Žalář byl vykonávám buď doživotně nebo dočasně. Při výkonu těžkého žaláře byl vězeň ukován na 

nohou, při výkonu žaláře nejtěžšího byl navíc ukován i v pase. Vězeň byl držen v izolaci a nedostávalo se 

mu masa. 

11 Vězení se dělilo na obyčejné a tuhé, kde byl vězeň ukován na nohou. Vyhoštění z celého státu bylo možné 

jen u cizinců. 
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zločinu byl vyžadován „zlý úmysl“, naopak přečin mohl být spáchán jak dolózně, tak 

kulpózně. 

Zločiny jsou podobně jako v zákoníku z roku 1803 trestány smrtí či žalářem. Za 

přečiny a přestupky, jak je stanoveno v § 240, mohly být ukládány tresty jako peněžitá 

pokuta, ztráta práv a povolení, vězení atd.12 

Zákon měl 27 hlav, vražda byla společně se zabitím upravena v dílu prvním, hlavě 

patnácté nazvané „O vraždě a zabití“ v § 134 až §143 ř. z.  

Zločin vraždy spáchal dle ustanovení § 134 ten, kdo jednal v obmyslu usmrtit 

jiného takovým způsobem, že z toho nastala smrt. 

Vražda se dle § 135 rozlišovala na vraždu úkladnou, loupežnou, zjednanou a 

vraždu prostou. Vražda úkladná byla spáchána „jedem nebo jinak potměšilým 

způsobem“, vražda loupežná byla spáchána „v obmyslu převésti na sebe věc movitou 

násilnostmi proti osobě“, vražda zjednaná tak, že k ní jiný „byl najat, nebo jiným 

způsobem od osoby třetí pohnut“ a nakonec vražda prostá, která zahrnovala vraždy 

nezařazené do výše zmíněných druhů vražd, tedy byla zbytkovou kategorií.   

Tresty se lišily podle toho, zda byla vražda dokonána či nikoliv. Vražda 

nedokonaná (neboli „Trest na pokus“) dle ustanovení § 138 byla trestána těžkým žalářem 

v rozmezí pěti až deseti let pro pachatele a přímé spoluviníky, v rozmezí jednoho roku až 

pěti let pro vzdálené spoluviníky a účastníky. Za okolností zvláště přitěžujících žalářem 

doživotním. Za vraždu dokonanou byl pachateli, zjednateli a přímému účastníkovi dle § 

136 uložen trest smrti, vzdálení spoluviníci a účastníci byli potrestáni těžkým žalářem, 

jehož délka závisela na druhu spáchané vraždy (vražda prostá těžkým žalářem v rozmezí 

pěti až deseti let, vražda spáchaná na příbuzných, vražda úkladná, loupežná a zjednaná 

v rozmezí mezi deseti až dvaceti lety).  

Po vzniku Československé republiky zůstává zákon se změnami a doplňky na 

základě zákona č. 11/1918 Sb. z. a n., o zřízení samostatného státu československého 

neboli „recepční normy“ nadále v platnosti. Dále platil uherský trestní zákon z roku 1878 

a zákon o přestupcích z roku 1879. Právě kvůli určité zastaralosti zákonů, snaze o jejich 

                                                

12 VLČEK, Eduard. Dějiny trestního práva v českých zemích a v Československu. 3., nezměn. vyd. Brno: 

Masarykova univerzita, 2006, s. 31-32. ISBN 80-210-4056-4. 
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modernizaci a odstranění právního dualismu stále docházelo ke snahám o unifikaci práva. 

Roku 1921 byla vypracována osnova obecné části trestního zákona, publikovaná pod 

názvem Prozatímní návrh obecné části trestního zákona. Po projednání obecné části bylo 

ihned přikročeno k přípravě části zvláštní. K celkové kodifikaci však za první ani druhé 

republiky nedošlo, převládl tzv. legislativní konzervatismus, který byl pro danou dobu 

typický a také politicky nejpohodlnější.13 Dualismus trestního práva znamenal značnou 

nepřehlednost, která byla ještě umocňována vydáváním řady dalších vedlejších zákonů 

trestněprávního charakteru, těmito zákony byl například zákon na ochranu republiky, 

zákon o podmíněném odsouzení a propuštění a zákon o trestním soudnictví nad mládeží.  

Trestní právo tedy bylo nakonec kodifikováno až v období tzv. právnické 

dvouletky mezi lety 1948 až 1950. 

1.1.5 Trestní zákon z roku 1950 

Schválením zákona č. 86/1950 Sb. dne 12.7. 1950 byla ukončena téměř stoletá 

platnost zákoníku z roku 1852. Nový trestní zákon si v § 1 stanovil za cíl „chránit lidově 

demokratickou republiku, její socialistickou výstavbu, zájmy pracujícího lidu a 

jednotlivců a vychovávat k dodržování pravidel socialistického soužití“.14 Jak můžeme 

vyčíst z ustanovení § 1 nový trestní zákon byl výsledkem snah o přiblížení trestního práva 

tehdejší politické, sociální a ekonomické situaci. Inspirací mu bylo sovětské 

zákonodárství.  

Stěžejní zásadou se stalo materiální pojetí trestného činu, ten byl definován jako 

společensky nebezpečné jednání, jehož zákonem stanovený následek pachatel způsobil. 

Na rozdíl od zákonu z roku 1852 zná tento zákon pouze jeden druh deliktu – trestný čin. 

Hranice trestní odpovědnosti byla stanovena na 15 let. Účel trestu byl jak represivní 

(donucovací), tak výchovně preventivní.15 

                                                

13 VLČEK, Eduard. Dějiny trestního práva v českých zemích a v Československu. 3., nezměn. vyd. Brno: 

Masarykova univerzita, 2006, s. 36-37. ISBN 80-210-4056-4. 

14 Sbírka zákonů republiky Československé ze dne 18.7. 1950. 

15 VLČEK, Eduard. Dějiny trestního práva v českých zemích a v Československu. 3., nezměn. vyd. Brno: 

Masarykova univerzita, 2006, s. 48-50. ISBN 80-210-4056-4. 
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Trestní zákon byl rozdělen na část obecnou, část zvláštní a další samostatnou část, 

která se týkala trestání mladistvých. Trestné činy proti životu a zdraví byly upraveny až 

v části šesté v § 216 až § 228, neboť primárně byla chráněna společnost, stát a pracující 

lid. Skutková podstata vraždy byla obsažena v § 216, zákon již stanovil skutkovou 

podstatu základní a kvalifikovanou. Základní skutková podstata spočívala v úmyslném 

usmrcení jiného, kvalifikovaná skutková podstata se uplatnila, pokud byl skutek spáchán 

na několika osobách či opětovně, při loupeži či způsobem zvlášť surovým nebo pokud se 

vyskytla jiná zvláště přitěžující okolnost.  

V případě naplnění základní skutkové podstaty byl pachatel potrestán trestem 

odnětí svobody na patnáct až pětadvacet let, v případě naplnění skutkové podstaty 

kvalifikované trestem odnětí svobody na doživotí nebo trestem smrti. 

1.1.6 Trestní zákon z roku 1961 

Vznik nového trestního zákona č. 140/1961 Sb. byl důsledkem přijetí ústavního 

zákona č. 100/1960 Sb. Přijetím nové Ústavy byla zahájena kodifikační vlna, jejíž 

součástí byla i rekodifikace práva trestního. Primárním cílem nového trestního zákona 

byla ochrana společenského a státního zřízení, socialistického vlastnictví a teprve poté 

následovala ochrana práv občanů. Tomuto pojetí odpovídalo i systematické uspořádání 

zvláštní části zákona. Trestní zákon z roku 1961 platil, ve znění novel, až do roku 2009, 

tedy do přijetí zákoníku současného.  

Jak jsem již naznačila výše, trestné činy proti životu a zdraví byly upraveny až 

v hlavě sedmé zvláštní části zákona, v § 219 - § 230, vražda konktrétně v § 219. Toto 

ustanovení prošlo několika novelami, které měly zásadní vliv na posuzování trestného 

činu vraždy. Oproti trestnímu zákonu z roku 1950 obsahoval § 219 původně pouze 

základní skutkovou podstatu, která se teprve později rozšířila o skutkovou podstatu 

kvalifikovanou. Trestní zákon se vlivem novel postupně vyvíjel a přibližoval znění 

zákona, který je účinný od roku 2010. 

První významnou novelou, která měla vliv na znění § 219 byla novela č. 175/1990 

Sb., která zrušila trest smrti.16 Místo trestu smrti bylo možné pachateli trestného činu 

                                                

16 Poslední trest smrti na území Česka byl vykonán 2. 2. 1989, kdy byl popraven oběšením pětinásobný 

vrah Vladimír Lulek.  
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vraždy a dalších taxativně stanovených trestných činů uložit trest výjimečný. Právě tato 

novela dále zakotvila v § 219 odst. 2 kvalifikovanou skutkovou podstatu, která se 

uplatňovala, pokud pachatel úmyslně „usmrtil dvě nebo více osob, zvlášť surovým nebo 

trýznivým způsobem, opětovně, osobu mladší patnácti let, veřejného činitele při výkonu 

jeho pravomoci, v úmyslu získat majetkový prospěch, v úmyslu zakrýt nebo usnadnit jiný 

trestný čin nebo z jiné zvlášť zavrženíhodné pohnutky“.  

Novela, která dále rozšiřovala kvalifikovanou skutkovou podstatu, byla novela č. 

152/1995 Sb. Mezi výčet okolností podmiňující použití vyšší trestní sazby bylo dále 

přidáno spáchání trestného činu vraždy „na těhotné ženě, na jiném pro jeho rasu, 

příslušnost k etnické skupině, národnost, politické přesvědčení, vyznání nebo proto, že je 

bez vyznání“. 

Porozumění historickému vývoji trestního práva je pro pochopení současné právní 

úpravy nezbytné. Celý historický proces utváření a zdokonalování trestního práva má za 

následek vznik práva trestního tak, jak ho známe dnes. Je zajímavé sledovat, jak se 

v průběhu let a v závislosti na dalších vlivech, jako třeba politickém dění, měnila podoba 

práva, a to nejen trestního.  
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2. Ochrana lidského života 

2.1 Lidský život 

Pro účely této diplomové práce považuji za nutné nejdříve definovat pojem 

lidského života, neboť lidský život je objektem trestného činu vraždy a jeho definice je 

tedy pro tuto práci stěžejní. Z hlediska ochrany života podle trestního práva je důležité 

přesně vymezit jeho počátek a konec, protože logicky není možné jiného připravit o život, 

pokud tento ještě nepočal nebo již skončil. Lidský život je přirozeně tou nejvyšší 

společenskou hodnotou chráněnou právem, o čemž svědčí nejen fakt, že jeho ochrana je 

v rámci trestního zákoníku upravena primárně, což nepřímo vyplývá ze systematiky 

zvláštní části trestního zákoníku (ne vždy tomu tak bylo), ale také ochrana lidského života 

na úrovni ústavněprávní a mezinárodní. Lidský život je chráněn v Listině základních práv 

a svobod, konkrétně v článku 6. Na úrovni mezinárodní je pak mnoho smluv zabývajících 

se ochranou života, z nichž můžeme jmenovat například Všeobecnou deklaraci lidských 

práv a základních svobod, která je ovšem právně nezávazná, byť všeobecně uznávaná, 

Evropskou úmluvu o ochraně lidských práv a základních svobod, Chartu základních práv 

EU a Mezinárodní pakt o občanských a politických právech. 

2.1.1 Počátek lidského života 

Počátek lidského života nastává ve chvíli, kdy lidský plod přestává být chráněn 

prostřednictvím těla své matky (právní ochrana v rámci trestných činů proti těhotenství 

ženy - ustanovení § 159 – 163 TZ). Pro definování počátku lidského života je tedy 

důležité vymezit, kdy se plod stává samostatným právním subjektem.  

„Ve vědě trestního práva i v soudní praxi je za hranici, kdy lidská bytost přestává 

být plodem a stane se člověkem, považován začátek porodu.“17 Tento všeobecně 

uznávaný názor se opírá o ustanovení § 142 TZ, který říká, že vraždu novorozeného dítěte 

lze spáchat i během porodu. U určení začátku porodu ovšem vyvstává problém. 

V současné době převládá názor, že za začátek porodu je nutné považovat okamžik, kdy 

dítě začne opouštět tělo matky (to znamená v momentě, kdy se objeví hlavička či jiná 

                                                

17 JELÍNEK, Jiří. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část. 5. aktualizované a doplněné vydání. 

Praha: Leges, 2016, s. 531. Student (Leges). ISBN 978-80-7502-120-5. 
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vedoucí část těla dítěte), u operativního vynětí dítěte pak nejspíše počátek daného 

zákroku.  

Vyskytují se i názory, které za počátek lidského života považují okamžik, kdy se 

dítě poprvé nadechne, vydechne či je úplně odděleno od těla matky. Tento názor vyjádřila 

například D. Císařová, která uvedla, že „novorozené dítě je takové, které již opustilo 

porodní cesty, bylo odděleno od matky a nadechlo se“ 18 či R. Uzel19. 

Osobně se jednoznačně přikláním k názoru, že lidský život počíná začátkem 

porodu a zároveň si myslím, že tzv. „počátek porodu“ by bylo vhodné vnímat v širším 

pojetí. Pokud bychom přijali názor, že novorozeným dítětem je dítě zcela oddělené od 

matky či dítě, které se již poprvé samo nadechlo nebo vydechlo, bylo by usmrcení dítěte 

matkou při porodu beztrestné, jelikož § 163 vylučuje trestnost těhotné ženy, která sama 

uměle přeruší těhotenství, tedy dojde k usmrcení plodu. Toto pojetí by podle mého názoru 

odporovalo nejen současné právní úpravě, ale i obecným zájmům společnosti či 

přirozeným principům a zároveň by vznikla mezera v právní ochraně nového života.   

2.1.2 Konec lidského života 

Konec života neboli smrt je podle poznatků lékařské vědy definována jako 

biologická smrt mozku, tedy smrt cerebrální. Jde o takový stav organismu, kdy je 

obnovení všech životních funkcí (jako je například dýchání či činnost srdce) již 

vyloučeno. Z lékařského hlediska je smrt déletrvajícím procesem, z hlediska právního se 

však jedná o jeden určitý okamžik. Z pohledu trestního práva jde o moment, kdy se proces 

zániku organismu stává irreverzibilním, tzn. není možné uvedení v původní stav.20 Od 

smrti cerebrální je nutné odlišovat tzv. smrt klinickou, dle judikatury je smrt klinická 

pouhým faktem zástavy vitálních funkcí, jejichž obnova je možná21. Pokud útokem na 

                                                

18 CÍSAŘOVÁ, D. Iura novit curia. (Několik poznámek k článku dr. Dolenského „momentum partus“). 

Trestní právo, 1998, č. 5, s. 19-20. 

19 UZEL, R. Porod a začátek života. Trestní právo, 1999, č. 4, s. 13. 

20 PAVLÍČEK, Václav. Ústava a ústavní řád České republiky: komentář. 2., dopl. a podstatně rozš. vyd. 

Praha: Linde, 2002, s. 71. Zákony s poznámkami (Linde). ISBN 80-7201-391-2. 

21 Zobecňující materiál Nejvyššího soudu ČSSR ze dne 16. 6. 1976, č. j. Tpfj 30/76. 
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život člověka dojde ke klinické smrti a životní funkce se podaří obnovit v důsledku 

včasného lékařského zákroku, bude se jednat pouze o pokus trestného činu vraždy22. 

Nastane-li u člověka smrt cerebrální, právní ochrana se na něj již nevztahuje. Speciálním 

případem je pak situace, kdy pachatel neví, že oběť se již nachází ve stavu biologické 

smrti a napadne ji s úmyslem ji usmrtit. Jak vyplývá z judikatury, jeho jednání bude 

možno kvalifikovat pouze jako pokus trestného činu vraždy, a to z důvodu útoku na již 

nezpůsobilý předmět (příčinná souvislost mezi jednáním a následkem již nemůže 

nastat).23  

Určení okamžiku smrti je důležité nejen z hlediska vyšetřování trestných činů proti 

životu a provádění dalších právních úkonů, ale také pro účely odběru tkání a orgánů od 

zemřelého dárce, jak je vyjádřeno v ustanovení § 10 zákona č. 285/2002 Sb., o darování, 

odběrech a transplantaci tkání a orgánů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů (transplantační zákon). 

2.2 Zakotvení ochrany lidského života ve vnitrostátních a 

mezinárodních právních předpisech 

Jak již bylo zmíněno výše, právo na život je upraveno jak v rámci práva 

vnitrostátního, tak práva mezinárodního. Ráda bych stručně přiblížila hlavní dokumenty, 

ve kterých je toto právo zakotveno. 

Právo na život je tím nejdůležitějším základním lidským přirozeným právem, jeho 

ústavní zakotvení je důležitým předpokladem pro jeho následnou ochranu v rámci dalších 

                                                

22 Trestní kolegium Nejvyššího soudu ČSSR, č. j. Tpjf 24/85 ze dne 31. 10. 1985, dále JELÍNEK, Jiří. 

Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část. 5. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Leges, 2016, 

s. 531. Student (Leges). ISBN 978-80-7502-120-5. 

23 Rozhodnutí Krajského soudu Plzeň ze dne 2. 9. 1999, sp. zn. 3 T 9/99, V tomto rozsudku byl obviněný 

uznán vinným ze dvou skutků, a to za trestný čin ublížení na zdraví s následkem smrti a za pokus vraždy. 

K jednání došlo, když v afektu nejdříve hrubou silou strhl svou manželku na zem, a tím jí způsobil těžké 

poranění ve formě zlomeniny spodiny a klenby lebeční. Znalci soudního lékařství jednoznačně uvedli, že 

toto poranění bylo bezprostřední příčinnou smrti. Obviněný se ji poté, co zjistil, že ještě dýchá rozhodl 

usmrtit, a to tak, že jí uhodil těžkou vázou do temene hlavy. Vzhledem k tomu, že poškozená již po prvním 

útoku utrpěla smrtelná poranění, požadovaný následek již tímto jednáním nemohl nastat a tento druhý 

skutek tak byl kvalifikován jako pokus trestného činu vraždy.  
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právních oborů, jako je právo občanské či trestní. Ochrana života je nejvyšší prioritou 

společnosti a v rámci práva je garantována a upravena primárně.  

2.2.1 Zakotvení práva na život v Listině základních práv a svobod 

Ochrana lidského života a právo na život je zakotveno v čl. 6 Listiny základních práv 

a svobod (dále jen „Listina“), která byla vyhlášena usnesením České národní rady dne 

16. prosince 1992 pod č. 2/1993 Sb. Čl. 3 Ústavy stanovuje, že Listina je součástí 

ústavního pořádku České republiky.  

Čl. 6 LZPS: 

 „(1) Každý má právo na život. Lidský život je hoden ochrany již před narozením.  

  (2) Nikdo nesmí být zbaven života. 

  (3) Trest smrti se nepřipouští. 

  (4) Porušením práv podle tohoto článku není, jestliže byl někdo zbaven života      

v souvislosti s jednáním, které podle zákona není trestné.“ 

Právo na život je ústavním právem každého jednotlivce a jde o právo univerzální. 

Váže se na čl. 1 Listiny, který stanovuje svobodu a rovnost všech lidí v důstojnosti a 

právech a dále říká, že základní lidská práva a svobody jsou nezadatelné, nezcizitelné, 

nepromlčitelné a nezrušitelné. Toto právo je úzce spjato s právem na ochranu zdraví, 

které je vyjádřeno v čl. 31 Listiny a bývá, v rámci komplexnosti, považováno za součást 

práva na život.  

V odstavci prvním, větě první je právo na život formulováno obecně, v odstavci 

druhém a třetím je konkretizováno a v odstavci čtvrtém jsou stanoveny ústavní meze ve 

smyslu čl. 4 Listiny, je tedy stanoveno, která jednání nejsou porušením takto chráněného 

práva.  

Ve větě druhé odstavce prvního je stanoveno, že lidský život je hoden ochrany již 

před narozením, není však upraveno, jak dlouho před narozením je život chráněn a zda je 

chráněn jako samostatný subjekt či součást těla matky. V tomto bodě tedy dochází, jak 

jsem již zmiňovala výše, k diskuzím a výkladovým problémům. Tato věta tak spíše slouží 

jako interpretační pravidlo, které se vztahuje k dalším článkům Listiny a také jako vodítko 

pro zákonodárce při tvorbě právních norem, týkajících se ochrany těhotné ženy a lidského 

plodu, neboť obsahuje pouze přání, nikoliv příkaz, zákaz či dovolení. „Cílem tohoto 
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ustanovení je ochrana jednotlivce před jakýmkoliv svévolným zbavením života, působí 

erga omnes – vůči každému.“24 

V odstavci druhém je výslovně zakázáno, aby kdokoliv zbavil jiného života. Toto 

ustanovení má také přirozenoprávní povahu a patří k všeobecně uznávaným morálním 

principům („nezabiješ“).25 Sankce za porušení je upravena prostřednictvím trestního 

práva. Toto ustanovení stanovuje obecný základ pro zákaz euthanasií, interrupcí v určitě 

době těhotenství26 a také trestnost účasti na sebevraždě.  

V odstavci třetím je zakotven absolutní zákaz trestu smrti. Tato zásada je stanovena 

kategoricky a není možnost jakékoliv odlišné vnitrostátní úpravy. 

V odstavci čtvrtém je pak zaručena nepostižitelnost tomu, kdo jiného zbaví života 

jednáním, které dle zákona není trestné. Toto ustanovení je právním rámcem pro úpravu 

okolností vylučujících protiprávnost v rámci trestního zákona. V souladu s dikcí trestního 

zákoníku jde pouze o případy nutné obrany, krajní nouze a oprávněného použití zbraně.  

2.2.2 Zakotvení práva na život v mezinárodních právních přepisech 

Právo na život, jako nejdůležitější základní přirozené právo, je upraveno také 

řadou mezinárodních dokumentů. Mezinárodní úprava je vyjádřením snahy o celosvětové 

prosazení ochrany lidského života, jeho nedotknutelnosti a zaručení tohoto práva všem 

lidem. Právo na život je zaručeno především prostřednictvím: 

Všeobecné deklarace lidských práv (1948, OSN) 

Čl. 3.: „Každý má právo na život, svobodu a osobní bezpečnost.“ 

Všeobecná deklarace lidských práv byla přijata jako rezoluce Valného shromáždění OSN. 

Jedná se o nezávazný dokument, který obsahuje nejznámější katalog lidských práv. Tento 

dokument se stal inspirací pro Československo a některá ustanovení byla přejata do 

LZPS.  

                                                

24 PAVLÍČEK, Václav. Ústava a ústavní řád České republiky: komentář. 2., dopl. a podstatně rozš. vyd. 

Praha: Linde, 2002, s. 68. Zákony s poznámkami (Linde). ISBN 80-7201-391-2. 

25 Tamtéž, s. 70. 

26 Přípustný způsob umělého přerušení těhotenství je upraven zákonem č. 66/1986 Sb., o umělém přerušení 

těhotenství, a prováděcí vyhláškou ministerstva zdravotnictví České republiky č. 75/1986 Sb.  
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Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod (1950, Rada Evropy) 

Čl. 2 odst. 1: „Právo každého na život je chráněno zákonem. Nikdo nesmí být úmyslně 

zbaven života kromě výkonu soudem uloženého trestu následujícího po uznání viny za 

spáchání trestného činu, pro který zákon ukládá tento trest.“ 

Evropská úmluva je na rozdíl od Všeobecné deklarace lidských práv dokumentem 

závazným. Byla uveřejněna ve Sbírce zákonů pod č. 209/1992 Sb. jako sdělení 

Ministerstva zahraničních věcí. 

Mezinárodního paktu o občanských a politických právech (1966) 

Čl. 6 odst. 1: „Každá lidská bytost má právo na život. Toto právo je chráněno zákonem. 

Nikdo nebude svévolně zbaven života.“ 

Publikován ve Sbírce zákonů pod č. 120/1976 Sb. jako vyhláška Ministerstva 

zahraničních věcí. 

Úmluvy o právech dítěte (1989, OSN) 

Čl. 6: „Státy, které jsou smluvní stranou úmluvy, uznávají, že každé dítě má přirozené 

právo na život.“ 

Publikována ve Sbírce zákonů pod č. 104/1991 Sb. jako sdělení Ministerstva 

zahraničních věcí. 

Listina základních práv Evropské unie (2000, EU) 

Čl. 2: „Každý má právo na život. Nikdo nesmí být odsouzen k trestu smrti ani 

popraven.“ 

Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením (2002, OSN) 

 Čl. 10: „Státy, které jsou smluvní stranou této úmluvy, znovu potvrzují, že každá lidská 

bytost má přirozené právo na život, a přijmou veškerá nezbytná opatření kzajištění 

účinného užívání tohoto práva osobami se zdravotním postižením na rovnoprávném 

základě s ostatními.“ 
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3. Trestný čin vraždy podle současné právní úpravy  

Trestný čin vraždy je v novém trestním zákoníku zařazen mezi trestné činy proti 

životu a zdraví v hlavě první zvláštní části. Hlava první je rozdělena na dva díly, v díle 

prvním jsou upraveny trestné činy proti životu, v díle druhém pak trestné činy proti 

zdraví. Mezi trestné činy proti životu řadíme tedy vraždu (§ 140), zabití (§ 141), vraždu 

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

(§ 144).  

Fakt, že je trestný čin vraždy upraven v rámci trestního zákoníku na prvním místě je 

vyjádřením jeho mimořádné závažnosti a zájmu celé společnosti na ochraně lidského 

života a potrestání jednání, které proti tomuto objektu směřuje.27 

3.1 Základní znaky skutkové podstaty trestného činu vraždy 

Skutkovou podstatou se rozumí souhrn typových znaků, které určují jednotlivé 

druhy trestných činů a odlišují je od sebe navzájem. Skutková podstata obligatorně 

obsahuje čtyři základní znaky – objekt, objektivní stránku, subjekt (pachatel) a 

subjektivní stránku. Jednotlivými obligatorními znaky se budu podrobněji zaobírat 

v následujících podkapitolách.28  

3.1.1 Objekt  

Objektem trestného činu se obecně rozumí společenské vztahy, zájmy a hodnoty 

chráněné trestním zákonem. 

Objektem trestného činu vraždy je lidský život, který je chráněn od jeho počátku 

do jeho konce. Předmětem útoku tedy může být pouze živý člověk. Pro kvalifikaci 

trestného činu vraždy je tak zapotřebí přesně určit jeho trvání. Problematice počátku a 

                                                

27 Trestný čin vraždy nebyl vždy řazen na první místo v rámci trestního zákoníku. V trestním zákoníku 

z roku 1950 a 1961 byl zařazen až v části šesté, neboť primárně byla chráněna společnost, stát a pracující 

lid. 

28 JELÍNEK, Jiří. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část. 5. aktualizované a doplněné vydání. 

Praha: Leges, 2016, s. 165. Student (Leges). ISBN 978-80-7502-120-5. 
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konce lidského života a definici těchto pojmů jsem se podrobně věnovala v kapitole 2., 

proto se na ni zde dovolím odkázat.  

3.1.2 Objektivní stránka 

Objektivní stránku trestného činu tvoří jednání pachatele, následek takového 

jednání a příčinný vztah (kauzální nexus). 

Objektivní stránka trestného činu vraždy je vymezena jeho následkem, tedy 

usmrcením člověka. Dle judikatury Nejvyššího soudu se usmrcením rozumí „jakákoli 

forma působení na tělesnou integritu poškozeného, která vede k tomu, že poškozený 

zemře. Uvedenému zákonnému znaku odpovídá jen takové jednání, které na tělesnou 

integritu poškozeného působí přímo. Musí jít o jednání, které v těle poškozeného vyvolá 

změny, jejichž podstatou je zánik životních funkcí lidského organismu.“29 Jedná se o 

jakékoli úmyslné usmrcení člověka, přičemž nezáleží na způsobu provedení, ani na 

zvolených prostředcích. Může tedy jít o akt krátkodobý (např. zastřelením nebo 

probodnutím) i akt trvající delší dobu (např. týrání závislé osoby hladem, podávání jedu 

v malých dávkách). Usmrcení člověka může být způsobeno jak konáním, tak i 

opomenutím takového konání, k němuž byl pachatel podle okolností a svých poměrů 

povinen. Musí tedy jít o opomenutí zvláštní povinnosti konat ve smyslu § 112 TZ, který 

říká, že „jednáním se rozumí i opomenutí takového konání, k němuž byl pachatel povinen 

podle jiného právního předpisu, úředního rozhodnutí nebo smlouvy, v důsledku 

dobrovolného převzetí povinnosti konat nebo vyplývala-li taková jeho zvláštní povinnost 

z jeho předchozího ohrožujícího jednání anebo k němuž byl z jiného důvodu podle 

okolností a svých poměrů povinen“. Společnost v těchto případech s konáním osoby 

počítá a spoléhá na ni, tato povinnost je proto povinností právní (jednalo by se například 

o případ, kdy lékař úmyslně nepodá lék pacientovi a tím dojde ke smrti – podat lék bylo 

jeho zvláštní právní povinností). Nelze tedy uvažovat o opomenutí, které vychází pouze 

z morálních pravidel.30 

Zvláštní povinnost konat, která zakládá trestní odpovědnost za způsobený 

následek je tedy nutno odlišovat od obecné povinnosti konat, která naopak zakládá 

                                                

29 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 7. 12. 1999, sp. zn. 7 Tz 179/99.  

30 Srov. Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČSR ze dne 28. 4. 1987, sp. zn. 5 Tz 2/87. 
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odpovědnost pouze za porušení příslušně povinnosti (např. porušení obecné povinnosti 

poskytnout pomoc ve smyslu § 150 TZ).31 

3.1.3 Subjekt 

Subjektem neboli pachatelem trestného činu vraždy může být dle dikce § 140 TZ 

kdokoli, tedy kterákoli trestně odpovědná fyzická osoba a od nabytí účinnosti poslední 

novely zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti 

nim (dále jen „ZTOPO“), také osoba právnická.  

Trestně odpovědnou fyzickou osobou se rozumí osoba, která dovršila v době 

spáchání trestného činu patnácti32 let a je podle § 26 TZ příčetná, tedy netrpí duševní 

chorobou, pro kterou by nebylo možné ovládat své jednání či rozpoznat jeho 

protiprávnost. V případě mladistvého pachatele u provinění bude posuzována ještě jeho 

rozumová a mravní vyspělost.  

Jak jsem již zmínila výše, od 1. 12. 2016 může podle § 7 ZTOPO spáchat trestný 

čin vraždy i osoba právnická. Změna spočívá v tom, že právnické osoby již nejsou nadále 

odpovědné pouze za taxativně vyjmenované trestné činy, ale zásadně odpovídají za 

veškeré trestné činy uvedené v trestním zákoníku s výjimkou těch, u kterých je to 

výslovně vyloučeno, nově jde tedy o výčet negativní. V předchozí úpravě trestný čin 

vraždy ve výčtu trestných činů, kterých se mohla právnická osoba dopustit chyběl, nově 

však není z trestní odpovědnosti právnických osob vyloučen (jako jediná z forem 

úmyslných usmrcení).  

Můj osobní názor na zakotvení právní odpovědnosti právnických osob za vraždu 

je pozitivní a považuji ho za krok správným směrem, neboť si lze představit případy, kdy 

bude právnická osoba založena například za účelem nelegálního obchodu s lidskými 

orgány a bude se vražd organizovaně a úmyslně dopouštět. Považuji tedy za vhodné mít 

v rámci práva možnost takové právnické osoby účelně potrestat.  

                                                

31 ŠÁMAL, Pavel. Trestní zákoník: komentář. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2012, s. 1462. Velké komentáře. 

ISBN 978-80-7400-428-5. 

32 Dovršením patnácti let se pro účely trestního práva rozumí den následující po dni patnáctých narozenin.  
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3.1.4 Subjektivní stránka 

Jediným obligatorním znakem subjektivní stránky trestného činu je zavinění, 

které má v případě vraždy vždy formu úmyslu, a to buď úmyslu přímého, anebo 

nepřímého (eventuálního). Pachatelův úmysl, byť nepřímý, musí vždy směřovat k 

usmrcení jiného – následek tedy musí být způsoben úmyslně.33 V případě úmyslu 

přímého to znamená, že pachatel svým jednáním chce způsobit jinému smrt (§ 15 odst. 1 

písm. a) TZ, postačí však, že pachatel o možnosti způsobení smrti ví, a pro případ, že 

takový následek nastane s tím je srozuměn, v tomto případě se bude jednat o úmysl 

nepřímý (eventuální).34 Důvodová zpráva k trestnímu zákoníku uvádí, že míra úmyslného 

způsobení následku nemusí být u všech vražd stejná a z tohoto důvodu postihuje trestní 

zákoník přísněji (dvanáct až dvacet let) toho, kdo usmrtí jiného s rozmyslem nebo po 

předchozím uvážení. K tomu bych ráda už nyní dodala, že rozmysl ani předchozí uvážení 

ve smyslu trestního práva nejsou znaky nebo složky úmyslu, ale jde o kvalifikační 

okolnosti charakterizující způsob rozhodování pachatele, v němž má úmyslné zavinění 

svůj počátek.35 

Pro obě formy úmyslného zavinění je společné to, že vůle ve formě chtění nebo 

srozumění vyjadřuje aktivní vztah pachatele ke způsobenému následku (smrti jiného). 

Složka úmyslu zahrnuje představu rozhodných skutečností alespoň jako možných, složka 

volní pak vůli je svým jednáním vyvolat. Vůlí je tedy v tomto smyslu třeba rozumět i 

srozumění pachatele s následkem, neboť srozumění je vlastně formou chtění. I úmysl 

nepřímý tedy vždy musí obsahovat prvek vůle.36 

Co se týče srozumění s následkem, vyvstala v praxi otázka, zda lze za srozumění 

                                                

33 Pokud pachatelovým úmyslem bylo ohrožení nebo poškození jiného právem chráněného zájmu než 

zájmu na ochraně života a jeho jednání mělo za následek usmrcení jiného, ke kterému však nebyl dán 

úmysl (to znamená, že pachatel smrt způsobit nechtěl a nevěděl, že jí tímto způsobem způsobit může, 

anebo to věděl, ale nebyl s tím srozuměn), nemůže být toto jednání kvalifikováno jako vražda.  

34 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. 6. 2016, sp. zn. 8 Tdo 747/2016. 

35 HOŘÁK, Jaromír. Vražda a zabití v novém trestním zákoníku. In: JELÍNEK, Jiří (ed.). O novém trestním 

zákoníku. Sborník příspěvků z mezinárodní konference Olomoucké právnické dny. Praha: Leges, 2009, s. 

73-74. ISBN 978-80-87212-21-9. 

36 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 7. 2016, sp. zn. 7 Tdo 543/2016. 
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považovat i pachatelovu lhostejnost k následku.  „Jestliže lhostejnost pachatele k tomu, 

zda následek nastane či nenastane, vyjadřuje jeho kladné stanovisko k oběma možnostem, 

pak lze dovodit jeho srozumění s takovým následkem (ve smyslu §15 odst. 1 písm. b), odst. 

2 TZ) a z hlediska subjektivní stránky se tak jedná o nepřímý úmysl. S ohledem na způsob 

provedení útoku, jeho intenzitu, charakter zbraně, místo na těle poškozeného, do kterého 

byl útok veden, jakož i zjištění, že pachatel nemohl počítat se žádnou konkrétní okolností, 

která by mohla smrtelnému následku zabránit, vyjadřuje stav lhostejnosti pachatele k 

usmrcení poškozeného jeho srozumění s tímto následkem.“37 

Z výše zmíněného vyplývá, že za srozumění pachatele s následkem lze považovat 

pouze tzv. nepravou lhostejnost, kdy lze srozumění a následkem, a tedy nepřímý úmysl, 

dovodit. Postoj pachatele k tomu, zda následek nastane nebo nenastane vyjadřuje jeho 

kladné stanovisko k oběma těmto možnostem. V případě tzv. pravé lhostejnosti chybí 

právě složka vůle, kterou, jak jsem již zmínila, musí vždy obsahovat i úmysl nepřímý.  

Dokazování subjektivní stránky, nejen u vraždy, je velmi obtížné, neboť 

předmětem dokazování jsou nepozorovatelné skutečnosti odehrávající se v nitru 

pachatele. Velmi často je tak možné zavinění dovodit pouze nepřímo z okolností činu. 

Nejvyšší soud k tomu uvedl, že: „je zapotřebí vycházet z okolností, za nichž k útoku 

pachatele došlo, jakým motivem byl veden, co útoku předcházelo, jak byl útok proveden, 

jakého nástroje bylo použito, zda pachatel záměrně útočil proti takové části těla, kde jsou 

orgány důležité pro život, které jsou snadno zasažitelné apod. Teprve v případě, že 

objasnění všech  těchto okolností prokazuje úmysl pachatele spáchat vraždu, třebas úmysl 

nepřímý, je možno uznat jej vinným tímto trestným činem, případně jeho pokusem.“38 

Vztah pachatele k následku musí být tedy vždy soudem řádně zjištěn a prokázán. 

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

alternativním vztahu pachatele k zamýšlenému následku.39 

                                                

37 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 8. 4. 2003, sp. zn. 11 Tdo 743/2002. 

38 Rozsudek Nejvyššího soudu ČSSR ze dne 10. 12. 1968, sp. zn. 8 Tz 122/68. Obdobně k tomu i 

Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 15. 12. 2010, sp. zn. 3 Tdo 1527/2010. 

39 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 10. 12. 1968, sp. zn. 8 Tz 122/68. 
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Úmysl jiného usmrtit byl dovozen například v případě, kdy pachatelé násilím a 

výhružkami zahnali poškozené do studené řeky, odkud jim pomocí zbraní, výhružek 

usmrcením a házením kamenů bránili vylézt a nutili je plavat (voda byla hluboká a oni 

nedosáhli na dno), ve svém jednání pachatelé pokračovali po relativně dlouhou dobu až 

do příjezdu policie. Pachatelé museli být srozuměni s tím, že následkem jejich 

protiprávního jednání může být smrt poškozených.40 Smrtící úmysl však nebude naopak 

možné zpravidla dovodit pouze z demonstrativního chování pachatele před činem 

majícího charakter siláckých řečí, teatrální přípravy apod. a obdobně pak nelze úmysl bez 

dalšího dovodit ani v případě vyhrůžky smrtí pronesené ve vzteku při hádce, pokud z 

jednání vyhrožující osoby objektivně neplyne žádné reálné ohrožení.41 

3.2 Skutková podstata trestného činu vraždy dle § 140 TZ 

„(1) Kdo jiného úmyslně usmrtí, bude potrestán odnětím svobody na deset až osmnáct 

let. 

(2) Kdo jiného úmyslně usmrtí s rozmyslem nebo po předchozím uvážení, bude potrestán 

odnětím svobody na dvanáct až dvacet let. 

(3) Odnětím svobody na patnáct až dvacet let nebo výjimečným trestem bude pachatel 

potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 

a) na dvou nebo více osobách, 

b) na těhotné ženě, 

c) na dítěti mladším patnácti let, 

d) na úřední osobě při výkonu nebo pro výkon její pravomoci, 

e) na svědkovi, znalci nebo tlumočníkovi v souvislosti s výkonem jejich povinnosti, 

f) na zdravotnickém pracovníkovi při výkonu zdravotnického zaměstnání nebo povolání 

směřujícího k záchraně života nebo ochraně zdraví, nebo na jiném, který plnil svoji 

obdobnou povinnost při ochraně života, zdraví nebo majetku vyplývající z jeho 

zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce nebo uloženou mu podle zákona, 

                                                

40 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 26. 2. 1998, sp. zn. 2 Tzn 123/97. 

41 Blíže k tomu viz Rozsudek Nejvyššího soudu ČSSR ze dne 10. 12. 1968, sp. zn. 6 Tz 99/68 a také 

Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 5. 11. 1993, sp. zn. 5 To 76/93. 
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g) na jiném pro jeho skutečnou nebo domnělou rasu, příslušnost k etnické skupině, 

národnost, politické přesvědčení, vyznání nebo proto, že je skutečně nebo domněle bez 

vyznání, 

h) opětovně, 

i) zvlášť surovým nebo trýznivým způsobem, nebo 

j) v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného majetkový prospěch nebo ve snaze zakrýt nebo 

usnadnit jiný trestný čin nebo z jiné zavrženíhodné pohnutky. 

(4) Příprava je trestná.“  

Před rokem 1990 byla v rámci trestního zákoníku z roku 1961 upravena pouze 

jedna základní skutková podstata, to změnila až novela č. 175/1990 Sb., která zavedla 

skutkovou podstatu kvalifikovanou.   

Nový trestní zákoník skutkovou podstatu vraždy diferencuje ještě o něco více. 

V rámci tohoto zákona dochází k rozlišení, z hlediska míry úmyslného způsobení 

následku, vraždy prosté (§ 140 odst. 1), vraždy kvalifikované, tj. spáchané s rozmyslem 

nebo po předchozím uvážení (§140 odst. 2) a vraždy spáchané za zvlášť přitěžujících 

okolností (§140 odst. 3), kde je vyžadováno splnění zvláštních kvalifikačních okolností.42 

3.2.1.1 Vražda prostá  

Vražda prostá (§ 140 odst. 1) je vůči vraždě kvalifikované i vůči zabití vymezena 

negativně. Jde o úmyslné usmrcení jiného, které bylo pachatelem spácháno bez rozmyslu 

či bez předchozího uvážení (§140 odst. 2 a contrario) a pachatel nejednal v silném 

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

předchozího zavrženíhodného jednání poškozeného (§ 141 a contrario). V důvodové 

zprávě k trestnímu zákoníku je v této souvislosti uvedeno, že jde o spontánní smrtící 

jednání pachatele, tj. například jednání v náhlém hnutí mysli, v afektu a podobných 

psychických stavech.43  

                                                

42 JELÍNEK, Jiří. Trestní zákoník a trestní řád: s poznámkami a judikaturou. Praha: Leges, 2009, s. 197-

198. Glosátor. ISBN 978-80-7502-106-9. 

43 JELÍNEK, Jiří. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část. 5. aktualizované a doplněné vydání. 

Praha: Leges, 2016, s. 532. Student (Leges). ISBN 978-80-7502-120-5. 
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3.2.1.2 Vražda kvalifikovaná 

Vražda kvalifikovaná (§140 odst. 2) je úmyslným usmrcením jiného, které 

naplňuje znaky tzv. premediace v širším slova smyslu. Jde o vraždu spáchanou 

s rozmyslem (reflexe) či po předchozím uvážení (premediace v užším slova smyslu). 

Předem je nutné zdůraznit, že legální definici těchto pojmů v trestním zákoníku 

nenajdeme. 

Vražda kvalifikovaná je v zákoně formulována jako samostatná základní skutková 

podstata, která je však z hlediska své povahy skutkovou podstatou kvalifikovanou 

(nikoliv základní), přestože používá odlišnou legislativní techniku, než je v trestním 

zákoníku obvyklé, neboť vedle znaků charakterizujících míru úmyslného zavinění jsou 

znovu uvedeny i všechny znaky trestného činu vraždy prosté uvedené v odst. 1.  

Rozmysl je možné definovat jako „kvalifikovanou úvahu, při které pachatel 

zvažuje pro a proti a která časově provází trestné jednání“.44 Je možné ho považovat za 

takové dělítko mezi vraždou prostou a vraždou kvalifikovanou, tedy mezi jednáním 

zkratkovitým, spontánním a jednáním uváženým, které však nedosahuje intenzity 

předchozího uvážení.  Vzhledem k tomu, že i vražda prostá je úmyslným trestným činem, 

kterému předchází určitá základní úvaha pachatele, vražda spáchaná s rozmyslem 

představuje vyšší stupeň úvahy než vražda prostá a zároveň jde o úvahu méně intenzivní 

než u vraždy po předchozím uvážení. Podle judikatury45 ke spáchání vraždy s rozmyslem 

postačí, pokud pachatel zhodnotil jen základní okolnosti svého jednání, zvážil pro a proti 

spáchání takového činu, zvolil prostředky a zvážil rozhodné důsledky. Na rozdíl od 

spáchání trestného činu po předchozím uvážení se nevyžaduje detailní uvážení jednání 

pachatele, ani naplánovaní daného činu.46 

Předchozí uvážení se od rozmyslu odlišuje časovým vymezením a vyšší 

intenzitou. Jedná se o hlubší a dlouhodobější uvážení, ve kterém dochází nejen 

k samotnému rozhodnutí spáchat daný trestný čin, ale také k vytvoření určitého plánu, 

                                                

44 JELÍNEK, Jiří. Trestní zákoník a trestní řád: s poznámkami a judikaturou. Praha: Leges, 2009, s. 197. 

Glosátor. ISBN 978-80-7502-106-9. 

45 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 27. 2. 2013, sp. zn. 3 Tdo 193/2013. 

46 JELÍNEK, Jiří. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část. 5. aktualizované a doplněné vydání. 

Praha: Leges, 2016, s. 533. Student (Leges). ISBN 978-80-7502-120-5. 
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kdy dojde k volbě prostředků a způsobu provedení jednání. Úvaha pachatele tedy 

předchází, na rozdíl od rozmyslu, spáchání trestného činu. Aby bylo možno jednání 

posoudit jako předem uvážené, postačí, pokud pachatel naplánoval rozhodující okolnosti. 

Z toho vyplývá, že u trestného činu vraždy po předchozím uvážení by mělo vždy být 

zřejmé stadium přípravy ve smyslu § 20 a § 140 odst. 4 TZ.47 Plán pachatele se nemusí 

ve výsledku shodovat se skutečným provedením činu, cílem je zřejmě vyjádření 

závažnosti promyšleného a plánovitého usmrcení, které vede k přísnějšímu potrestání 

pachatele.48  

Považuji za nutné zde zdůraznit, že v případech premediace se nejedná o žádné 

zvláštní druhy úmyslu, jde pouze o zvláštní kvalifikační okolnosti. Premediace v širším 

slova smyslu je psychologický termín, který popisuje volní jednání, probíhající ve dvou 

fázích, a to rozhodovací a realizační. Je to vědomá psychická aktivita pachatele, při které 

se sám rozhoduje mezi odlišnými postupy a analyzuje své možnosti. Pachatel zároveň, u 

reflexe i premediace v užším slova smyslu, musí vědět, že jeho jednání směřuje 

k usmrcení jiného a s tímto musí být alespoň srozuměn. Z toho vyplývá, že premediace 

je okolnost, jež přistupuje k úmyslu a kvalifikuje tento druh zavinění jako závažnější, 

neboť pachatel vraždy má nad svým jednáním vyšší míru racionální kontroly.49 Jedná se 

o tzv. úmysl předem uvážený (dolus praemeditatus).   

Větší společenská škodlivost vraždy, která je spáchána s rozmyslem nebo po 

předchozím uvážení je vyjádřena vyšší trestní sazbou u vraždy premeditativní. Trestní 

sazba u vraždy prosté je v rozmezí deseti až osmnácti let, u vraždy premeditativní pak 

v rozmezí dvanácti až dvaceti let. 

3.2.1.3 Vražda spáchaná za zvlášť přitěžujících okolností  

U vraždy spáchané za zvlášť přitěžujících okolností je požadováno splnění zvláštních 

kvalifikačních okolností, podmiňujících použití vyšší trestní sazby. Jedná se o okolnosti, 

                                                

47 SAMAŠ, Ondrej, Harald STIFFEL a Pavol TOMAN. Trestný zákon: stručný komentár. Bratislava: Iura 

Ed, 2006, s. 305. ISBN 8080780781. 

48 JELÍNEK, Jiří. Trestní zákoník a trestní řád: s poznámkami a judikaturou. Praha: Leges, 2009, s. 198. 

Glosátor. ISBN 978-80-7502-106-9. 

49 HOŘÁK, Jaromír. Vražda a zabití v novém trestním zákoníku. Bulletin advokacie, 2009, č. 10, s. 55. 
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které mohou přistupovat jak k vraždě prosté, tak k vraždě premeditativní, spáchané 

s rozmyslem či po předchozím uvážení. Vzhledem k tomu, že okolnosti podmiňující 

použití vyšší trestní sazby vyjadřují případy nejzávažnější, tedy nejvíce společensky 

škodlivé, je i trestní sazba nejvyšší, pohybuje se v rozmezí patnácti až dvaceti let a zákon 

v těchto případech umožňuje i uložení výjimečného trestu ve smyslu § 54 TZ. 

a) Vražda na dvou a více osobách 

Spácháním vraždy na dvou a více osobách se rozumí spáchání vraždy více osob, 

a to v důsledku jednoho skutku (i za podmínek pokračování ve smyslu § 116 TZ). 

Pokud by totiž čin byl spáchán více skutky jednalo by se o čin spáchaný opětovně 

dle písm. h) odst. 3. Tuto kvalifikační okolnost nenaplní jednání pachatele 

směřující k usmrcení těhotné ženy, neboť lidský plod nelze považovat za lidského 

jedince, který požívá přímé ochrany tímto ustanovením.50  

Z hlediska zavinění je třeba, aby pachatel o možnosti způsobení smrti více 

osobám věděl a byl s tím přinejmenším srozuměn.51 

b) Vražda na těhotné ženě 

Tímto ustanovením je chráněn především život těhotné ženy, jelikož ochrana 

lidského plodu ve fázi těhotenství je poskytována pouze zprostředkovaně právě 

prostřednictvím těla matky, a to zvýšenou trestností u této kvalifikační okolnosti. 

Je zde vyjádřena potřeba zvláštní ochrany těhotné ženy, ve které vzniká nový 

život. Pro správnou kvalifikaci je nutné definovat období těhotenství. „Těhotnou 

je žena v období od nidace do začátku porodu, neboť těhotenství je stav počínající 

uhnízděním oplodněného vajíčka v děložní sliznici (nidace) v těle matky až do 

počátku porodu“.52 Okamžikem počátku porodu se lidský plod stává 

samostatným jedincem a je chráněn jako každý jiný člověk. Z tohoto vyplývá, že 

pro naplnění této okolnosti podmiňující použití vyšší trestní sazby je určující, zda 

                                                

50 Rozsudek Vrchního soudu ze dne 31. 8. 2005, sp. zn. 5 To 81/2005. 

51 ŠÁMAL, Pavel. Trestní zákoník: komentář. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2012, s. 1469-1470. Velké 

komentáře. ISBN 978-80-7400-428-5. 

52 ŠÁMAL, Pavel. Trestní zákoník: komentář. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2012, s. 1470. Velké komentáře. 

ISBN 978-80-7400-428-5. 
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žena byla těhotná na počátku jednání pachatele směřujícího k usmrcení a je 

bezpředmětné, zda v důsledku jeho jednání došlo k potratu ještě před vznikem 

smrtelného následku, v průběhu jeho činu či až v jeho důsledku. Z hlediska 

zavinění postačí nedbalost ve smyslu § 17 písm. b) TZ, pachatel tedy nemusí 

vědět, že se jedná o těhotnou ženu, postačí, pokud to se zřetelem na okolnosti 

případu vědět měl a mohl.53  

Určitým problém určitě může být dokazování zavinění v raných stádiích 

těhotenství, kdy na těhotné ženě ještě není možné její stav objektivně poznat. 

Z tohoto důvodu bude podle mého názoru velmi obtížné pachateli dokázat 

zavinění ve formě nevědomé nedbalosti.  

c) Vražda na dítěti mladším patnácti let 

Dítětem mladším patnácti let je dle interpretačního pravidla obsaženého 

v ustanovení § 139 TZ dítě, a to do dne předcházejícího dnu jeho patnáctých 

narozenin. To znamená, že v den patnáctých narozenin už není dítětem mladším 

patnácti let a tuto okolnost zvyšující trestní sazbu již nelze aplikovat.  

Z hlediska zavinění opět postačí nedbalost, ve smyslu § 17 písm. b) TZ, pachatel 

tedy nemusí znát přesný věk dítěte, ale postačí, pokud to vzhledem k okolnostem 

věděl měl a mohl (zejména s přihlédnutím k fyzické vyspělosti dítěte, vzhledu, 

chování, vyjadřování atd.). 

d) Vražda na úřední osobě  

Podmínkou použití této kvalifikační okolnosti je usmrcení úřední osoby a to při 

výkonu nebo pro výkon její pravomoci. Koho zákon považuje za úřední osobu je 

taxativně vymezeno v § 127 odst. 1 TZ. Rozhodující je tedy výkon pravomoci 

úřední osoby, který spočívá v oprávnění orgánu vykonávat veřejnou moc, tedy 

rozhodovat o právech a povinnostech subjektů. V případě usmrcení úřední osoby 

při výkonu pravomoci úřední osoby postačí opět nedbalost. Pachatel nemusí 

vědět, že jde o úřední osobu, ale postačí, pokud to ze skutkových okolností lze 

dovodit (pokud se jedná například o policistu, který pachatele přistihl při páchání 

trestného činu). V případě usmrcení úřední osoby pro výkon její pravomoci bude 

                                                

53 Tamtéž.  
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pachatel jednat vždy v úmyslu přímém ve smyslu § 15 odst. 1 písm. a) TZ, výkon 

pravomoci je zde motivem jeho jednání a pohnutka se stává znakem skutkové 

podstaty. Co se týká zamýšleného následku, tedy způsobení smrti, postačí úmysl 

eventuální dle § 15 odst. 1 písm. b) TZ.54 

e) Vražda na svědkovi, znalci nebo tlumočníkovi 

Pro naplnění této okolnosti podmiňující použití vyšší trestní sazby je opět určující, 

zda k usmrcení došlo v souvislosti s výkonem povinnosti svědka, znalce či 

tlumočníka. Pojem souvislosti je zde však vykládán šířeji, postačí jakákoli, i jen 

vzdálená, souvislost.  

Za svědka ve smyslu § 140 odst. 3 písm. a) TZ je třeba považovat nejen osobu, 

která byla jako svědek již alespoň předvolána a má tedy procesní postavení 

svědka, ale také osobu, kterou pachatel úmyslně usmrtil v souvislosti s její 

budoucí svědeckou povinností, tedy svědka v materiálním smyslu.55 

Pokud jde o zavinění, pachatel nemusí vědět, že jde o osobu s postavením svědka, 

znalce či tlumočníka, ale postačí, pokud to ze skutkových okolností vyplývá. 

Vzhledem k tomu, že pachatel musí k usmrcení svědka, znalce či tlumočníka 

přistoupit v souvislosti s výkonem jejich povinnosti, bude pachatel vždy jednat v 

úmyslu přímém. 

f) Vražda na zdravotnickém nebo podobném pracovníkovi 

Toto ustanovení chrání život osob, kterým je v souvislosti se svým zaměstnáním, 

povoláním, postavením či funkcí zákonem uložena povinnost směřující k ochraně 

života, zdraví nebo majetku. Jedná se o zdravotnické pracovníky, hasiče, 

záchranáře, příslušníky horské služby apod.  

K usmrcení musí dojít při výkonu zdravotnického zaměstnání nebo povolání 

směřujícího k záchraně života či ochraně zdraví, tedy bezprostředně při 

poskytování zdravotnické péče. Pachatelem může být jak osoba, které je zákrok 

                                                

54 ŠÁMAL, Pavel. Trestní zákoník: komentář. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2012, s. 1471. Velké komentáře. 

ISBN 978-80-7400-428-5. 

55 Svědek v materiálním slova smyslu je osoba, která vnímala skutečnosti, které mohou být podkladem pro 

rozhodnutí orgánů činných v trestním řízení nebo i jiných orgánů. 
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prováděn, tak osoba jiná (například osoba příbuzná). Pohnutka pachatele je 

v tomto případě bezpředmětná. 

Z hlediska zavinění postačí, pokud ze skutkových okolností vyplývá, že jde o 

osobu vykonávající povinnost směřující k záchraně či ochraně života, zdraví nebo 

majetku a pachatel k jejich usmrcení přistoupil při výkonu této povinnosti. Musí 

zde tedy být alespoň úmysl nepřímý, a to jak z hlediska zavinění, tak z hlediska 

následku. 

g) Vražda na jiném pro jeho rasovou, etnickou nebo národnostní příslušnost nebo 

pro jeho politické či náboženské přesvědčení 

Okolností zvláště přitěžující je v tomto případě spáchání vraždy na jiném pro jeho 

skutečnou či domnělou rasu, příslušnost k etnické skupině, národnost, politické 

přesvědčení, vyznání či proto, že je skutečně nebo domněle bez vyznání. Tyto 

pojmy nejsou trestním zákoníkem definovány, ale o jejich významu panuje 

všeobecné povědomí.56 

Základem zakotvení této okolnosti podmiňující použití vyšší trestní sazby je 

ustanovení čl. 1 a čl. 3 Listiny. „Lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti i 

v právech…Základní práva a svobody se zaručují všem bez rozdílu pohlaví, rasy, 

barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení, 

národnostního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické 

menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení.“ 

V důvodové zprávě je zdůrazněno, že se jedná jak o skutečnou, tak domnělou 

rasovou, etnickou, národnostní či jinou příslušnost. Nezáleží tedy na tom, zda 

pachatel skutečnou příslušnost poškozeného znal a nebo se pouze domníval, že 

osoba k dané skupině lidí patří. Ve výsledku tedy bude jako vražda dle § 140 odst. 

1 nebo 2, odst. 3 písm. g) TZ posouzena i vražda osoby stejné rasy, etnické, 

národnostní nebo jiné příslušnosti, pokud pachatelovým motivem byla, byť jen 

domnělá, příslušnost odlišná.57 De lege ferenda by bylo možné uvažovat o 

                                                

56 Definici těchto pojmů se ve stručnosti věnuje např. ŠÁMAL, Pavel. Trestní zákoník: komentář. 2. vyd. 

V Praze: C.H. Beck, 2012, s. 1474-1476. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-428-5. 

57 Tamtéž. 
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zahrnutí skupin sociálních (například sexuálních menšin, transsexuálů apod.), 

neboť nepochybně i taková příslušnost může v pachateli vzbuzovat nenávist a 

může vést k vraždě. Pohnutka je podle mého názoru srovnatelná s pohnutkami 

pachatelů útočících proti osobám tímto ustanovením chráněným. Problém by však 

nejspíš byla přesná definice pojmu sociální skupiny, a to by mohlo vést k přílišné 

právní nejistotě, jelikož by se prakticky každý mohl za příslušníka nějaké skupiny 

přihlásit a bylo by pravděpodobně obtížné zjišťovat, zda pachatelův úmysl 

zahrnoval i fakt, že daná osoba byla příslušníkem nějaké takové skupiny. Proto 

nejspíše bude efektivnější, pokud se taková pohnutka prokáže, ji podřadit pod 

vraždu spáchanou ze zavrženíhodné pohnutky dle § 140 odst. 3 písm. j) TZ. 

Vzhledem k tomu, že pro naplnění této okolnosti je nutná pohnutka, pachatel vždy 

musí jednat v úmyslu přímém. K následku opět postačí úmysl nepřímý. 

h) Vražda spáchaná opětovně 

Pod pojem opětovně spadají případy, kdy dochází k souběhu trestných činů dle § 

140 odst. 1 nebo 2, kdy pachatel ještě nebyl pravomocně odsouzen, ale 

samozřejmě i případy, kdy pachatel byl již v minulosti za takový čin pravomocně 

odsouzen či potrestán. Spadají sem i případy, kdy pachatel již v minulosti 

odsouzen byl, ale hledí se na něj jako by odsouzen nebyl.  

Ráda bych zdůraznila, že skutečnost, kdy některý z činů byl pouze pokusem či 

přípravou je z hlediska opětovnosti bezpředmětná. Pod pojem opětovně podle 

mého názoru nemůžeme zařadit případy pokračování v trestném činu, neboť 

pokračování se z hlediska trestního práva hmotného posuzuje jako jeden skutek a 

jeden trestný čin.58 Z toho vyplývá, že by se musela použít kvalifikační okolnost 

uvedená v § 140 odst. 3 písm. a) TZ. Tomuto mnou vnímanému pojetí odpovídá 

i judikatura59, podle které znak opětovnosti nenaplňuje znaky pokračování 

v trestném činu. Vražda spáchaná opětovně bude tedy zpravidla obsahovat skutky 

spáchané v širším časovém horizontu.  

                                                

58 JELÍNEK, Jiří. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část. 5. aktualizované a doplněné vydání. 

Praha: Leges, 2016, s. 158. Student (Leges). ISBN 978-80-7502-120-5. 

59 Rozsudek Nejvyššího soudu SR ze dne 10. 7. 1990, sp. zn. 3 To 20/90. 
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Z hlediska zavinění ve vztahu ke znaku opětovně opět postačí nedbalost ve smyslu 

§ 17 písm. b) TZ.60 

i) Vražda spáchaná zvlášť surovým nebo trýznivým způsobem 

Další okolností podmiňující použití vyšší trestní sazby je zvlášť surový či trýznivý 

způsob spáchání trestného činu vraždy. Vzhledem k tomu, že tyto pojmy nejsou 

zákonem definovány, k jejich výkladu je možné nalézt poměrně velké množství 

judikatury.  

„Obecně je pojem surovosti vnímán jako jednání agresivní povahy směřující vůči 

druhému, při němž jsou voleny prostředky, jimiž se předpokládá vyvolání velké 

bolesti, nebo jsou schopné přivodit výraznější útrapy napadené osoby. Surovost 

předpokládá volbu právě takové formy útoku, u níž lze předvídat zdůraznění 

účinků vedeného útoku. Jestliže uvedený znak stanoví zvlášť surový způsob, 

nepostačuje surovost v této základní rovině, ale prostředky musejí být 

důraznější.“61 

„Spáchání trestného činu vraždy zvlášť surovým způsobem se rozumí vražedný 

útok s extrémně vysokou mírou brutality, která se podstatně vymyká z rámce 

běžného u většiny trestných činů tohoto druhu. Není však nezbytné, aby tento útok 

zároveň vyvolával zvýšenou trýzeň poškozeného.“62 

„Čin, jímž pachatel jiného úmyslně usmrtí, je obvykle vždy spojen s určitou mírou 

surovosti. Účelem ustanovení § 140 odst. 3 písm. i) tr. zákoníku, pokud jako 

kvalifikační okolnost vymezuje spáchání činu „zvlášť surovým způsobem“, je 

přísněji postihnout případy, v nichž míra surovosti úmyslného usmrcení jiného 

výrazně překračuje obvyklý rámec, pro který je typické rychlé a jednorázové 

usmrcení oběti, např. zastřelením, bodnutím, podáním prudkého a okamžitě 

působícího jedu, krátkodobým intenzivním škrcením či rdoušením apod. „Zvlášť 

surový způsob“ usmrcení se vyznačuje extrémně vysokým stupněm brutality, která 

                                                

60 ŠÁMAL, Pavel. Trestní zákoník: komentář. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2012, s. 1476. Velké komentáře. 

ISBN 978-80-7400-428-5. 

61 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 27. 10. 2004, sp. zn. 8 Tdo 1133/2004. 

62 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 18. 11. 1991, sp. zn. 7 To 62/91.  



33 

se demonstruje zejména mimořádnou razancí smrtícího útoku, použitím více 

způsobů útoku, devastací těla oběti s podobnými projevy.“63  

Z toho vyplývá, že k naplnění pojmového znaku zvláště surového způsobu tak 

typicky dojde u útoků, které jsou spojeny s ubíjením oběti a nápadnější devastací 

jejího těla. Jedná se například o vraždu provedenou ukopáním či rozdupáním 

hlavy a dále o útoky zahrnující větší počet střelných, sečných nebo bodných ran, 

případně o útoky charakterizované užitím většího počtu násilných mechanismů 

působících na tělo oběti (nejdříve dojde k ukopání oběti a následně ještě ke 

škrcení).64 Rozhodující v tomto případě je, jakým způsobem byla oběť 

zavražděna.  

U zvláště trýznivého způsobu spáchání vraždy je rozhodující subjektivní 

prožívání útoku ze strany oběti. Jedná se o případy, kdy oběť byla vystavena 

bolestem na hranici snesitelnosti, trvajícím třeba i jen po kratší dobu nebo naopak 

bolestem méně intenzivním trvajícím delší dobu. „Rozhodné pro tuto zvlášť 

přitěžující okolnost jsou vnímání a prožívání bolestivosti při utrpěných zraněních 

a vypjatosti psychického prožívání traumatu smrti, a to v míře velmi intenzivní, 

v níž oběť prožívala důsledky útrap, jimž byla vystavena.“65  

O spáchání vraždy zvlášť trýznivým způsobem půjde například v případech 

usmrcení oběti vyhladověním, dehydratací, dále pak pomalé usmrcování, kdy je 

oběť zdlouhavě rdoušena nebo přiškrcována, topena nebo řezána až do 

postupného vykrvácení apod. Dle judikatury66 se o zvlášť trýznivý způsob vraždy 

se bude jednat, s ohledem na fyzické i psychické útrapy oběti, i v případě 

pozvolného udušení, kdy pachatelé oběť nejdříve svázali, poté položili na postel, 

přikryli peřinou a zanechali bez pomoci. 

                                                

63 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 17. 8. 2016, sp. zn. 7 Tdo 970/2016. 

64 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 23. 2. 2016, sp. zn. 3 Tdo 253/2016 a dále ke srov. ŠÁMAL, 

Pavel. Trestní zákoník: komentář. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2012, s. 1477. Velké komentáře. ISBN 978-

80-7400-428-5. 

65 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 4. 6. 2014, sp. zn. 8 Tdo 462/2014. 

66 Rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 22. 4. 1994, sp. zn. 7 Tdo 59/94. 
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Z hlediska zavinění postačí u obou výše zmíněných způsobů spáchání vraždy 

nedbalost ve smyslu § 17 písm. b) TZ, pachatel tedy nemusí vědět, že se jedná o 

zvlášť surový či trýznivý způsob, rozhodující je, že to vzhledem k okolnostem 

případu a svým subjektivním dispozicím vědět měl a mohl.  

Vzájemná slučitelnost zvlášť surového a trýznivého způsobu je v konkrétním 

případě možná. Není však nezbytné, jak jsem již naznačila výše, aby zvlášť surový 

útok vyvolával i zvýšenou trýzeň (v případě kdy je oběť například v bezvědomí a 

bolest v danou chvíli nepociťuje).67 

j) Vražda ze zištného úmyslu nebo ze zavrženíhodné pohnutky 

Poslední zákonem uvedenou okolností podmiňující použití vyšší trestní sazby je 

spáchání trestného činu vraždy v úmyslu získat pro sebe nebo jiného majetkový 

prospěch nebo ve snaze zakrýt nebo usnadnit jiný trestný čin a nebo z jiné 

zavrženíhodné pohnutky. 

Prvním případem je jednání pachatele v úmyslu získat majetkový prospěch.    

Z dikce zákona a judikatury68 vyplývá, že ke získání prospěchu nemusí vůbec 

dojít, postačí, pokud to bylo pachatelovým úmyslem. V úmyslu získat majetkový 

prospěch bude vražda spáchána především v případech, kdy pachatelovo jednání 

bude směřovat ke zmocnění se věci, peněz nebo jiného majetku oběti. Jedná se o 

tzv. vraždu loupežnou. Dále sem spadají také případy tzv. vražd na objednávku, 

kdy je majetkovým prospěchem přislíbená nebo důvodně očekávaná odměna za 

provedenou vraždu, anebo případy vražd promyšlených, při kterých má pachatel 

v úmyslu získat majetkový prospěch ve formě dědictví po oběti apod. 

 „Minimální výše majetkového prospěchu není stanovena, ani velmi malý 

prospěch sám osobě neodůvodňuje nepoužití této okolnosti, neboť zásadně svědčí 

o tom, že pachatel si neváží lidského života a má k němu zcela bezohledný 

                                                

67 K tomu například Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 21. 9. 2011, sp. zn. 6 Tdo 1025/2011-68. Za 

spáchání vraždy zvlášť surovým a zároveň trýznivým způsobem bylo označeno jednání, kdy pachatel oběť 

opakovaně bodal a řezal nožem a ta v důsledku jeho postupného počínání zemřela.  

68 Např. Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 14. 12. 2011, sp. zn. 3 Tdo 1491/2011-31. 
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postoj.“69 Výše majetkového prospěchu není rozhodná, neboť objektem trestného 

činu vraždy není ochrana majetkových práv, nýbrž ochrana života.  

Druhým případem je vražda spáchaná v úmyslu zakrýt jiný trestný čin. Jde o 

případy, kdy se pachatel po spáchání tohoto jiného trestného činu (zejména 

loupeže dle § 173 TZ nebo znásilnění dle § 185 TZ) rozhodne odstranit 

nepohodlné svědky svého předchozího jednání. Jako případ můžeme uvést 

jednání pachatele, kdy oběť nejdříve znásilní a poté se ji rozhodne usmrtit v 

úmyslu se ji zbavit jako svědka svého počínání. Je zcela bezpředmětné, zda se 

v těchto případech bude jednat přímo o oběť nebo o jiného náhodného svědka. 

Ve snaze usnadnit jiný trestný čin pachatel jedná, pokud jednáním směřujícím 

k usmrcení jiného dochází ke zlepšování podmínek pro spáchání jiného trestného 

činu (např. usmrtí jiného za účelem získání jeho zbraní, které dále využije 

k loupeži) nebo dochází k odstraňování překážek, které mu v dokončení 

zamýšleného jiného trestného činu brání (usmrcení pokladní, která mu nechce 

vydat hotovost, kterou chce odcizit). 

Za jednání ze zavrženíhodné pohnutky je obecně považováno jednání, které je 

v rozporu s morálními hodnotami společnosti a svědčí o zvrhlosti, bezcitnosti, 

bezohledném sobectví a o pohrdavém postoji pachatele k základním lidským 

hodnotám, zejména absolutní neúctě k lidskému životu. Patří sem například 

pomstychtivost (například pomstychtivost za zákonný zákrok policejního orgánu, 

za rozhodnutí veřejného činitele apod.).70 K naplnění této kvalifikační okolnosti 

postačí pohnutka zavrženíhodná, není třeba splnit podmínku zvlášť zavrženíhodné 

pohnutky, která je podmínkou výjimečného trestu ve smyslu § 54 odst. 3 písm. a) 

TZ (srov. také § 42 písm. b) TZ. Za jednání z takové  jiné zvlášť zavrženíhodné 

pohnutky lze například považovat jednání pachatele, které směřuje k usmrcení 

jiného v úmyslu se ho zbavit jako svědka činu, který usmrcení předcházel a který 

nenaplňuje znaky skutkové podstaty určitého trestného činu nebo u něj naplnění 

těchto znaků nelze prokázat, a jehož odhalení pro sebe pachatel považuje za 

nepříznivé (za předpokladu, že tato okolnost zvyšuje pro svou závažnost podstatně 

                                                

69 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 25. 11. 2015, sp. zn. 3 Tdo 1191/2015.   

70 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 31. 3. 2009, sp. zn. 6 Tdo 1334/2008. 
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stupeň nebezpečnosti činu pro společnost).71 Mezi zavrženíhodné pohnutky 

nemůžeme zařadit ty, které mají původ v přirozených citech člověka (např. 

žárlivost) nebo ve stavu afektu, v dlouhotrvající stresové situaci apod.72 

Považuji za důležité ještě zdůraznit, že jako zavrženíhodnou nemůžeme zpravidla 

kvalifikovat pohnutku pramenící z psychické poruchy či deviace, která je dána 

biologicky nebo onemocněním bez zavinění pachatele (např. pedofilie nebo 

sadismus). Oproti tomu musíme však odlišovat případy, kdy pohnutka plyne ze 

zvrácenosti či zvrhlosti jinak sexuálně normálního jedince. 

Vzhledem k tomu, že znakem skutkové podstaty je zde pohnutka, pachatel jedná 

z této pohnutky v úmyslu přímém. Co se týče následku, postačí úmysl nepřímý ve 

smyslu § 15 odst. 1 písm. b) TZ.73 

3.3 Vymezení vůči jiným trestným činům 

V následující podkapitole se pokusím ve stručnosti vymezit trestný čin vraždy vůči 

trestným činům, které se mu svou skutkovou podstatou nejvíce podobají. Jde o trestné 

činy nacházející se společně s trestným činem vraždy v hlavě první, dílu prvním TZ.  

3.3.1 Zabití dle § 141 TZ 

„(1) Kdo jiného úmyslně usmrtí v silném rozrušení ze strachu, úleku, zmatku nebo jiného 

omluvitelného hnutí mysli anebo v důsledku předchozího zavrženíhodného jednání 

poškozeného, bude potrestán trestem odnětí svobody na tři léta až deset let. 

(2) Odnětím svobody na pět až patnáct let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený 

v odstavci 1 

a) na dvou nebo více osobách, 

b) na těhotné ženě, nebo 

c) na dítěti mladším patnácti let.“  

                                                

71 Rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 6. 8. 2003, sp. zn. 8 To 90/03. 

72 Ke srov. již výše zmíněné Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. 3. 2009, sp. zn. 6 Tdo 1334/2008.  

73 ŠÁMAL, Pavel. Trestní zákoník: komentář. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2012, s. 1478. Velké komentáře. 

ISBN 978-80-7400-428-5. 
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Trestný čin zabití je upraven v ustanovení § 141 TZ. Jedná se o trestný čin, který 

je svou skutkovou podstatou trestnému činu vraždy vůbec nejbližší.  

Skutková podstata trestného činu zabití je privilegovanou skutkovou podstatou 

k trestnému činu vraždy dle § 140 TZ, odlišuje se pouze subjektivní stránkou, ostatní 

znaky skutkové podstaty jsou shodné. Zabitím se rozumí úmyslné usmrcení jiného, které 

je spácháno za zvláštních okolností. Takovými okolnostmi jsou spáchání činu v silném 

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

v důsledku předchozího zavrženíhodného jednání poškozeného. Zabití je tedy méně 

společensky závažným typem úmyslného usmrcení, kdy lze pachatelovo, byť protiprávní, 

jednání alespoň částečně pochopit. 

Silným rozrušením se rozumí spontánní afektivní reakce pachatele vyvolaná 

emotivními stavy, které lze obecně označit za omluvitelné hnutí mysli. Jde o takové 

„emotivní prožitky, které sice nutně neovlivňují příčetnost pachatele, ale vedou k 

značnému zúžení vědomí pachatele a oslabení jeho zábran“.74 Strach můžeme definovat 

jako reakci pachatele na ohrožení či nebezpečí, a to zejména o pachatelův život. Úlekem 

a zmatkem se pak rozumí duševní stavy pachatele projevující se zkratkovitým jednáním 

bez konkrétní představy, nutno dodat, že toto jednání musíme odlišovat od putativní nutné 

obrany75. Ať už jde o silné rozrušení ze strachu, úleku, zmatku či nějakého jiného 

omluvitelného hnutí mysli, vždy musí mít podklad ve vnějších, omluvitelných důvodech, 

neboť právě ty jsou důvodem nižší trestnosti daného činu. Zároveň, s ohledem na výrazně 

nižší trestní sazbu oproti vraždě, musí jít v konkrétním případě o velmi silné rozrušení 

způsobené mimořádně intenzivním podnětem, které je do určité míry pochopitelné a 

ospravedlnitelné, tedy jde o jakousi obrannou reakci.  

Předchozím zavrženíhodným jednáním poškozeného (neboli provokací) 

rozumíme takové jednání, které je pro pachatele fyzicky i psychicky trýznivé. Mezi 

zabitím a předchozím jednáním oběti musí být příčinná souvislost. Pachatel v tomto 

                                                

74 HOŘÁK, Jaromír. Vražda a zabití v novém trestním zákoníku. Bulletin advokacie, 2009, č. 10, s. 62, 

Srov. Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. 8. 2010, sp. zn. 7 Tdo 793/2010. 

75 Putativní nutná obrana je taková obrana, kdy pachatel odvrací domnělý útok. Nepřičítá se mu úmyslný 

trestný čin, ale zjišťuje se, zda nešlo o nedbalost. 
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případě nemusí jednat v silném rozrušení. Zavrženíhodné jednání poškozeného nemusí 

být namířeno pouze vůči pachateli, ale postačí, pokud pachatel reagoval na zavrženíhodné 

jednání vůči jiné osobě. Za předchozí zavrženíhodné jednání lze tedy považovat ve 

smyslu § 141 TZ pouze takové jednání, které bylo pro pachatele obzvláště trýznivé, 

ponižující či ohrožující závažným způsobem jeho práva, svědčící o morální zvrhlosti, 

bezcitnosti, sobectví a neúctě k ostatním lidem či společnosti. Za takové nelze rozhodně 

považovat například jednání, které směřuje pouze ke škodě na majetku pachatele a pro 

pachatele nemá zásadní existenční důsledky. Podle judikatury76 není čin spáchán 

v důsledku předchozího zavrženíhodného jednání poškozeného ani pokud poškozený sice 

pachateli způsobil příkoří, ale jediným cílem pachatele bylo se mu za to pomstít.77 

Důvodem zavedení78 trestného činu zabití do právní úpravy bylo odstranění 

nedostatků úpravy předchozí, která často zbytečně příliš přísně trestala pachatele tzv. 

situačních vražd, které byly spáchány z nějakého lidsky omluvitelného důvodu, často 

v reakci na okolnosti, které nemohli sami ovládat. Soudy mohli nižší míru společenské 

škodlivosti, která spočívala v omluvitelné pohnutce vždy individuálně zohlednit v rámci 

institutů obecných polehčujících okolností (ke srov. § 41 TZ) či mimořádného snížení 

trestu (ke srov. § 58 TZ), ale to nemělo vliv na právní kvalifikaci, neboť se stále jednalo 

o vraždu. Předchozí právní stav byl tak dlouhodobě kritizován odbornou veřejností.79 

Zavedením tedy dochází k posílení principu spravedlivého trestání a samozřejmě také 

k přesnější skutkové kvalifikaci.  

                                                

76 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 18. 12. 2012, sp. zn. 8 Tdo 1513/2012. 

77 JELÍNEK, Jiří. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část. 5. aktualizované a doplněné vydání. 

Praha: Leges, 2016, s. 534-536. Student (Leges). ISBN 978-80-7502-120-5 a dále JELÍNEK, Jiří. Trestní 

zákoník a trestní řád: s poznámkami a judikaturou. Praha: Leges, 2009, s. 203-205. Glosátor. ISBN 978-

80-7502-106-9. 

78 Trestný čin zabití byl zaveden Trestním zákoníkem z roku 2009. Důvodová zpráva k TZ i odborná 

literatura popisují mírnější trestání úmyslných usmrcení za přítomnosti omluvitelných okolností jako 

poměrně častý jev vyskytující se v zahraničních úpravách. Ke srov. například čl. 113 švýcarského trestního 

zákoníku nebo § 76 rakouského trestního zákoníku. 

79 Srov. MUSIL, Jan. Český trestní zákon potřebuje diferencovanější skutkovou podstatu úmyslného 

usmrcení. Trestní právo. 2004, č. 10, s. 3.  
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Podle mého názoru bylo zavedení trestného činu zabití krokem správným směrem 

a naprosto s tím souhlasím, jelikož se domnívám, že je tyto formy žádoucí od sebe 

odlišovat, obzvláště u specifických případů, které se vyznačují nízkou mírou společenské 

škodlivosti (ta spočívá v tom, že následek byl částečně nebo převážně zaviněn 

poškozeným nebo v nějakých objektivních skutečnostech a je velmi nepravděpodobně, 

že se pachatel takového jednání dopustí znovu). Typickým příkladem, budou například 

případy, kdy dojde k překročení podmínek nutné obrany, případy dlouhodobého týrání, 

které skončí usmrcením tyrana nebo i některé případy usmrcení ze soucitu. 

3.3.2 Vražda novorozeného dítěte matkou dle § 142 TZ 

„Matka, která v rozrušení způsobeném porodem úmyslně usmrtí při porodu nebo 

bezprostředně po něm  své novorozené dítě, bude potrestána odnětím svobody na tři léta 

až osm let.“  

Vražda novorozeného dítěte matkou je privilegovanou skutkovou podstatou ve 

vztahu k trestnému činu vraždy i zabití. Jedná se úmyslný trestný čin spáchaný matkou 

při porodu nebo bezprostředně po něm, a to v důsledku rozrušení způsobeného porodem, 

kdy obě tyto podmínky musejí být splněny současně (pokud k naplnění obou podmínek 

najednou nedojde, pak je možné čin posoudit jako vraždu nebo zabití). „Rozrušení 

způsobené porodem je výjimečné rozpoložení, které má původ ve fyziologických 

procesech vyvolaných porodem.“80 Pro posouzení, zda matka v takovém stavu jednala či 

nikoli je rozhodujícím podkladem vždy individuální posudek znalce (porodníka). Přitom 

je bezpředmětné, zda byly narušeny schopnosti matky nebezpečnost svého jednání 

rozpoznat a ovládnout ho.81 Z dikce zákona vyplývá, že subjektem tohoto trestného činu 

může být pouze matka novorozeného dítěte, jedná se tedy o subjekt konkrétní ve smyslu 

§ 114 TZ. Výjimečný psychický stav vyvolaný porodem logicky může svědčit pouze 

matce dítěte, a proto návodce nebo ten, kdo jí poskytl k realizaci jejího záměru pomoc 

bude návodcem nebo pomocníkem k trestnému činu vraždy dle § 24 odst. 1 písm. b) nebo 

c), § 140 TZ. Zákonem chráněným objektem je v tomto případě život novorozeného 

                                                

80 JELÍNEK, Jiří. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část. 5. aktualizované a doplněné vydání. 

Praha: Leges, 2016, s. 542. Student (Leges). ISBN 978-80-7502-120-5. 

81 Rozsudek Nejvyššího soudu ČSFR ze dne 10. 7. 1992, sp. zn. 1 Tzf 6/91. 
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dítěte82. Objektivní stránka je charakterizována usmrcením, které může být způsobeno 

jak konáním, tak opomenutím. Z hlediska zavinění postačí úmyslu eventuálního. Pro 

použití této privilegované podstaty není dle judikatury rozhodné ani to, zda matka úmysl 

usmrtit novorozené dítě pojala již před porodem.83 

3.3.3 Usmrcení z nedbalosti dle § 143 TZ 

„(1) Kdo jinému z nedbalosti způsobí smrt, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta 

nebo zákazem činnosti. 

(2) Odnětím svobody na jeden rok až šest let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin 

uvedený v odstavci 1 proto, že porušil důležitou povinnost vyplývající z jeho zaměstnání, 

povolání, postavení nebo funkce nebo uloženou mu podle zákona. 

(3) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin 

uvedený v odstavci 1 proto, že hrubě porušil zákony o ochraně životního prostředí nebo 

zákony o bezpečnosti práce nebo dopravy anebo hygienické zákony. 

(4) Odnětím svobody na tři léta až deset let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem 

uvedeným v odstavci 3 smrt nejméně dvou osob.“ 

Jak vyplývá již ze samotného názvu tohoto trestného činu, jedná se, na rozdíl od 

vraždy, zabití a vraždy novorozeného dítěte matkou, o nedbalostní trestný čin. To 

znamená, že pachatel neměl v úmyslu jiného usmrtit ani mu ublížit na zdraví a usmrcení 

je následkem předchozího nedbalostního jednání nebo opomenutí pachatele. Odstavec 

první obsahuje základní skutkovou podstatu, odstavec druhý, třetí a čtvrtý pak skutkovou 

podstatu kvalifikovanou, kdy je přísněji potrestán ten, kdo spáchá daný trestný čin tak, že 

poruší povinnost mu vyplývající ze zaměstnání, povolání, funkce nebo mu uloženou na 

základě zákona, hrubým porušením zákonů o ochraně životního prostředí, zákonů o 

bezpečnosti práce, dopravy nebo hygienické zákony.  

Nejčastějšími nedbalostními trestnými činy proti životu jsou bezpochyby trestné 

                                                

82 Novorozeným dítětem se rozumí dítě od počátku porodu.  

83 ŠÁMAL, Pavel. Trestní zákoník: komentář. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2012, s. 1497-1499. Velké 

komentáře. ISBN 978-80-7400-428-5. 
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činy spáchané v dopravě.84 

3.3.4 Účast na sebevraždě dle § 144 TZ 

„(1) Kdo jiného pohne k sebevraždě nebo jinému k sebevraždě pomáhá, bude potrestán, 

došlo-li alespoň k pokusu sebevraždy, odnětím svobody až na tři léta. 

(2) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin 

uvedený v odstavci 1 na dítěti nebo na těhotné ženě. 

(3) Odnětím svobody na pět až dvanáct let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin 

uvedený v odstavci 1 na dítěti mladším patnácti let nebo na osobě stižené duševní 

poruchou.“  

Účast na sebevraždě je posledním trestným činem uvedeným mezi trestnými činy 

proti životu v hlavě a dílu prvním TZ. Účast na sebevraždě je nutné odlišovat od 

sebevraždy, která není trestná. Trestná je však účast na sebevraždě, která spočívá 

v pohnutí jiného k sebevraždě nebo pomoci k ní. Ačkoliv se může se zdát, že jde o 

účastenství ve smyslu § 24 TZ, jedná se v tomto případě o pachatelství a pachatelem může 

být kdokoli. Objektem trestného činu účasti na sebevraždě je, stejně jako u předchozích 

trestných činů, lidský život. Vzhledem k tomu, že někteří jedinci jsou snáze ovlivnitelní, 

je jejich život chráněn výrazněji prostřednictvím kvalifikačních okolností. Za snáze 

ovlivnitelné jsou považovány děti, těhotné ženy a osoby s duševní poruchou. Z hlediska 

zavinění je pak třeba úmyslu.85 

V případech, kdy je poškozený k sebevraždě psychicky či fyzicky donucen se 

bude jednat o vraždu ve smyslu § 140 TZ, stejným případem pak bude pohnutí 

k sebevraždě osoby, která není pro nedostatek věku nebo pro duševní nemoc schopna 

rozpoznat nebezpečnost svého jednání nebo ho ovládat. 

                                                

84 JELÍNEK, Jiří. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část. 5. aktualizované a doplněné vydání. 

Praha: Leges, 2016, s. 543-545. Student (Leges). ISBN 978-80-7502-120-5. 

85 Pro naplnění znaku „pohne jiného k sebevraždě“ je třeba, aby pachatel svým chováním chtěl v jiném 

vzbudit rozhodnutí spáchat sebevraždu, nestačí, aby jeho jednání bylo objektivní příčinou sebevraždy. 

Srov. Rozhodnutí Nejvyššího soudu SSR ze dne 19. 2. 1985, sp. zn. 3 To 8/85. 
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Nakonec je třeba zmínit, že o vraždu půjde i v případě, kdy se obviněný a 

poškozený dohodnou na vzájemném ukončení života a následkem jednání obviněného 

dojde ke smrti poškozeného.86 

3.4 Problematika euthanasie 

Vzhledem k tomu, že objektem trestného činu vraždy je lidský život po celou dobu 

jeho trvání, považuji za velmi důležité se v této práci nad problematikou euthanasie krátce 

pozastavit, neboť je s tématem práce velmi úzce spjata. V této kapitole se pokusím 

přehledně definovat pojem euthanasie a zamyslet se nad problémy, které jsou s ní 

spojeny.  

Euthanasie je jedním z nejdiskutovanějších a nejsložitějších témat vůbec, týká se 

totiž nejen práva, ale je úzce spjato také s lékařskou vědou, etikou, morálními zásadami 

a náboženstvím. Diskuze nad euthanasií není záležitostí pouze posledních let, s tímto 

problémem se setkáváme již v Bibli. Od počátku můžeme pozorovat vytvoření dvou 

táborů, jedni euthanasii podporují a druzí zatracují. Abychom si na toto téma mohli 

vytvořit vlastní názor, je nezbytné projít všechny možné argumenty pro a proti. 

Slovo euthanasie pochází z řečtiny a doslova ho můžeme přeložit jako dobrá smrt 

(EU-dobrý, THANATOS-smrt). Světová lékařská asociace definuje euthanasii jako 

„vědomé a úmyslné provedení činu s jasným záměrem ukončit život jiného člověka za 

následujících podmínek: subjektem je kompetentní informovaná osoba s nevyléčitelnou 

chorobou, která dobrovolně požádala, aby její život byl ukončen, jednající ví o stavu této 

osoby a o jejím přání zemřít a činí tento skutek s prvořadám úmyslem ukončit život této 

osoby, skutek je proveden se soucitem a bez osobního zisku“.87 Podobně tento pojem 

definoval například J. Vozár, který euthanasii vysvětluje jako „vědomé ukončení života 

smrtelně nemocného člověka plně způsobilého k právním úkonům na jeho žádost“88 nebo 

J. Štěpán, který euthanasii definuje jako jednání, „jehož vlastním cílem je zkrácení života, 

                                                

86 Rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 17. 7. 1996, sp. zn. 8 To 25/96. 

87 MUNZAROVÁ, Marta. Co mluví i dnes proti eutanázii? Zdravotnické právo v praxi. 2006, č. 1, s. 4.  

88 VOZÁR, Jozef. Pojem eutanázia, Právník, 1996, č. 3, s. 231. 
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přičemž rozhodujícím motivem je soucit s trpícím“89. Definic euthanasie můžeme nalézt 

velké množství, ale ze všech můžeme dovodit, že stěžejním aspektem pohnutky osoby 

provádějící euthanasii je zde soucit s trpícím umírajícím člověkem, zároveň je zde tedy 

požadavek na kvalifikovaný stav pacienta.  

Z pohledu trestního práva euthanasii můžeme dělit na základě objektivní stránky, 

tedy podle způsobu jejího provedení, na euthanasii aktivní a pasivní. Pasivní euthanasie 

je přístupem tzv. „odkloněné stříkačky“, což znamená, že smrtelně nemocnému a 

nevyléčitelnému pacientovi nejsou na jeho žádost podávány nadále už žádné léky či 

prováděny žádné další zákroky, neboť má právo je odmítnout. Odmítnutí další léčby je 

však spojeno s převzetím veškeré odpovědnosti za důsledky, které s sebou toto 

rozhodnutí nese. Smrt pacienta je tedy urychlena tím, že nedojde k zahájení nutné léčby, 

případně dojde k jejímu přerušení (například ukončení umělé výživy, transfuze). Naopak 

aktivní euthanasie je přístupem tzv. „přeplněné stříkačky“, můžeme ji definovat jako 

volní jednání osoby odlišné od pacienta, které vede k ukončení života trpícího pacienta, 

a to na jeho vlastní žádost. Smrt pacienta je tedy urychlena zákrokem jiné osoby, který 

vede ke způsobení smrti. Aktivní euthanasii můžeme dále dělit na přímou, kdy následek, 

tedy smrt, vzniká přímo, například podáním smrtelné dávky léků, a nepřímou, která se 

vyznačuje neúmyslným uspíšením smrti v důsledku pravidelného podávání silných léků 

tlumících bolest, smrt osoby tedy není primárním zájmem, ale účinkem potřebného 

lékařského postupu. Aktivní i pasivní euthanasii pak můžeme ještě dělit na základě toho, 

zda byla provedena na žádost či bez žádosti pacienta na voluntární a nonvoluntární (často 

v případech, kdy je pacient např. v kómatu a své přání již nemůže vyjádřit).90 Z hlediska 

subjektivní stránky lze euthanasii kategorizovat na základě úmyslu a pohnutky osoby, 

která ji provádí. Pohnutka může být buď zištná (například získání dědictví), anebo 

soucitná (ukončení utrpení dotčené osoby). 

Česká právní úprava tedy neumožňuje beztrestnost aktivní ani pasivní euthanasie, 

až na zákonné výjimky, které budou popsány níže. Přípustná je z hlediska práva i lékařské 

                                                

89 ŠTĚPÁN, Jaromír. Právo a moderní lékařství. Praha: Panorama, 1989, s. 112-113. Praktické příručky 

(Panorama). ISBN 80-7038-068-3. 

90 DRBOHLAVOVÁ, Ilona. Eutanázie z pohledu českého práva. Trestněprávní revue, 2003, č. 4, s. 110. 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etiky pouze euthanasie nepřímá, neboť „je tolerováno, jsou-li u smrtelně nemocného 

pacienta podávány zvyšující se dávky léků nutných pro účinné tlumení bolesti, přestože 

mohou poněkud uspíšit příchod smrti“91. Jedinou výjimku, kdy euthanasie nebude trestná 

můžeme najít v ustanovení § 34 a § 36 zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a 

podmínkách jejich poskytování (dále jen „ZZS“). Poskytování zdravotních služeb je 

postaveno na principu informovaného souhlasu92, který vychází z čl. 5 Úmluvy o lidských 

právech a biomedicíně93, tato úmluva se podle č. 10 Ústavy94 použije přednostně před 

jakýmkoliv předpisem nižší právní síly, zákona nevyjímaje. Podle ustanovení § 34 odst. 

3 ZZS pacient může odmítnout udělit souhlas k poskytování další lékařské péče, a to 

formou tzv. reversu, neboť „Právo nebýt léčen je silnější než povinnost léčit.“95 V zásadě 

má tedy pacient právo odmítnout jakýkoliv zákrok či léčbu. Výjimku z tohoto pravidla 

může stanovit pouze zákon, a to pouze v rozsahu nezbytném k zajištění veřejné 

bezpečnosti, ochrany před trestnými činy, ochrany veřejného zdraví, ochrany práv a 

svobod ostatních lidí (klasickým příkladem může být například povinná léčba osoby 

trpící vysoce nebezpečnou infekční chorobou). Ustanovení § 34 ZZS tedy zbavuje lékaře 

odpovědnosti za negativní následky způsobené neposkytnutím další léčby.96 Podobně je 

                                                

91 ŠÁMAL, Pavel, Oto NOVOTNÝ, Tomáš GŘIVNA, Jiří HERCZEG, Marie VANDUCHOVÁ a Rudolf 

VOKOUN. Trestní právo hmotné. 8., přepracované vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2016, s. 558. ISBN 

978-80-7552-358-7. 

92 § 28 ZZS: „Zdravotní služby lze pacientovi poskytnout pouze s jeho svobodným a informovaným 

souhlasem, nestanoví-li tento zákon jinak.“ 

93 „Zdravotnický zákrok lze provést pouze poté, co k němu udělila svobodný a informovaný souhlas osoba, 

které se zákrok týká.“ 

94 „Vyhlášené mezinárodní smlouvy, k jejichž ratifikaci dal Parlament souhlas a jimiž je Česká republika 

vázána, jsou součástí právního řádu; stanoví-li mezinárodní smlouva něco jiného než zákon, použije se 

mezinárodní smlouva.“ 

95 CÍSAŘOVÁ, Dagmar a Olga SOVOVÁ. Trestní právo a zdravotnictví. 2., upr. a rozš. vyd. Praha: Orac, 

2000, s. 110-111. Studijní texty (Orac). ISBN 80-86199-75-4 a dále Nález IV. ÚS 639/2000 ze dne 18. 5. 

2001. 

96 UHEREK, Pavel. Odmítání zdravotní péče pacientem a aktuální nález Ústavního soudu ČR. Epravo 

[online]. Zlín, 2017 [cit. 2017-03-25]. Dostupné z: https://www.epravo.cz/top/clanky/odmitani-zdravotni-

pece-pacientem-a-aktualni-nalez-ustavniho-soudu-cr-105042.html 

https://www.epravo.cz/top/clanky/odmitani-zdravotni-pece-pacientem-a-aktualni-nalez-ustavniho-soudu-cr-105042.html
https://www.epravo.cz/top/clanky/odmitani-zdravotni-pece-pacientem-a-aktualni-nalez-ustavniho-soudu-cr-105042.html
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v ZZS upraven také institut tzv. dříve vysloveného přání v § 36 odst. 1 ZZS. Tento institut 

při splnění zákonných podmínek umožňuje pacientovi předem vyslovit souhlas nebo 

nesouhlas s budoucím poskytnutím zdravotních služeb pro případ, že by se tento pacient 

dostal do stavu, ve kterém nebude schopen tento souhlas či nesouhlas vyslovit (typickým 

příkladem je například přání nebýt uměle udržován při životě přístroji v případě kómatu). 

Postupy podle těchto ustanovení tedy zpravidla vedou k pasivní euthanasii. Z toho 

vyplývá, že za těchto výše zmíněných okolností je forma pasivní euthanasie v České 

republice v souladu s právem. Pokud však ke splnění zákonných podmínek nedojde, bude 

lékař odpovídat za úmyslný trestný čin proti životu.  

Jak jsem již naznačila výše, aktivní i pasivní euthanasie je tedy u nás s výjimkou 

výše zmíněných institutů trestná. Podle okolností při jejím spáchání může jít o trestný čin 

vraždy, zabití či účasti na sebevraždě. Otázka euthanasie a její trestnosti je tedy tématem, 

které je velmi úzce spjato s problematikou vymezení těchto skutkových podstat. 

Vzhledem k tomu, že euthanasie není českým právem nijak upravena, to znamená, že 

trestní zákon neobsahuje žádnou privilegovanou skutkovou podstatu pro usmrcení ze 

soucitu, byla by nejspíše kvalifikována právě jako trestný čin vraždy dle § 140 TZ. Jak 

jsem již zmínila výše, lidský život je chráněn za všech okolností a neodvratná blížící se 

smrt na tomto faktu nic nemění. Trestné je tedy i jednání, které směřuje k ukončení trápení 

umírajícího.97 Z takového jednání je zřejmé, že pohnutka pachatele výrazně snižuje 

společenskou nebezpečnost daného jednání, což může vést k mimořádnému snížení trestu 

dle § 58 odst. 1 TZ nebo by okolnosti, které ke spáchání činu vedly mohly být posouzeny 

jako polehčující ve smyslu § 41 TZ.  

Euthanasie je podle mého názoru tématem, které nelze opomíjet. Názory na ní se 

liší v rámci odborné i laické veřejnosti a argumenty jsou silné pro obě dvě strany. Zatímco 

odpůrci euthanasie poukazují na možnost jejího případného zneužívání a upozorňují na 

riziko ztráty důvěry pacientů a veřejnosti k lékařům, zastánci naopak zdůrazňují, že jde 

pouze o soucit s trpícím člověkem a zásadní je snaha je mu pomoci. Významným 

argumentem pro legalizaci euthanasie je dále i fakt, že lidský život souvisí s garantovanou 

osobní svobodou a každý by měl mít možnost vybrat si mezi těžkým utrpením a smrtí. 

                                                

97 ŠÁMAL, Pavel. Trestní zákoník: komentář. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2012, s. 1461. Velké komentáře. 

ISBN 978-80-7400-428-5. 
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„Lidská svoboda spočívá mimo jiné v kontrole nad vlastním životem. V zásadě je 

lhostejno, jak si jedinec svůj život zařídí.“98 Je otázkou, zda v právu na život je obsaženo 

i právo na smrt. Osobně se, po zvážení argumentů pro a proti99, obecně řadím spíše 

k odpůrcům euthanasie, přestože v některých případech bych byla pro ni. Myslím si, že 

případné zneužívání euthanasie převažuje nad jejími výhodami a život osob, které by 

mohly být života zbaveny bez jejich souhlasu, byť třeba ze soucitu, je třeba chránit. 

Osobně bych byla spíše pro systematické zkvalitňování paliativní péče, která by život 

těžce nemocných a trpících lidí co nejvíce ulehčovala. Z hlediska de lege ferenda se však 

domnívám, že je nezbytné euthanasii do právního pořádku začlenit, a to nejlépe ve formě 

privilegované skutkové podstaty. Bohužel pokusy o její zakotvení prozatím ztroskotaly 

(nejvýznamnější byla zatím snaha o zakotvení této skutkové podstaty do nového trestního 

zákoníku z roku 2009).100 Pro privilegovanou skutkovou podstatu bych byla z toho 

důvodu, že si myslím, že společenská škodlivost činu vedeného soucitem s trpící osobou 

rozhodně nedosahuje stupně škodlivosti vraždy či zabití, bez ohledu na fakt, že hranice 

trestní sazby může být snížena na základě § 41 a § 58 TZ. Snížení trestní sazby by totiž 

nemělo vliv na společenskou stigmatizaci pachatele jako vraha. Dle mého názoru by pak 

tato privilegovaná skutková podstata měla mít trestní sazbu v rozmezí, které by přibližně 

odpovídalo trestní sazbě u vraždy novorozeného dítěte matkou, případně ještě nižší, 

neboť euthanasie se podle mě vyznačuje velmi nízkou společenskou nebezpečností. 

Zavedení této privilegované skutkové podstaty by bylo dalším logickým krokem 

vedoucím k vývoji českého trestního práva a zapadalo by do současného trendu co 

největší diferenciace trestných činů ve prospěch pachatele (jako např. u zavedení 

trestného činu zabití).  

Na závěr bych ještě ráda zmínila, že úprava euthanasie se v jednotlivých státech 

                                                

98 CÍSAŘOVÁ, Dagmar a Olga SOVOVÁ. Trestní právo a zdravotnictví. 2., upr. a rozš. vyd. Praha: Orac, 

2000, s. 107. Studijní texty (Orac). ISBN 80-86199-75-4. 

99 Podrobně v PTÁČEK, Radek a Petr BARTŮNĚK. Eutanazie - pro a proti. Praha: Grada, 2012, s. 112-

124. Edice celoživotního vzdělávání ČLK. ISBN 978-80-247-4659-3. 

100 K tématu navrhované skutkové podstaty trestného činu usmrcení na žádost srov. HOLČAPEK, Tomáš; 

ŠUSTEK, Petr. K § 115 návrhu nového trestního zákoníku (usmrcení na žádost). Trestněprávní revue. 

2004, č. 11, s. 325 – 326.  
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velmi liší, některé zahraniční úpravy určitě formy euthanasie či asistované sebevraždy za 

splnění zákonem stanovených podmínek legalizují. V případech, kdy k naplnění 

podmínek nedojde, zahraniční úpravy často poskytují možnost toto jednání posoudit na 

základě privilegovaných ustanovení s nižší trestní sazbou (např. právní úprava rakouská 

či německá).101 

  

                                                

101 JELÍNEK, Jiří. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část. 5. aktualizované a doplněné vydání. 

Praha+: Leges, 2016, s. 537. Student (Leges). ISBN 978-80-7502-120-5. 
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4. Stadia trestného činu vraždy 

„Vývojovými stádii trestného činu rozumíme určité fáze (určité stupně), které jsou 

typické pro uskutečňování úmyslu pachatele spáchat trestný čin.“102 Mezi vývojová 

stádia řadíme přípravu k trestnému činu, pokus trestného činu a dokonaný trestný čin. 

Vývojová stadia však můžeme chápat i v širším pojetí, kdy se v časové posloupnosti 

jedná o pojetí myšlenky daný trestný čin spáchat, její projev, přípravu, pokus a dokonaný 

trestný čin. Pojetí myšlenky a její projev však nemá relevantní trestněprávní význam. 

Trestné bude tedy v souladu s § 111 TZ až jednání, které naplní znaky přípravy 

k trestnému činu. Je však nutné zdůraznit, že vývojová stadia můžeme z logiky věci 

rozlišovat pouze u úmyslných trestných činů, nikoliv u nedbalostních, a dále že trestnost 

přípravy se týká pouze zvlášť závažných zločinů. 

Přípravou trestného činu se dle § 20 TZ rozumí jednání, které spočívá v úmyslném 

vytváření podmínek ke spáchání zvlášť závažného zločinu103, například jeho 

organizování, opatřování nebo přizpůsobování prostředků k jeho spáchání, ve spolčení, 

srocení, návodu nebo pomoci k takovému činu. Je však důležité zdůraznit, že takové 

jednání považujeme za trestné pouze v případě, kdy trestní zákon u příslušného trestného 

činu výslovně stanoví, že je příprava trestná a zároveň nedošlo k pokusu nebo dokonání 

tohoto trestného činu (§ 20 odst. 1 TZ).  

Pokusem se dle § 21 TZ rozumí jednání, které bezprostředně směřuje k dokonání 

trestného činu a pachatel se ho dopustil v úmyslu tento trestný čin spáchat a zároveň 

k dokonání tohoto trestného činu nedošlo. Pokus je tedy stadiem, které je samotnému 

dokonání trestného činu nejbližší a je, na rozdíl od přípravy, trestný u všech úmyslných 

trestných činů. 

Společným znakem obou těchto vývojových stadií je jejich trestnost podle trestní 

                                                

102 JELÍNEK, Jiří. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část. 5. aktualizované a doplněné vydání. 

Praha: Leges, 2016, s. 282. Student (Leges). ISBN 978-80-7502-120-5. 

103 Zvlášť závažným zločinem se ve smyslu § 14 odst. 3 TZ rozumí úmyslný trestný čin, na něž trestní 

zákon stanoví trest odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby nejméně deset let. 
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sazby stanovené za daný dokonaný trestný čin, nestanoví-li TZ něco jiného.  

4.1 Příprava a pokus vraždy 

Trestný čin vraždy je vždy zvlášť závažným zločinem ve smyslu § 14 odst. 3 TZ, a 

tudíž je v souladu s § 140 odst. 4 TZ ve spojení s § 21 odst. 1 TZ trestná i jeho příprava. 

Příprava bude u vraždy trestná dle trestní sazby stanovené za dokonaný trestný čin, neboť 

zákonem není stanovena sazba odlišná. Z povahy věci ale můžeme podle mého názoru 

vyloučit možnost přípravy u vraždy prosté a nejspíše i u vraždy spáchané s rozmyslem, 

neboť tyto spočívají v jednání bez hlubšího uvažování, rozmýšlení nebo plánování. Pokud 

tedy skutek bude kvalifikován jako příprava k vraždě, půjde pravděpodobně o vraždu 

spáchanou po předchozím uvážení. Jako příprava vraždy bude posouzen i případ, kdy 

pachateli bylo zabráněno osobami přítomnými při činu v jednání, které by bezprostředně 

směřovalo k dokonání vraždy.104 Podle judikatury bude trestně odpovědný (dojde 

k naplnění formálních podmínek trestní odpovědnosti) za přípravu k vraždě i pachatel, 

který si za tímto účelem zjednal jiného, aby za úplatu někoho usmrtil v případě, kdy osoba 

zjednaná od samého počátku svůj záměr čin provést pouze předstírá.105 O přípravu se 

bude také jednat v případě, kdy pachatel od přípravy k vraždě prozatím upustil a svůj 

záměr ji spáchat pouze odložil na později.106 

Pokusu vraždy se pachatel dopustí, pokud jeho jednání úmyslně bezprostředně směřuje 

k zavraždění jiného a k dokonání tohoto činu pro existenci nějaké překážky nedojde. O 

pokus vraždy se bude jednat i v případě, kdy by překážka, která pachateli ve spáchání 

zabránila, byla objektivní a na jeho vůli nezávislá. Pro posouzení činu jako pokusu vraždy 

je tedy nezbytné prokázat úmysl pachatele tento čin spáchat.107 

  

                                                

104 ŠÁMAL, Pavel. Trestní zákoník: komentář. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2012, s. 1464. Velké komentáře. 

ISBN 978-80-7400-428-5. 

105 Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 4. 6. 1997, sp. zn. 3 To 41/97. 

106 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČSR ze dne 9. 6. 1970, sp. zn. 7 To 1/70 a Usnesení Nejvyššího soudu ze 

dne 25. 2. 2009, sp. zn. 8 tdo 162/2009. 

107 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 10. 12. 1968, sp. zn. 8 Tz 122/68. 
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5. Trestání vraždy 

Trest je zákonem stanovený právní následek určitého protiprávního jednání. Spočívá 

v právní újmě, která je pachatelem vnímána jako zlo (což je i účelem), neboť jednou 

z funkcí trestu je právě potrestání pachatele. V novém trestním zákoníku již není výslovně 

stanoveno, co je účelem trestu. Pro pochopení se však můžeme podívat do § 23 trestního 

zákona č. 140/1961, který stanovil, že účelem trestu je ochrana společnosti před pachateli 

trestných činů, zabránění v páchání další trestné činnosti, a zároveň pachatelova výchova, 

prostřednictvím které dochází i k výchově společnosti. Z toho vyplývá, že trest plní jak 

funkci sankční, tak preventivní.108 

Jednotlivé druhy trestů, které lze za spáchání trestných činů uložit, jsou taxativně 

vymezeny v ustanovení § 52 odst. 1 TZ. Za spáchání trestného činu lze tedy uložit pouze 

některý z těchto trestů, což je vyjádřením zásady zakotvené v čl. 39 LZPS, podle níž 

pouze zákon stanoví, které jednání je trestným činem a jaký trest lze za jeho spáchání 

uložit (nullum crimen, nulla poena sine lege). V trestním zákoníku je tato zásada 

vyjádřena v § 37 odst. 1, který říká, že trestní sankce lze ukládat jen na základě zákona.   

Vzhledem k tomu, že za spáchání trestného činu vraždy, s ohledem na velmi 

vysokou míru společenské škodlivosti, lze uložit pouze trest odnětí svobody dle § 55 TZ, 

případně trest výjimečný dle § 54 TZ, budu se pro účely této diplomové práce věnovat 

pouze jim.  

Nakonec tohoto úvodu bych ještě ráda zmínila, že na základě § 367 odst. 1 TZ a § 

368 odst. 1 TZ je až na zákonné výjimky trestné i nepřekažení a neoznámení trestného 

činu vraždy.   

5.1 Trest odnětí svobody dle § 55 TZ 

„(1) Nepodmíněný trest odnětí svobody se ukládá nejvýše na dvacet let, jestliže nejde o 

mimořádné zvýšení trestu odnětí svobody (§ 59), ukládání trestu odnětí svobody pachateli 

trestného činu spáchaného ve prospěch organizované zločinecké skupiny (§ 108) nebo o 

                                                

108 NAVRÁTILOVÁ, Jana. Výjimečný trest. Praha: Leges, 2010, s. 9-10. Teoretik. ISBN 978-80-87212-

41-7. 
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výjimečný trest (§ 54). 

(2) Za trestné činy, u nichž horní hranice trestní sazby odnětí svobody nepřevyšuje pět 

let, lze uložit nepodmíněný trest odnětí svobody jen za podmínky, že by vzhledem k osobě 

pachatele uložení jiného trestu zjevně nevedlo k tomu, aby pachatel vedl řádný život. Za 

trestný čin zanedbání povinné výživy podle § 196 odst. 1 nebo 2 lze uložit nepodmíněný 

trest odnětí svobody jen za podmínky, že uložení takového trestu vyžaduje účinná ochrana 

společnosti nebo není naděje, že by pachatele bylo možno napravit jiným trestem. 

(3) Nepodmíněný trest odnětí svobody se vykonává podle jiného právního předpisu ve 

věznicích.“ 

 

„Trest odnětí svobody představuje univerzální druh trestu, protože je možné ho 

uložit za každý trestný čin, a to jak přečin, tak i zločin (je buď jedinou, nebo alespoň 

jednou z alternativně stanovených sankcí) a kterémukoliv dospělému pachateli.“109 Jde o 

trest, který je svou povahou trestem nejpřísnějším, neboť pro pachatele znamená omezení 

širokého okruhu základních práv a svobod. Trest spočívá v omezení svobody volného 

pohybu a pobytu pachatele umístěním do některé z věznic (podle délky trestu a závažnosti 

trestného činu), a s tím souvisí omezení mnoha dalších práv a svobod (např. volební 

právo, právo na rodinný život). Vzhledem k tomu, že jde o trest takto přísný, zákon 

předpokládá, že bude ukládán pouze v případech, kdy účelu trestu, tedy nápravy 

pachatele a ochrany společnosti, nelze dosáhnout tresty mírnějšími, anebo v případech 

typově nejzávaznějších trestných činů, kdy je trest odnětí svobody jedinou možnou 

sankcí. Trestem odnětí svobody rozumíme dle § 52 odst. 2 a 3 TZ čtyři druhy trestů, 

kterými jsou nepodmíněný trest odnětí svobody, podmíněné odsouzení k trestu odnětí 

svobody, podmíněné odsouzení k trestu odnětí svobody s dohledem a dále výjimečný 

trest. Uložení nepodmíněného trestu odnětí svobody je tak závažnou sankcí, která má 

dopad nejen na život pachatele, ale celé jeho rodiny, že by mělo přicházet v úvahu až 

tehdy, kdy účelu trestu nelze dosáhnout podmíněným trestem odnětí svobody.110 

                                                

109 ŠÁMAL, Pavel. Trestní zákoník: komentář. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2012, s. 746. Velké komentáře. 

ISBN 978-80-7400-428-5. 

110 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 24. 8. 1960, sp. zn. 6 Tz 19/60. 
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Trest odnětí svobody plní tedy funkci sankční i preventivní. Po dobu výkonu trestu 

zabraňuje páchání další trestné činnosti ve společnosti. Taková ochrana společnosti je pak 

zvláště u pachatelů vražd nezbytná.  

Obecně můžeme tedy říci, že za vraždu dle § 140 TZ může být pachatel odsouzen 

k trestu odnětí svobody s dolní hranicí deseti let, horní hranice je pak stanovena trestem 

doživotním. V souladu s ustanovením § 81 odst. 1 TZ nelze tento trest podmíněně odložit, 

neboť trest odnětí svobody za vraždu vždy převyšuje tři léta. 

Výkon trestu odnětí svobody je obligatorně realizován ve věznicích, které obecně 

dělíme na věznice s dohledem, s dozorem, s ostrahou a se zvýšenou ostrahou. Pachatelé 

odsouzení za trestný čin vraždy budou vždy umístěni do věznice se zvýšenou ostrahou, a 

to v souladu s § 56 odst. 2 písm. d) TZ. Pachatel by do jiné věznice mohl být zařazen 

pouze v případě mimořádného snížení trestu pod dolní hranici trestní sazby dle § 58 

TZ.111 Ještě bych ráda zdůraznila, že pachatele vraždy lze v průběhu výkonu trestu odnětí 

svobody přeřadit do věznice s mírnějším režimem, podmínkou je však vykonání alespoň 

jedné čtvrtiny trestu, v případě doživotí vykonání alespoň deseti let z takového trestu (§ 

57 odst. 4 TZ).  

Na závěr musím upozornit na zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí 

svobody ve znění pozdějších předpisů, ve kterém je trest odnětí svobody podrobně 

upraven. 

5.2 Výjimečný trest dle § 54 TZ 

„(1) Výjimečným trestem se rozumí jednak trest odnětí svobody nad dvacet až do třiceti 

let, jednak trest odnětí svobody na doživotí. Výjimečný trest může být uložen jen za zvlášť 

závažný zločin, u něhož to trestní zákon dovoluje. 

(2) Trest odnětí svobody nad dvacet až do třiceti let může soud uložit pouze tehdy, jestliže 

závažnost zvlášť závažného zločinu je velmi vysoká nebo možnost nápravy pachatele je 

obzvláště ztížena. 

(3) Trest odnětí svobody na doživotí může soud uložit pouze pachateli, který spáchal 

zvlášť závažný zločin vraždy podle § 140 odst. 3, nebo který při spáchání zvlášť závažného 

                                                

111 Podle § 58 odst. 3 písm. b) TZ nikdy nemůže být trest za trestný čin vraždy snížen pod tři léta.  
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zločinu obecného ohrožení podle § 272 odst. 3, vlastizrady (§ 309), teroristického útoku 

podle § 311 odst. 2, teroru (§ 312), genocidia (§ 400), útoku proti lidskosti (§ 401), použití 

zakázaného bojového prostředku a nedovoleného vedení boje podle § 411 odst. 3, válečné 

krutosti podle § 412 odst. 3, perzekuce obyvatelstva podle § 413 odst. 3 nebo zneužití 

mezinárodně uznávaných a státních znaků podle § 415 odst. 3 zavinil úmyslně smrt jiného 

člověka, a to za podmínek, že 

a) takový zvlášť závažný zločin je mimořádně závažný vzhledem k zvlášť zavrženíhodnému 

způsobu provedení činu nebo k zvlášť zavrženíhodné pohnutce nebo k zvlášť těžkému a 

těžko napravitelnému následku a 

b) uložení takového trestu vyžaduje účinná ochrana společnosti nebo není naděje, že by 

pachatele bylo možno napravit trestem odnětí svobody nad dvacet až do třiceti let. 

(4) Uloží-li soud trest odnětí svobody na doživotí, může zároveň rozhodnout, že doba 

výkonu trestu ve věznici se zvýšenou ostrahou se pro účely podmíněného propuštění do 

doby výkonu trestu nezapočítává.“ 

 

Výjimečným trestem rozumíme na základě § 54 odst. 1 TZ jednak trest odnětí 

svobody v trvání nad dvacet až do třiceti let, jednak trest na doživotí. Výjimečnost tohoto 

trestu spočívá v jeho délce, která překračuje nejvyšší přípustnou délku dvaceti let ve 

smyslu § 55 odst. 1 TZ, dále v tom, že je možné ho uložit pouze za taxativně stanovených 

předpokladů vymezených § 54 TZ, a v neposlední řadě také v tom, že je přesně stanoven 

způsob jeho výkonu dle § 56 odst. 2 písm. d), odst. 3 TZ. 

Jak jsem již zmínila výše, podmínky uložení výjimečného trestu jsou stanoveny § 

54 TZ. Výjimečný trest může být uložen pouze za spáchání zvlášť závažného zločinu 

v případě, že to u takového zločinu trestní zákoník výslovně dovoluje. Tyto podmínky 

tedy musí být splněny kumulativně. Pro úplnost bych ráda zdůraznila, že ve výčtu 

trestných činů, za které lze výjimečný trest uložit, je vždy vedle výjimečného trestu 

stanoven trest alternativní, výjimečný trest není nikdy trestem výlučným či 

samostatným.112  

Výjimečný trest odnětí svobody je v trestním zákoníku přímo uveden jako jeden 

z trestů, který lze za spáchání vraždy jakožto zvlášť závažného zločinu uložit, a to v § 

                                                

112 ŠÁMAL, Pavel. Trestní zákoník: komentář. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2012, s. 733-735. Velké 

komentáře. ISBN 978-80-7400-428-5. 
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140 odst. 3 TZ. Konkrétní podmínky pro uložení tohoto trestu jsou konkretizovány v § 

54 odst. 2 (pro trest odnětí svobody od dvaceti do třiceti let) a odst. 3 TZ (pro trest odnětí 

svobody na doživotí).113 

V závěru této kapitoly se ještě krátce pozastavím nad institutem promlčení trestní 

odpovědnosti v případě trestného činu vraždy. Vzhledem k tomu, že postupem času 

slábne či úplně zaniká potřeba potrestat pachatele za trestný čin, který spáchal, existuje 

v trestním právu právě institut promlčení, který je zakotven v § 34 TZ. O promlčení u 

trestného činu vraždy můžeme uvažovat až od účinnosti nového trestního zákoníku, 

neboť podle § 67a písm. b) zákona č. 140/1961 Sb. byla dříve vražda jedním z trestných 

činů, u kterých po uplynutí promlčecí doby nezanikala trestnost. V novém trestním 

zákoníku se však vražda mezi nepromlčitelnými trestnými činy v § 35 TZ nenachází a je 

tedy činem promlčitelným. Důvody pro promlčení vraždy jsou jak hmotněprávní, tak 

procesní. Z hmotněprávního hlediska postupem času slábne, až úplně zaniká potřeba tzv. 

generální prevence, kdy se na trestný čin zapomíná a negativní ovlivnění společnosti 

postupně mizí a závažnost činu se tak snižuje. Zároveň mizí i potřeba tzv. prevence 

individuální, neboť u pachatele, který nespáchal další trestný čin se předpokládá pozitivní 

změna jeho osobnosti a pachatel přestává být pro společnost nebezpečným. Procesní 

důvody promlčení spočívají především ve stále obtížnějším dokazování, což je 

důsledkem toho, že plynutím času dochází k oslabení důkazních prostředků, protože 

jejich věrohodnost klesá, či je už nelze vůbec opatřit (svědci zapomínají, stopy mizí).  

Důsledky promlčení jsou tedy jak hmotněprávní, tak procesně právní. Uplynutím 

promlčecí doby tedy zaniká odpovědnost vraha a trestní stíhání proti němu již nelze 

zahájit, a bylo-li po uplynutí zahájeno, nelze v něm pokračovat a musí být zastaveno. 

Jedinou výjimkou, kdy se v trestním stíhání pokračuje je okamžik, kdy obviněný do tří 

dnů od zastavení trestního stíhání prohlásí, že na projednání věci trvá. 

Délka promlčecí doby se určuje podle výše trestní sazby jednotlivých trestných 

činů a je stanovena v § 34 odst. 1 písm. a) až e) TZ. Při určování délky promlčecí doby 

není rozhodné, v jaké výši by pachatelovi byl uložen trest vzhledem ke konkrétním 

                                                

113 Ke srov. Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČSSR ze dne 26. 8. 1971, sp. zn. Tsf 6/71. Kritéria určení 

mimořádné závažnosti zvlášť závažného zločinu uvedená v § 54 odst. 3 písm. a) TZ musí spočívat v 

takovém jednání, které není zákonným znakem takového zločinu.  
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okolnostem případu, ani případné uplatnění ustanovení o mimořádném snížení či zvýšení 

trestu. „Rozhodující je, podle jaké právní kvalifikace by byl pachatel uznán vinným ve 

výroku o vině odsuzujícího rozsudku.“114 Promlčecí doba u trestného činu vraždy počíná 

běžet okamžikem, kdy pachatel ukončil jednání směřující k usmrcení jiného. Délka 

promlčecí doby u trestného činu vraždy dle § 140 odst. 1 a 2 TZ bude tedy v souladu 

s ustanovením § 34 odst. 1 písm. b) TZ činit patnáct let, u vraždy kvalifikované dle § 140 

odst. 3 TZ pak v souladu s § 34 odst. 1 písm. a) TZ dvacet let. V § 34 odst. 3 TZ jsou 

taxativně vymezeny případy, které mají za následek stavení promlčecí doby, tedy jde o 

doby, které se do běhu té promlčecí nezapočítávají. V odst. 4 tohoto ustanovení jsou pak 

stanoveny důvody, které způsobují přerušení promlčecí doby (přerušením promlčecí doby 

počíná běžet promlčecí doba nová).115 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

114 ŠÁMAL, Pavel. Trestní zákoník: komentář. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2012, s. 456. Velké komentáře. 

ISBN 978-80-7400-428-5. 

115 Takovým důvodem je zahájení trestního stíhání pro daný trestný čin vraždy, a dále, pokud pachatel 

vraždy v promlčecí době spáchá trestný čin nový, a to stejně nebo přísněji trestný.  
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6. Právní úprava ve věcech mládeže 

Subjektem trestného činu vraždy může být v zásadě kdokoliv, tedy i osoba, která 

ještě nemá plnou způsobilost k právním úkonům. Vraždy se tedy logicky může dopustit i 

osoba mladší osmnácti let nebo dokonce osoba mladší patnácti let. Právní úprava ve 

věcech mládeže je obsažena v zákoně č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za 

protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (dále jen 

„ZSVM“). Do účinnosti tohoto zákona (1. 1. 2004) bylo trestání mladistvých součástí 

trestního zákoníku a v něm bylo pojímáno jako výjimka z obecné úpravy.116 Dřívější 

úprava však byla zcela nevyhovující, neboť neumožňovala dostatečnou diferenciaci trestů 

mladistvých a dospělých pachatelů. Nutno zdůraznit, že ZSVM je k trestnímu zákoníku 

a jiným obecným právním předpisům ve vztahu speciality, to znamená, že pokud ZSVM 

nestanoví jinak, postupuje se dle TZ. 

  Mládeží se podle § 2 odst. 1 ZSVM rozumí děti (ti, kteří v době spáchání 

provinění nedovršili věku patnácti let) a mladiství (ti, kteří v době spáchání provinění 

dovršili věku patnácti let a nedovršili věku osmnácti let). Zde je nutné zdůraznit, že 

dovršením patnáctého, případně osmnáctého roku, je míněn až den následující po dni 

narozenin. Dopustí-li se ty osoba činu jinak trestného v den svých patnáctých narozenin, 

nebude z důvodu nedostatku věku trestně odpovědná, dopustí-li se činu osoba v den 

svých osmnáctých narozenin, bude trestně odpovědná ještě jako mladistvý podle 

ZSVM.117  

Zvláštní právní úprava ve věcech mládeže je z důvodu jejich nižší rozumové a 

mravní vyspělosti a nezralosti nezbytná. V průběhu řízení a při ukládání sankcí se k těmto 

okolnostem musí přihlížet. Na rozdíl od ukládání sankcí u dospělých pachatelů je tu 

mimořádně zdůrazněn tzv. individuálně preventivní účel trestu. U mladistvých totiž 

„existuje větší možnost, že se podaří jeho výchovu a budoucí život včas usměrnit tak, aby 

                                                

116 JELÍNEK, Jiří. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část. 5. aktualizované a doplněné vydání. 

Praha: Leges, 2016, s. 485. Student (Leges). ISBN 978-80-7502-120-5. 

117 JELÍNEK, Jiří a Dita MELICHAROVÁ. Zákon o soudnictví ve věcech mládeže: s poznámkami a 

judikaturou: (zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech 

mládeže a o změně některých zákonů: podle právního stavu k 1.9.2004. Praha: Linde, 2004, s. 7. ISBN 80-

7201-493-5. 
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se taková osoba v budoucnu již trestné činnosti vyvarovala“.118 ZSVM dále vytváří 

soustavu speciálních soudů pro mládež, jejichž funkci plní samosoudci či zvláštní senáty 

obecných soudů, kteří prošli speciálním vzdělávacím programem, který zajišťuje 

Ministerstvo spravedlnosti prostřednictvím justiční akademie.119 

Jak jsem již zmínila výše, první kategorií upravenou ZSVM jsou děti mladší 

patnácti let. Podle § 89 odst. 1 ZSVM nejsou tyto děti obecně pro nedostatek věku trestně 

odpovědné. Podle odst. 2 lze ale i dítěti mladšímu patnácti let uložit opatření potřebná 

k jeho nápravě, ochraně a výchově, pokud se dopustil činu jinak trestného.120 Opatření 

jsou ukládána soudem pro mládež, zpravidla na základě výsledků předchozího 

pedagogicko-psychiatrického vyšetření. Podle taxativního výčtu v § 93 odst. 1 ZSVM 

mezi opatření, která lze dítěti mladšímu patnácti let uložit patří výchovná povinnost, 

výchovné omezení, napomenutí s výstrahou, zařazení do terapeutického, 

psychologického nebo jiného vhodného programu ve středisku výchovné péče, dohled 

probačního úředníka, ochranná výchova a ochranné léčení.  

Co se týče vraždy spáchané dítětem tak právní úprava opatření vyjadřuje 

závažnost a vysokou nebezpečnost tohoto činu. ZSVM umožňuje soudu pro mládež 

ukládat nejpřísnější opatření ochranné výchovy (ochranná výchova se ukládá pouze na 

základě ZSVM). Ochranná výchova je tím nejpřísnějším opatřením a svou povahou je 

blízká trestu odnětí svobody.121 Obligatorně musí být soudem uložena, na základě § 93 

odst. 2 ZSVM, dítěti, které spáchalo čin, za který TZ umožňuje uložení výjimečného 

trestu, v případě vraždy tak půjde o vraždu dle § 140 odst. 3 TZ, podmínkou je, že dítě 

dovršilo v době spáchání činu dvanácti let a bylo mladší patnácti let. Fakultativně ji soud 

může uložit i dítěti mladšímu patnácti let v případě, kdy to odůvodňuje povaha 

spáchaného činu a je-li to nezbytné k zajištění řádné výchovy dítěte. Povaha tohoto činu 

                                                

118 Tamtéž. 

119 Zákon o soudnictví ve věcech mládeže: komentář. 3. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2011, s. 33. Beckova 

edice komentované zákony. ISBN 978-80-7400-350-9.  

120 Činem jinak trestným rozumíme čin, který je v daném případě beztrestný, i když v jiném případě a za 

jiných okolností by byl činem trestným.  

121 Vzhledem k tomu, že ochranná výchova znamená odnětí dítěte z péče rodičů, měla by být ukládána 

pouze v případech, kdy méně intenzivní opatření nemají šanci dosáhnout svého účelu. 
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je podle mého názoru dostatečným důvodem i pro její fakultativní nařízení. Na konec 

bych ještě ráda zmínila zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné 

výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních 

a o změně dalších zákonu, kterým je výkon ochranné výchovy upraven.  

Druhou kategorií upravenou ZSVM jsou mladiství, tedy osoby mezi patnáctým a 

osmnáctým rokem. Mladiství mají tzv. relativní (podmíněnou) trestní odpovědnost, která 

je závislá na dosaženém stupni intelektuálního a mravního vývoje v době spáchání činu. 

Trestní odpovědnosti mladistvého je tedy podmíněna nejen dosažením věku patnácti let, 

ale také dosažením určité rozumové a mravní vyspělosti.122 

Trestný čin spáchaný mladistvým se nazývá provinění a nestanoví-li zákon jinak, 

tak se toto provinění posuzuje podle trestního zákoníku. Právním následkem provinění 

není uložení trestu, ale opatření. Účelem opatření je dle § 9 ZSVM především výchova 

mladistvého, jeho ochrana před škodlivými vlivy a prevence páchání dalších provinění. 

ZSVM umožňuje na základě § 10 odst. 1 za provinění uložit výchovná opatření, ochranná 

opatření a trestní opatření. Nejpřísnější jsou bezpochyby opatření trestní, jejichž taxativní 

výčet se nachází v § 24 odst. 1 ZSVM.  

Za vraždu tak bude vzhledem k velmi vysoké míře společenské škodlivosti činu 

mladistvému uloženo opatření odnětí svobody dle § 31 ZSVM. Trestní sazby uvedené v 

TZ se však sníží na polovinu, s tím, že horní hranice trestní sazby nesmí převyšovat pět 

let a dolní hranice jeden rok. Jedinou výjimkou je případ, kdy se mladistvý dopustí 

provinění, za které TZ umožňuje uložení výjimečného trestu a povaha a závažnost činu 

je zvlášť vysoká. V takovém případě může soud pro mládež uložit mladistvému opatření 

odnětí svobody na pět až deset let (pokud má za to, že uložení kratšího opatření by 

nepostačovala k dosažení jeho účelu. 

Za vraždu prostou i premeditativní dle § 140 odst. 1 a odst. 2 TZ tak bude možno 

mladistvému uložit opatření odnětí svobody v délce jednoho roku až pěti let. Za vraždu 

kvalifikovanou dle § 140 odst. 3 TZ opatření odnětí svobody v délce pěti až deseti let, 

neboť za ni lze dle TZ uložit výjimečný trest. Na základě ustanovení § 32 ZSVM může 

soud mimořádně snížit odnětí svobody pod dolní hranici trestní sazby, pokud má v daném 

konkrétním případě za to, že je sazba neúměrně přísná a účelu lze dosáhnout i odnětím 

                                                

122 Zákon se snaží reflektovat skutečnost, že vyspělost se v rozmezí těchto let u jednotlivců velmi liší.   
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svobody kratšího trvání. Na základě judikatury půjde například o spáchání činu ve stavu 

zmenšené příčetnosti nebo v tíživých osobních či rodinných podmínkách.123 

Výkon odnětí svobody je na základě ustanovení § 31 odst. 4 ZSVM vykonáván 

odděleně od dospělých pachatelů ve zvláštních věznicích nebo odděleních pro mladistvé. 

Důvodem je minimalizace rizika negativního vlivu dospělých pachatelů na mladistvé. 

Výkon trestního opatření odnětí svobody se řídí zákonem č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu 

odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

123 Trestní kolegium Nejvyššího soudu ČSSR č. j. Tpjf 24/85, ze dne 31. 10. 1985.  
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7. Kriminologické aspekty trestného činu vraždy 

7.1 Kriminologie jako věda 

V úvodu této kapitoly se pokusím stručně vysvětlit čím se kriminologie vlastně 

zabývá a co je jejím předmětem. Teprve po tomto obecném úvodu, který je myslím pro 

komplexnost tématu nezbytný, bude následovat rozbor kriminologických aspektů vražd, 

tedy pohled na jejich pachatele a oběti, její druhy a v neposlední řadě také krátký exkurz 

do problematiky kontroly kriminality v oblasti trestných činů vražd. 

Kriminologie je pojem, který vznikl spojením latinského slova „crimen“ (zločin) a 

řeckého slova „logos“ (věda, nauka). Mohli bychom ji tedy definovat jako vědu o 

kriminalitě (zločinnosti).124 Nicméně vysvětlení pojmu kriminologie není tak 

jednoduché, jak by se na první pohled mohlo zdát. Kriminologii můžeme výstižněji 

definovat jako „vědu o kriminalitě (zločinnosti), o jejích pachatelích a obětích a o její 

kontrole“.125 Tato definice vystihuje skutečnost, že zločin je narušením společenského 

vztahu, a proto je nutné ho zkoumat v souvislostech s tímto narušením.  

Kriminologie je samostatná empirická126 společenskovědní disciplína. Její 

samostatnost spočívá ve specifickém předmětu zkoumání, kterým je kriminalita. 

Vzhledem k tomu, že kriminalita je jevem sociálně patologickým skládajícím se z mnoha 

aspektů (aspekty společenské, osobnostní, sociologické, psychologické, psychiatrické, 

pedagogické, trestněprávní) je kriminologie vědou multidisciplinární zasahující do 

mnoha vědních oborů. Ke zpracování takto získaných poznatků je však zapotřebí 

interdisciplinárního přístup. 

Jak jsem již zmínila výše, primárním předmětem kriminologie je tedy kriminalita. 

Kriminalita je společensky nežádoucí jev, který narušuje pravidla lidského soužití a 

                                                

124 GŘIVNA, Tomáš, Miroslav SCHEINOST a Ivana ZOUBKOVÁ. Kriminologie. 4., aktualiz. vyd. Praha: 

Wolters Kluwer, 2014, s. 21. ISBN 978-80-7478-614-3. 

125 Tamtéž, s. 23. 

126 Kriminologie je založena hlavně na kriminologických výzkumech, které musí být přezkoumatelné. 

Kriminalitu zkoumá, na rozdíl od věd normativních, jako reálný jev. To však neznamená, že postrádá 

teoretickou část.  
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společenského řádu, způsobuje značné materiální i imateriální škody a ve společnosti 

vyvolává pocit nebezpečí a strachu. Kriminologie se však zabývá nejen popisem 

kriminality, její struktury, forem, způsobených škod atd., ale i její genezí. Kriminologie 

se dále zabývá zkoumáním pachatelů trestných činů, které chápe v širším kontextu než 

právo trestní (zabývá se i pachateli trestně neodpovědnými a tzv. potencionálními 

pachateli) a v neposlední řadě je předmětem kriminologie i zkoumání obětí trestných činů 

a kontrola kriminality.  

Na základě jednotlivých oblastí zkoumání tak můžeme kriminologii rozdělit na 

kriminální etiologii, která se zabývá genezí neboli vznikem a příčinami kriminality, 

kriminální fenomenologii, která se zabývá popisem kriminality a jejích aktérů, klinickou 

kriminologii zabývající se popisem pachatelů, viktimologii, což je věda o obětech 

trestných činů, a nakonec na penologii, která zkoumá tresty, jejich výkon a účinky. Další 

oblastí zkoumanou v rámci kriminologie je tzv. kontrola kriminality, která vyjadřuje 

snahu společnosti o udržení kriminality v určitých mezích, případně její omezení. Tato 

kontrola se uskutečňuje prostřednictvím řady represivních (potlačují trestnou činnost) a 

preventivních (předcházejí trestné činnosti) opatření.127 

Kriminologie se věnuje různým druhům kriminality, pro účely této práce se však 

podrobněji zaměřím pouze na kriminalitu násilnou, která zahrnuje i trestný čin vraždy.  

7.2 Násilná kriminalita 

Násilná kriminalita bezesporu patří k těm nejzávažnějším druhům kriminality. 

V rámci společnosti je pravděpodobně tou nejsledovanější, neboť útočí proti základním 

hodnotám společnosti, jako je život a zdraví, lidská důstojnost a svoboda v intimním 

životě (sexuální násilné delikty) a svoboda rozhodování obecně (loupež, vydírání). 

Úroveň násilné kriminality bývá často považována za jakýsi ukazatel toho, do jaké míry 

se státu a společnosti daří kriminalitu kontrolovat a její vysoký výskyt vyvolává u občanů 

oprávněné pocity obav a strachu.128 

                                                

127 NOVOTNÝ, Oto a Josef ZAPLETAL. Kriminologie. 3., přeprac. vyd. Praha: ASPI, 2008, s. 20-24. 

ISBN 978-80-7357-377-5. 

128 STAŇKOVÁ, Lenka, Filip ŠČERBA a Milan VICHLENDA. Násilná kriminalita. Praha: Leges, 2014, 

s. 13. Teoretik. ISBN 978-80-7502-069-7. 
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Policejní statistiky zahrnují násilnou kriminalitu do kriminality obecné. Násilnou 

kriminalitu můžeme z kriminologického hlediska vnímat buď v pojetí užším, které do 

násilné kriminality zahrnuje jednání vyznačující se úmyslným užitím fyzického násilí 

vůči jiné osobě, nebo v pojetí širším, které počítá i s násilím psychickým129. Do násilné 

kriminality řadíme však i útoky směřující vůči věcem. Skutkové podstaty násilných 

trestných činů tedy nacházíme napříč zvláštní částí TZ. Klíčovým pojmem pro tuto 

kategorii kriminality je tedy „násilí“ nebo také „agrese“. Definic těchto pojmů můžeme 

nalézt velké množství, ale v kriminologii hovoříme o tzv. agresi kriminální, která je 

definována jako „sociálně deviantní chování, jež ohrožuje nebo porušuje zájmy chráněné 

trestním právem, při němž subjekt užívá fyzické síly, její hrozby či jiné formy verbální 

agrese (pomluvy, urážky), často s cílem poškodit objekt činnosti“.130 Důležitým znakem 

tedy je, že agresivní chování porušuje společenské zájmy chráněné trestním právem, 

neboť ne každé agresivní jednání je protiprávní. 

Ze statistik poskytovaných Policií ČR vyplývá, že v roce 2016 vraždy tvořily necelé 1 % 

celkové násilné kriminality. Na celém území ČR bylo za rok 2016 zjištěno 127 vražd, 

z toho bylo objasněno 111 případů, úspěšnost tedy činila 87,4 %. Jde tedy o vysokou míru 

objasněnosti. 

7.3 Vražda z kriminologického pohledu 

Vražedná jednání nabývají v praxi mnoha podob, a to hlavně v souvislosti 

s motivem pachatele a způsobem provedení činu. Takticko-statistická klasifikace (dále 

jen „TSK“) rozlišuje vraždy loupežné, sexuální, motivované osobními vztahy, vraždy na 

objednávku, vraždy novorozence a vraždy ostatní.131 

Vraždy a úmyslná usmrcení obecně můžeme dělit podle řady různých vodítek, ale 

nejčastější je právě dělení podle pachatelova motivu. V praxi můžeme pozorovat velké 

množství motivů, což dokazuje, o jak diferencovaný jev jde. Motivem, který nad 

                                                

129 Psychické násilí je typické například pro případy domácí násilí. 

130 NETÍK, K. Kriminální agresor. Bulletin studijního a výzkumného oddělení ředitelství správy SNV ČR, 

1991, č. 1, s. 28. 

131 GŘIVNA, Tomáš, Miroslav SCHEINOST a Ivana ZOUBKOVÁ. Kriminologie. 4., aktualiz. vyd. Praha: 

Wolters Kluwer, 2014, s. 231. ISBN 978-80-7478-614-3. 
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ostatními ve značné míře převažuje je podle Zapletala msta a nenávist. Jako druhý 

nejčastější důvod je uvedena žárlivost. Mezi další motivy pak patří například vidina zisku, 

snaha vyhnout se trestní odpovědnosti, sexuální uspokojení a další.132 

Tomuto tvrzení odpovídají dlouhodobé statistiky poskytované Policií ČR, z nichž 

můžeme vyčíst, že v posledních letech jsou nejčastějším typem vražd vraždy motivované 

osobními vztahy. Následují vraždy zařazené v kategorii ostatní a vraždy loupežné. 

V menší míře se vyskytují vraždy motivované sexuálně, vraždy na objednávku nebo 

vraždy novorozence. V roce 2016 bylo zjištěno 66 případů vražd motivovaných osobními 

vztahy, což tvoří necelých 52 % z celkového počtu zjištěných případů.  

7.3.1 Pachatelé  

V kriminologii za pachatele považujeme nejen osoby, které se dopustily činů 

označených trestním zákonem za trestné a které jsou tedy trestně stíhány, ale i osoby, 

které orgány činné v trestním řízení trestně nestíhají. To znamená, že kriminologie se 

věnuje například i dětem, které nejsou pro nedostatek věku trestně odpovědné nebo 

osobám, které spáchaly daný skutek ve stavu nepříčetnosti. Základním pojmem je 

v kriminologii pachatelova osobnost.  

„Osobnost pachatele je v kriminologii (stejně jako v psychologii) chápána jako 

organizovaný, dynamický a interindividuálně odlišný celek psychofyzických dispozic, 

determinujících průběh a projevy psychických procesů (reakcí), odrážejících se v chování 

a jednání.“133 Osobnost pachatele je zkoumána jednak jako specifikum konkrétního 

jedince, a jednak porovnávána s ostatními jednici s cílem zjistit odlišnosti nebo shodu. 

Obraz pachatele, a především popis jeho osobnosti, je nezbytným podkladem pro 

pochopení a vysvětlení jeho jednání. Podle jeho vlastností, schopností a dalších kritérií 

se pak vytváří typologie pachatelů, která je odlišuje podle druhu trestné činnosti, kterou 

páchají a snaží se objasnit jejich odlišnosti od osob, které kriminální činnost nepáchají. 

Výsledky empirických výzkumů však dokazují, že „čisté“ typy jednotlivých pachatelů ve 

                                                

132 ZAPLETAL, Josef. Úmyslná usmrcení: (kriminologická a trestněprávní studie). Praha: Generální 

prokuratura ČSSR, 1980., s. 28 – 33.   

133 NOVOTNÝ, Oto a Josef ZAPLETAL. Kriminologie. 3., přeprac. vyd. Praha: ASPI, 2008, s. 119. ISBN 

978-80-7357-377-5. 
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skutečnosti neexistují, vždy se jedná jen o přiblížení nějakému vymezenému typu.134 

Pachatele vražd a násilné kriminality obecně můžeme dělit na základě různých 

kritérií, například podle právní kvalifikace jejich jednání, motivu jednání, jeho vztahu 

k oběti a podobně. Můžeme však také aplikovat obecné typologie pachatelů, jako je 

například komplexní typologie podle Čírtkové.135 Podle této typologie dělíme pachatele 

na pět základních typů podle jeho osobnosti: socializovaný (normální) typ, neurotický 

typ, psychopatický typ, mentálně retardovaný typ a psychotický typ. 

Pachatelé vražd jsou velmi nesourodou skupinou jednotlivců, u nichž jen stěží 

můžeme hledat nějaké společné znaky. Dalo by se předpokládat, že společným znakem 

bude alespoň sklon k agresivitě, lhostejnost nebo bezohlednost, takovou úvahu je však 

nutno také vyvrátit, neboť i tyto znaky lze pozorovat pouze u některých pachatelů (u vražd 

loupežných, sexuálních nebo nájemných), naopak je zpravidla není možné pozorovat 

například v případech manželských či mileneckých vražd (partnerů). Společným znakem 

pachatelů tak nejspíše bude pouze vražedný úmysl.136  

Problém se pokusili vyřešit badatelé z Holcomb a kol., kteří přišli 

s psychopatologicky orientovanou typologií vrahů na vrahy psychotické (projevují 

zřetelné známky závažné duševní poruchy jako jsou halucinace a bludy), vrahy 

dezorientované (vyznačují se psychotickými příznaky), vrahy normální, hostilní, vrahy 

nepřátelské a vrahy depresivní. Přínos však nebyl velký, neboť by podle ní byla většina 

vrahů řazena mezi vrahy normální nebo hostilní, tyto kategorie však neposkytují žádná 

vodítka k individuálnímu zacházení s vrahy.  

Prakticky využitelnější je klasifikace podle Megarggeeho, která dělí vrahy na 

jedince s nadměrnou sebekontrolou (mají sklony k hromadění napětí, které jednoho dne 

                                                

134 Je mnoho typologií, které rozlišují pachatele na základě toho, jaké vlivy na něj při utváření osobnosti 

působí. Rozhodující vliv připisují: biologickým, nebo psychickým dispozicím, anebo vlivu sociálního 

prostředí.  

135 ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Forenzní psychologie. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2004, 

s. 68. Vysokoškolské učebnice (Aleš Čeněk). ISBN 80-86473-86-4. 

136 VÁLKOVÁ, Helena a Josef KUCHTA. Základy kriminologie a trestní politiky. 2. vyd. V Praze: C.H. 

Beck, 2012, s. 473. Beckovy mezioborové učebnice. ISBN 978-80-7400-429-2. 
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už neunesou a tzv. „vybuchnou“) a jedince s nedostatečnou sebekontrolou (lidé, kteří mají 

nižší toleranci vůči frustraci, agresivní jednání jsou častá, avšak méně brutální než u 

předchozího typu vrahů). K rozpoznání těchto typů vytvořil Megarggee instrument, na 

základě kterého dojde ke klasifikaci a zároveň navrhl diferencované způsoby zacházení 

pro každý typ.  

Vražedné jednání můžeme zkoumat i z pohledu věku pachatele, který má také 

bezpochyby vliv na jeho chování. Vražd z osobních důvodů, které jsou nejčastější, se 

zpravidla dopouštějí starší pachatelé. Tyto vraždy se vyznačují afektivní labilitou a 

výbušností (průměrný věk je zde vyšší než u jiných skupin, kolem 34 let). Vražd 

motivovaných ziskem se pak spíše dopouštějí jedinci mladší (ti bývají svobodní, 

s poruchovou kariérou, emociálně chladnější, jednající racionálně a cíleně). Pachatelé 

sexuálních vražd jsou pak nejčastěji muži ve věku okolo 30 let (svobodní, se základním 

vzděláním, často s kriminální minulostí a nápadným životním stylem). 

Zvláštní kategorií pachatelů trestného činu vraždy jsou děti a mladiství. Vraždy 

spáchané dětmi jsou vzácným jevem a odborné literatury zkoumající tuto problematiku 

je pomálu. Je to dáno také tím, že děti nejsou do určitého věku schopny pochopit dopady 

a význam smrti, stejně jako nevratnost svých činů, a proto jejich jednání nelze považovat 

za úmyslné. Většina dětských vrahů jedná podle výzkumů impulsivně a bez uvědomění 

si toho, co dělají. Naopak vraždy spáchané mladistvými se vyskytují pravidelně a 

nezanedbatelnou měrou se podílejí na jejich celkovém počtu. Jak jsem již naznačila výše, 

hlavní motivací bývá často potřeba materiálního zisku (chtějí si opatřit finanční 

prostředky na alkohol, drogy a podobně), jejich chování však může rovněž spočívat 

v krizové situaci způsobené například prostředím, ve kterém vyrůstají, rodinnou situací a 

podobně, takové útoky tedy často budou směřovat proti členům rodiny. Ze statistik 

vyplývá, že v roce 2016 se vraždy dopustily dvě děti ve věku mezi 1-14 lety a osm 

mladistvých ve věku mezi 15-17 lety, což vhledem k závažnosti tohoto jednání určitě není 

zanedbatelné číslo.  

Poslední specifickou kategorií pachatelů jsou ženy – vražedkyně. Obecně 

pravděpodobně nenajdeme žádné objektivní rozdíly mezi vrahem mužem a ženou, 

nicméně je prokázáno, že ženy častěji jednají v afektu a vraždí ve svém bytě nebo 

společné domácnosti s obětí. Z výzkumů vyplývá, že nejčastějším místem činu je 
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kuchyně a vražedným nástrojem nůž, který je po ruce jako lehce dostupná zbraň.137 

Motivem často bývá vyřešení krizového vztahu mezi pachatelkou a obětí, kdy oběť je 

nejčastěji rodinný příslušník (manžel, přítel či otec).138 V roce 2016 bylo zjištěno 19 

případů, kdy pachatelem byla žena.  

7.3.2 Oběti  

Trestná činnost nepochybně škodí společnosti jako celku, naprostá většina 

trestných činů však způsobuje újmu i jednotlivým osobám tím, že je poškozuje nebo 

ohrožuje na životě, zdraví, majetku, cti, svobodě a dalších právech či svobodách. Osoba, 

která je takto přímo dotčená se označuje jako oběť trestného činu a věda, která tyto osoby 

zkoumá se nazývá viktimologie (z latinského slova „victima“ – oběť). Viktimologie je 

součástí kriminologické vědy a zabývá se nejen obětí, ale i „její rolí v genezi a průběhu 

trestného činu a při jeho odhalování a objasňování, způsoby pomoci oběti po trestném 

činu a způsoby, jak zabránit viktimizaci potenciálních obětí“139.  

Přestože je pojem oběť často užíván jako synonymum trestněprávního pojmu 

poškozený, je nutné upozornit na to, že nejde o pojmy identické. Pojem oběť je totiž 

mnohem širší. Obětí se na základě zákona č. 45/2013 Sb. o obětech trestných činů rozumí 

nejen fyzická osoba, která utrpěla újmu přímo, ale též osoby, které újmu utrpěly nepřímo 

v případě smrti oběti primární. Za oběť vraždy tak můžeme považovat i nejbližší členy 

rodiny poškozeného, zároveň však tyto osoby nemůžeme považovat za poškozené.  

Co se týče vztahu mezi obětí a pachatelem, je prokázáno, že u vražd jsou oběťmi 

ze čtyř pětin osoby, které se s vrahem znaly. Výzkumy prokazují, že ve dvou pětinách 

případů byl vztah dokonce velmi blízký, ve zbytku se osoby alespoň znaly. Oběťmi 

trestného činu vraždy jsou tak nejčastěji osoby blízké, příbuzné nebo známí. To potvrzuje 

                                                

137 STAŇKOVÁ, Lenka, Filip ŠČERBA a Milan VICHLENDA. Násilná kriminalita. Praha: Leges, 2014, 

s. 35. Teoretik. ISBN 978-80-7502-069-7. 

138 Tamtéž, s. 475-479. 

139 GŘIVNA, Tomáš, Miroslav SCHEINOST a Ivana ZOUBKOVÁ. Kriminologie. 4., aktualiz. vyd. Praha: 

Wolters Kluwer, 2014, s. 114. ISBN 978-80-7478-614-3. 
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i fakt, že většina vražd je motivována právě osobními vztahy dvou osob, které jsou spolu 

ve styku a mezi nimiž dojde k vyhrocení krizové situace.140 

Oběť také velmi často sehrává při vraždách důležitou roli, neboť mezi jejím 

chováním a smrtelným následkem pachatelova činu lze v mnoha případech spatřovat 

souvislost. Chování některých obětí totiž může být svým způsobem „viktimogenní, tzn. 

způsobilé stát se za určitých předpokladů podnětem k trestnému útoku“.141 Na základě 

toho můžeme rozlišovat oběti, které svou viktimizaci142 zavinily a ty, které ji nezavinily. 

Oběť tedy do značné míry může svým chováním pachatele ovlivnit. Některé aktivity 

můžeme označit za provokaci, která vede k reakci pachatele. Provokující podněty se 

mohou kumulovat a po překročení určité hraniční meze mohou vyústit do zkratového 

jednání pachatele. Jako příklad můžeme uvést situaci, kdy manžel (alkoholik) po dlouhou 

dobu týrá svou manželku, která to jednoho dne už neunese a manžela zavraždí.143 

Oběti tedy mohou svým chováním působit na vrahy stimulačně a svého vraha 

vyprovokovat či rozzuřit (například jeho urážením). Obětí vraždy se samozřejmě může 

stát kdokoliv, je ale prokázáno, že některé osoby k tomu mají více předpokladů než jiní, 

a že sama oběť často ke spáchání činu nějakým způsobem přispěje.   

7.4 Kontrola kriminality  

Zájmem kriminologie je mimo jiné také kriminalitě bránit, bojovat s ní a udržovat 

ji v mezích, které budou pro fungování společnosti únosné. Kontrolou kriminality máme 

na mysli její ovlivňování, a to prostřednictvím snižování její kvantity (zastavení nebo 

klesání jejího růstu) a kvality (snižování její škodlivosti). Pojem kontrola vystihuje snahu 

o vyváženost strategií trestní represe a prevence kriminality. Trestní represe se zaměřuje 

na důsledky kriminogenního vývoje, oproti tomu prevence působí na kriminogenní 

                                                

140 Tamtéž, s. 118. 

141 ZAPLETAL, Josef. Úmyslná usmrcení: (kriminologická a trestněprávní studie). Praha: Generální 

prokuratura ČSSR, 1980, s. 41.  

142 Viktimizace je proces, při kterém se potenciální oběť stává obětí skutečnou.  

143 GŘIVNA, Tomáš, Miroslav SCHEINOST a Ivana ZOUBKOVÁ. Kriminologie. 4., aktualiz. vyd. Praha: 

Wolters Kluwer, 2014, s. 116. ISBN 978-80-7478-614-3. 
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faktory s časovým předstihem. Pojem prevence tedy můžeme definovat jako „soubor 

nejrůznějších společenských aktivit orientovaných na odstranění, oslabení či neutralizaci 

kriminogenních faktorů“.144 Prevence je historicky mladší strategií kontroly, která 

představuje speciální aktivity mimo oblast trestního práva. Z počátku pouze doplňovala 

strategii trestní represe, ale postupně se začala v rámci efektivity upřednostňovat. 

V konečné fázi usiluje o to, aby člověk nechtěl být asociál a věděl proč to nechce, stejně 

jako aby chápal, co je chováním společensky nepřijatelným a čeho by se měl a z jakých 

důvodů vyvarovat. Je totiž bezpochyby efektivnější nacházet způsoby, jak trestné činnosti 

předcházet než pouze odstraňovat její důsledky. 

Prevence kriminality má v současné době několik podob. Prevence se rozlišuje 

podle toho, zda působí na pachatele, situace nebo oběti (což vyjadřuje zaměření prevence 

podle jejího obsahu), podle okruhu adresátů nebo vývojového stadia kriminality ji pak 

dělíme na primární, sekundární a terciální (zaměření podle úrovně). 

 

  

                                                

144 Tamtéž, s. 142. 
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PREVENCE 

 

PRIMÁRNÍ 
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potenciální pachatele, 
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odhalení pachatele 
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VIKTIMOLOGICKÁ 
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na bezpečná jednání 

Informovanost o 

možnosti obrany a 

správném chování 

občanů v případě 
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Zdroj: GŘIVNA, Tomáš, Miroslav SCHEINOST a Ivana ZOUBKOVÁ. Kriminologie. 4., aktualiz. vyd. 

Praha: Wolters Kluwer, 2014, s. 143. ISBN 978-80-7478-614-3. 

 

Ze schématu prevence kriminality můžeme vyčíst, že prvním typem prevence je 

prevence sociální. Ta se soustředí na vytvoření příznivých podmínek v různých oblastech 

života jednotlivců (vzdělávání, sociální prostředí, ekonomická oblast). Společnost by se 

tedy měla pokusit vytvořit takové podmínky, aby se člověk nemusel stát pachatelem 

trestných činů, včetně vraždy. Působí v širokém záběru, „a to od úrovně ochrany a 

rozvoje jednotlivce (výchovné působení na osobnost) přes modifikaci jeho nevhodného 
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rodinného zázemí (zajištění adekvátních podmínek pro rozvoj), dále k úpravám působení 

širšího sociálního zázemí (škola, volnočasové aktivity, zaměření zájmových skupin) až po 

zásahy v makrosociální vrstvě společnosti (hodnoty, normy, právní řád, sociální politika 

apod.).“145 

Druhým typem prevence je prevence situační. Ta je zaměřena na odstraňování a 

omezení příležitostí k páchání trestné činnosti, neboť již staré přísloví říká, že „příležitost 

dělá zloděje“, a na zvyšování možnosti pachatele dopadnout. Vychází z toho, že určité 

trestné činy se více dějí na některých místech a v určitém čase a snaží se tomu předcházet. 

„Opatření situační prevence mají převážně charakter technický, organizační a 

administrativní (např. zvyšování viditelnosti určitého prostředí a určitého objektu, 

zdokonalování hlídkové a pořádkové služby policie). Snižují kriminalitu tak, že 

zabezpečovacími prostředky kriminální aktivitu znemožní nebo znesnadní, že policii (a 

dalším činitelům kontroly kriminality) umožní kriminální aktivitě zabránit nebo ji alespoň 

pachateli prokázat či minimalizovat prospěch z ní plynoucí.“146 

Prevence viktimologická se částečně překrývá s prevencí sociální a situační. 

Cílem je osvětová a poradenská činnost, která se zaměřuje na to, jak se mají osoby chovat, 

aby se zbytečně nevystavovaly nebezpečí, případně jak se mají bránit a chovat při útoku 

i po něm. Do tohoto typu prevence řadíme i kurzy zaměřující se na fyzickou či 

psychologickou sebeobranu. 

Dále prevenci kriminality rozlišujeme podle toho, komu je určena. Prevence 

primární se soustřeďuje na nejširší veřejnost, která ještě do kontaktu s kriminalitou 

nepřišla. Prevence sekundární se zaměřuje na rizikové skupiny potenciálních pachatelů 

či obětí, a nakonec prevence terciální, která se zabývá prevencí recidivy. 

Na závěr je nutno dodat, že pokud prevence nesplní svůj účel a dojde ke spáchání 

trestného činu, přichází na řadu trestní represe, která je pak jediným řešením, jak 

společnost před dalším takovým jednáním ochránit.    

 

                                                

145 GŘIVNA, Tomáš, Miroslav SCHEINOST a Ivana ZOUBKOVÁ. Kriminologie. 4., aktualiz. vyd. Praha: 
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Závěr 

Cílem této práce bylo zpracovat téma vraždy v co nejkomplexnějším a zároveň 

nejpřehlednějším možném pojetí. Mým záměrem bylo co nejlépe vystihnout a přehledně 

zpracovat její nejdůležitější trestněprávní a kriminologické aspekty, přestože i studie 

jednotlivých dílčích institutů by byla dozajista velmi zajímavá.  

Tato práce je rozdělena na sedm hlavních kapitol a další podkapitoly a části.  

První kapitola se v rámci systematické analýzy tématu zabývá historickým 

kontextem. V úvodní kapitole je tedy zpracován historický přehled vývoje a diferenciace 

této skutkové podstaty, který je podle mého názoru pro pochopení toho, jak současná 

právní úprava vypadá nezbytný. Účelem tohoto historického exkurzu tedy bylo zjistit, 

z čeho současná právní úprava vychází a do jaké míry se inspirovala právními úpravami 

minulými. Bylo zajímavé sledovat, jak se v průběhu let skutková podstata vraždy, stejně 

jako tresty za její spáchání, měnily.  

Druhá kapitola se zabývá problematikou začátku a konce lidského života, neboť 

lidský život je objektem trestného činu vraždy a jeho přesné vymezení je pro účely této 

práce nezbytné. Lidský život je objektem, který je chráněn na prvním místě, což nepřímo 

vyplývá i ze systematiky zvláštní části trestního zákoníku. Vzhledem k tomu, že vražda 

je primárně namířena právě proti lidskému životu, považovala jsem definici tohoto pojmu 

za stěžejní. K naplnění skutkové podstaty vraždy totiž může z logiky věci dojít pouze 

v případě, kdy lidský život trvá, tedy v mezidobí od jeho počátku do jeho konce. Definice 

počátku lidského života však není vůbec jednoduchá a v rámci odborné veřejnosti se 

vyskytuje několik odlišných názorů. Podle převažujícího názoru ale za počátek lidského 

života v právu označujeme okamžik, kdy nastane počátek porodu, tedy kdy se objeví 

hlavička či jiná vedoucí část dítěte. Do této doby je plod chráněn pouze prostřednictvím 

těla matky. Konec lidského života pak nastává biologickou smrtí mozku, kdy je obnovení 

všech životních funkcí již vyloučeno. V rámci druhé kapitoly je krátce zpracováno i 

zakotvení ochrany lidského života v rámci vnitrostátních a mezinárodních právních 

předpisů. 

Třetí kapitola se věnuje současné právní úpravě a logicky i časově navazuje na kapitolu 

první. V rámci kapitoly je analyzována a popsána skutková podstata trestného činu 

vraždy podle § 140 TZ. V rámci této kapitoly byly nejdříve rozebrány základní znaky 
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skutkové podstaty – objekt, objektivní stránka, subjekt a subjektivní stránka. Dále 

kapitola podrobně zpracovává a diferencuje jednotlivé odstavce této skutkové podstaty. 

Cílem je vysvětlit jejich rozdíl a definovat jednotlivé pojmy, které mohou způsobovat 

kvalifikační problémy. Zaměřila jsem se hlavně na vymezení vraždy prosté oproti vraždě 

premeditované, kde k základním znakům přistupuje ještě další kvalifikační okolnost. 

Charakteristickým znakem vraždy premeditované je tedy její promyšlení před spácháním 

činu. Rozmysl a předchozí uvážení se od sebe vzájemně odlišují z více hledisek, jejich 

společným znakem je však to, že představují myšlenkovou činnost pachatele, v důsledku 

níž má nad svým činem vyšší míru racionální kontroly, což způsobuje jeho těsnější vnitřní 

psychický vztah k zamýšlenému následku.  

 Vražda prostá je pak zbytkovou klauzulí, která zahrnuje hlavně vraždy spáchané 

v afektu, vyjma těch, kde je afekt vyvolán z důvodů vymezených ve skutkové podstatě 

zabití. V této kapitole jsou zpracovány i jednotlivé taxativně vymezené kvalifikační 

okolnosti, které kvůli své závažnosti způsobují užití vyšší trestní sazby, a to jak pro 

vraždu prostou podle odstavce prvního, tak vraždu kvalifikovanou podle odstavce 

druhého.  

Další podkapitola se zaměřuje na vymezení trestného činu vraždy vůči skutkovým 

podstatám trestných činů, které jsou jí svou povahou nejbližší, a které také nalezneme 

v hlavě první, dílu prvním TZ. Tyto trestné činy se od vraždy odlišují pouze v některém 

základním znaku skutkové podstaty. V rámci této kapitoly je tedy přiblížen trestný čin 

zabití, který je svou skutkovou podstatou vraždě úplně nejbližší, k diferenciaci těchto 

dvou činů však došlo až s účinností nového trestního zákoníku. Trestný čin zabití se od 

vraždy odlišuje pouze svou subjektivní stránkou, kdy pro kvalifikaci činu jako zabití je 

nezbytné naplnění privilegujících okolností spáchání činu v důsledku „silného rozrušení 

ze strachu, úleku, zmatku nebo jiného omluvitelného hnutí mysli“ nebo „předchozího 

zavrženíhodného jednání poškozeného“. Tyto okolnosti jsou na sobě nezávislé, ale 

mohou se prolínat. Dále je přiblížen trestný čin vraždy novorozeného dítěte matkou, kde 

subjektem může být pouze matka novorozeného dítěte, usmrcení z nedbalosti, který je, 

jak vyplývá již z jeho názvu, nedbalostním trestným činem a stručně také trestný čin 

účasti na sebevraždě. Při zpracování této problematiky jsem se tedy zaměřila hlavně na 

analýzu znaků, které od sebe tyto trestné činy odlišují. V závěru této kapitoly je 

zpracována i problematika euthanasie, neboť s tématem práce úzce souvisí. Lidský život 

je chráněn po celou dobu jeho trvání, bez ohledu na jeho kvalitu. Euthanasie není českým 
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právem nijak upravena a byla by tedy nejspíše kvalifikována právě jako trestný čin 

vraždy, ačkoliv společenská škodlivost tohoto činu zdaleka nedosahuje míry škodlivosti 

vraždy, neboť základním znakem je zde soucit s trpící osobou, která často i vyjádří přání 

býti usmrcena. Jak jsem již vyjádřila v samotném textu práce, domnívám se, že je 

nezbytné, aby byla do české právní úpravy zapracována skutková podstata euthanasie, 

kde by se trestní sazba pohybovala ve znatelně nižším rozmezí než u vraždy, kde je trest 

podle mého názoru absolutně neúměrný a na pachatele je, i když dojde k mimořádnému 

snížení trestu na základě § 41 a § 58 TZ, nahlíženo jako na vraha. Zároveň je otázkou, na 

kterou bohužel nedokážu odpovědět, zda by smrtelně nemocnému trpícímu člověku 

nemělo být umožněno rozhodnout o ukončení svého trápení. Bohužel jde o institut, který 

by byl velmi lehko zneužitelný, a proto se osobně přikláním spíše k zakotvení skutkové 

podstaty euthanasie, než k jejímu povolení. Díky poznatkům získaným při psaní této 

práce hodnotím větší diferenciaci skutkových podstat úmyslných usmrcení kladně, neboť 

to vede ke spravedlivější kvalifikaci trestných činů a tím pádem i spravedlivějšímu 

postihu pachatelů, a to hlavně u trestných činů vraždy a zabití, kdy poškozený často 

nezanedbatelnou měrou ke spáchání činu přispěje a kvalifikace takové činu jako vraždy 

je podle mě neúměrně přísná. Diferenciace umožňuje lépe zohlednit okolnosti 

jednotlivých případů, což je určitě krokem správným směrem a přispívá ke zvyšování 

kvality českého právního řádu. Jak jsem již naznačila výše, je zde určitě prostor pro další 

vývoj, třeba právě začleněním skutkové podstaty upravující euthanasii.  

Kapitola čtvrtá je věnována jednotlivým vývojovým stadiím trestného činu 

vraždy, neboť se jedná o zvlášť závažný zločin, u kterého je výslovně uvedeno, že 

příprava je trestná. Přípravou vraždy ve smyslu TZ obecně rozumíme jednání, které záleží 

v úmyslném vytváření podmínek pro její spáchání. Podle mého názoru tak přípravu 

nebudeme moci sledovat u vraždy prosté, která je afektivním, předem neuváženým 

jednáním, ale pouze u vraždy s rozmyslem nebo po předchozím uvážení, u kterých 

z časového hlediska vzniká prostor pro vytváření příznivých podmínek pro spáchání činu. 

Pokusem vraždy je jednání, které k jejímu dokonání bezprostředně směřovalo, ale 

k dokonání činu nakonec nedošlo. Obě tato stadia jsou trestná podle trestní sazby za 

dokonanou vraždu, cože je podle mého názoru správně, rozhodně se neztotožňuji 

s názory, že trest by měl být za přípravu či pokus nižší, neboť k následku nedošlo. Podle 

mého názoru je velmi důležité aby, obzvláště v těchto případech, plnil trest represivní 
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funkci a odrazoval dostatečně pachatele, i ty potencionální, od dalšího páchání takového 

činu. Nižší trest by mohl vést k tomu, že pro pachatele nebude dostatečnou výstrahou. 

V kapitole páté je pak zpracována problematika trestů. Vražda je zvlášť závažným 

zločinem a určitým specifikem je, že za ni, podobně jako za jiné zvlášť závažné zločiny, 

trestní zákoník neumožňuje uložit jiný trest než trest odnětí svobody. Vražda je také 

jedním z trestných činů, za který lze uložit trest výjimečný. Oba druhy trestů jsou tedy 

v rámci páté kapitoly stručně popsány a vysvětleny. Vzhledem ke společenské závažnosti 

trestného činu vraždy by jiný trest než nejpřísnější trest odnětí svobody, nesplnil, alespoň 

podle mého názoru, svou funkci, ať už represivní, preventivní nebo ochrannou.  

Kapitola šestá se pak zaměřuje na odlišnosti v právní úpravě ve věcech dětí a 

mladistvých podle ZSVM. Vzhledem k jejich nižší rozumové a mravní vyspělosti je 

zvláštní právní úprava, stejně jako přístup k takovým pachatelům i specifika při jejich 

trestání, nezbytná. Mezi specifika této právní úpravy patří především individuální přístup, 

který spočívá v jejich nižší rozumové a mravní vyspělosti a také v tom, že možnost jejich 

nápravy je podstatně vyšší, než je tomu u dospělých pachatelů.  

Závěrečná kapitola této práce pak popisuje aspekty kriminologické. Pro ucelenost 

je nejdříve stručně představena kriminologie jako věda, její účel a předmět, následně je 

popsána a specifikována násilná kriminalita obecně, jelikož trestný čin vraždy se řadí 

právě mezi kriminalitu násilnou. Následují podkapitoly věnující se pachatelům a obětem. 

Podle mého názoru je kriminologie velice užitečnou a důležitou vědou, která nám 

napomáhá získat přehled v rámci kriminality obecně, a to prostřednictvím statistik, 

sleduje trendy v kriminalitě, a tím umožňuje predikovat její možný budoucí vývoj, a tak 

zvyšovat její kontrolu. V práci jsou vyjádřena i konkrétní čísla ze statistik Policie ČR, 

neboť cílem této práce bylo mimo jiné také zjistit podíl vražd na násilné kriminalitě, stejně 

jako jejich podíl na kriminalitě obecně.  

Po zpracování této práce bych celkově tedy právní úpravu vraždy v našem právním řádu 

zhodnotila pozitivně, a to i přes výše zmíněné nedostatky, které mohou způsobovat 

kvalifikační problémy (například těžko rozpoznatelná hranice mezi vraždou prostou a 

vraždou s rozmyslem, nebo mezi vraždou s rozmyslem a vraždou po předchozím 

uvážení) či mezery v právu (úprava euthanasie). V takových situacích je nutné sledovat 

judikaturu, která má podpůrnou funkci a tyto nedostatky eliminuje. Definuje a specifikuje 

neurčité právní pojmy, případně je demonstruje na konkrétních případech. Vražda je 
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bohužel jevem, který provádí lidstvo od nepaměti, na základě historického vývoje a 

analýzy skutkových podstat a trestů za vraždu ukládaných, od trestu smrti až po mírnější 

odnětí svobody, kde žádný z trestů nevedl k absolutnímu vymýcení daného jevu, můžeme 

myslím konstatovat, že se i přes veškeré snahy kriminalistů a zákonodárců pachatele od 

páchání vražd odradit, případně alespoň adekvátně potrestat a napravit, bude bohužel, byť 

třeba ojediněle, vyskytovat i v budoucnu. 
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mládeže). 

• Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování 

(zákon o zdravotních službách). 

• Zákon č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o 

změně některých zákonů (transplantační zákon). 

• Zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých 

souvisejících zákonů. 

• Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve 

školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o 

změně dalších zákonů. 

• Zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů 

(zákon o obětech trestných činů). 

 

Judikatura: 

• Rozhodnutí Krajského soudu v Plzni ze dne 2. 9. 1999, sp. zn. 3 T 9/99. 

• Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČSR ze dne 28. 4. 1987, sp. zn. 5 Tz 2/87. 

• Rozhodnutí Nejvyššího soudu SSR ze dne 19. 2. 1985, sp. zn. 3 To 8/85. 



80 

• Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČSR ze dne 9. 6. 1970, sp. zn. 7 To 1/70. 

• Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 24. 8. 1960, sp. zn. 6 Tz 19/60. 

• Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČSSR ze dne 26. 8. 1971, sp. zn. Tsf 6/71. 
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• Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 18. 11. 1991, sp. zn. 7 To 62/91. 

• Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 7. 12. 1999, sp. zn. 7 Tz 179/99. 

• Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 10. 12. 1968, sp. zn. 8 Tz 122/68. 

• Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 26. 2. 1998, sp. zn. 2 Tzn 123/97. 

• Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 10. 12. 1968, sp. zn. 8 Tz 122/68. 

• Rozsudek Nejvyššího soudu SR ze dne 10. 7. 1990, sp. zn. 3 To 20/90. 

• Rozsudek Vrchního soudu v Olomouci ze dne 31. 8. 2005, sp. zn. 5 To 81/2005. 

• Rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 22. 4. 1994, sp. zn. 7 Tdo 59/94. 

• Rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 6. 8. 2003, sp. zn. 8 To 90/03. 

• Rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 17. 7. 1996, sp. zn. 8 To 25/96. 

• Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 5. 11. 1993, sp. zn. 5 To 76/93. 

• Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 4. 6. 1997, sp. zn. 3 To 41/97. 

• Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. 6. 2016, sp. zn. 8 Tdo 747/2016. 

• Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 7. 2016, sp. zn. 7 Tdo 543/2016. 

• Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 8. 4. 2003, sp. zn. 11 Tdo 743/2002. 
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Abstrakt 

Tato diplomová práce „Trestný čin vraždy dle § 140 TZ, trestněprávní a 

kriminologické aspekty“ se soustředí na rozbor nejdůležitějších trestněprávních a 

kriminologických aspektů souvisejících s trestným činem vraždy. Cílem práce je 

komplexní zpracování tématu, proto se snaží zpracovat i související právní instituty. 

Práce je členěna na 7 kapitol, které jsou provázané a logicky na sebe navazují. Napříč 

prací jsou vyjádřeny i návrhy de lege ferenda.  

Úvodní část práce se zabývá historickým vývojem právní úpravy vraždy, a to od 

středověku až do nabytí účinnosti nového trestního zákoníku z roku 2009, který v oblasti 

vražd přinesl hned několik významných změn. Práce se dále zabývá vymezením lidského 

života, přesně vymezuje jeho počátek a konec, neboť definice lidského života jako 

objektu trestného činu je pro účely práce stěžejní. Práce tedy podává výklad o tom, kdy 

lze z hlediska trvání lidského života hovořit o vraždě a kdy nikoliv. V rámci komplexnosti 

je stručně zpracován i přehled vnitrostátní a mezinárodní úpravy týkající se ochrany 

lidského života. 

Jádro práce tvoří rozbor současné právní úpravy vraždy. Jsou rozebrány a popsány 

jednotlivé obligatorní znaky skutkové podstaty, dále jsou rozebrány jednotlivé typy vražd 

a definovány pojmy, které jsou pro jejich správnou kvalifikaci klíčové. V neposlední řadě 

je trestný čin vraždy vymezen vůči trestným činům, které se mu svou povahou podobají 

nejvíce. Zpracována je i problematika euthanasie, která s tématem práce úzce souvisí. 

Práce se stručně věnuje i trestům, které lze pachatelům za spáchání vraždy uložit, 

tedy trestu odnětí svobody a trestu výjimečnému. Zpracována je i zvláštní právní úprava 

ve věcech mládeže podle ZSVM a jsou popsána její specifika.  

V závěru se práce věnuje kriminologickým aspektům vražd. V úvodu této 

závěrečné části je nejdříve vymezena kriminologie jako věda a jsou představeny 

předměty jejího zkoumání. Kriminologická část je pak dále zaměřena na trestný čin 

vraždy, jeho zařazení do násilné kriminality a také jeho podíl na kriminalitě celkové, a to 

s využitím statistik Policie ČR. Práce se dále zabývá pachateli a oběťmi vražd. 

Kriminologická část práce je zakončena podkapitolou, která se soustředí na kontrolu 

kriminality. Pozornost je věnována především prevenci, jsou popsány její typy a principy. 
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Abstract  

This master´s thesis entitled „The Crime of Murder under Section 140 of the 

Czech Criminal Code, Criminal-law and Criminological Acpects“ provides a 

comprehensive analysis of the most relevant criminal-law and criminological aspects of 

the crime mentioned above. As the aim of this thesis is to compose a comprehensive text, 

this thesis also refers to related legal institutes. It is composed of seven chapters and other 

subchapters and parts, which are connected and arranged in a logical order. There are also 

considerations de lege ferenda throughout the entire text.  

The opening part of this thesis deals with the historical development of the legal 

codification of murder from the Middle Ages until the contemporary Criminal Code 

which came into effect in 2010. This Criminal Code introduced some significant changes 

to the area of intentional killings and murders, especially. This thesis also characterises 

human life and precisely defines the beginning and end thereof. Such moments are pivotal 

for the purpose of this thesis as these moments are important for determination whether 

the murder may have been commited or not. A summary of international and internal 

legal codification which protect human life is also included. 

The main part of this thesis analyzes systematically the valid legal regulation of 

murder in the Criminal Code. It describes all the obligatory features which define the 

crime of murder, as well as types of murder and the conditions which are significant for 

correctly qualifying this crime. This thesis also explains the difference between the crime 

of murder and other related crimes. At the end of this part the institute of euthanasia is 

analysed due to its close connection with the topic. 

This master´s thesis also refers to punishment which can be imposed on murderers 

and its function in society. In addition, it characterises and compares imprisonment and 

life sentences. 

The final part of this thesis describes criminological aspects which are connected 

with the crime of murder. The author presents criminology as a science and its objects of 

interest. The criminological part utilized police statistics to focus on the crime of murder 

and its position and role in violent criminality, as well as on murderers and victims. The 

last part is dedicated to criminality control, especially its prevention. 
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Příloha č. 1: Podíl násilné kriminality na kriminalitě celkové na území ČR v roce 

2016 

 

Zdroj: Statistické přehledy kriminality za rok 2016. Policie České republiky [online]. 2017 [cit. 2017-03-

31]. Dostupné z: http://www.policie.cz/clanek/statisticke-prehledy-kriminality-za-rok-2016.aspx 

Graf zpracovala autorka práce 

 

Příloha č. 2: Počet spáchaných vražd na území ČR v letech 2011-2016 podle skupin 

pachatelů 

 

Zdroj: KRIMINALITA. Policie České republiky [online]. 2017 [cit. 2017-03-31]. Dostupné z: 

http://www.policie.cz/statistiky-kriminalita.aspx 

Graf zpracovala autorka práce 

Celková kriminalita

Vraždy

1%

Loupež

11%
Úmyslné ublížení na 

zdraví

35%

Nebezpečné 

vyhrožování

14%

Vydírání

8%
Porušování 

domovní svobody

14%

Ostatní násilné TČ

16%

Násilná kriminalita

6%

146
163

148 139
126

102

19

21
24

18
26

19

8

4
10

3 3

6

0

50

100

150

200

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Muži Ženy Děti a mladiství

http://www.policie.cz/clanek/statisticke-prehledy-kriminality-za-rok-2016.aspx
http://www.policie.cz/statistiky-kriminalita.aspx


 87 

Příloha č. 3: Poměr zjištěných a objasněných případů vražd na území ČR v letech     

2011-2016 

 

Zdroj: KRIMINALITA. Policie České republiky [online]. 2017 [cit. 2017-03-31]. Dostupné z: 

http://www.policie.cz/statistiky-kriminalita.aspx 

Graf zpracovala autorka práce 

 

Příloha č. 4: Přehled typů vražd spáchaných na území ČR v letech 2011-2016 

 

Zdroj: KRIMINALITA. Policie České republiky [online]. 2017 [cit. 2017-03-31]. Dostupné z: 

http://www.policie.cz/statistiky-kriminalita.aspx  

Tabulku zpracovala autorka práce 
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2011 2012 2013 2014 2015 2016

Zjištěno Z toho objasněno

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Vražda loupežná 11 18 11 15 7 9 

Vražda sexuální 4 1 1 2 2 1 

Vražda motivovaná 

osobními vztahy 108 104 103 78 86 66 

Vražda na objednávku 4 1 6 1 4 1 

Vražda novorozence 

matkou 1 1 1 0 1 1 

Vražda ostatní 45 63 60 64 55 49 

Vraždy celkem 173 188 182 160 155 127 

Zabití  0 2 0 2 2 0 
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