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§ 140 Vražda
(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, spácháli 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,
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.

§ 141 Zabití
(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.

1. Úvod
První polovinu mého studia jsem se na obor trestního práva těšil, druhou polovinu se
mu pak intenzivněji věnoval (včetně výběrových předmětů). Bylo mi tudíž zřejmé,
z kterého právního odvětví budu vybírat téma své diplomové práce.
Trestné činy vraždy a zabití zcela jednoznačně patří do skupiny těch nejzávažnějších
trestných činů (hlavně kvůli chráněnému objektu, jak popíši níže) a není vždy zrovna
příjemné studovat jejich aspekty a pročítat skutečné případy v judikátech, přesto jde o
téma mimořádně zajímavé. K výběru tohoto tématu mě vedl zejména zájem seznámit se
se specifickým trestným činem zabití, neboť jde (alespoň v současném pojetí) o nový
trestný čin, ke kterému se i 7 let od účinnosti současného trestního zákoníku stále vyvíjí
judikatura, přičemž zde stále nacházíme sporné otázky, které si můžeme pokládat a
pokusit se vyřešit. V pozadí mého zájmu však nezůstává ani trestný čin vraždy, který do
značné míry navíc představuje to, co si laik (a často i právník) pod pojmem trestní právo
jako první představí.
Kapitolu po tomto krátkém úvodu bych rád věnoval pojmu lidského života, neboť to
považuji za nezbytné pro pokračování v dalším obsahu práce. Byť se to může na první
pohled zdát zbytečné, tento pojem není zdaleka tak elementární, jak se jeví.
Následující kapitola patří vývoji právní úpravy (či chápání) úmyslných usmrcení v čase,
od dob archaičtějších, přes dobu formování základů moderního trestního práva,
komunistické pojetí těchto trestných činů, až k právní úpravě předcházející té současné.
Historický vývoj institutů, který jsou předmětem diplomových prací, je jejich tradiční
součástí, neboť jim dodává na komplexnosti a umožňuje lepší pochopení daného
tématu. Nehledě na to, že je zcela jistě nesmírně zajímavé porovnat odlišná chápání
různých aspektů zmíněných trestných činů dle toho, jak se vyvíjely v čase.
Po těchto obecnějších kapitolách následuje část podrobně se věnující trestnému činu
vraždy. Za hlavní cíl si zde dávám podrobnou analýzu znaků skutkové podstaty,
přičemž samostatné podkapitoly by měly patřit dvěma formám vraždy dle toho, jak je
dělí do dvou samostatných skutkových podstat současný trestní zákoník – vraždám
prostým (či též afektivním) a vraždám premedatativním. Podrobněji bych čtenáře rád
seznámil taktéž s tzv. okolnostmi podmiňujícími použití vyšší trestní sazby. Vlastní
podkapitolu by si zasloužilo též pojednání o vývojových stádiích tohoto trestného činu.
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Část věnující zabití mám v plánu pojmout trochu odlišněji, neboť pro tento trestný čin
do určité míry platí to samé, co bude zmíněno u kapitoly věnující se vraždě. Zvláštní
pozornost náleží zejména zvláštním znakům subjektivní stránky zabití, proto si
subjektivní stavy silného rozrušení a spáchání po předchozím zavrženíhodném jednání
poškozeného taktéž zaslouží vlastní podkapitoly. Za další odlišnost od předchozí
kapitoly zde považuji ještě důraz na judikaturu, neboť (jak jsem zmiňoval výše) je zabití
stále dosud spíše důkladně ne zcela zaběhlým trestným činem, a mj. i vzhledem
k nedostatku specializovanějších pramenů z oblasti trestněprávní teorie (v zásadě se
těmito trestnými činy komplexněji zabýval jen Hořák1) tvoří významný pramen
poznání. Pro úplnost se krátce zastavím u kvalifikované skutkové podstaty zabití a
pojednám o tom, zda může být pachatel trestně odpovědný za přípravu či pokus zabití.
V souvislosti s úmyslnými usmrceními stojí za zmínku ožehavé téma euthanasie. Pro
svůj obsah a složitost by si zasloužilo vlastní diplomovou práci, proto od této části ani
zdaleka neočekávám vyčerpání tématu. Po krátkém úvodu do tématu bude následovat
pojednání o právní kvalifikaci takových případů úmyslných usmrcení, včetně
případných problémů, které může přinášet. Objeví se též úvaha nad současnou právní
úpravou a její dostatečností.
Poslední kapitola tvořící samotný obsah této práce se zabývá vztahem trestných činů
vraždy a zabití a vybraných trestných činů, u kterých by mohl nastat rozpor, zda určité
jednání máme kvalifikovat jako ten či onen trestných čin.
Na okraj dodávám, že obsah této práce je psán a hodnocen z pohledu současné právní
úpravy (což je markantní hlavně u trestného činu zabití, neboť tvoří novou skutkovou
podstatu), avšak často se odkáži i na judikaturu starší, určenou pro předcházející právní
úpravu. Mám za to, že je vesměs stále použitelná. Judikatura k vraždám se vcelku
kontinuálně vyvíjí v průběhu celého dvacátého století.

2. Lidský život
Lidský život je jedním z klíčových pojmů této práce, neboť představuje chráněný objekt
u trestných činů vraždy i zabití (viz podkapitoly o objektu trestného činu vraždy, zabití).
1

Před ním zejména ZAPLETAL, Josef. Úmyslná usmrcení: (kriminologická a trestněprávní studie).
Praha: Generální prokuratura ČSSR, 1980.; Zapletalova práce je však v první polovině věnována
kriminologickým aspektům úmyslných usmrcení (které nejsou pro účely této práce zcela relevantní) a
v druhé polovině se zabývá úmyslnými usmrceními spíše v obecnější rovině, přičemž řeší různé techniky
právní úpravy této skupiny trestných činů, včetně úvah de lege fereda
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Trestněprávní ochrana lidského života je nezbytná pro zajištění práva na život,
deklarovaného již v Listině základních práv a svobod2 (dále též „LZPS“) v čl. 6 odst. 1
(obdobně i v dalších dokumentech, např. čl. 2 Úmluvy o ochraně lidských práv a
základních svobod3). Zmiňované ustanovení LZPS též uvádí, že lidský život je hoden
ochrany již před narozením. Jde o odlišné chápání pojmu „lidský život“, než jak ho
chápe trestní právo. Jeho ochranu před narozením zabezpečuje trestní zákoník
prostřednictvím trestných činů uvedených v hlavě I. díle 4. zvláštní části4 (dále i u
jiných trestných činů, ve kterých je však chráněna primárně těhotná žena a spáchání na
ní pak bývá okolností podmiňující použití vyšší trestní sazby5).
Pro trestní právo jsou rozhodující dva momenty – počátek lidského života a jeho konec.
Za počátek lidského života judikatura i teorie považuje porod. To lze vyvodit mj. ze
znění § 142 trestního zákoníku (zákona č. 40/20009 Sb., dále též „TZ“) – vraždy
novorozeného dítěte matkou („...úmyslně usmrtí při porodu nebo bezprostředně po
něm...“)6. Platí-li takový stav pro privilegovanou skutkovou podstatu, bude jistě platit i
pro ostatní skutkové podstaty postihující úmyslné usmrcení7 (argument a minori ad
maius). Nicméně ani toto vymezení stále není dostačující, je nutné stanovit počátek
porodu. Převážná část teorie zastává názor, že počátkem porodu je okamžik, kdy dítě
začne opouštět tělo matky – tedy okamžik, kdy se při porodu objeví hlavička dítěte,
případně jiná jeho vedoucí část.8 S tímto názorem se ztotožňuji, a to zejména v důsledku
níže uvedených rozporů, aplikujeme-li jiný názor, které se v teorii objevují9, v jakém
okamžiku plod přechází v živého člověka. Podle těchto přístupů totiž ochrana lidského
2

Usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993
Již z hlediska systematiky takto významných lidskoprávních dokumentů můžeme vyvodit mimořádný
apel na lidský život v dnešním demokratickém právním státu; není tudíž překvapením, jakým způsobem
se zákonodárce rozhodl systematizovat trestní zákoník a zařadit trestné činy proti životu do I. hlavy
trestního zákoníku
3

4

Takové pojetí v podstatě odpovídá i judikatuře Evropského soudu pro lidská práva, k tomu např. ESLP –

Vo v. Francie, In: FENYK, Jaroslav, Roman HÁJEK, Igor STŘÍŽ a Přemysl POLÁK. Trestní zákoník a
trestní řád: průvodce trestněprávními předpisy a judikaturou. Praha: Linde, 2010. ISBN
9788072018086., str. 522
5
Rozsudek Vrchního soudu v Olomouci ze dne 31. 8. 2005, sp. zn. 5 To 81/2005
6

ŠÁMAL, Pavel. Trestní zákoník: komentář. Praha: C.H. Beck, 2010. Velké komentáře. ISBN

9788074001789., str. 1297
7

ŠÁMAL, Pavel. Trestní právo hmotné. 7., přeprac. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2014. ISBN

9788074786167., str. 547
8

JELÍNEK, Jiří. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část. 4. vyd. Praha: Leges, 2014. Student

(Leges). ISBN 9788075020444., str. 531
9
CÍSAŘOVÁ, D. Iura novit curia. (Několik poznámek k článku dr. Dolenského „momentum partus“).
Trestní právo, 1998, č. 5, s. 19-20.
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života začíná např. až oddělením od těla matky či prvním nádechem. Aplikací tohoto
přístupu by zde však vznikla významná mezera. Trestný čin vraždy novorozeného dítěte
matkou by se stal z velké části v podstatě nadbytečným, neboť výše popsaný okamžik je
v podstatě ukončením porodu. Trestný čin vraždy novorozeného dítěte matkou je mj.
možné spáchat během porodu. Dítě by v takovém výše uvedeném případě bylo stále
považováno za plod a při jeho úmyslném usmrcení by matka (respektive v tomto
případě stále spíše „těhotná žena“) nebyla trestně odpovědná, jak vyplývá z § 163 TZ
(„Těhotná žena, která své těhotenství sama uměle přeruší nebo o to jiného požádá nebo
mu to dovolí, není pro takový čin trestně odpovědná...“).10 Odlišně je třeba chápat též
počátek porodu z medicínského hlediska – porod v tomto případě začíná již s nástupem
porodních bolestí (první dobou porodní).11
Ještě důležitějším pojmem je smrt člověka. V usmrcení člověka (tedy ve způsobení
smrti) spočívá objektivní stránka trestných činů, které jsou předmětem této práce.
Naopak, není možné usmrtit již mrtvého člověka. Takové jednání budeme považovat za
pokus trestného činu vraždy či zabití na nezpůsobilém předmětu útoku. Za smrt
považujeme biologickou smrt mozku (či také cerebrální smrt). Jde o stav organismu, u
kterého je obnovení všech životních funkcí již vyloučeno.12 Pro přesné určení lze
nahlédnout např. do zákona č. 285/2002 Sb., tzv. transplantačního zákona. V § 10
tohoto zákona v odst. 1 je stanoveno, že odběr tkání a orgánů lze provést, jen byla-li
zjištěna smrt. Podle odst. 3 se smrt prokazuje zjištěním nenávratné zástavy krevního
oběhu a nenávratné ztráty funkce celého mozku, včetně mozkového kmene v případech,
kdy jsou funkce dýchání nebo krevního oběhu udržovány uměle. Za smrt tak již nelze
považovat tzv. klinickou smrt, tedy např. zástavu srdce či dýchání, které se podaří
obnovit. Takové případy dříve zpravidla vedly ke smrti, nicméně vzhledem ke stavu
současné lékařské vědy, je do určité míry možné si s takovými případy poradit a životní
funkce obnovit13. Pokud však nastane klinická smrt a dojde k obnovení životních

10

ŠÁMAL, Pavel. Trestní zákoník: komentář. Praha: C.H. Beck, 2010. Velké komentáře. ISBN

9788074001789., str. 1298
11

ŠÁMAL, Pavel. Trestní právo hmotné. 7., přeprac. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2014. ISBN

9788074786167., str. 547
12
např. Trestní kolegium Nejvyššího soudu ČSSR č. j. Tpjf 24/85 z 31. 10. 1985 (vyhlášeno jako č.
16/1986 Sb. rozh. tr.)
13
Trestní kolegium Nejvyššího soudu ČSSR dne 16. 6. 1976 čj. Tpjf 30/76 (vyhlášeno jako č. 41/1976
Sb. rozh. tr.)
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funkcí, může mít takový průběh v praxi argumentační sílu. Bude pak jistě daleko snazší
takový skutek kvalifikovat jako pokus o vraždu (resp. zabití).
Okamžik smrti má velký význam. Je to okamžik, kdy je trestný čin vraždy či zabití
dokonán. Může nastat bezprostředně po určitém jednání pachatele, stejně jako může
nastat až s delším časovým odstupem. Vliv tak může mít např. na počátek běhu
promlčecí lhůty nebo třeba na určení toho, kdo je pachatel dokonaného trestného činu a
kdo se dopustil jen pokusu, pokud na o usmrcení jiného usilují dva pachatelé a jeden se
již dopustí jednání na mrtvém, tedy na nezpůsobilém předmětu útoku. Zatímco
z lékařského hlediska je smrt považována zpravidla za delší dobu trvající proces, pro
trestní právo je významný okamžik smrti, tedy okamžik, kdy výše popsané funkce jsou
již neschopné uvedení do původního stavu.14

3. Vývoj právní úpravy úmyslných usmrcení na našem území
V této kapitole bych se rád věnoval vývoji právní úpravy úmyslných usmrcení na našem
území. Předně považuji za nutné podotknout, že tento vývoj tvoří rozsáhlé a
komplikované téma, tudíž si nedávám za cíl ho vyčerpat. Z toho důvodu je i členění
podkapitol zjednodušené pro účely seznámení se s problematikou (přesnější řazení je
koneckonců problematické i vzhledem k neostrosti některých hranic pro třídění). V této
kapitole též užívám termíny typické až pro moderní trestní právo (např. stíhání,
subjektivní stránka apod.). Jen těžko se mi hledala jejich náhrada a jejich užití mi přijde
účelnější, než užívat jejich opisy, obzvlášť pokud vývoj právní úpravy do značné míry
hodnotím z hlediska dnešního práva.

3.1.
Vývoj právní úpravy od nejstarších dob až po konec
stavovského státu
Úmyslná usmrcení jako protiprávní čin byla odjakživa chápána jako mimořádně
závažná jednání. Již v biblickém Desateru nalezneme imperativ „Nezabiješ!“. Z dob
nejstarších nám chybí exaktní prameny. Ještě před vznikem státních útvarů na našem
území se však místní slovanská společnost řídila obyčeji, které ovlivnily právo – a právě
14
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hlavně právo trestní – na našem území po velice dlouhou dobu (v některých případech
dokonce až do 17. století).15 Z nejstarších památek lze jmenovat Soudní zákon pro laiky
či

Dekreta

Břetislavova

z roku

1039.16

Soudní

zákon

pro

laiky

pochází

z Velkomoravské říše a jako podpůrný pramen k obyčejům upravuje i některé otázky
trestního práva. Zajímavější jsou Dekreta Břetislavova, soubor příkazů a zákazů
vyhlášených knížetem Břetislavem během tažení v Polsku (známe je z Kosmovy
kroniky, Břetislav sám je údajně vyhlašoval ústně nad hrobem sv. Vojtěcha). Obsahují i
trestní hmotněprávní i procesní normy. Výslovně se pak zabývají vraždou, přísněji
postihují bratrovrahy, otcovrahy či vrahy kněží. Církvi dávají právo trestní iniciativy při
stíhání vražd. Významné je však zejména to, že hovoří o řešení sporu prostřednictvím
ordálu. Ordálem rozumíme iracionální důkaz neviny s odkázáním se na Boží moc.
V případě vražd se například používal ordál soubojem – obviněný se mohl utkat
s příbuzným zemřelého, a pokud vyhrál, byl takový souboj považován za projev jeho
neviny. Tím se dostáváme k typickému znaku archaičtějšího trestního práva – po velice
dlouhou dobu se spáchání trestného činu řešilo tzv. soukromou mstou. Zjednodušeně
řečeno soukromou mstou rozumíme vyřešení sporu svémocí. Hlavní příčinu lze
spatřovat ve slabé státní moci. Často soukromá msta vyvrcholila ve mstu krevní (v
extrémních případech i rodovou – došlo ke krveprolití mezi rodinami usmrceného a
pachatele), jindy naopak k náhradě škody v penězích.17 Postih ze strany státního aparátu
se prosazuje jen velice pomalu. Hlavní problém spatřuji v tom, že velkou část trestných
činů, byť třeba byly považovány za velice závažné (a to včetně úmyslných usmrcení),
tehdejší společnost vnímala jako útok na soukromý zájem. Stíhání a trestání tak
ponechávala hlavně na příbuzných usmrceného. Postupnou změnu pak lze spatřovat
právě i se změnou chápání povahy některých trestných činů. Státní aparát tak např.
začíná zhruba od 12. století stíhat třeba trestné činy směřující proti významným
osobám, zejména proti panovníkovi, úředníkům, kněžím. Ochrana majestátu, institucí

15

MALÝ, Karel. Dějiny českého a československého práva do roku 1945. 3. přeprac. vyd. Praha: Linde,
2003. ISBN 8072014331., str. 15
16

k nahlédnutí např. In: ADAMOVÁ, Karolina a Ladislav SOUKUP. Prameny k dějinám práva v

českých zemích. 2., upr. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2010. Dokumenty
(Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk). ISBN 9788073802714., str. 11, 19, 20
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státu a církve tak získává status ochrany veřejného zájmu.18 Tato změna je nejspíše i
reakcí na řetězící se krevní msty, které mohly budit dojem ohrožení státní moci. Ve
snaze zabránit soukromému řešení sporů můžeme spatřovat i vznik popravců jako
státního aparátu. Výše zmíněný vývoj se však paradoxně netýkal deliktů proti životu.
Výjimku tvořily případy usmrcení před králem či před soudem19, které však opět
hodnotíme hlavně jako útok na státní majestát či státní aparát (podstata tak nespočívá
v usmrcení jiného jako takovém). Až zhruba v 16. století se skutečně začíná prosazovat
názor, že usmrcení jiného je útokem i na zájem společnosti.20 Až do roku 1627 nicméně
stále přežívá alespoň částečně soukromá msta, a to jak v otázkách procesních, tak
v důsledku i při trestání. I po odstraněná soukromé msty jako takové totiž zůstává na
pozůstalých, zda budou chtít pachatele stíhat. Mimoto je možné i mimosoudní vyřešení
prostřednictvím tzv. smlouvy o hlavu. Jejím prostřednictvím se pachatel v podstatě
vykupuje z trestní odpovědnosti.21 Její součástí bylo zejména zaplacení peněžité
náhrady pozůstalým. Součástí však mohlo být např. i podniknutí pouti na určité svaté
místo, nechat na své náklady odsloužit mši za zemřelého, věnování příspěvku na vosk
na svíčky nějakému církevnímu zařízení apod. Je důležité vnímat tehdejší poměry –
význam neměl jen trest samotný, ale též odpuštění od pozůstalých a od Boha. Vojáček
zdůrazňuje, že součástí trestu tak mělo být i pokání. Obdobně zůstává i na vůli
pozůstalých při soudním řízení, zda budou požadovat potrestání pachatele (zpravidla
trestem smrti) či zda budou požadovat náhradu v penězích (prostřednictvím tzv.
příhlavního penízu). Jakkoliv cynicky to může znít, je opět třeba mít na paměti, že
v tehdejší době mohlo mít peněžité vyrovnání pro pozůstalé daleko větší význam (např.
byl usmrcen živitel rodiny).
Obecně lze zmínit ještě jednu velkou problematiku tehdejšího trestního práva –
diferenciaci na základě příslušnosti k určité společenské vrstvě. Důležité bylo postavení
pachatele i oběti. Jako příklad jmenujme usmrcení poddaného příslušníkem šlechty.
Pozůstalí poddaného pak museli přijmout peněžitou náhradu.22 Příslušníci šlechty
nebyli takto chráněni v případech mordů poddaných (kvalifikovanější, závažnější formu

18

VOJÁČEK, Ladislav, Karel SCHELLE a Vilém KNOLL. České právní dějiny. 2., upr. vyd. Plzeň:
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vraždy, k tomu viz níže), nicméně v praxi se nejspíš toto pravidlo uplatňovalo jen velmi
málo (alespoň o tom svědčí nedostatek dokumentů a zápisů).
Nyní krátce k diferenciaci úmyslných usmrcení. Malý ve své knize zmiňuje, že české
zemské právo rozlišovalo vraždu a zabití, přičemž hlavní rozdíl spočíval v subjektivní
stránce – vraždou se rozumělo úmyslné usmrcení, zabitím usmrcení z nedbalosti a dále
také usmrcení z ospravedlnitelného důvodu. Rozdíl mezi nimi spočíval zejména v tom,
že vraždy se zásadně stíhaly soudně, zatímco u zabití bylo možné i mimosoudní
vyrovnání a k dispozici byla i některá další zmírnění. Taktéž je možné zmínit, že se ze
soudní praxe vyvíjí institut nutné obrany, který se stává již v 16. století běžnou součástí
trestního práva. V tomto lze spatřovat významný vývoj od fáze, ve které trestní právo
dostatečně nezohledňovalo subjektivní stránku, průběh a další okolnosti spáchání (tedy
fáze nedostatečné subjektivizace a individualizace)23, do fáze, ve které je na život
jednotlivce nahlíženo jako na jednu z jeho nejdůležitějších hodnot, kterou je potřeba
bránit. Větší problém činily důvody pro použití nutné obrany. Například, vzhledem
k důrazu na čest, se jako důvod použití nutné obrany považovalo i usmrcení jako reakce
na verbální pohrůžku. Nejspíš se pak takové případy řešily jako trestné s mírnější
formou potrestání (např. pokutou).24 Na okraj lze ještě zmínit, že jako přežitek
dřívějších dob zůstávají některá usmrcení beztrestná (manžel může usmrtit cizoložnou
manželku i s jejím milencem, nachytá-li je při činu).25
Vedle zemského práva se začíná rozvíjet právo městské. Chronologicky ho řadíme do
pozdní fáze stavovského státu a můžeme ho popsat jako reakci na nové společenské
uspořádání následující po klasickém absolutismu (z hlediska systematiky by tak tyto
poznámky mohly být obsaženy i v následující podkapitole). Právo městské řešilo
úmyslná usmrcení nejspíše vcelku často, proto se nám dochovala bohatá právní úprava,
respektive její prameny. Městské právo znalo vraždu a mord. Vražda se svou povahou
podobala vraždě prosté v současném trestním zákoníku – myslelo se jí tudíž určité
afektivní usmrcení, ve sváru z hněvu nebo pomsty. Naproti tomu mordem se rozumělo
určité kvalifikované usmrcení – ve snaze se obohatit (v podstatě tedy loupežná vražda),
úkladné usmrcení (oběť to nečeká, nemůže se bránit, pachatel spáchání naplánoval, číhá
na oběť), dále též travičství, prodávání jedů, otravování studní a čarodějnictví, které má

23
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za následek škody na lidech či na dobytku.26 Na okraj lze dodat, že delikt čarodějnictví
a s ním spojená usmrcení měl v městském právu své místo, avšak jeho úprava byla
stručná a vzhledem k náboženské toleranci zřejmě nebyl často aplikován.
Za pachatele mordu je dále považován i ten, kdo si mord zjednal, a trestný je také pokus
mordu a vraždy (trestá se zde zlý úmysl). Tresty byly již tradičně přísné (zásadně trest
smrti), nicméně významný rozdíl tkvěl v jejich formách. Malý uvádí, že vražda se
trestala „pouze“ stětím, zatímco mord smýkáním po ulicích, lámáním v kole apod.
Významnou roli hrálo taktéž zavinění. Pro mord již ze své podstaty nepřipadá v úvahu
nic jiného než úmysl. U vraždy však postačila i nedbalost (např. pachatel střílí ve snaze
ulovit zvěř do míst, kde se nacházejí lidé, což mohl a měl předpokládat). V případě
usmrcení z nevědomé nedbalosti bylo často možné věc řešit zaplacením pokuty.
Mimoto měl soudce možnost zmírnit tresty neplnoletým a nepříčetným. Obdobně
jako právo zemské znalo městské právo institut nutné obrany.27

3.2.
Vývoj právní úpravy během feudálního absolutismu až do
vzniku Československé republiky
Již výše zmiňuji, že určitý milník spočívá v rozvoji městského práva (vzhledem k tomu,
že se rozvíjí relativně samostatně zhruba do poloviny 18. století, bylo by možné hovořit
o něm i zde).
Jako významný počin patřící do této kapitoly jmenujme Obnovené zřízení zemské, které
se zabývá i trestněprávní problematikou. Úprava deliktů proti životu je zde však velice
stručná (zejména srovnáme-li ji s bohatou úpravou městského práva). Jako hlavní formu
úmyslného usmrcení Obnovené zřízení zemské jmenuje mord a jako zvlášť závažný
případ úkladný mord. Vedle toho rozlišuje vraždu spáchanou všetečně (tedy v podstatě
nedbalostní usmrcení) a vraždu spáchanou z lehkomyslnosti.28 Tyto případy mohly
podmínit mírnější potrestání (zejména u nedbalostní formy bylo možné pachatele
potrestat peněžitou pokutou). Ostatní obyvatelé měli zakázáno poskytovat pachatelům
mordu pomoc. Za zajímavost považuji, že tehdejší právo znalo výjimku v podobě
příbuzných, kteří mohli pachateli poskytnout pomoc „na noc a den“, jak zmiňuje Malý.

26
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Zbytek této problematiky byl ponechán rozhodovací praxi soudů. Význam Obnoveného
zřízení zemského lze spatřovat ve větším zaměření na trestní proces (např. práva a
povinnosti pána usmrceného poddaného, zřizování popravišť a provádění poprav) a
zejména pak v ukončení možnosti výkupu, či uzavření smlouvy o hlavu (a nahrazení
škody příbuzným usmrceného pachatelem). To však stále zcela neplatí v případech
společenské nerovnosti mezi usmrceným a pachatelem. I zde však můžeme spatřovat
snahu staré přežitky postupně odstraňovat.
Na základech Obnoveného zřízení zemského (a Koldínově zákoníku) je postaven trestní
zákoník Josefa I. z roku 1707, nazývaný zkráceně též Josephina (z Constitutio
criminalis Josephina).29 Jeho význam bývá zpochybňován, neboť měl jen podpůrnou
funkci30 (mohl být aplikován i nemusel). Navíc neobsahoval celou materii, takže
zůstává ve stínu pozdějších kodifikací trestního práva. Na druhou stranu lze Josephinu
hodnotit pozitivně, jako pokus o překlenutí právního partikularismu. Určité uznání si
zákoník zaslouží minimálně jako jeden z podkladů pro Theresianu. Co se týče
úmyslných usmrcení, Josephina používá pojmy vražda a mord, a to ve stejném slova
smyslu. Obsahuje okolnosti přitěžující (vražda nešlechetná a ukrutná, vražda osoby ve
vysokém postavení, feudální vrchnosti, rodičů, dětí, manžela, vražda nájemná a
loupežná apod.) i okolnosti polehčující, při jejichž naplnění je třeba pachatele trestat
mírně či ho netrestat vůbec. Jako takové případy můžeme jmenovat usmrcení jiného při
obraně třetí osoby, nočního zloděje, násilného loupežníka a další.
Za první skutečnou kodifikaci trestního práva na našem území lze označit hrdelní řád
Marie Terezie z roku 176831 (nazývaný též Theresiana z Constitutio criminalis
Theresiana). Její význam spočívá též v tom, že sjednocuje trestní právo v českých a
rakouských zemích. Jako určité negativum lze zmínit, že stále obsahuje některé přežitky
a nedostatky feudálního trestního práva, které musely být následně zmírňovány soudní
praxí.32 V tomto předpise nalezneme hned několik ustanovení věnující se různým
podobám vražd. Příkladem jmenujme (mimo vraždy „prosté“) vraždu otce, dětí či
29
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manžela, sjednanou, loupežnou a zrádnou či otrávení. Za zmínku stojí i trestání
úmyslného způsobení potratu.33 Systematicky jsou tyto skutkové podstaty řazeny do
hrdelních zločinů, za jejich spáchání tedy hrozil trest smrti.
Vyzdvihujeme-li význam Theresiany jako první kodifikace trestního práva, trestní
zákoník Josefa II. z roku 1787 (Všeobecný zákoník o zločinech a trestech) pak musíme
označit jako první kodifikaci moderního trestního práva. Obsahuje převratné změny a
některé zásady a instituty používané dodnes, přijaté zejména pod vlivem osvícenské
filozofie.34 Za jeden z nejvýznamnějších přínosů lze považovat zavedení zásad nullum
crimen sine lege a nulla poena sine lege35 (ještě Theresiana umožňovala úvahu soudců,
zda budou trestat určitá jednání, která výslovně nebyla zmíněna v zákoně). I tento
zákoník obsahuje více skutkových podstat upravujících vraždu, a to vraždu prostou,
loupežnou, úkladnou či vraždu, u níž zločinec vyniká ukrutností. Tradičně zůstává
trestná i sebevražda, přičemž trest spočívá v zákazu řádného křesťanského pohřbu.
Následující vývoj až do vzniku ČSR shrnu už jen ve zkratce, neboť do značné míry
právní úprava navazuje na trestní zákoník Josefa II. V roce 1803 byl zaveden na našem
území nový trestní zákoník – zákoník o zločinech a těžkých policejních přestupcích, a to
po dřívějším zavedení v Západní Haliči (v roce 1796). Tento zákoník přebírá materii
z předchozího trestního zákoníku a odstraňuje či zmírňuje jeho nedostatky, další
přežitky (např. tělesné tresty) pak byly postupně během jeho platnosti odstraňovány.36
Zákoník obsahuje skutkovou podstatu vraždy a zabití, mimoto též trestný čin postihující
úmyslně způsobený potrat. Jako další moderní prvek lze též zmínit kvalitní úpravu
trestní odpovědnosti závisející na věku a příčetnosti. Význam zákoníku z roku 1803
spočívá zejména v tom, že jeho materie fakticky ovlivňuje trestní právo na našem území
až do roku 1949.37 Následující trestní zákoník z roku 1852 lze totiž fakticky považovat
spíše za novelizaci (byť podstatnou, proto se hovoří o novém trestním zákoníku). Pokud
33
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jde o postih úmyslných usmrcení, právní úprava odpovídá trestnímu zákoníku z roku
1803.38 Zejména tedy stojí za zmínku, že hlavní rozdíl vraždy a zabití spočívá
v subjektivní stránce, tedy vraždu spáchá ten, kdo jedná v obmyslu (smrtelný následek
je přímým účelem jednání), zabití pak ten, kdo jedná v nepřímém úmyslu.39

3.3.
Vývoj právní úpravy od vzniku Československé republiky
do současnosti
Bezprostředně po vzniku ČSR v roce 1918 byla přejata většina právního řádu
Rakouska-Uherska (respektive spíše rakouská část). Trestní právo nebylo výjimkou,
základem hmotněprávní úpravy se tak stal trestní zákoník z roku 1852. Již od založení
republiky se objevovaly snahy přijmout nový trestní zákoník. Návrhy z let 1921, 1924
ani 1936 však skončily neúspěšně.40 Až do roku 1950 tak úmyslná usmrcení byla
stíhána obdobně, jak jsem nastínil výše.
Změnu tak přináší až trestní zákoník z roku 1950, zákon č. 86/1950 Sb. (úmyslně jsem
vynechal složité období druhé světové války a období bezprostředně následující41).
Tento zákoník přináší značnou diskontinuitu, neboť trestní právo a trestní represe, byly
společně s tvrdými tresty chápány jako prostředek třídního boje. Trestní právo se tak
stává silným politickým nástrojem.42 Pokud jde o trestné činy proti životu, trestní
zákoník upravoval skutkovou podstatu vraždy a vraždy novorozeného dítěte matkou.
Objektivní stránka vraždy v podstatě odpovídá dnešnímu znění. Trestní zákoník však
vraždu nijak nediferencoval, tudíž i za obdobu dnešní vraždy prosté hrozil velice
vysoký trest – patnáct až dvacet let odnětí svobody. Ještě větší rozdíl lze spatřovat u
kvalifikované skutkové podstaty. Katalog vyjmenovaných okolností je zdánlivě užší než
v současném trestním zákoníku – spáchání činu na několika osobách či opětovně, při
38
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loupeži či zvlášť surovým způsobem. Problematická je však zejména okolnost poslední,
která postihuje spáchání za „jiné zvláště přitěžující okolnosti“. Vzhledem k tomu, že
spáchání vraždy v kvalifikované skutkové podstatě se trestalo doživotím či trestem
smrti, budí taková právní úprava rozpaky, hlavně vzhledem k požadavkům současného
trestního práva, zejména zda je v souladu se zásadami nullum crimen sine lege scripta a
stricta. V praxi se takto postihovaly mj. vraždy spáchané na rodičích či jiných blízkých
příbuzných či vraždu bezbranných osob.43 Objektivní stránka vraždy novorozeného
dítěte matkou taktéž v zásadě odpovídá dnešnímu znění. Liší se v trestních sazbách,
která nicméně o tolik přísnější nebyly (pět až deset let oproti dnešním třem až osmi
letům). Za zmínku stojí i systematické zařazení trestných činů proti životu a zdraví –
jsou zařazeny až v hlavě šesté. Přednost tak mají např. trestné činy proti republice,
trestné činy hospodářské či trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných. Vzhledem
k tomu, že zvláštní části trestních zákoníků bývají řazeny podle důležitosti chráněných
objektů, jak je chápe společnost (či v tomto případě spíše politický aparát), můžeme
z takové systematiky leccos vyvozovat. Cílem bylo se mj. odlišit od „buržoazního“
trestního práva, které utlačuje většinu ve svůj individuální prospěch.44 Za zvláštnost
považuji, že systematicky mají přednost i trestné činy proti rodině a mládeži. Na druhou
stranu je ovšem třeba říci, že pro praxi tato systematika neměla zásadní význam; daleko
větší význam mají dle mého názoru trestní sankce, které lze v této právní úpravě vraždy
shledat velice přísnými.
Trestní zákoník z roku 1950 pak úmyslná usmrcení postihoval ještě v některých dalších
skutkových podstatách, např. v rámci trestného činu teroru či trestných činů proti
ústavním činitelům. Trest za takové trestné činy byl přísnější, mj. trestní zákoník dával
možnost taková jednání potrestat smrtí. Na závěr k tomuto zákoníku uvádím, že v roce
1956 byl novelizován, zejména s cílem zmírnit velice tvrdé tresty.45 Novelizovaná
podoba činila určitý podklad pro trestní zákoník následující.
V roce 1961 byl přijat trestní zákoník (zákon č. 140/1961 Sb.), v podstatě jako důsledek
nové ústavy. Ta byla pojímána jako socialistická, v důsledku čehož dochází i v trestním
43
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zákoníku např. k terminologickým změnám. Trestní zákoník alespoň „na papíře“ přináší
některé prvky, využívané v trestním právu dodnes (např. materiálně-formální definici
trestného činu, výchovný aspekt trestání, zvláštní úpravu stíhání mladistvých apod.).46
Pokud jde o trestání úmyslných usmrcení, trestné činy proti životu a zdraví nalezneme
opět až v hlavě šesté (z hlediska systematiky platí to samé, co u předchozího trestního
zákoníku). Trestný čin vraždy je definován stroze, definicí odpovídající vraždě prosté
v platném trestním zákoníku. Původní znění trestního zákoníku neobsahovalo ani
kvalifikovanou skutkovou podstatu pro postih závažnějších jednání vražd (tyto
nalezneme až po novelizacích). Taktéž trestní sazba byla ve srovnání s platným trestním
zákoníkem mírnější (deset až patnáct let). Jako privilegovanou formu vraždy obsahoval
trestní zákoník vraždu novorozeného dítěte matkou, přičemž znění i trestní sazba
v podstatě odpovídají současné právní úpravě.
Trestní zákoník z roku 1961 zůstal v účinnosti ještě dlouhou dobu po roce 1989, byť
prošel mnohými novelizacemi. Nahradil ho až nynější trestní zákoník (zákon č. 40/2009
Sb.) s účinností k 1. 1. 2010. Právě právní úpravou trestných činů vraždy a zabití dle
platného trestního zákoníku se budu zabývat v této práci.
Na okraj lze zmínit, že během 20. století se teoretické pojetí vraždy nijak dramaticky
neměnilo. Z toho důvodu je mimo jiné možné použít i starší judikaturu. Toto
samozřejmě neplatí pro trestný čin zabití, který je v trestním právu novinkou (ve smyslu
platného trestního zákoníku).

4. Vražda
Vražda je obecným trestným činem postihující úmyslné usmrcení jiného. Z hlediska
dělení trestných činů jde o zvlášť závažný zločin ve smyslu § 14 odst. 2 TZ, neboť i ve
své nejmírnější formě (dle § 140 odst. 1 TZ) postačuje dokonce spodní hranice trestní
sazby pro naplnění podmínek stanovených v § 14 odst. 2 TZ. Závažnost spočívá
v objektu chráněnému tímto ustanovením, na který pachatel útočí – v lidském životě.
Postavení lidského života jako objektu v trestním zákoníku je zřejmé – život (a zdraví)
jsou chráněny již v hlavě I. zvláštní části, je tedy výsostným, nejdůležitějším objektem,
který trestní zákoník chrání. Toto postavení potvrzuje i důvodová zpráva k trestnímu

46
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zákoníku.47 Zároveň je vražda trestným činem, na který je společnost mimořádně citlivá
a její spáchání bývá silně komentováno médii, čímž je zároveň vytvářen tlak na orgány
činné v trestním řízení, aby věnovaly této trestné činnosti zvýšenou pozornost. Díky
tomu je objasněnost vražd vcelku vysoká48. Naštěstí je vražda zároveň vcelku málo
frekventovaným trestným činem, v posledních letech evidujeme ročně okolo 160
zjištěných skutků a jejich počet má spíše sestupnou tendenci. Stále to není číslo zrovna
bagatelní, vzhledem k závažnosti činu, nicméně tvoří mizivé procento kriminality a
klesající počet vražd je jistě dobrým ukazatelem (není důvod se domnívat, že by se
podstatně měnily okolnosti, které by statistiky zkreslovaly).
V této kapitole se budu věnovat hlavně trestněprávním aspektům vražd, zejména
znakům skutkové podstaty vraždy, srovnání tzv. vraždy prosté a vraždy premeditativní,
výčtu okolností podmiňující použití vyšší trestní sazby a nakonec vývojovým stádiím
vraždy.

4.1.

Znaky skutkové podstaty trestného činu vraždy

4.1.1. Objekt
Objektem trestného činu vraždy je lidský život49 tak, jak ho chápe trestní právo (k této
problematice viz výše). Ustanovení chránící lidský život mají mimořádný význam,
neboť se systematiky TZ, ale i lidskoprávních dokumentů (Listiny základních práv a
svobod, Všeobecné deklarace lidských práv, Úmluvy o ochraně lidských práv a
základních svobod a dalších) je možno vyvodit mimořádnou důležitost ochrany
lidského života. Právo na život je pojímáno jako nejzákladnější právo jednotlivce.
Člověka, který je vraždou usmrcen, pak chápeme jako hmotný předmět útoku. Jak
uvádí Šámal: „Předmětem útoku je pouze živý člověk, kterým je dítě, které přestalo být
lidským plodem (srov. B 2/1986-26), poté dospělý člověk až do okamžiku smrti
47

„Život a zdraví jednotlivce chrání osnova jako nejdůležitější společenskou hodnotu. Ochranu života
obsahuje i ustanovení článku 6 Listiny základních práv a svobod, které zdůrazňuje, že každý má právo na
život, a proto nikdo nesmí být zbaven života. Lidský život je hoden ochrany již před narozením.“
48

Viz např. policejní statistiky dostupné na http://www.policie.cz/statistiky-kriminalita.aspx; pro příklad

za rok 2016 se objasněnost pohybovala okolo 86 %; byť tato práce není kriminologicky zaměřená, lze
odkázat na další zajímavá kriminologická data (pro léta 2010–2012) např. In: TAUCHEN, Jaromír a
Karel SCHELLE. Trestné činy proti životu a zdraví včera a dnes. Ostrava: Key Publishing, 2015.
Monografie (Key Publishing). ISBN 9788074182488., str. 215an
49

JELÍNEK, Jiří. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část. 4. vyd. Praha: Leges, 2014. Student

(Leges). ISBN 9788075020444., str. 531

15

v biologickém smyslu.“50. Lidský plod je pak chráněn jinými ustanoveními, a to jednak
zprostředkovaně ochranou těhotné ženy, jednak ustanoveními dílu 4., hlavy I. TZ.
Usmrcení plodu v těle matky nelze považovat za usmrcení člověka, tedy za usmrcení
„jiného“ ve smyslu ustanovení zvláštní části trestního zákoníku, obsahující tento znak,
ale za způsobení újmy na zdraví samotné matce, součástí jejíhož těla dosud plod je.51

4.1.2. Objektivní stránka
Objektivní stránka vraždy spočívá v usmrcení jiného. Způsoby usmrcení a prostředky k
němu nejsou nikde blíže specifikovány (což je vzhledem k široké škále možností
provedení pochopitelné). Usmrcení tak může být jednorázové (zastřelení, ubodání),
postupné (podávání slabších jedů) či dlouhodobé (např. prostřednictvím odpírání
potravy).52 K pojmu usmrcení – tedy způsobení smrti, ukončení lidského života – viz
výše (kapitola II. – Lidský život). Za zvláštnost můžeme považovat, že i když je
usmrcení jiného definičním znakem trestného činu vraždy, tak dle judikatury není
nezbytně nutné nalézt mrtvolu zavražděného, pokud lze spolehlivě a přesvědčivě její
usmrcení dokázat z projevů, činu a použitých prostředků, jakož i pozdějšího chování
vraha (i když mrtvola nebyla nelezena a nebyla provedena pitva, např. z důvodu spálení
mrtvoly, jejím vržení na nepřístupné místo atd.)53
Usmrcení může být způsobeno i opomenutím54, vražda je tak tzv. nepravým omisivním
trestným činem (lze ji spáchat konáním i opomenutím). Takovým případem může být
třeba vražda spáchaná neposkytnutím stravy. Opomenutí musíme odlišit od subjektivní
stránky trestného činu, tedy zda pachatel opomene (zda se volním rozhodnutím zdrží
svalového pohybu) určité jednání úmyslně či z nedbalosti (možné jsou obě varianty, pro
spáchání vraždy je však nutný úmysl – viz subjektivní stránka vraždy). Nepravý
50
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omisivní trestný čin lze spáchat opomenutím konání, k němuž měl pachatel zvláštní
povinnosti konat55. Právní úpravu nalezneme v § 112 TZ. Zde je uvedeno: „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.“ Souhlasím s pojetím, že ne všechna opomenutí lze postavit na
roveň konání. Jako problematický se nicméně může jevit poslední případ citovaného
ustanovení, který do určité míry modifikuje toto taxativní ustanovení, je relativně
obecný a neurčitý. Od zvláštní povinnosti konat odlišujeme obecnou povinnost konat.
Založení trestní odpovědnosti za porušení obecné povinnosti konat nalezneme na
několika místech v trestním zákoníku. Pro účely této práce se jeví jako významný
zejména trestný čin neposkytnutí pomoci dle § 150 odst. 1 TZ. Tento trestný čin záleží v
tom, že pachatel neposkytne potřebnou pomoc osobě, která je mj. v nebezpečí smrti.
Významné je pro pachatele to, že v takovém případě neodpovídá za následky na životě
či zdraví, které poškozenému v souvislosti s neposkytnutím pomoci vznikly. Je trestně
odpovědný jen za neposkytnutí pomoci samotné, a to i v případě, že takový následek
svým opomenutím způsobit chtěl.56 Pokud tedy pachatel nalezne zraněného, kterého
nenávidí a přeje si jeho smrt, neposkytne mu pomoc a zraněný zemře, dopustí se
pachatel jen trestného činu neposkytnutí pomoci. Výše zmíněné neplatí, je-li u pachatele
založena zvláštní povinnost konat, typicky v důsledku „předchozího ohrožujícího
jednání“. Ve výše zmíněném příkladu by šlo o případ, kdy by zranění pachatel způsobil
poškozenému sám. K problematice trestného činu neposkytnutí pomoci viz podrobněji
kapitola VII.

4.1.3. Subjekt
Pachatelem vraždy může být kdokoliv. To je zřejmé jak z povahy a univerzálnosti
tohoto trestného činu, tak z jazykového výkladu § 140 TZ („Kdo jiného úmyslně
usmrtí…“). Z tohoto výkladu můžeme zároveň vyvodit, že vraždu nelze spáchat na sobě
samém. České trestní právo sebevraždu (na rozdíl od některých zahraničních právních
55
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úprav) nijak nepostihuje. Výjimku netvoří ani trestný čin účasti na sebevraždě dle § 144
TZ, neboť ten postihuje pachatele, který je de facto účastníkem ve smyslu § 24 TZ na
sebevraždě jiného. Tento trestný čin však nepostihuje sebevraha samotného.
Pachatelem vraždy může být po novelizaci zákona o trestní odpovědnosti právnických
osob a řízení proti nim zákonem č. 183/2016 Sb. i právnická osoba. Absence trestní
odpovědnosti za vraždu byla v podstatě od počátku považována de lege ferenda za
závažný nedostatek, obzvláště srovnáme-li, že dle předchozí právní úpravy mohla být
právnická osoba trestně odpovědná za některé jiné trestné činy, u kterých to dávalo
daleko menší smysl (např. trestní odpovědnost za některé trestné činy proti lidské
důstojnosti v sexuální oblasti). Ponechme zcela stranou úvahy o institutu trestní
odpovědnosti právnických osob jako takové (zda je správně upravená, zda je v souladu
se základními zásadami trestního práva apod.). Klíčové je si zodpovědět otázku, zda má
u právnických osob smysl, je postihovat za vraždu. Dle mého názoru ano, zákonodárce
tudíž jednal správně, když vraždu zahrnul do výčtu trestných činů, které mohou
právnické osoby spáchat.57 Lze si dobře představit trestní odpovědnost právnické osoby
za vraždu, zejména vezmeme-li v potaz korporátní prostředí, v němž hospodářská
soutěž často probíhá daleko za hranou zákona, či jako jednání právnické osoby, které
mají zakrývat organizovanou trestnou činnost. Důvodová zpráva k původní verzi
zákonu o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim uvádí, že § 7
obsahující taxativní výčet trestných činů, za které mohou být právnické osoby
odpovědné, je striktně omezený na ty trestné činy, které vyžadují normy mezinárodního
práva a předpisy ES/EU. Takové právní dokumenty však jistě stanoví jen povinný
základ, za který by měly být právnické osoby trestně odpovědné, a jistě by bylo možné
jít nad takto stanovený rámec. Důvodová zpráva se o vraždě (a zabití) zmiňuje pouze
v části věnující se komparaci s nizozemskou právní úpravou trestní odpovědnosti
právnických osob. Právnické osoby v Nizozemí mohou být trestně odpovědné za
všechny trestné činy.58 Ohledně vraždy a zabití zde panovaly pochyby, zda nejsou
takové trestné činy příliš „osobní“, aby je mohly spáchat právnické osoby. Tyto
pochyby však soudy v Nizozemí odstranily, neboť již v roce 1987 uznaly právnickou
57
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osobu trestně odpovědnou za nedbalostní zabití.59 Dle mého názoru lze přiznat „příliš
osobní vztah“ trestnému činu zabití ve smyslu platného českého trestního zákoníku,
neboť by se právnické osobě těžko přičítaly zvláštní subjektivní stavy tohoto trestného
činu, avšak vraždu nepovažuji nutně za záležitost osobní, naopak může být i čistě
pragmatická, chladnokrevná, spáchaná klidně na neznámé osobě. Neobstojí ani
argument, že právnická osoba vraždu fakticky spáchat nemůže. Právnická osoba sama o
sobě nemůže trestněprávně jednat, avšak za podmínek stanovených v zákoně o trestní
odpovědnosti právnických osob je možné jí přičítat jednání osob fyzických. Tedy ani
z tohoto pohledu tedy není důvod, proč by vražda neměla být právnické osobě
přičitatelná. Ke zmiňované novele, zákonu č. 183/2016 Sb., byla vydána taktéž
důvodová zpráva60. Ta obsahuje pojednání, proč za některé činy právnické osoby trestně
odpovědné být nemohou, zabývá se tedy negativním výčtem v § 7. Podrobnosti ke
změně ohledně vraždy se z ní tedy nedozvíme. Ani odborná veřejnost v článcích
zabývajících se zmiňovanou novelou nerozebírá možnost nově trestně stíhat právnické
osoby za vraždu. Má však za to, že trestní odpovědnost za některé trestné činy proti
životu a zdraví předchozí úpravě chyběla.61
Každopádně, v současné chvíli mohou být právnické osoby trestně odpovědné za
vraždu a až čas ukáže, zda bude tato možnost využívána nebo zda zůstane v našem
právním řádu jako pouze možnost obsolentní. Určité obavy může budit hrozba trestní
odpovědnosti různých zdravotnických zařízení. Mají-li formu právnické osoby, mohou
být dle výkladu a contrario § 6 zákona o trestní odpovědnosti právnických osob zcela
jistě trestně odpovědné. Pokud se tak fyzická osoba (zejména zdravotnický personál), za
jejíž jednání právnická osoba trestně odpovídá, dopustí vraždy, lze zdravotnické
zařízení trestně postihnout za tento trestný čin. Taková možnost se nejeví jako nereálná,
vezmeme-li v potaz například úmyslné usmrcení z útrpnosti ze strany lékaře (k
problematice euthanasie viz níže). Z praxe ovšem víme, že vražda ze strany
zdravotnického personálu nemusí mít takový do určité míry omluvitelný či
pochopitelný motiv, ba naopak (viz například případ tzv. heparinového vraha). Zejména
v takových případech může dle mého názoru potrestání zdravotnického zařízení často
lépe zaručit účel trestání a zvýšit satisfakci pro pozůstalé. Nevidím tedy důvod pro
59
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privilegování takových zařízení z hlediska trestní odpovědnosti (například pro vynětí
z ní). Na druhou stranu je však třeba vnímat význam a těžkou nahraditelnost zařízení
poskytující zdravotní péči, a to zejména při ukládání trestů. Zákon o trestní
odpovědnosti právnických osob taxativně vypočítává tresty, které lze právnickým
osobám uložit, přičemž tyto (oproti trestům trestního zákoníku) v některých případech
zohledňují povahu právnické osoby jako právní konstrukce. Za nejpřísnější trest pro
právnickou osobu považujeme její zrušení, případně propadnutí majetku, za zmínku
stojí dále trest zákazu činnosti. Lze si nicméně položit otázku, zda jsou tyto tresty
v těchto případech použitelné. Zrušení právnické osoby zásadně nepřipadne v úvahu pro
nesplnění zákonných podmínek § 16 zmíněného zákona.62 Uložení trestu propadnutí
majetku naopak nahrává vázanost uložení tohoto trestu na spáchání zvlášť závažného
zločinu (případně spáchání jiného trestného činu za podmínek § 17 odst. 2 zákona o
trestní odpovědnosti právnických osob). V tomto případě ovšem – stejně jako u trestu
zákazu činnosti – narazí soud na ustanovení § 14 odst. 1 zákona, upravující zásady pro
ukládání trestů. Domnívám se, že zdravotnická zařízení spadají do vágně formulované
kategorie privilegovaných právnických osob pro vykonávání své činnosti ve veřejném
zájmu. Právní teorie sem řadí též poskytování služeb sociálního charakteru, které by
bylo na určitém území velmi obtížné či nákladné nahradit.63 Myslím si tudíž, že soud by
zásadně neuložil trest propadnutí majetku, a to zejména velkým a významným
zdravotnickým zařízením. Obdobně úskalí představuje uložení trestu zákazu činnosti,
neboť by zdravotnické zařízení ztratilo význam a jen stěží by mohlo pečovat o lidský
život (byť by nemusel zákaz činnosti být nutně tak široký, aby vyloučil zcela funkci
zařízení). Hlavní myšlenkou tohoto krátkého pojednání týkajícího se zdravotnických
zařízení je, že lze mít za správnou možnost shledat je trestně odpovědné za vraždu,
nicméně mám za to, že reálně nebudou důsledky trestněprávního postihu takového
zařízení zdaleka tak přísné jako pro pachatele – fyzickou osobu. Hrozba trestněprávního
postihu za vraždu by ovšem mohla působit pro zdravotnická zařízení preventivně. Měla
by se tak snažit jednání fyzických osob, od nichž se jejich trestněprávní odpovědnost
odvozuje, zcela eliminovat, případně udělat alespoň vše pro zamezení takových jejich
jednání, čímž by se zároveň trestní odpovědnosti „zprostila“.64
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4.1.4. Subjektivní stránka
Z hlediska subjektivní stránky u vraždy vyžadujeme úmysl. Zákonodárce zde zvolil
zvláštní konstrukci skutkové podstaty, neboť dle § 13 odst. 2 TZ se vyžaduje z hlediska
zavinění úmysl, není-li ve skutkové podstatě trestného činu výslovně uvedeno, že
postačí nedbalostní zavinění. Ve skutkové podstatě vraždy je však výslovně zmíněno, že
se vyžaduje „úmyslné usmrcení jiného“. Mám za to, že zákonodárce chtěl zdůraznit
nutnost úmyslného jednání pro jasné odlišení od jiných trestných činů proti životu či
zdraví. Odst. 2. § 140 užívá pojmy „rozmysl“ a „předchozí uvážení“. Dle Jelínka se
nejedná o obecnou formu úmyslu, ale jen o „označení kvalifikačních okolností
v případech úmyslného usmrcení (§ 140 odst. 2) od případů prostého úmyslného
usmrcení (§ 140 odst. 1). Oba tyto pojmy (úmysl a předchozí uvážení) jsou současně
přitěžujícími okolnostmi podle § 42 písm. a) tr. zák.“65. Důvodová zpráva k trestnímu
zákoníku uvádí, že byť se pro trestný čin vraždy vždy vyžaduje úmysl, a to k jednání i
následku, míra úmyslného způsobení následku nemusí být vždy stejná. Proto se
považuje za vhodné postihovat vyšší míru uvážení dle kvalifikované skutkové podstaty
§ 140 odst. 2, které umožňuje uložení vyšší dolní i horní hranice trestu odnětí
svobody.66 K výkladu pojmů „rozmysl“ a „po předchozím uvážení“ viz níže.
Skutková podstata vraždy neobsahuje zvláštní požadavek na formu úmyslu, vedle
úmyslu přímého tak postačí i úmyslu nepřímý dle § 15 odst. 1 písm. b) TZ, tedy pokud
pachatel „věděl, že svým jednáním může takové porušení nebo ohrožení způsobit
[porušení nebo ohrožení zájmu chráněného trestním zákonem – pozn. autora], a pro
případ, že jej způsobí, byl s tím srozuměn.“ Dle § 15 odst. 2 se srozuměním rozumí i
smíření pachatele, že takové porušení či ohrožení nastane. Rozumíme tím zejména
případy, ve kterých není usmrcení poškozeného hlavním cílem pachatele, avšak při
realizaci takového cíle k usmrcení poškozeného dojde a pachatel je s možností takového
následku srozuměn. Pachatel v takovém případě nepočítá s žádnou konkrétní okolností,
která by smrti poškozeného zabránila.67 K této problematice příklad z judikatury:
„Pokud dva spolupachatelé přepadli pětaosmdesátiletou ženu v jejím bytě, těsně ji tam
65
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svázali a takto zanechali bez jakékoli pomoci, lze právem uvažovat o tom, že takové
jednání může vykazovat znaky pokusu zvlášť závažného zločinu vraždy podle § 21 odst.
1, § 140 odst. 1, odst. 3 písm. j) TrZ“, dále zde nalezneme: „Jestliže totiž pachatel
loupežného přepadení oběti je podle § 15 odst. 1 písm. b), odst. 2 TrZ srozuměn s tím,
že může tímto jednáním oběť usmrtit, avšak k tomuto těžšímu (smrtelnému) následku
nedojde, může se dopustit pouze pokusu zvlášť závažného zločinu vraždy, neboť jeho
úmysl (byť nepřímý, eventuální) směřuje k usmrcení oběti.“68 Praxe se v souvislosti
s touto formou úmyslu musela vypořádat i s případy, ve kterých pachatel vůči následku
(v tomto případě k tomu, zda nastane smrt poškozeného) pociťuje lhostejnost.
Judikatura Nejvyššího soudu i teorie se shodují, že pokud lhostejnost pachatele směřuje
vůči oběma možnostem, tedy je-li pachateli lhostejné, zda smrt osoby nastane či nikoliv,
jde v takovém případě z hlediska subjektivní stránky o nepřímý úmysl.69 Obdobně lze
jmenovat i starší judikaturu Nejvyššího soudu, která říká: „Jestliže obviněný chtěl
usmrtit pouze sám sebe, avšak jím zvolený smrtící mechanismus (např. spáchání
sebevraždy čelní srážkou motorového vozidla řízeného obviněným s protijedoucím
motorovým vozidlem) nutně zahrnoval reálnou hrozbu i pro život jiné osoby, pak
lhostejnost k usmrcení někoho jiného je výrazem kladného vztahu obviněného k
možnému vzniku takového následku (tj. k usmrcení přinejmenším řidiče protijedoucího
vozidla), a jeho úmyslné zavinění ve smyslu § 4 písm. b) TrZ se tak vztahuje k trestnému
činu vraždy podle § 219 TrZ [judikát cituje ustanovená z předchozího trestního
zákoníku, zákon č. 140/1961 Sb., odpovídají § 15 odst. 1 písm. a) a § 140 platného
trestního zákoníku – pozn. autora].“70
Úmysl, ať už přímý či nepřímý, musí směřovat k jednání i následku. Nestačí tedy pouhé
zjištění, že pachatel úmyslně jednal způsobem, který přivodil nebo by mohl přivodit
smrt jiného. Je tudíž vyžadován i určitý aktivní vztah pachatele ke způsobení následku –
smrti. Proto nestačí pouhé zjištění útoku pachatele, aby soud mohl skutek kvalifikovat
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jako trestný čin vraždy.71 „Vždy je nutno vycházet z posouzení okolností, za kterých k
útoku pachatele došlo, jakým motivem byl veden, co útoku předcházelo, jak byl útok
proveden, jakého nástroje bylo použito a zda pachatel záměrně útočil proti takové části
těla, kde jsou orgány důležité pro život apod.“72 Dokazování subjektivní stránky je
v trestním právu obecně jeden z nejtěžších úkolů, v tomto případě o to těžší, že
poškozený (v případě dokonání činu) nemůže vypovědět o průběhu útoku. Je nutné
skutečně posoudit všechny okolnosti případu, jednotlivě i v souhrnu. Podle judikatury
tam např. nelze usuzovat, že tu byl úmysl jiného usmrtit jen z toho důvodu, že pachatel
použil nebezpečného nástroje (např. řeznický nůž), stejně tak ho naopak nelze vyloučit,
pokud pachatel užívá jen holé ruce, obzvlášť pokud vykonává bojové sporty. Je též
třeba důkladně přezkoumat výroky pachatele před činem, kterými poškozenému
vyhrožoval. Ani výhrůžky smrtí a následný útok nemusí nutně vyjadřovat, že
poškozeného chtěl pachatel skutečně usmrtit.73 Příklad z judikatury: „Ze skutkových
zjištění, že obviněný útočil proti krku poškozené tak, že jí tlačil jednou rukou na krk při
opřené hlavě, přičemž intenzita násilí nebyla velkého stupně, stisk a držení hrdla
poškozené nebylo nepřerušovaně dlouhé a silné, poškozená utrpěla pouze lehké
poranění, nelze dovodit srozumění obviněného se smrtelným následkem svého
jednání.“74 Chybí-li doznání pachatele, je tedy nutné o úmyslu pachatele vycházet
z okolností objektivní povahy a hodnotit všechny tyto okolnosti i ve vzájemné
souvislosti, zásadně nelze vybrat si pouze některé z nich a těmto pak přikládat
význam.75

4.2.

Vražda prostá

Trestní zákoník rozděluje vraždu na tzv. vraždu prostou a vraždu premeditativní (v
širším slova smyslu). Tvoří dvě základní skutkové podstaty v § 140 odst. 1 a 2 TZ, byť
skutková podstata vraždy premeditatitvní je svou povahou spíš kvalifikovaná. Odst. 2
v podstatě opakuje odst. 1, navíc pak obsahuje znak „s rozmyslem nebo po předchozím
uvážení“. Lze polemizovat o tom, zda jde o dostatečné odlišení k vytvoření nové
71
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základní skutkové podstaty. Formálně nejspíše ne. Stejného cíle bychom dosáhli,
kdybychom vraždu premeditativní definovali v § 140 odst. 2 např. takto: „kdo spáchá
čin uvedený v odst. 1 s rozmyslem nebo po předchozím uvážení…“. Užili bychom tak
legislativní metodu, kterou TZ užívá pro kvalifikované skutkové podstaty. Materiálně
však lze nahlížet na odst. 1 a 2 jako na základní skutkové podstaty. Hořák k tomuto
uvádí: „Zákonodárce v ust. § 140 sice používá u obou odstavců některých shodných
znaků skutkové podstaty (minimálně subjekt a objekt jsou v zásadě totožné), ale liší se
zásadně charakteristikou subjektivní stránky, kdy k úmyslu pachatele spáchat trestný čin
přistupuje okolnost premeditace, která tento vnitřní subjektivní vztah v jeho volní složce
mohutně posiluje.“76 Má tedy za to, že premeditace je dostatečně významným znakem,
aby bylo možné nahlížet na odst. 2 § 140 TZ jako na základní skutkovou podstatu,
neboť novým znakem skutkovou podstatu výrazně kvalitativně modifikuje.77 Stejný
názor lze nalézt i u dalších autorů.78
Vražda prostá dle § 140 odst. 1 TZ tedy spočívá v usmrcení jiného bez přítomnosti
dalšího znaku předpokládaného skutkovou podstatou – postihuje vraždy spáchané
v náhlém hnutí mysli, bez rozmyslu (§ 140 odst. 2 a contrario).79 Pokud ji porovnáme
s vraždou premeditativní dle § 140 odst. 2 TZ, zjistíme, že pod toto ustanovení budou
spadat primárně vraždy mající podobu tzv. afektdeliktu. U pachatele v takovém případě
chybí kvalifikovanější rozumové uvážení. Zcela si neuvědomuje konsekvence svého
jednání, je mu jedno, zda je jeho jednání účelné či neúčelné a jeho cílem je zničení
předmětu útoku, tedy samotná smrt poškozeného.80 Vzhledem k šíři pojmu „rozmysl“
(viz níže) skutečně pod vraždou prostou jiné případy nejspíše nepodřadíme. V § 140 lze
tedy spatřovat určitou nesystematičnost, neboť jako první uvádí základní skutkovou
podstatu, která bude v praxi méně využívaná. Je otázkou, zda by na prvním místě
neměla být uvedena spíše využívanější skutková podstata. Na druhou stranu je však
zřejmé, že výše popsaný problém nepramení ze špatné aplikace soudy. Zákonodárce
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předpokládal, že se odst. 1 bude skutečně vztahovat na úmyslná usmrcení spáchaná
v důsledku náhlého hnutí mysli [viz důvodová zpráva k TZ: „Míra úmyslného
způsobení následku však nemusí být u všech vražd stejná, a proto osnova sankcionuje
přísněji toho, kdo jiného úmyslně usmrtí s rozmyslem nebo po předchozím uvážení
(dvanáct až dvacet let odnětí svobody), na rozdíl od případů kdy pachatel jedná
v náhlém hnutí mysli“, či též z výkladu rozmyslu v důvodové zprávě: „…spáchání
trestného činu s rozmyslem je odlišením od afektu a podobných stavů…“]. Zároveň však
lze podotknout, že zákonodárce znak afektu do skutkové podstaty tzv. prosté vraždy
nezahrnul (na rozdíl od trestného činu zabití, v níž vyjmenované formy afektu
privilegují jednání pachatele). Soudy tak skutečně kvalifikují většinu vražd jako její
modifikaci dle odst. 2 s rozmyslem či s předchozím uvážením. Nejvyšší soud ČR se
k přechodu mezi vraždou prostou a rozmyslem vyjádřil takto: „Na rozdíl od okamžitého
rozhodnutí v odst. 1 zde pachatel, byť třeba jen na krátkou chvíli, zváží aspekty stěžejní
pro spáchání činu (např. volbu útočného nástroje, místo cílení útoku atp.), byť nejde o
rozvahu detailní, plánovitou.“81 Tedy již volba útočného nástroje je součástí rozmyslu.
Hranice mezi prostou vraždou a vraždou s rozmyslem tak může být velice tenká. Pokud
například pachatel při hádce v kuchyni v rozzuření popadne nůž a usmrtí poškozeného,
posoudíme jeho jednání nejspíše jako vraždu prostou – nedošlo k racionální volbě
nástroje, pachatel popadl první nástroj, který měl po ruce. Dojde-li však k hádce
například v ložnici, pachatel si dojde pro nůž do kuchyně, vrátí se do ložnice a usmrtí
poškozeného, lze již jeho jednání kvalifikovat jako vraždu s rozmyslem. Najít správnou
hranici může být v praxi obtížné. Dle mého názoru je velice sporné, zda v druhém
případě dochází během krátké chvíle k větší míře uvážení, zejména představíme-li si
takovýto případ: pachatel zjistí nevěru manželky, během pár sekund se stále ve velké
zuřivosti vrátí s nožem a usmrtí ji. Můžeme polemizovat, zda těch několik sekund je
dostatečných ke zvážení různých okolností, které tvoří rozmysl. Na druhou stranu se
jedná spíše o spor teoretický. Odst. 1 a 2 se prakticky liší hlavně výší trestu odnětí
svobody, který lze za jejich spáchání uložit. V prvním případě lze uložit trest odnětí
svobody ve výši deseti až osmnácti let, v druhém případě dvanáct až dvacet let. Vražda
prostá tudíž není o tolik mírnější ve srovnání s premeditativní formou a neukládáme-li
trest na spodních či dolních hranicích, jde spíše o problematiku právní kvalifikace než o
zadostiučinění spravedlnosti. Nehledě na to, že lze užít též institutu mimořádného
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zvýšení (či naopak mimořádného snížení) trestu či dokonce výjimečného trestu odnětí
svobody (za podmínek stanovených zákonem). Že vražda prostá není zase tak
privilegovaná můžeme spatřovat i v jiné problematice – za určitých okolností může být i
společensky daleko více nebezpečná. Tak můžeme hodnotit čin spáchaný s absencí
rozmyslu nebezpečnou psychopatickou osobou, které je lhostejný lidský život. Byť
spáchání činu mohlo být způsobeno náhlým nepromyšleným rozhodnutím, můžeme
takové jednání posoudit podle § 140 odst. 3 písm. j) – spáchání ze zvlášť zavrženíhodné
pohnutky, za kterou lze považovat též absenci pohnutky nebo malichernou pohnutku82
(a naopak – premeditativní forma může být méně společensky méně nebezpečná, jednáli se např. o usmrcení z útrpnosti, pokud zároveň nejsou naplněny požadavky pro
kvalifikaci jako trestný čin zabití; v takovém případě je možno uvažovat i o
mimořádném snížení trestu).
Shrnu-li pojednání o vraždě prosté, můžeme ji popsat jako úmyslné usmrcení jiného
v afektu (definicí afektů existuje celá řada, např. dle Hartla je afekt „silná, bouřlivě, ale
krátce probíhající emocionální reakce, jako je hněv, zděšení, radost, nadšení; projevuje
se stenicky, zrychleným dýcháním a tepem, zčervenáním; nebo astenicky, zpomaleným
dechem a tepem, zblednutím; v české literatuře posledních desetiletí označuje i každý
emoční projev“83). Zpravidla půjde o určitý vypjatý stav (a to spíše v negativním slova
smyslu, typicky třeba o hněv), který však nesmí dosáhnout takové úrovně, aby pachatel
jedna nepříčetně. Trestní zákoník v § 26 o nepříčetnosti stanoví: „Kdo pro duševní
poruchu v době spáchání činu nemohl rozpoznat jeho protiprávnost nebo ovládat své
jednání, není za tento čin trestně odpovědný“. O duševní poruše pak trestní zákoník v §
123 říká: „Duševní poruchou se rozumí mimo duševní poruchy vyplývající z duševní
nemoci i hluboká porucha vědomí, mentální retardace, těžká asociální porucha
osobnosti nebo jiná těžká duševní nebo sexuální odchylka“. Z výše uvedeného vyplývá,
že za určitých okolností může afekt založit i trestní neodpovědnost pachatele, případně
může v souladu s § 27 TZ způsobit sníženou příčetnost.84 Obdobně může být důležité,
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aby afekt nebyl intenzity či charakteru, které by znamenaly kvalifikaci jednání pachatele
jako trestného činu zabití.

4.3.

Vražda premeditatitvní

Druhým typem vraždy (ve smyslu tvořící základní skutkovou podstatu dle § 140 odst. 2
TZ) je vražda tzv. premeditativní (lze ji nazvat též vraždou kvalifikovanou). Jde o určité
souhrnné označení pro dva případy, které platný trestní zákoník v tomto ustanovení
rozlišuje – vraždu s rozmyslem (též s reflexí) a vraždu po předchozím uvážení (vražda
premeditativní v užším slova smyslu). Tyto tvoří zvláštní znaky skutkové podstaty,
nikoliv zvláštní formu úmyslu (můžeme vyvodit i z obecně přitěžujících okolností v §
42 písm. a) TZ)85; stejně tak lze spáchat i např. vraždu po předchozím uvážení
v nepřímém úmyslu – pachatel si naplánuje vyloupení směnárny, přičemž je srozuměn
s tím, že při tomto jednání někoho zavraždí). Jak je zmíněno výše, mělo by jít o
společensky nebezpečnější jednání, které se projevuje vyšší mírou plánovitosti,
chladnokrevnosti. Toto pojetí někdy bývá kritizováno, a to z různých hledisek (např.
z procesního hlediska může být těžké premeditaci dokázat, dále zda je premeditace
skutečně projevem vyšší míry závažnosti apod. – manžel např. může usmrtit druhého,
trpícího, těžce nemocného manžele po dlouhém plánování, aby použil co nejšetrnější
modus operandi).86 V důsledku této kritiky vyvstává otázka, zda takové rozdělení není
nadbytečné. Mám za to, že byť hranice při posuzování konkrétních případů mohou být
nejednoznačné a že skutečně nemusí premeditace znamenat vyšší závažnost trestného
činu, je přesto dobré vraždy diferencovat. Úkladně připravovaná vražda totiž může být
(a zpravidla i bude) závažnější, neboť ji předcházela zralejší rozumová úvaha a
pachatele setrval i přes různé odrazující momenty.87 Stejně tak může zmíněná
diferenciace napomoci i tomu, aby pachatel nebyl tak silně stigmatizován (byť je to
diskutabilní, vzhledem k citlivým reakcím společnosti na násilné trestné činy obecně) a
této nauky vliv na příčetnost pachatele. Česká a slovenská psychiatrie zmiňuje hlavně tzv. afekty patické,
které se mohou projevovat mrákotným stavem, amnézií, depersonalizací a obdobnými projevy, které jistě
mohou mít vliv na příčetnost.
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spatřuji ji jako alespoň základní možnost, jak odlišovat různorodé případy, které se
v praxi mohou objevovat. Navíc – jak jsem již zmiňoval – trestní právo dokáže na oba
případy reagovat prostřednictvím jiných institutů (zejména s ohledem na okolnosti
podmiňující použití vyšší trestní sazby, obecné přitěžující a polehčující okolnosti či
v rámci ukládání trestů, mimořádné zvýšení či snížení trestu odnětí svobody apod.).
Prvním případem premeditativní vraždy (v širším smyslu) je vražda spáchaná
s rozmyslem. Pojem rozmysl je značně obecný a neurčitý. Nejspíše je jím myšlena tzv.
reflexe, kterou Hořák definuje jako „proces rozhodování a racionálního vyhodnocování
situace pachatelem, který se odehrává bezprostředně před činem, a který alespoň do
určité míry jednání provází“.88 Rozmysl tak můžeme popsat jako určitou
kvalifikovanější míru uvážení. Důvodová zpráva k TZ o rozmyslu uvádí: „Pokud jde o
povahu rozmyslu na rozdíl od předchozího uvážení, pak spáchání trestného činu
s rozmyslem je odlišením od afektu a podobných stavů, ale může jít i o velmi krátkou
úvahu, při níž pachatel jedná uváženě, ale nikoli po předchozím uvážení.“ Z toho lze
vyvodit, že rozmysl je určitým předělem mezi vraždou prostou a spáchanou po
předchozím uvážení. Pachatel tak zejména vzal v úvahu klady a zápory, které mu
spáchání trestného činu přinese, uvědomuje si následky svého činu a své jednání
považuje za účelné.89 Jeho jednání není ovládáno emocemi tak silně jako u afektu.
Z výše citované judikatury lze jako součást rozmyslu (nikoliv však nezbytnou)
jmenovat též volbu nástroje útoku, místo vedení útoku apod., naopak mu chybí
detailnější propracování (pak by takové jednání již naplňoval znaky předchozího
uvážení). Další rozdíl, který můžeme oproti předchozímu uvážení jmenovat, je určitá
bezprostřednost – nastává bezprostředně před činem či jen s malým časovým odstupem
bez fáze plánování – pachatel si předem nevytváří hodnocení různých variant a nevybírá
tak tu nejvhodnější. Dá se říct, že jedná „za pochodu“.90 Soudy se musely potýkat též
s případy, kdy se během jednání pachatele u něho střídal afekt s rozmyslem: „U zločinu
vraždy spáchané s rozmyslem podle § 140 odst. 2 tr. zákoníku není rozhodné, zda
pachatel s rozmyslem jednal po celou dobu útoku, ale postačí, že rozmysl jako
kvalifikační znak byl shledán v části útoku, v jehož průběhu pachatel jednal zpočátku
v afektu, který později odezněl. Potřebné je rozlišit, která část činu byla vykonána
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v náhlém hnutí mysli (afektu) a kdy nastoupil rozmysl jako uvážené jednání, které se
vztahuje ke způsobu, jak byla vůle pachatele v průběhu skutku realizována, protože
rozmysl na straně pachatele nemůže existovat souběžně s afektem. O jednání
s rozmyslem se může jednat např. tehdy, když pachatel proti poškozenému nejprve
zaútočil v afektu, v němž poškozenému způsobil závažná zranění, která by však
bezprostředně nevedla k jeho smrti, avšak následně zraněného poškozeného na určitou
dobu opustil, a když se k němu vrátil, ve vražedném jednání pokračoval. Okamžik, kdy
od poškozeného odešel, v tomto případě představuje rozhodný mezník, který působil na
psychiku pachatele, jenž měl příležitost si uvědomit jak nastalou situaci, kterou přivodil,
tak i své další kroky. Jestliže bez jakéhokoli dalšího vnějšího podnětu mu pachatel po
svém návratu zasadil nožem další rány a účinným opakovaným mechanismem již
zraněného poškozeného cíleně usmrtil, jednal s racionální kontrolou svědčící
o úmyslném usmrcení s rozmyslem.“91
Předchozí uvážení představuje nejvyšší formu racionálního uvážení. Můžeme ho nazvat
taktéž premeditací (v užším slova smyslu). Ve vztahu k rozmyslu je pojmem
nadřazeným – předchozí uvážení vždy obsahuje míru uvážení, která musí být přítomna i
u rozmyslu. K tomu se vyjádřil mj. i Vrchní soud v Praze: „Kvalifikované formy
úmyslu, tj. rozmysl a předchozí uvážení jako znaky trestného činu vraždy podle § 140
odst. 2 tr. zákoníku, jsou pojmově vedle sebe neslučitelné, protože předchozí uvážení
v sobě zahrnuje i to, co je podstatou rozmyslu, a proto nelze v právní větě výroku o vině
tyto znaky použít současně.“92 Předchozí uvážení obsahuje i určitý plán provedení.
Pachatel se zamýšlí nad různými možnostmi a vybírá si tu, kterou shledává
nejvhodnější. Takový způsob uvážení se jeví jako typický pro tzv. úkladné vraždy.93 Na
druhou stranu ovšem nelze slučovat předchozí uvážení s dobrou promyšleností plánu,
rafinovaností, detailním propracováním či zvážením veškerých okolností. Pachatel tudíž
nemusí být inteligentní (naopak, vraždy po předchozím uvážení se může dopustit i
oligofrenik, je-li trestně odpovědný) a v plánování se může dopustit řady logických
91
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chyb a opomenutí.94 Stejně tak není rozhodné, zda skutečné spáchání odpovídá tomu,
jak si ho pachatel naplánoval.95 Předchozí uvážení je skutečně nezbytné chápat ve
vztahu k rozhodnutí spáchat trestný čin, v míře uvážení a plánování, a to alespoň
rozhodujících skutečností. K tomu, co je mj. takovými skutečnostmi, se vyjádřil i
Nejvyšší soud ČR: „Nejvyšší mírou racionality je pak charakterizováno předchozí
uvážení projevující se plánováním činu, výběrem prostředku, místa a doby realizace,
které by zaručovaly úspěšnost činu a zpravidla i snižovaly šanci na odhalení pachatele.
Bude pro ně typický větší časový odstup od činu než v případě rozmyslu.“96 Jiný judikát
za součásti předchozího uvážení považuje mj. volbu místa a doby spáchání, použití
zbraně či jiného prostředku vhodného pro usmrcení, přičemž cílem pachatele je
maximalizace šance na úspěšné provedení, snaha vyloučit možnost úspěšné obrany
oběti apod.97 Je tedy zřejmé, že součástí vraždy po předchozím uvážení je též příprava,
jak ji chápe § 20 TZ (vražda je dle § 14 odst. 3 TZ zvlášť závažným zločinem, dle § 140
odst. 4 TZ je příprava vraždy trestná). Vraždy ve stádiu přípravy tak budeme zásadně
kvalifikovat podle § 140 odst. 2 TZ. Naopak, u vraždy prosté a s rozmyslem si lze
přípravu představit jen těžko.
Domnívám se, že předěl mezi rozmyslem a předchozím uvážení nemůžeme předem
zcela jednoznačně definovat. Bude třeba vždy zohlednit konkrétní okolnosti daného
případu. Navíc nutno zdůraznit, že trestní zákoník pro obě formy premeditace (v širším
smyslu) stanoví stejné trestní sazby. Soud tak má možnost vzít v potaz i jiné okolnosti,
aniž by měnil právní kvalifikaci. Jak jsem zmínil výše, předchozí uvážení nemusí nutně
znamenat větší nebezpečnost pro společnost.

4.4.

Okolnosti podmiňující použití vyšší trestní sazby

V odst. 3 § 140 TZ nalezneme katalog tzv. okolností podmiňující použití vyšší trestní
sazby. Odstavec 3 můžeme též nazvat kvalifikovanou skutkovou podstatou. Jejich
smysl spočívá v tom, že k základním skutkovým podstatám přidávají navíc určitý znak
či nějakou skutečnost, které jednání pachatele činí závažnějším a přísněji trestaným.
Obecně lze ještě konstatovat, že z hlediska zavinění u kvalifikovaných skutkových
94
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podstat postačí nedbalost, není-li stanoveno jinak (dle § 17 TZ). Pachatel tak například
úmyslně usmrtí ženu. Nevěděl ovšem, že byla těhotná, ačkoliv to dle objektivních
skutečností a subjektivních dispozic vědět měl a mohl. Bude tak trestně odpovědný za
trestný čin vraždy dle § 140 odst. 1 či 2 (dle konkrétních okolností) a odst. 3 písm. b)
TZ. Velký význam odstavce 3 spočívá i v tom, že taková právní kvalifikace je
předpokladem pro uložení výjimečného trestu. Vztahuje se na vraždou prostou i
premeditativní (v širším slova smyslu). I z toho lze vyvodit, že zákonodárce počítal
s bohatostí praxe a zmírňuje tak argument proti zavedení premeditace spočívající v tom,
že vražda premeditativní nemusí být závažnějšího charakteru než vražda prostá.
První okolností podmiňující použití vyšší trestní sazby je spáchání vraždy na dvou
nebo více osobách. Takovým spácháním se rozumí spáchání jedním skutkem98 na dvou
nebo více poškozených. Může mít formu jednorázového útoku, který bude mít za
následek více než jednoho mrtvého (např. usmrcení odpálením bomby) či formu
pokračování ve smyslu § 116 TZ (Fremr má za to, že takto můžeme hodnotit případy
sériových vrahů, naplní-li jejich jednání podmínky pokračování).99 Nejde-li o jeden
skutek, budeme takové jednání kvalifikovat jako spáchání opětovně dle odst. 3 písm. h)
TZ (k tomu níže). Dle Šámala je zde z hlediska zavinění nutný alespoň eventuální
úmysl.100 Tento přístup by se mohl jevit jako problematický u hromadných usmrcení
(např. prostřednictvím bomby). Vycházíme nicméně z toho, že srozuměním se rozumí i
smíření a (jak je popsáno výše u subjektivní stránky) nepřímým úmyslem může být za
určitých podmínek i lhostejnost. Usmrcení těhotné ženy i jejího plodu není spáchání
činu na dvou a více osobách, musíme takový skutek posoudit podle následující
přitěžující okolnosti.101 Judikatura musela řešit zvláštní případ, v rámci kterého pachatel
neusmrtil obě zamýšlené osoby: „Jestliže se pachateli, který zamýšlí usmrtit dvě osoby
za okolností, kdy by usmrcení obou bylo spácháno, jedním skutkem, podaří usmrtit
pouze jednu z nich a u druhé jeho útok skončí pro okolnosti nezávislé na jeho vůli ve
stadiu pokusu, je třeba jeho jednání posoudit jako pokus trestného činu vraždy…“.102
98

Za takový případ považujeme i jednání, kdy pachatel vnikne do bytu v úmyslu usmrtit tři osoby a tyto
postupně v těsném sledu napadne jednáním způsobilým vyvolat smrt, viz. rozsudek Vrchního soudu
v Praze ze dne 27.10.1993 sp. zn. 5 To 66/93
99

DRAŠTÍK, Antonín. Trestní zákoník: komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2015. Komentáře (Wolters

Kluwer ČR). ISBN 9788074787904., str. 851
100

ŠÁMAL, Pavel. Trestní zákoník: komentář. Praha: C.H. Beck, 2010. Velké komentáře. ISBN

9788074001789., str. 1307
101
Srov. rozsudek Vrchního soudu v Olomouci ze dne 31. 8. 2005, sp. zn. 5 To 81/2005
102
Rozsudek Vrchního soudu v Olomouci ze dne 17. 8. 1999 sp. zn. 4 To 57/99

31

Ten samý judikát se zabýval dalším teoretickým problémem: „O trestný čin vraždy
podle ustanovení § 219 odst. 1, odst. 2 písm. a) tr. zák. dílem dokonaný, dílem
nedokonaný ve stadiu pokusu podle § 8 odst. 1 tr. zák. by šlo v případě, kdy by pachatel
zamýšlel usmrtit jedním skutkem nejméně tři osoby, přičemž u dvou z nich by se mu to
podařilo a u třetí nikoli.“103
Druhá okolnost v odst. 3 spočívá ve vraždě těhotné ženy. Těhotné ženy jsou v trestním
zákoníku chráněny obecně, tím spíše pak v případě, ve kterém by mělo dojít k jejich
usmrcení. Zároveň se jeví jako dost pravděpodobné, že pachatel usmrcením těhotné
usmrtí i lidský plod. Lze mít tudíž zvláštní ochranu těhotné ženy za zcela správnou a
logickou. Těhotnou je žena od početí dítěte, resp. od nidace, tedy uhnízdění
oplodněného vajíčka, až do začátku porodu.104 Jde-li o umělé oplodnění, považujeme za
počátek těhotenství nidaci již oplodněného vajíčka v děloze ženy.105 Pro naplnění této
okolnosti podmiňující použití vyšší trestní sazby musí být žena těhotná na počátku
jednání pachatele. Z hlediska zavinění postačí nedbalost. Byť je možné naplnit tuto
okolnost od samého početí dítěte, může být v rané fázi těhotenství problematické
nedbalost dokázat (zejména pokud pachatel ženu neznal, nemohl tedy o jejím
těhotenství vědět). Právě na toto úskalí poukázal např. Eysselt, který nedoporučoval
zařadit těhotenství ženy jako okolnost podmiňující použití vyšší trestní sazby a radši
tuto skutečnost zohlednit v širších trestních sazbách. Uvádí: „Vzhledem k tomu však, že
by si pachatel, aby mu tato okolnost mohla být přičítána k tíži, musel býti této vlastnosti
vědom a že důkaz tohoto vědomí by se velmi často octl jen v mezích zevních znaků
těhotenství, takže by podle doby těhotenství byl různě silný…“106. Orgány činné
v trestném řízení tudíž budou muset této okolnosti věnovat mimořádnou pozornost, máli být pachateli přičtena k tíži. Problém zde spatřuji ovšem zejména v dokazování,
nikoliv v nedostatečné právní úpravě, neboť se nedomnívám, že by tento znak bylo
vhodné vázat například až na určitý měsíc těhotenství ženy, poněvadž se může
těhotenství projevovat na různých ženách vcelku odlišně. Navíc otec nenarozeného
dítěte může vědět o těhotenství ženy daleko dříve, než se na ní začne projevovat.
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Zkrátka tak nejspíš bude zapotřebí užít „selský rozum“ a odpovědět si jím na otázku,
zda pachatel o těhotenství mohl a měl vědět, tedy vždy zohledňovat konkrétní okolnosti
daného případu.
Třetí okolnost podmiňující použití vyšší trestní sazby poskytuje zvláštní ochranu další
typické skupině poškozených chráněných v TZ – dětem mladších patnácti let. Dítětem
mladším patnácti let se rozumí dítě až do dne předcházejícího jeho patnáctým
narozeninám (včetně). V den patnáctých narozenin již není dítětem mladším patnácti
let.107 Z hlediska zavinění postačí nedbalost – pokud dle okolností (vzhled, chování,
vyspělost poškozeného) a osobních poměrů pachatele, mohl a měl pachatel vědět, že je
poškozený mladší patnácti let.108
Dále je přísněji postihováno zavraždění úřední osoby při výkonu nebo pro výkon její
pravomoci. Definici úřední osoby nalezneme v trestním zákoníku v § 127 (příkladem
soudce, státní zástupce, poslanec či senátor Parlamentu ČR, soudní exekutor, příslušníci
ozbrojených sil nebo bezpečnostního sboru či příslušník obecní policie). Postavení
úřední osoby vyjmenované osoby mají, pokud plní úkoly státu nebo společnosti a
používají při tom svěřené pravomoci pro plnění těchto úkolů. Pokud tedy například
pachatel usmrtí policistu, který v tu chvíli nevykonává službu, s cílem si přisvojit jeho
cizí věci, nepůjde o vraždu dle odst. 3 písm. d) TZ. Rozlišujeme dva případy takových
vražd – při výkonu a pro výkon pravomoci úřední osoby. Výkonem pravomoci
rozumíme, že úřední osoba skutečně vykonává jí svěřenou veřejnou moc. V tomto
případě postačí u pachatele nedbalost. Nemusí tudíž vědět, že je poškozený úřední
osobou; postačí, že z okolností by mělo být zřejmé (pachatele toto mohl a měl vědět), že
poškozenému svědčí takové postavení.109 Pro výkon pravomoci se naopak vyžaduje
přímý úmyslu. Je to v podstatě logické – vražda pro výkon pravomoci je pohnutkou,
kterou se pachatel například snaží vyhnout odpovědnosti (hrozícímu trestu, pokutě,
opatření), případně může jít o pomstu, zastrašení apod. Samotný následek smrti však
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může nastat i v nepřímém úmyslu.110 Smyslem zvláštní ochrany úředních osob je zajistit
jim podmínky pro řádný a nerušený výkon pravomocí a povinností úřední osoby
(obdobně jako u některých trestných činů proti pořádku ve věcech veřejných 111).
Vzhledem k zákazu dvojího přičítání a k pravidlům neslučitelnosti v některých
případech jednočinného souběhu je vyloučen jednočinný souběh mezi touto formou
vraždy a trestného činu násilí proti úřední osobě podle § 325 TZ.112
Obdobně je přísněji postihována vražda svědka, znalce nebo tlumočníka v souvislosti
s výkonem jejich povinnosti. Opět tedy nestačí, že někdo má postavení výše zmíněné
osoby. Vražda musí být spáchána v souvislosti s výkonem povinností, které z takového
postavení vyplývají. „V souvislosti s výkonem jejich povinnosti“ zároveň chápeme jako
pohnutku, z hlediska zavinění se tedy vyžaduje přímý úmyslu113 (a též jako
v předchozím případě postačí ke způsobení následku nepřímý úmysl – např. pachatel
uvězní svědka, aby proti němu nemohl svědčit, nestará se o něj, nedává mu najíst a
napít; je srozuměn s tím, že bez jeho pomoci zemře). Kdo má postavení takové osoby
musíme zjišťovat ve zvláštních právních předpisech (trestní řád, občanský soudní řád,
soudní řád správní, případně zákon o tlumočnících, zákon o znalcích apod.). Pojem
svědek je však dle judikatury114 třeba chápat materiálně, tedy jde i o osobu, která ještě
nemá formálně postavení svědka, ale vnímala určitou skutečnost a v budoucnu o nich
může podat svědectví.115 Souvislost s výkonem funkce takových osob bývá vykládána
široce (tedy například i takové usmrcení zmíněných osob, které má působit na osoby
v podobném postavení, např. aby nevypovídaly, sepsaly znalecký posudek v něčí
prospěch).116 Zvláštní ochrana těchto osob vyplývá z požadavku na nerušený výkon
jejich povinností.
Další okolnost lze zkráceně označit za vraždu na zdravotnickém nebo podobném
pracovníkovi. Trestní zákoník zde stanoví, že potrestán bude ten, kdo se dopustí činu
110
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dle odst. 1 nebo 2 „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“. Kdo je takovou osobou opět musíme hledat v jiných právních předpisech.
Nesmíme opomenout, že toto ustanovení se vztahuje též na hasiče (je zároveň úřední
osobou – kterou okolnost aplikujeme, nutno posuzovat podle konkrétního případu),
záchranáře, příslušníky horské služby a další.117 Pro spáchání vraždy s touto přitěžující
okolností se nevyžaduje zvláštní postavení pachatele. Postačí, že je spáchána pro výkon
výše jmenovaných činností. Pachatelem tak nemusí být jen ten, na kom je prováděn
určitý zákrok. Může jím být i jeho příbuzný, přítel či náhodná osoba, je-li splněna
jmenovaná pohnutka. Z důvodu absence této pohnutky nejsou chráněny tyto osoby,
pokud vykonávají např. pedagogickou činnost.118 Cílem ustanovení je chránit zmíněné
osoby před agresí, s kterou se mohou při výkonu svého povolání, zaměstnání či funkce
setkávat. Za klíčové se jeví, že takto chráněné osoby chrání život a zdraví, případně
majetek nebo některé další významné hodnoty. Proto zřejmě není nezbytně nutné, aby
např. lékař zrovna sloužil, aby se nacházel ve zdravotnickém zařízení (kde většinou
služby poskytuje apod.); ochrana se tak vztahuje i na takového lékaře, který je třeba
svědkem nehody a poskytuje zraněné osobě pomoc.119
Přísněji je dále stíhaná vražda jiného pro jeho skutečnou nebo domnělou rasu,
příslušnost k etnické skupině, národnost, politické přesvědčení, vyznání nebo
proto, že je skutečně nebo domněle bez vyznání.120 Zavraždění jiného z těchto
důvodů je pohnutkou, vyžaduje se tedy přímý úmysl (a vůči následku opět postačí
nepřímý úmysl).121 Na druhou stranu (jak můžeme vyvodit již ze znění ustanovení, jeho
gramatickým výkladem) je nepodstatné, zda poškozený skutečně takový znak naplňuje
či nikoliv, tedy nezáleží zde na nesouladu pachatelova vědomí a objektivní reality.
Silnější ochrana jednotlivců naplňující znaky vyjmenované v tomto ustanovení (byť jen
domněle) lze chápat jako důsledek některých ustanovení lidskoprávních dokumentů,
117
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v nichž jsou svoboda a rovnost lidí a stejná práva a svobody pro všechny bez ohledu na
rasu, barvu pleti, vyznání, národnost etc. zdůrazněny jako základní požadavky (k tomu
např. Listina základních práva a svobod čl. 1 a 3, Všeobecná deklarace lidských práv čl.
1 a 2). Mimo to spatřuji význam této okolnosti též v tom, že alespoň částečně může
preventivně působit na různé extremistické skupiny a tím tak bránit systematickému
vraždění některých skupin obyvatel. Navíc z hlediska určité systematičnosti tvoří
komplexnější ochranu, např. spolu s § 352 TZ, tedy s trestným činem násilí proti
skupině obyvatelů a proti jednotlivci – je tak možné postihnout mírnější formy útoků na
určité skupiny obyvatel, stejně jako ty nejzávažnější, tedy útok na život jednotlivců.
Již výše jsem zmiňoval, že odst. 3 vyjmenovává též spáchání vraždy opětovně. A
contrario k výkladu spáchání vraždy na dvou či více osobách výše lze vyvodit, že
opětovné spáchání připadá v úvahu u více skutků. Není podstatné, že pachatel byl již za
čin pravomocně odsouzen či potrestán. Stejně tak se opětovným spácháním rozumí i
případ, kdy některý z těchto činů zůstane ve stádiu přípravy nebo pokusu. Patří sem
samozřejmě i činy, za které byl pachatel odsouzen a potrestán, a to včetně situace, kdy
pachatel byl za takový čin odsouzen, ale hledí se na něho, jako by odsouzen nebyl.122
Lze tudíž konstatovat, že pojem „opětovně“ je pojímán široce a není vázaný na tzv.
recidivu, jak ji chápe trestní právo hmotné (k tomu např. § 43 TZ). To lze vyvodit i
z dalšího judikátu, který lze přiměřené využít i pro vraždu: „K naplnění znaku
spočívajícího v tom, že pachatel trestný čin uvedený v odstavci 1 § 145 nebo § 358 tr.
zákoníku spáchal opětovně ve smyslu § 145 odst. 2 písm. g) a § 358 odst. 2 písm. a) tr.
zákoníku, postačí jakýkoliv případ opakování téhož trestného činu. Není třeba, aby byl
za takový čin pravomocně odsouzen, a není významné, zda se ohledně takového
odsouzení na pachatele hledí, jako by odsouzen nebyl (srov. č. 58/2011 Sb. rozh. tr.).
Proto i v případě amnestie, jíž byl prominut trest s účinkem, že se na odsouzeného
hledí, jako by odsouzen nebyl, tato okolnost nebrání naplnění uvedeného kvalifikačního
znaku, protože i přes fikci neodsouzení stále platí, že pachatel trestný čin, pro který byl
původně odsouzen, spáchal.“123 Z hlediska zavinění se k usmrcení jiného samozřejmě
vyžaduje úmysl, avšak ke znaku „opětovně“ postačí nedbalost124 (pachatel si tak nemusí
uvědomovat, že naplňuje tento znak, pokud si to uvědomovat alespoň měl a mohl). Dle
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judikatury je možné u opětovného spáchání vraždy zároveň použít § 59 pro mimořádné
zvýšení trestu odnětí svobody při opětovném spáchání zvlášť závažného zločinu, neboť
tato skutečnost vyžaduje, aby pachatel byl za spáchání zvlášť závažného zločinu
v minulosti potrestán. Zjevně tak tento institut počítá s tím, že pachatel už měl možnost
se napravit, protože mu byl uložen trest, a nestalo se tak. V takovém případě nejde o
porušení zákazu dvojího přičítání.125
Předposlední okolností podmiňující použití vyšší trestní sazby v odst. 3 je spáchání
vraždy zvlášť surovým nebo trýznivým způsobem. Rozlišujeme tedy dva okruhy
jednání. Co se týče zvlášť surového způsobu spáchání, rozumíme jím takové usmrcení,
které přesahuje obvyklou míru surovosti oproti jiným případům vraždy (musíme vzít
v úvahu, že vražda v sobě určitou míru surovosti obsahuje vždy)126. Vyznačuje se
vysokou mírou brutality, intenzity, často s použitím více nástrojů či mechanismů
(nikoliv však nezbytně, viz níže). Typicky půjde též o ubíjení oběti či o útoky
spočívající v devastaci těla (k tomu se vyjádřil i Nejvyšší soud ČR: „V tomto
konkrétním případě není pochyb, že způsob, jakým obvinění vraždu spáchali, tj. že
poškozeného nejprve povalili na zem, kde do něj různě intenzivními údery pěstí a
kopáním do hlavy a po celém těle způsobili vážná, mnohočetná devastující zranění na
hlavě, v oblasti hrudníku a břicha, když došlo k těžkým poraněním tam uložených
vnitřních orgánů, byl takový způsob, který je nutné pokládat za výrazně brutální, a
právem lze učinit závěr, že k usmrcení poškozeného došlo zvlášť surovým
způsobem.“127. Pro takové spáchání se tudíž nevyžaduje nutně užití nějakého nástroje,
postačí případně i jen jeden (viz novější judikatura: „Závěr o tom, že pachatel jednal
zvlášť surovým způsobem ve smyslu § 140 odst. 3 písm. i) TrZ nevylučuje skutečnost, že
nepoužil větší počet nástrojů či mechanismů, ani neexistence zvrhlého počínání po
útoku, pokud jednání pachatele svědčí o takové míře brutality a intenzity, které se
125
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podstatně vymykají běžnému způsobu provedení u většiny trestných činů tohoto
druhu.“128). U tohoto znaku dále zejména není nutné, aby oběť útok pociťovala jako
zvláštní trýzeň (může být například v bezvědomí). Jako zvlášť surový způsob spáchání
neposuzujeme případy, při kterých pachatel usmrtí poškozeného okamžitě a posléze
surově nakládá s tělem (např. ho zohavuje nebo odděluje jeho částí či pálí, ve snaze se
těla zbavit), takové jednání by však mělo být zohledněno při individualizaci trestu; jako
rozhodující chápeme způsob usmrcení oběti.129
Zvlášť trýznivý způsob spáchání pak spočívá ve zvýšeném fyzickém či psychickém
utrpení poškozeného ve srovnání s ostatními případy vražd. Jak vyplývá z výkladu výše,
oba znaky nemusí být přítomny zároveň. Lze zmínit příklad z judikatury: „Pozvolné
udušení poškozené, kterou obvinění svázali, položili na postel, přikryli peřinou
a zanechali bez pomoci, lze s ohledem na duševní i fyzické útrapy, jež takový způsob
usmrcení provázejí, považovat za zvlášť trýznivý způsob spáchání činu.“130 V tomto
případě nedošlo ke spáchání činu surovým způsobem, avšak oběť umírala velice
dlouho, z čehož dovozujeme vyšší míru utrpení (z hlediska doby trvání). Obdobně
můžeme posoudit případy usmrcení vyhladověním či odpíráním tekutin, přiškrcováním,
topením či ponecháním k vykrvácení. Za zvlášť trýznivý způsob však považujeme i
krátkou zvlášť intenzivní trýzeň. Je nutno brát v potaz, že oběť ve většině případů
zpravidla určitou trýzeň pociťuje, půjde tak o vystavení bolesti za hranici
snesitelnosti.131 Výstižně zvlášť trýznivý způsob spáchání vystihuje novější judikatura:
„O zvlášť trýznivý způsob půjde tehdy, jestliže oběť je vystavena bolestem na hranici
snesitelnosti trvajícím třeba i po kratší dobu, nebo sice méně intenzivním, ale zato déle
trvajícím, které velmi citelně zasahují celou osobnost poškozeného. Usuzovat na něj lze
z takových okolností, které charakterizují subjektivní neúměrně krutě pociťované
prožitky oběti, jež vnímala od doby, kdy na ní pachatel začal uskutečňovat vražedný
mechanizmus, až do okamžiku její smrti.“132 Z hlediska zavinění v obou případech
postačuje nedbalost – pachatel si tedy nemusí být vědom, že naplňuje svým jednáním
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zmíněné kvalifikované znaky. Postačí, pokud to podle objektivních okolností případu a
svých subjektivních možností vědět měl a mohl.133
Poslední skupinou kvalifikovaných znaků vraždy tvoří spáchání v úmyslu pro sebe
nebo pro jiného získat majetkový prospěch nebo ve snaze zakrýt nebo usnadnit
jiný trestný čin nebo spáchání z jiné zavrženíhodné pohnutky. K prvnímu znaku lze
říci, že postačí úmysl získat majetkový prospěch – je tak nepodstatné, zda ho pachatel
pro sebe či jiného skutečně získal. Stejně tak ustanovení nezmiňuje minimální výši
prospěchu, o který musí jít (ve smyslu § 138 TZ), proto můžeme přísněji postihovat i
vraždy spáchané i pro velmi malý majetkový prospěch. Vycházíme zde z toho, že snaha
získat majetkový prospěch je ve srovnání s lidským životem nesrovnatelně nižší
hodnotou a pachatel takovým činem dává najevo lhostejnost a bezohledný postoj
k lidskému životu.134 Za úmysl získat majetkový prospěch se nepovažuje, pokud
pachatel usmrtí poškozeného, který ho předtím vydíral a chtěl po pachateli získat
peněžité plnění, na které neměl právní nárok.135 Jednočinný souběh vraždy a loupeže je
vyloučen, tzv. loupežnou vraždu posoudíme jako vraždu spáchanou v úmyslu získat
majetkový prospěch.136 Jako další typický příklad můžeme jmenovat nájemnou vraždu
(vraždu na objednávku). Ve snaze zakrýt nebo usnadnit jiný trestný čin jedná pachatel,
který spáchal nebo má v úmyslu spáchat jiný trestný čin a poškozený mu určitým
způsobem stojí v cestě. Můžeme sem podřadit zejména usmrcení osoby, která byla
svědkem trestného činu. Takový příklad je obvyklý u trestného činu znásilnění. Pachatel
si po jeho spáchání uvědomí, že je nebezpečné nechat znásilněnou osobu naživu a radši
ji usmrtí (oproti § 140 odst. 3 písm. e) tu tak bude větší bezprostřednost)137. Taktéž
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může jít o případ, kdy se pachatel snaží donutit poškozeného k určitému jednání
vydíráním a po neúspěšném přesvědčování ho ze strachu trestného oznámení zavraždí –
posoudíme jako vícečinný souběh trestného činu vydírání dle § 175 TZ a vraždy dle §
140 odst. 1 či 2 a odst. 3 písm. j) TZ.138 Pokud čin, který pachatel zakrývá, není činem
trestným (případně to není možné dokázat), ale jehož odhalení pachatel považuje pro
sebe za nepříznivé, není možné takový případ posoudit podle tohoto ustanovení, leda by
šlo o zvlášť zavrženíhodnou pohnutku.139 Snahou usnadnit spáchání jiného trestného
činu rozumíme případy usmrcení jiné osoby ve stádiu přípravy, pokusu či během
páchání jiného trestného činu ve snaze zlepšit podmínky či odstraňovat překážky
k dokonání či dokončení.140 Jinou zavrženíhodnou pohnutkou je pohnutka, která svědčí
o morální zvrhlosti, bezcitnosti, bezohledném sobectví a naprosté neúctě k lidskému
životu.141 Takto tedy lze kvalifikovat případy, kdy pachatelova pohnutka je malicherná
či nicotná (zcela chybí).142 Lze však mít za to, že takovou povahu pohnutky
nedovodíme u jednání, které mají svůj základ v přirozených citech člověka (př.
žárlivost) či v afektu.143 Jestliže však pohnutka činu pramenila z deviantního pudového
založení (sexuální úchylky, např. pedofilie, sadismus) pachatele, nelze v takových
případech zpravidla usuzovat na zvláštní zavržitelnost pohnutky, která je dána
biologicky, bez viny pachatele. Naproti tomu bude možno uvažovat o takovém
charakteru pohnutky tehdy, jestliže u pachatele jinak sexuálně normálního pohnutka
vyplynula z jeho sexuální nevázanosti, zvrhlosti či zvrácenosti.144 Zvlášť zavrženíhodná
pohnutka je dle § 54 odst. 3 písm. a) TZ předpokladem pro uložení výjimečného trestu.
Jelikož tento kvalifikovaný znak obsahuje pohnutku, z hlediska zavinění se vyžaduje
přímý úmysl. Avšak ve vztahu k následku jednání (tedy smrti jiného) postačí nepřímý
úmysl.145
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4.5.

Vývojová stádia vraždy

Za právně relevantní vývojová stádia trestné činnosti obecně považujeme přípravu,
pokus a dokonání trestného činu, v širším smyslu se sem bývá raženo i přijetí myšlenky
a projev myšlenky trestný čin spáchat. Přijetí myšlenky trestný čin spáchat není za
žádných okolností trestné, verbální projev myšlenky jen velice omezeně (pokud by
určité jednání naplnilo znaky trestného činu nebezpečného vyhrožování), proto se v této
části budu zabývat jen přípravou a pokusem.
§ 20 TZ obsahuje právní úpravu přípravy. Říká, že „jednání, které záleží v úmyslném
vytváření podmínek pro spáchání zvlášť závažného zločinu (§ 14 odst. 3), zejména
v jeho organizování, opatřování nebo přizpůsobování prostředků nebo nástrojů k jeho
spáchání, ve spolčení, srocení, v návodu nebo pomoci k takovému zločinu, je přípravou
jen tehdy, jestliže to trestní zákon u příslušného trestného činu výslovně stanoví a pokud
nedošlo k pokusu ani k dokonání zvlášť závažného zločinu.“. § 140 odst. 4 TZ stanoví,
že příprava vraždy je trestná. I vražda prostá naplňuje předpoklady, aby u ní byla trestná
příprava, u vraždy premeditované spáchané po předchozím uvážení je alespoň
minimální forma přípravy dokonce předpokladem spáchání vraždy takovým způsobem.
Domnívám se však, že v praxi příprava u vraždy prosté nepřipadá v úvahu (vzhledem
k tomu, že jde v podstatě o delikt spáchaný v afektu, jak je nastíněno výše), s tímto
souhlasí i teorie.146 Lze si představit, že pachatel připravuje vraždu (je tak již trestně
odpovědný za přípravu zvlášť závažného zločinu vraždy podle § 140 odst. 2 TZ), ale
poškozeného nakonec usmrtí v afektu a dokoná tak vraždu dle § 140 odst. 1 TZ
(pachateli se přičte pouze závažnější vývojové stadium). Totéž zřejmě platí i u vraždy
spáchané s rozmyslem, neboť – jak je řečeno výše – rozmysl je méně kvalifikovaná,
kratší forma uvážení. Jakmile by bylo možné u vraždy spatřovat fázi přípravy, bylo by
dle mého nutné kvalifikovat trestný čin už jako přípravu vraždy dle § 140 odst. 2,
konkrétněji se znakem předchozího uvážení. Výhodou trestnosti přípravy trestného činu
vraždy je, že lze postihovat některá společensky škodlivá jednání, která by jinak nebylo
možné postihnout, vzhledem k absenci akcesority účastenství. Můžeme sem např.
zařadit případ řešený judikaturou, kdy osoba jako organizátor zjedná jinou, aby spáchala
vraždu a má za to dostat zaplaceno, přičemž zjednaná osoba od počátku neměla
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v úmyslu usmrcení uskutečnit. Organizující osoba i tak může být trestně odpovědná za
přípravu vraždy.147
§ 21 TZ k pokusu stanoví: „jednání, které bezprostředně směřuje k dokonání trestného
činu a jehož se pachatel dopustil v úmyslu trestný čin spáchat, je pokusem trestného
činu, jestliže k dokonání trestného činu nedošlo.“. Pokus je obecnou formou
vývojového stádia trestné činnosti, je tak možný u všech úmyslných trestných činů,
pokud to jejich povaha nevylučuje. Byť se to tak nemusí zdát, v praxi se objevují
problémy, jak tato dvě stádia rozlišit. Do značné míry je kvalifikace závislá na výkladu
pojmu „bezprostředního směřování k dokonání“. Starší judikatura148 pojem chápala tak,
že pro dosažení stádia pokusu je nutné, aby pachatel bezprostředně ohrožoval předmět
útoku. V daném případě šlo o to, že pachatel v hostinci prohlašoval, že usmrtí svou
rodinu, doma informoval o svém úmyslu svou matku, vzal si nůž, vykopl dveře
tchánova domu a chtěl tchána a svou manželku usmrtit. V tom mu zabránily přítomné
osoby, které ho zneškodnily. Nejvyšší soud ČSSR věc kvalifikoval jako přípravu
trestného činu vraždy. O pokus podle něj nešlo, neboť bezprostředně neohrožoval
předmět útoku, byť čin nedokonal z důvodu objektivní překážky nezávislé na jeho vůli.
Pozdější judikatura však chápe tento pojem šířeji.149 Pokud pachatel nabije zbraň,
natáhne ji a vloží do kapsy, vydá se do bytu poškozeného, půjde ještě o přípravu.
V daném případě však již pachatel v bytě poškozeného vytáhl pistoli a chtěl na něj
namířit, nicméně toto nestihl, neboť poškozený po něm skočil a pistoli mu po krátkém
souboji vytrhl. Nejvyšší soud ČSSR v tomto případě potvrdil rozhodnutí nižšího soudu,
který věc kvalifikoval jako pokus trestného činu vraždy. V daném případě pachatel již
začal uskutečňovat takové jednání, které mělo bezprostřední význam pro dokonání. Dle
právní teorie tak není nezbytně nutné, aby jednáním bezprostředně směřujícím
k dokonání pachatel již započal naplňovat znaky skutkové podstaty (např. aby již
vystřelil, ať už poškozeného pachatel trefí nebo ne), patří sem např. i odstraňování
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překážek v závěrečné fázi činnosti pachatele, použití prostředků k uskutečnění vlastního
zločinného cíle, jiným působením na hmotný předmět útoku apod.150
Ustanovení o přípravě i pokusu obsahují prakticky totožnou možnost, jak dosáhnout
zániku trestnosti přípravy či pokusu. První podmínkou je, že pachatel dobrovolně upustí
od dalšího jednání směřujícího k dokonání trestného činu, druhou podmínkou je, že
alternativně buď odstraní nebezpečí, které vzniklo z jeho předchozího jednání zájmu
chráněnému trestním zákoníkem nebo že o takovém nebezpečí učiní oznámení
policejnímu orgánu, státnímu zástupci či voják nadřízenému v době, kdy bylo možné
nebezpečí ještě odstranit. Byť lze mít již pouhou přípravu zavraždění jiného za
společensky závažnou skutečnost, v praxi lze většinou dosáhnout zániku trestnosti
přípravy vraždy relativně snadno. Většinou totiž stačí, že pachatel dobrovolně a
s konečnou platností upustí od úmyslu jiného zavraždit. Tím zároveň většinou dojde k
odstranění nebezpečí, které hrozilo zájmu chráněnému trestním zákonem. Od pachatele
se tak v podstatě nevyžaduje větší činnosti. Případ pokusu je už složitější. Pro začátek je
nutné rozlišit, zda jde o tzv. ukončený či neukončený pokus. Pokusem ukončeným
rozumíme případ, kdy pachatel již začal naplňovat znaky obsažené ve skutkové
podstatě, v našem případě se tedy již pokusil usmrtit jiného (např. již bodl
poškozeného). I v takovém případě připadá zánik trestnosti vraždy v úvahu, pokud mezi
jednáním a předpokládaným následkem je ještě nějaká doba, kdy mu bude možné
zabránit, bude se navíc vyžadovat daleko větší součinnost pachatele. Potřebnou aktivitu
pachatele nelze předem určit, bude vyplývat z objektivních i subjektivních okolností
v konkrétním případě. Zániku trestnosti nebrání, pokud se na odstranění nebezpečí
vedle pachatele účastní i jiné osoby151 (např. pachatel zavolá lékaře, podává
poškozenému potřebnou pomoc, poté se účastní záchrany poškozeného i lékař).
Problematický je též znak dobrovolnosti. Nezáleží na pohnutce, která pachatele k výše
zmíněnému dobrovolnému jednání vede. Patří sem tedy i případy, kdy pachatel má
obecně strach, že bude dopaden. Za dobrovolné upuštění od dokonání vraždy ovšem
nepovažujeme případ, kdy pachatel telefonicky oznámí policii, že pobodal poškozenou
kuchyňským nožem s tím, že takové oznámení učinil z obavy, že bude dopaden, neboť
se činu dopustil za přítomnosti jiných osob, přičemž zároveň neuvedl podrobnosti
150
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k útoku a k povaze zranění.152 Zároveň se vyžaduje změna vnitřního postoje pachatel
k zamýšlenému následku. Dle judikatury tak nemůže zaniknout trestnost pokusu vraždy,
pokud pachatel pobodá poškozeného v úmyslu ho usmrtit, poté přivolá pomoc a oznámí
čin policii, nicméně dává najevo, že si přeje, aby poškozený zemřel a ke smrti
poškozeného nedošlo hlavně v důsledku jiných okolností nezávislých na vůli pachatele,
pachatel tudíž neučinil vše, co mohl, k odstranění vzniklého nebezpečí.153 Pokud jde o
neukončený pokus, rozumíme jím případ, ve kterém pachatel ještě neučinil vše, co
považuje za nutné k dokonání trestného činu154, např. pachatel míří střelnou zbraní na
poškozeného a nakonec ji skloní. V tomto případě je zánik trestnosti pokusu opět
jednodušší, neboť lze daleko snáze odstranit nebezpečí, které vzniklo zájmu
chráněnému trestním zákonem (často právě již neuskutečněním jednání). U zániku
trestnosti přípravy i pokusu je však nutné brát v potaz § 20 odst. 5 TZ, respektive § 21
odst. 5 TZ, které říkají, že není dotčena trestní odpovědnost za již dokonané trestné
činy. Jde o případy tzv. kvalifikované přípravy či kvalifikovaného pokusu. Typickým
příkladem je zánik trestnosti ukončeného pokusu vraždy, zůstává však trestní
odpovědnost za jiný již dokonaný trestný čin, zejména různé podoby trestných činů
proti zdraví.155

5. Zabití
Trestný čin zabití je od přijetí nového trestního zákoníku speciální, privilegovanou
skutkovou podstatou, která postihuje úmyslné usmrcení jiného. Od vraždy se liší
zejména ve znacích stránky subjektivní (k tomu viz níže), které činí usmrcení jiného
méně společensky závažné a do určité míry i pochopitelnější. O trestném činu zabití říká
důvodová zpráva k trestnímu zákoníku toto: „Dosavadní řešení v platném trestním
zákoně vždy neodráží míru nebezpečnosti pachatele či morální zavrženíhodnosti jeho
jednání, ale blíží se odpovědnosti za výsledek, tzn. za smrt člověka. Pachatelé tzv.
situačních vražd, jež jsou mnohdy dílem tragického okamžiku, musejí podle platných
českých předpisů počítat s trestním postihem podstatně tvrdším, než např. bezohlední
152
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pachatelé trestných činů vydírání, útisku, pohlavního zneužívání, týrání svěřené osoby,
kuplířství či obchodování s lidmi. Pomineme-li aplikaci ustanovení o obecných
polehčujících okolnostech či mimořádný postup ukládání trestu odnětí svobody pod
dolní hranici trestní sazby. Je zřejmé, že dosavadní základní skutková podstata
trestného činu vraždy není s to, postihnout rozdíly mezi úmyslným usmrcením, k němuž
došlo na základě tzv. viktimologického zavinění, kdy poškozený sám svým
zavrženíhodným jednáním vytváří kriminogenní situaci, ale není s to vystihnout ani
mnohdy zásadní rozdíly ve skutkových okolnostech co do plánovitosti vraždy či naopak
spontánnosti smrtícího útoku (srov. k tomu i novou úpravu vraždy podle 138 odst. 1 a 2
návrhu). Z těchto důvodů osnova trestního zákoníku zavádí tuto novou skutkovou
podstatu, která na tyto výtky, pokud jde o nejpodstatnější body, reaguje.“. Důvodová
zpráva se pak dále výslovně odvolává na to, že obdobná právní úprava je obvyklá i
v jiných státech (jmenuje Švýcarsko: ,…,v ospravedlnitelném silném hnutí mysli nebo
pod silným duševním tlakem“, dále Polsko: ,,…pod vlivem silného hnutí mysli
omluvitelného okolnostmi“, zmiňuje se i o úpravě rakouské). Cílem nové právní úpravy
je diferencovat různé případy úmyslných usmrcení se zohledněním různých
objektivních i subjektivních okolností v daném případě. Po takovém rozlišování volala
odborná veřejnost po dlouhou dobu za účinností různých trestních zákoníků.156
Významné je též to, že kvalifikace činu jako trestného činu zabití zbavuje pachatele i
stigmatu vraha.157 Česká právní úprava přitom upravuje ve srovnání s obdobnými
trestnými činy v zahraničí danou problematiku spíše šířeji. Obsahuje totiž dvě kategorie
privilegujících okolností – první kategorii tvoří zvláštní psychický stav „silné rozrušení
ze strachu, úleku, zmatku nebo jiného omluvitelného hnutí mysli“ (tedy spáchání
v určitých formách afektu) a zvláštní pohnutka „spáchání v důsledku předchozího
zavrženíhodného jednání poškozeného“ (v teorii nazýváno též provokace); k oběma
znakům viz níže. Zatímco první kategorie je tradiční i v jiných zemích, druhá kategorie
činí okruh společenských vztahů, na které se trestný čin zabití aplikuje, širší.158
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Privilegování některých případů úmyslných usmrcení má jistě smysl (dřívější právní
úprava stavěla na stejnou úroveň pachatele tzv. situačních vražd, které byly často
důsledkem spíše tragického okamžiku, s bezohlednými pachateli ostatních vražd – zde
vzhledem k absenci privilegované skutkové podstaty šlo o stejnou právní kvalifikaci,
případně byli trestáni stejně jako pachatelé jiných nebezpečných trestných činů, jejichž
společenská nebezpečnost byla fakticky větší, byť jejich objekt byl třeba ve srovnání
s trestnými činy proti životu méně významný159), na druhou stranu musí soudy toto
ustanovení aplikovat spíše opatrně, neboť není na místě extenzivně privilegovat
pachatele úmyslných usmrcení. Judikatura k této problematice říká: „Na druhé straně je
třeba zdůraznit, že míra závažnosti, resp. negativní charakter provokujícího chování
poškozeného musí být v odpovídajícím poměru k mimořádnému významu objektu
zločinu zabití, jímž je lidský život. Z tohoto důvodu je třeba ustanovení § 141 odst. 1
trestního zákoníku ve své provokující variantě vykládat spíše restriktivně.“160 Byť
judikát hovoří o provokaci, je dle mého nutné aplikovat restriktivní výklad i na zmíněné
afektivní znaky (takový postup se skutečně při rozhodovací praxi soudů aplikuje, viz
níže popsané judikáty). Taková aplikace dává navíc smysl i vzhledem k tomu, že tzv.
vražda prostá postihuje právě významnou část úmyslných usmrcení spáchaných v afektu
(k tomu viz výklad výše).
V některých případech budeme jako zabití kvalifikovat i některé případy excesů
z okolností vylučujících protiprávnost (zejména nutné obrany, a to excesy intenzivní –
tzn. obrana byla zcela zjevně nepřiměřená, i excesy extenzivní – tedy obrana směřovala
proti již ukončenému útoku nebo útok ještě přímo nehrozil), jde však o množiny, které
se prolínají pouze částečně. Tedy ne každý takový exces posoudíme jako zabití, a
naopak zabití můžeme vztáhnout i na další případy (některé do určité míry pochopitelné
protiútoky či odplaty).161 Hovoříme-li o nutné obraně, je vhodné připomenout, že
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dopouští-li se někdo skutku, který lze kvalifikovat jako zabití, jde o protiprávní jednání
a nutné obrana proti němu se připouští.
Na konec této úvodní části bych se ještě krátce zmínil o trestní sazbě. V současné době
činí v základní skutkové podstatě 3 léta až deset let, v kvalifikované potom pět až
patnáct let. V původní podobě přijatého trestního zákoníku činila trestní sazba tři roky
až osm let, tedy stejně jako u trestného činu vraždy novorozeného dítěte matkou.
Důvodová zpráva tyto trestné činy určitým způsobem spojovala, neboť v obou
případech jde o privilegované skutkové podstaty ve vztahu k trestnému činu vraždy.162
Takové pojetí bylo kritizováno, neboť trestný čin vraždy novorozeného dítěte matkou je
zcela specifickým trestným činem, jehož privilegování spočívá ve zvláštním
psychickém stavu matky během porodu či bezprostředně po něm. Přirovnání
k trestnému činu, který může být v určitých případech i důmyslně naplánovaný či
chladnokrevný, tak není zcela na místě (je tedy poněkud zvláštní, že matka-pachatelka
je stále stigmatizována jako vražedkyně). Možná i kvůli tomu ještě před nabytím
účinnosti trestního zákoníku došlo zákonem č. 306/2009 Sb. ke změně trestní sazby na
současnou. Zahraniční úpravy znají trestní sazby mírnější i přísnější.163 Zabití u nás je
sice již v základní skutkové podstatě zvlášť závažným zločinem (viz § 14 odst. 3 TZ),
dolní hranice trestní sazby je však vcelku nízká. To dává soudům možnost při
individualizaci trestu zohlednit veškeré okolnosti případu tak, aby trest byl spravedlivý.

5.1.Znaky skutkové podstaty trestného činu zabití
Jde-li o znaky skutkové podstaty zabití, jsou z větší části shodné se znaky skutkové
podstaty vraždy. Nepovažuji je tedy za nutné vyčerpávajícím způsobem znovu
popisovat. Mám proto za vhodnější, je stručně nastínit a upozornit na některé
zvláštnosti.
Objekt je zcela totožný – je jím lidský život164 (chráněn je tedy život dítěte, které
přestalo být plodem, až do smrti jedince – cerebrální smrt a nevratná zástava krevního
oběhu, nikoliv pouze smrt klinická). Objektivní stránka spočívá v usmrcení jiného
(jakýmkoliv jednáním vedoucím ke zbavení člověka života, jednorázově, postupně či
dlouhodobě, bez ohledu na užité prostředky – tedy např. zastřelením, probodnutím,
162
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podáváním jedu po delší dobu v malých dávkách apod., konáním i opomenutím165), a to
v silném rozrušení ze strachu, úleku, zmatku nebo jiného omluvitelného hnutí mysli
anebo v důsledku předchozího zavrženíhodného jednání poškozeného. Těmto dvěma
znakům jsou věnovány následující dvě podkapitoly. Subjektem tohoto trestného činu je
každý („Kdo jiného úmyslně usmrtí…“), avšak musí mu svědčit výše zmíněný zvláštní
psychický stav či zvláštní pohnutka. Z toho důvodu vyvstávají otázky v oblasti trestní
součinnosti. Za zopakování stojí, že za zabití nemohou trestně odpovídat právnické
osoby (k této problematice viz pojednání o právnické osobě jako pachateli trestného
činu u podkapitoly věnující se subjektu vraždy). Jde-li o spolupachatelství, je třeba
rozlišovat dva okruhy případů. V prvním případě všem spolupachatelům svědčí
zmíněné privilegující stavy (např. matka a syn úmyslným společným jednáním usmrtí
manžela/otce, který je dlouhodobě týral). V tomto případě mám za to, že trestný čin
obou lze kvalifikovat jako trestný čin zabití, kterého se dopustili jako spolupachatelé ve
smyslu § 23 TZ (obdobně např. pokud se oba spolupachatelé obávají o svůj život – jsou
ve stavu silného rozrušení způsobené strachem – a úmyslně usmrtí jiného). Jiným
případem by bylo, pokud by si např. týraná žena (které svědčí privilegující subjektivní
stav) vzala na pomoc k usmrcení týrajícího manžela jinou osobu (kamarádku, které muž
nijak neublížil). Zpravidla takový případ budeme muset posoudit pro obě pachatelky
samostatně, jako souběžné pachatelství trestného činu zabití (týraná manželka) a
trestného činu vraždy (její kamarádka). Právní teorie se však domnívá, že předchozí
zavrženíhodné jednání poškozeného nemusí nezbytně směřovat vůči pachateli (např.
syn usmrtí otce, který dlouhodobě ponižoval a týral jeho matku) 166, musí zde ale být
vždy příčinná souvislost mezi usmrcením a předchozím zavrženíhodným jednáním
poškozeného. Je tak otázkou, zda by za určitých okolností nemohl privilegující
subjektivní stav svědčit ve výše zmíněném příkladu i kamarádce týrané ženy (např.
pokud by byla svědkem toho, jak ji intenzivně týrá a ponižuje). Zajímavé situace mohou
nastat též v případě účastenství. Hlavního pachatele zde zásadně nemůžeme privilegovat
kvalifikací jeho činu jako zabití. Literatura zmiňuje případ, kdy si osoba A, jejíž dítě
bylo pohlavně zneužito osobou B, zjedná na jeho usmrcení osobu C (ta o jednání osoby
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B nevěděla, případně jí je lhostejné a je motivována případným výdělkem). Hořák má
za to, že lze takový případ hodnotit jako nepřímé pachatelství osoby A dle § 22 TZ,
neboť podle věty druhé zmiňovaného ustanovení je (nepřímým) pachatelem též ten, kdo
ke spáchání činu užil osoby, která nejednala ze zvláštní pohnutky předpokládané
zákonem, přičemž není vyloučena její trestní odpovědnost za jiný trestný čin, který
tímto jednáním spáchala.167 Zvláštnost tohoto případu spočívá v tom, že „živý nástroj“
zde bude trestně odpovědný za přísnější trestný čin (osoba A jako nepřímý pachatel
trestného činu zabití, osoba C jako pachatel vraždy). Vzhledem k minimálnímu výskytu
privilegovaných skutkových podstat v současném trestném zákoníku činí nepřímé
pachatelství „živý nástroj“ zpravidla trestně odpovědného za mírnější trestný čin,
v tomto případě to ovšem neplatí.
Posledním, dosud nerozebraným, znakem skutkové podstaty zabití je subjektivní
stránka. Skutková podstata výslovně vyžaduje úmysl (opět je možný úmysl přímý i
nepřímý), přičemž zároveň jako fakultativní znak subjektivní stránky je nezbytné, aby
byl přítomen jeden ze zmíněných subjektivních stavů. Zejména z hlediska subjektivní
stránky může tento trestný čin činit problémy. Problematika dokazování zavinění je
mimořádně složitá, u trestných činů vraždy či zabití navíc o to těžší, že v případě
dokonání nemůže poškozený podat o činu svědectví (toto úskalí platí zejména u
afektivních případů zabití, u provokace je přeci jen možné získat svědectví např. od
přátel, rodiny, okolí apod.).168 Je tak vždy nutné pečlivě subjektivní stránku dokazovat.
Navíc podotýkám, že zmíněné privilegující znaky jsou v trestním zákoníku stanoveny
vcelku obecně, záleží tak zároveň na judikatuře, jak je bude vykládat a jakým jednáním
privilegium přizná.

5.2.
Spáchání v silném rozrušení ze strachu, úleku, zmatku
nebo jiného omluvitelného hnutí mysli
Usmrcení jiného v silném rozrušení lze považovat za zvláštní psychický stav, vyvolaný
strachem, úlekem či zmatkem. Tento výčet je demonstrativní, v úvahu tak připadají i
jiná omluvitelná hnutí mysli, jak koneckonců vyplývá ze skutkové podstaty (literatura
zmiňuje soucit – usmrcení ze soucitu či také z útrpnosti, k tomu viz níže, žal, zoufalství
z bezvýchodných osobních poměrů, duševní stav ovlivněný somatickými změnami –
167
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např. silná bolest, vyčerpání, vyhladovění, dehydratace apod.). Co se týče výkladu
jednotlivých znaků, zabývá se jimi právní teorie i soudní praxe. Nejvyšší soud se
k silnému rozrušení vyjádřil takto: „…silné rozrušení je duševní stav, v němž pachatel
jak vnitřně, tak zpravidla i navenek vykazuje značné emoční vzrušení či neklid, které
ovlivňují jeho další jednání a projevují se v průběhu činu, a to bez ohledu na okolnost,
zda se na takovém rozrušení podílí též nervová labilita či přímo duševní porucha
pachatele (tzv. psychická predispozice), anebo jestli je příčinou silného rozrušení pouze
vlastní strach, úlek, zmatek nebo jiné omluvitelné hnutí mysli pachatele. Strach, úlek
nebo zmatek pachatele se podřazují pod obecný pojem tzv. omluvitelných hnutí mysli,
která pocházejí z polehčujících a pochopitelných duševních stavů pachatele. Tato
omluvitelná hnutí mysli mohou navazovat jen na podněty mimořádné intenzity a
závažnosti, protože musí vyvolat silné rozrušení pachatele (např. u strachu půjde o
vystupňovanou obavu o život vlastní nebo o život blízkých osob, popřípadě o jinou
vážnou újmu na zdraví). Nejedná se o pouhé silnější emoce, ale o emotivní prožitky
vystupňované, které sice nutně neovlivňují příčetnost, ale vedou ke značnému zúžení
vědomí pachatele a k oslabení jeho zábran. K tomu, aby se mohlo jednat o stav silného
rozrušení pachatele trestného činu zabití ve smyslu § 141 odst. 1 tr. zákoníku, tedy musí
být nějaký mimořádně intenzivní podnět, který by jej mohl vyvolat.“169 I z tohoto
výkladu je zřejmé, že soudy přistupují k trestnému činu zabití spíše zdrženlivě,
v podstatě o silném rozrušení hovoří jako o určitém výjimečném stavu. Už jen ze
zmínky, že „nutně neovlivňuje příčetnost“ lze vyvodit, že jde o stav, který má
s nepříčetností, respektive sníženou příčetností určité společné znaky. Zúžení vědomí
pachatele a oslabení zábran si vykládám tak, že pachateli se usmrcení jiného v dané
stresové situaci jevilo jako jediné možné řešení. Situace tak podle mého může
v některých případech dojít až tak daleko, že soud bude posuzovat, zda vůbec pachatel
mohl ovládnout své jednání, tudíž zda ho lze vůbec uznat za trestně odpovědného.
Pachatel v tomto případě v důsledku mimořádných, silných okolností ztrácí schopnost
racionální volby. Silné rozrušení je zpravidla stav krátkodobý, v některých případech
však může jít i o stav trvající delší dobu, lze pak hovořit o protahovaném či chronickém
afektu (např. dlouhodobý stres, existenční tíseň, silný, dlouhodobý žal apod.)170 Zřejmě
nelze zcela jasně předem či vyčerpávajícím způsobem vymezit, jaké případy sem budou
spadat. Život nabízí rozličné situace za různých okolností, z nichž některé si zaslouží
169
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mírnější postih vzhledem k určité lidské pochopitelnosti takové jednání, jiné naopak ne
(již z letmého nahlédnutí do judikatury je zřejmé, že pachatelé vražd se pokouší své
jednání před soudem ospravedlnit a právně kvalifikovat často právě jako zabití). Teorie
i praxe však zdůrazňují, že není možné privilegovat pachatele, který se do
zmíněných vypjatých situací dostal svým protiprávním jednáním.
Omluvitelná hnutí mysli obecně lze označit za nelibé emotivní reakce na významný
vnější podnět v podobě útoku, nebezpečí či jiného ohrožení, často doprovázený
neurovegetativními projevy171 (s tím, že musí být mimořádné, vysoké intenzity, jak je
popsáno výše). Strachem rozumíme nelibou emoci zpravidla dlouhodobějšího
charakteru spočívající v obavě ze závažné újmy (pachatel usmrtí vyděrače, který
vyhrožuje, že ublíží jeho dítěti, pokud nesplatí dluh).172 Vzhledem k významu objektu
trestného činu zabití však bude muset jít o strach z velice závažné újmy (z obavy o
vlastní život či život jiných osob, z vážné újmy na zdraví nebo jiné bezprostředně
hrozící těžké újmy).173 Úlek se strachu podobá, je však okamžitou reakcí na určitý
podnět (žena zastřelí exhibicionistu, který se před ní v noci odhalí). Zmatkem může být
situace, kdy pachatel v určité zátěžové situaci z různých důvodů nebo schopen takovou
situaci racionálně vyhodnotit a přistoupit k jejímu řešení v souladu se zákonem
(rozespalý hlídač zastřelí opilce bušícího na okno vrátnice).174 Úlek a zmatek lze označit
za zkratovité, ukvapené, zbrklé reakce.175 Mám však za to, že nesmí jít o takové reakce,
které nejsou jednáním ve smyslu trestního práva, zejména zde mám na mysli pohyby
reflexivní – tedy případy, při kterých by chyběla vůle pachatele.176 K charakteru
omluvitelných hnutí mysli se vyjadřuje i judikatura: „Naproti tomu při posuzování
otázky, zda pachatel jednal ve stavu silného rozrušení, není vyloučeno vyvozovat tento
stav ze souhrnu více dílčích vlivů, jejichž společným znakem je omluvitelné hnutí mysli.
To znamená, že působí-li na jednání pachatele zároveň strach, úlek a zmatek, případně
i jiné omluvitelné hnutí mysli, a není-li žádná z těchto okolností dána sama o sobě
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v míře odpovídající zákonnému znaku „silné“ rozrušení, pak nelze vyloučit, že tento
znak bude naplněn až souhrnem více dílčích forem omluvitelného hnutí mysli. Souhrn je
tu totiž tvořen dílčími činiteli, jejichž společným kvalitativním rysem je hnutí mysli.
Proto lze připustit, že výsledná míra jejich vlivu může být souhrnem míry vlivu každého
z nich.“177
Zároveň při takových zkratovitých jednáních je nutné mít na mysli, že mj. musí být
pachatel alespoň srozuměn s následkem, aby byla naplněna subjektivní stránka.
Některé případy toho, co je či není silným rozrušením, řeší judikatura. Za silné
rozrušení, které je omluvitelným hnutím mysli ve smyslu § 141 odst. 1 TZ trestného
činu zabití, nelze považovat rozrušení pachatele vyvolané jeho hněvem a vztekem (např.
v důsledku nadměrného hluku oslavujících osob) ve spojení s vlivem alkoholických
nápojů, které požil.178 V tomto případě pachatel zaútočil na poškozené proto, že byl
opilý a rušil ho hluk ze zahradní oslavy, kvůli čemuž nemohl usnout. Pachatel se bránil
špatným psychickým stavem, v jehož důsledku údajně chtěl spáchat sebevraždu. To
nebylo prokázáno (pachatel si „pouze“ nemohl najít práci, jiné důvody nebyly
shledány). I tak by bylo dle mého názoru minimálně sporné, zda pachateli se
sebevražednými tendencemi svědčí privilegující důvodu trestného činu zabití, pokud by
jiného úmyslně usmrtil (aniž by o to žádal, k případům vzájemných sebevražd viz níže).
Silné rozrušení, jak ho chápe skutková podstata trestného činu zabití, nutno považovat
primárně za právní kategorii, nikoliv medicínskou. Je tedy třeba, aby silné rozrušení
souviselo s usmrcením jiného. To podle mého nelze bez dalšího ze sebevražedných
tendencí vyvodit.179 Provedené důkazy nicméně nenasvědčovaly tomu, že by pachatel
177
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opakovat tento pokus.“; v daném případě obviněný zavolal policii až s delším odstupem po poradě
s otcem a kamarádem, mezitím však poškozeného již ošetřovali přivolaní lékaři, pachatel nedokonal
trestný čin, protože utekl (v okolí byli bdící osoby, které jeden z poškozených navíc volal na pomoc)
179
K tomu i novější judikatura – usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 13. 7. 2016 sp. zn. 7 Tdo
881/2016: „I když lze připustit, že obviněný jednal v silném rozrušení, není možné pominout, že tento stav
nebyl vyvolán žádným vnějším podnětem nějaké výjimečné závažnosti a intenzity, ale vyplýval z osobních
vlastností obviněného. Podstatou věci je to, že obviněný sám vyvolal incident, jehož další průběh
a konečné vyústění nedokázal kontrolovat tak, aby nepřekročil rámec běžné rozmíšky s bývalou
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skutečně jednal v důsledku sebevražedných tendencí. Za příčiny útoku lze tedy
považovat opilost a otrávenost z hluku ze zahradní oslavy, což jsou jen těžko důvody
pro zvýhodnění pachatele. Hořák se na druhé straně domnívá, že extrémní případy
hluku (trvalé, hrubé, intenzivní rušení odpočinku) by mohly být důvodem určité lidské
pochopitelnosti takového jednání pachatele, který usmrtil vyrušující poškozené. Své
tvrzení opírá o aplikaci obdobné právní úpravy v Západní Evropě, která jako
afektdelikty hodnotí i stenické afekty vyvolané silným lidsky pochopitelným hněvem
(osobně bych ovšem takové případy extrémního vyrušování hodnotil spíše jako
předchozí zavrženíhodné jednání poškozeného).
Rozrušení vyvolané hněvem nebo vztekem jen na základě předchozího vlastního
jednání sexuálně deviantního pachatele, které je mu nepříjemné (pachatel se po
pohlavním aktu s poškozenou cítil v depresi, protože si vyčítal způsob svého chování),
nelze podřadit pod pojem silné rozrušení ve smyslu § 141 odst. 1 TZ.180 Pachatel
v tomto případě trpěl nejspíše i chorobnou nadměrnou sexuální potřebou, která zde
nicméně neměla vliv na usmrcení poškozené. Obviněný uvedl, že po pohlavním aktu se
cítil v depresi a vyčítal si způsob svého chování. Byť mohl být svým vlastním chováním
rozrušen, nelze podřadit takové jednání pod trestný čin zabití (naopak, lze z takového
jednání usuzovat neúctu k lidskému životu).
Další judikát řešil, zda může být omluvitelným hnutím mysli žárlivost. Je zde řečeno:
„Vzhledem k tomu, že obviněný při znaleckém zkoumání opakovaně popisoval erotickou
fascinaci poškozeným, a předmětný konflikt vznikl, když bránil poškozenému v odchodu
za kamarádkou, lze i v souladu s vyjádřením znalkyně připustit, že rozrušení obviněného
pramenilo z jeho žárlivosti vůči osobě poškozeného. V zásadě sice nelze vyloučit
možnost, aby zákonem předvídaný stav „omluvitelného hnutí mysli“ vyplýval z natolik
silné emoční vazby mezi pachatelem a jeho obětí, že by důvodem fyzického napadení
mohla být i žárlivost.“181 Soud tedy žárlivost jako omluvitelné hnutí mysli automaticky
nevylučuje, vymezil zde však některé atributy. Mezi pachatelem a poškozeným musí
existovat úzké, vzájemné, dlouhodobé, prokazatelné (manželstvím, partnerským
soužitím) pouto, které může v důsledku žárlivosti vést až k napadení milované osoby;
pokud tedy v daném případě šlo o jednostrannou náklonost pachatele k poškozenému,
nemůže mu žárlivost jako omluvitelné hnutí mysli svědčit. Pachatel zde navíc
manželkou odehrávající se jen ve verbální rovině. Za tohoto stavu je vyloučen závěr, že silné rozrušení
obviněného vyplývalo z „omluvitelného hnutí mysli“.“
180
Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 28. 3. 2012 sp. zn. 5 Tdo 168/2012
181
Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 5. 9. 2012 sp. zn. 5 Tdo 932/2012
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argumentoval tím, že byl silně rozrušen v důsledku toho, že ho poškozený udeřil do
hlavy, přičemž celé situace mu přišla stresová a rozrušující. Tato tvrzení soud odmítl
s tím, že poškozený pachatele sice udeřil, avšak šlo spíše o políček, kterým se
poškozený snažil vyhnout konfliktu a zklidnit pachatele. Navíc k tomuto došlo o dvě
hodiny dříve a šlo o jednorázovou záležitost, pachatel tak měl možnost se uklidnit.
Takové jednání nelze hodnotit ani jako předchozí zavrženíhodné jednání poškozeného,
ani jako exces z nutné obrany (nehledě na nízkou intenzitu a závažnost). Za hlavní
příčinu útoku soud považoval žárlivost pachatele na to, že poškozený „šel ven
s kamarádkou“. V žádné ze jmenovaných variant pachateli nesvědčil privilegující
subjektivní stav trestného činu zabití.
Je vyloučeno hovořit o omluvitelném hnutí mysli u pachatele, který zaútočí na
zakročujícího policistu při útěku po spáchání jiného trestného činu, a to i v případě, že
by pachatel byl skutečně silně rozrušen (např. z důvodu strachu ze ztráty osobní
svobody, úleku po oprávněném použití zbraně policistou apod.).182 Vycházíme zde z
toho, že omluvitelná hnutí mysli pochází z polehčujících a (lidsky, společensky) do
určité míry pochopitelných duševních stavů pachatele. Je tedy nepřípustné privilegovat
pachatele, který se do silného rozrušení dostane svým předchozím protiprávním
jednáním (zde naopak připadá v úvahu přísnější potrestání vzhledem k postavení
policisty jako úřední osoby).
Dále problém nastává při posuzování silného rozrušení, jde-li o omluvitelná hnutí mysli
související s majetkem. Jednak se bude požadovat, aby byl majetek dotčen mimořádně
závažným způsobem (např. ožebračení, ztráta domova, citelné zhoršení životní úrovně,
pád do chudoby či značné sociální nejistoty, úmyslné zdemolování vybavení
domácnosti, úmyslné zničení mimořádně cenného uměleckého díla, utýrání zvířete
apod.183), jednak dle mého zásadně půjde (když už takto budeme jednání pachatele
zvýhodňovat, tedy dovodíme-li některý z privilegujících znaků) o případ předchozího
zavrženíhodného jednání poškozeného. K tomu se vyjadřoval i Nejvyšší soud: „K tomu,
aby se mohlo jednat o stav silného rozrušení pachatele trestného činu zabití ve smyslu §
141 odst. 1 tr. zákoníku, tedy musí být nějaký mimořádně intenzivní podnět, který by jej
mohl vyvolat. Takovým podnětem pak zásadně nebude krádež majetku pachatele, byť k
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Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 30. 9. 2011 sp. zn. 6 Tdo 1063/2011
HOŘÁK, Jaromír. Vražda a zabití v novém trestním zákoníku. Bulletin advokacie 10/2009., s. 53
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ní v minulosti mohlo dojít již vícekrát, pokud navíc ani není zřejmé, kdo se dopouštěl
předchozích krádeží.“184
Nejvyšší soud však už řešil případ, v rámci kterého se pachatel snažil usmrtit
poškozeného, neboť mu místo slíbených 17 000 Kč dodal pouze 7 000 Kč. Pachatel se
snažil argumentovat silným rozrušením spočívajícím ve špatné životní situaci.
Popsaného jednání se dopustil spíše ve zlobném afektu pramenícího z jeho nevyrovnané
osobnosti a nedostatku sebekontroly. Jednání poškozeného lze mít sice za nekorektní,
avšak nikoliv takového charakteru, aby bylo možné útok pachatele privilegovat. Navíc
se poškozený zjevně snažil alespoň část dluhu uhradit, přičemž pachatel zároveň odmítl
7 000 Kč převzít a radši na poškozeného zaútočil. Dle soudu tak nemohla být životní
situace poškozeného tak špatná, pokud si může mj. dovolit odmítnout částku 7 000 Kč.
Sporné je, zda sem můžeme podřadit případy vzájemných usmrcení osob, které chtějí
spáchat sebevraždu. Mám za to, že musíme trestný čin zabití vykládat spíše formálně,
aby nedocházelo k jeho zneužívání nadměrným privilegováním pachatelů. Je tedy
nutné, aby oba/všichni takoví „sebevrazi“ byli skutečně silně rozrušení z určitého
omluvitelného hnutí mysli. Starší judikatura185 ještě před nabytím účinnosti současného
trestního zákoníku takový případ kvalifikovala jako vraždu (v zásadě ani jinak nemohla)
s tím, že soud zpravidla mimořádně snížil trest pod dolní hranici trestní sazby. Zohlednil
přitom, že nebezpečnost takového činu pro společnost byla vzhledem k okolnostem
nízká, zároveň však vzal v potaz, že stále jsou taková jednání útokem proti lidskému
životu, tvořící jednu z nejvýznamnějších chráněných hodnot v našem právním řádu
vůbec. Je tedy otázkou, zda pod trestný čin zabití nepodřazovat i takové typy usmrcení,
máme-li alespoň částečně tuto možnost. Chráněný objekt vraždy a zabití je stejný,
přičemž zabití má vyjadřovat, že spáchaný trestný čin je pro společnost méně
nebezpečný. Navíc, jak zmiňuji výše, zabití zbavuje pachatele stigmatu vraha.
Sebevražda není trestná a ve zmíněných případech tak jde primárně o to, že poškození
chtějí skoncovat se životem a bojí se tak učinit sami. Myslím si, že takové případy lze
kvalifikovat jako zabití. Je třeba ovšem dbát na to, aby došlo k pečlivému přezkoumání
věci186 (aby byl úmysl všech zúčastněných zřejmý a aby tak nedošlo k zneužití takové
184

Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 25. 8. 2010 sp. zn. 7 Tdo 793/2010
Rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 17. 7. 1996 sp. zn. 8 To 25/1996
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Jako zcela opačný případ srov. např. Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. ledna 2015, sp. zn. 8 Tdo
1576/2014: „Z hlediska trestní odpovědnosti pachatele za zločin vraždy podle § 140 odst. 1, příp. odst. 2
tr. zákoníku, není významné, že pachatel zvolil takový mechanismus usmrcení jiného, při kterém by
zahynul i on sám. Rozhodné je, že jeho úmyslem bylo způsobit smrt jinému, bez ohledu na to, že zvažoval
též vlastní usmrcení.“
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kvalifikace – viz citovaný judikát – pachatel i poškozená si aplikovali velké množství
inzulinu, podřezali si vzájemně žíly, přičemž pachatel poškozené přeřízl tepnu, ona
jemu způsobila pouze povrchové zranění; pachatel pak smrt poškozené na její prosbu
uspíšil bodnutím do hrudníku a poté pobodal sám sebe, smrti jeho samotného zabránily
na něm nezávislé okolnosti, odmítal zdravotní péči apod.). Navíc tedy bude třeba hledat
u „sebevrahů“ znak silného rozrušení.
K problematice euthanasie viz níže.

5.3.
Spáchání v důsledku předchozího zavrženíhodného
jednání poškozeného
Druhým privilegujícím subjektivním stavem je spáchání v důsledku předchozího
zavrženíhodného jednání poškozeného. Právní teorie tento stav považuje za zvláštní
pohnutku.187 Výklad tohoto znaku opět můžeme nalézt v judikatuře: „Pokud jde o
podmínku spočívající v předchozím zavrženíhodném jednání poškozeného, negativní
charakter tohoto provokujícího jednání poškozeného a jeho míra musí být v
odpovídajícím poměru ke značnému významu objektu skutkové podstaty zločinu zabití,
jímž je lidský život. Mělo by tedy jít o úmyslné jednání poškozeného, které je mimořádně
zlé, zraňující, ponižující nebo hrozící způsobením závažné újmy na právech. Přitom ve
smyslu § 141 odst. 1TrZ jde o takové předchozí zavrženíhodné jednání, jehož se dopustil
právě poškozený, který byl předmětem útoku pachatele trestného činu zabití, nikoli
někdo jiný nebo neznámý.“188 Ještě přesněji vymezuje předchozí zavrženíhodné jednání
poškozeného judikát k trestnému činu ublížení na zdraví z omluvitelné pohnutky dle §
146a TZ: „Za předchozí zavrženíhodné jednání poškozeného, které je jednou z
podmínek použití privilegované skutkové podstaty trestného činu ublížení na zdraví z
omluvitelné pohnutky podle § 146a odst. 1, 3 tr. zákoníku, se považuje takové jeho
jednání, které je v příkrém rozporu s morálkou a svědčí o morální zvrhlosti, bezcitnosti,
sobectví a neúctě poškozeného k ostatním osobám nebo společnosti. Spáchání činu v
důsledku předchozího zavrženíhodného jednání poškozeného předpokládá, že pachatel
na něj útočí v návaznosti na jeho předchozí zlé, zraňující, ponižující jednání nebo
jednání hrozící způsobením závažné újmy na právech a pod vlivem jeho zraňujícího,
ponižujícího či jinak negativně působícího účinku. Čin však není spáchán v důsledku
187
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předchozího zavrženíhodného jednání poškozeného, jestliže sice poškozený pachateli
způsobil příkoří (např. ho okradl), ale jediným cílem pachatele bylo následně se
poškozenému pomstít.“189 Teorie poskytuje příklady, co by mohlo být takovým
zavrženíhodným jednáním – zejména útoky proti fyzické integritě, týrání a psychické
ponižování, závažné útoky na lidskou svobodu a důstojnost (různé druhy šikany,
domácí násilí, útisk, sexuální útoky, závažné porušování domovní svobod, sousedský
teror, útoky hluboce zasahující čest, pověst pachatele – pomluvy naplňující znaky
trestného činu pomluvy, svévolné zveřejňování intimního obsahu apod.). Naopak sem
nelze podřadit běžné verbální útoky (nadávání, kritika190) či obvyklé fyzické rozepře
(facky, povalení na zem).191 Jak je nastíněno výše, nejsou zcela vyloučeny útoky
poškozeného proti majetku, avšak v tomto případě je třeba důkladně dbát na
proporcionalitu mezi útokem na majetku a objektem trestného činu zabití (zejména tedy
půjde o případy ožebračení, zpronevěru životních úspor apod.).192 Nicméně i zde platí,
že nelze předem přesně vymezit případy, které bude možné pod trestný čin zabití
podřadit (a naopak, nelze některý okruh společenských vztahů zcela vyloučit). Je třeba
trvat na tom, aby mezi předchozím zavrženíhodným jednáním poškozeného a jednáním
pachatele byla zachována jednoznačná, úzká a pevná příčinná souvislost takovým
způsobem, aby bylo zřejmé, že takové jednání poškozeného bylo výlučnou nebo
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Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 18. 12. 2012 sp. zn. 8 Tdo 1513/2012; pozn. – judikát je dle
mého názoru použitelný, neboť trestný čin dle § 146a TZ obsahuje stejné subjektivní stavy jako trestný
čin dle § 141 TZ; maximálně tak lze uvažovat, že pro účely trestného činu zabití bychom takové stavy
posuzovaly vzhledem k chráněnému objektu přísněji
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poškozená byla ve vlastním bytě vystavena v rámci probíhající hádky vulgární urážce ze strany matky
obviněného a že sotva bylo možné po poškozené chtít, aby něco takového snášela. Reakce poškozené je
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alespoň rozhodující příčinou jednání pachatele.193 Nelze privilegovat pachatele, který
reaguje na předchozí zavrženíhodné jednání poškozeného, které ovšem sám
vyprovokoval.194 Judikatura řešila už i případ, kdy by sice mohlo jít za jiných
okolností o předchozí zavrženíhodné jednání poškozeného, pachateli však
privilegující důvod nesvědčil pro oboustrannost takového jednání: „Z důkazů plyne,
že vzájemné verbální rozpory mezi obviněnou a poškozeným, v jejichž rámci docházelo
i k fyzickým napadením z obou stran, byly prakticky standardním režimem jejich soužití,
a že to byla naopak obviněná, kdo zpravidla incidenty vyvolával. Zavrženíhodné jednání
tudíž bylo obapolné, naprosto ne jednostranné, jak se snažila obviněná tvrdit. Proto ani
incident, k němuž došlo bezprostředně před odchodem poškozeného z bytu, v němž se do
té doby oba zdržovali, nemohl být ničím překvapivým či mimořádným, co by mohlo
obviněnou uvést do zvláštního psychického stavu, v němž by se činu dopustila.
Připomněl (státní zástupce Nejvyššího státního zastupitelství –

pozn. autora), že

poškozeného po odchodu z bytu pronásledovala, což by sotva učinila, pokud by se měla
nacházet v tak mimořádném duševním rozpoložení.“195
Dále se můžeme zabývat otázkou, jakého charakteru (z hlediska jednání po právu či
protiprávnosti) musí předchozí zavrženíhodné jednání poškozeného být. Pokud naplňuje
předchozí zavrženíhodné jednání poškozeného znaky trestného činu, přestupku nebo
jiného protiprávního jednání (a je-li zároveň naplněn některý z výše zmíněných
materiálních znaků, tzn. ne každý trestný čin můžeme považovat za natolik
zavrženíhodný, aby usmrcení jeho pachatele bylo proporcionální ke zmaření lidského
života196), zde rozpaky nenastávají. Jak ovšem vyřešíme případ, kdy poškozený využívá
mezeru v zákoně nebo zkrátka nejedná protiprávně? Výše citovaná judikatura
nevyžaduje, aby takové jednání bylo protiprávní. Stejně tak ani výkladem ustanovení §
141 TZ toto jednoznačně nevyvodíme. Vycházíme-li ze staré poučky, že právo je
minimem morálky (což nemusí platit vždy, neboť právo může být morálně indiferentní,
avšak dle mého poučka pro trestní právo platí typicky) a z výše zmíněných názorů
Nejvyššího soudu, lze říci, že nemorální zavrženíhodná jednání poškozeného, která
nejsou nutně protiprávní, mohou být důvodem pro privilegování pachatele. Takto
193
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se k tomu staví též Hořák: „S tím souvisí i skutečnost, že předchozí zavrženíhodné
jednání poškozeného nemusí být nutně trestným činem nebo přestupkem ve smyslu
příslušných zákonů. Např. poškozený důvěřivého pachatele zruinuje finančními
machinacemi, které pro mezery v právu nejsou trestně postižitelné. Svede jeho potomka
staršího 18ti let k účinkování v pornografii, atd.“197 Zejména druhý jmenovaný příklad
stojí za zmínku, neboť takové jednání nelze mít za protiprávní (účinkuje-li takový
potomek v pornografii dobrovolně), avšak lze ho mít za nemorální a rodič ho může cítit
jako skutečně silně zavrženíhodné. V jiné literatuře jsem o této problematice pojednání
nenalezl (na rozdíl od silného rozrušení, u kterého dle Šámala nelze podřadit věc pod
zabití tam, kde poškozený jednal po právu198). Výše zmíněnému výkladu odpovídá i
rozhodovací praxe (např. obviněný se pokusil usmrtit poškozeného, který svedl svého
synovce k souloži s manželkou obviněného).199 Stojí však za připomenutí, že soudy
vykládají

zejména

znak

předchozího

zavrženíhodného

jednání

poškozeného

restriktivně.200 Zpravidla tak v praxi za jednání poškozeného takového charakteru
budeme považovat jeho předchozí trestný čin, a to ještě ne každý. Za zmínku ovšem na
druhé straně stojí to, že útok pachatele může směřovat i proti poškozenému, jehož
předchozí zavrženíhodné jednání nesměřovalo přímo vůči němu, případně osobě
jemu blízké (např. pachatel vidí, jako poškozený bije starého člověka, obdobně třeba
v případech excesů z tzv. pomoci v nutné obraně).201
Předchozí zavrženíhodné jednání poškozeného se liší od silného rozrušení popsanému
výše mj. tím, že se od pachatele nevyžaduje, aby jednal v afektu.202 Jde tedy o
samostatný, nezávislý znak (což lze vyvodit i gramatickým výkladem ustanovení § 141
TZ, které mezi oběma popsanými subjektivními stavy obsahuje spojku „nebo“), který
můžu být přítomen zároveň se silným rozrušením, pachatel tak zároveň bude jednat
197
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v afektu (např. syn ví, že jeho otec dlouhodobě týrá matku, je svědkem obzvlášť
surového útoku, v rozrušení otce usmrtí – mohou mu tak svědčit oba zvláštní
subjektivní stavy), může jít však i o útok promyšlený, racionální (tedy s rozmyslem
nebo i po předchozím uvážení). Takové pojetí se jeví jako logické, neboť usmrcení
poškozeného může být reakcí na jeho jednání jednorázové, ale i na jednání
dlouhodobého charakteru (např. dlouhodobé sexuální zneužívání); v takových případech
tak lze předpokládat, že si pachatel usmrcení poškozeného plánoval delší dobu. Z tohoto
důvodu je zabití privilegovaným trestným činem jak k § 140 odst. 1, tak odst. 2 TZ.
Delší časový odstup od příkoří spáchaného poškozeným nicméně může znamenat, že
jednání pachatele jako zabití již kvalifikovat nebudeme, obzvlášť pokud usmrtí
poškozeného po takové delší době pouze v úmyslu se mu pomstít.203

5.4.

Okolnosti podmiňující použití vyšší trestní sazby

Výčet okolností podmiňujících použití vyšší trestní sazby je v případě trestného činu
zabití podstatně užší. Odstavec 2 § 141 TZ říká, že na pět až patnáct let bude potrestán
pachatel, který spáchá čin uvedený v odstavci 1 na dvou nebo více osobách, na těhotné
ženě nebo na dítěti mladším patnácti let. Tento přístup lze mít za správný, neboť
nedává valný smysl, abychom pachatele na jedné straně privilegovali a na straně druhé
postihovali přísněji prostřednictvím kvalifikované skutkové podstaty tohoto trestného
činu. Důvodová zpráva pak dále uvádí, že se přísněji postihují takové případy, u nichž
lze předpokládat, že se budou v praxi vyskytovat. Zákonodárce tak v odstavci 2.
vyjmenoval dvě z typicky v trestném zákoníku chráněných skupin osob (těhotné ženy a
děti mladší patnácti let) a postihl případy, v jejichž rámci pachatel usmrtí více osob.
K výkladům těchto pojmů viz výše u kvalifikované skutkové podstaty vraždy. Odstavec
2 se vztahuje k celému odstavci 1, tudíž jde o okolnosti podmiňující použití vyšší trestní
sazby ve vztahu ke spáchání v silném rozrušení způsobeném omluvitelným hnutím
mysli i ve vztahu ke spáchání v důsledku předchozího zavrženíhodného jednání
poškozeného. V případě silného rozrušení takové případy rozpaky nebudí. U
předchozího zavrženíhodného jednání poškozeného však může být dle mého názoru
zajímavé posouzení v případě usmrcení dítěte mladšího patnácti let. Formálně vzato
zcela jistě může být privilegováno i usmrcení dítěte, které jednalo takovým způsobem.
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Nicméně, již výše jsem uvedl, že zejména případy předchozího zavrženíhodného
jednání poškozeného soudy mají vykládat spíše restriktivně. Společnost je navíc vůči
trestným činům spáchaných na dětech (a to i daleko mírnějších, než je zbavení jejich
života) nesmírně citlivá. Navíc i jako pachatelé či útočníci mají děti v našem trestním
právu specifické postavení. Ponechme nyní stranou zvláštní úpravu v zákoně č.
218/2003 Sb. (tzv. zákon o soudnictví ve věcech mládeže). Teorie hovoří o určité
zvláštnosti i v případě nutné obrany. Výjimkou z obecného pravidla, že u nutné obrany
se nevyžaduje subsidiarita (tedy např. se nejdříve pokusit před útokem utéct), jsou právě
případy útoky dětí. Pokud útočí děti (mimo jiné, jsou sem řazeny též útoky osob
nepříčetných, nikoliv však v důsledku aplikace návykových látek), bude zpravidla
nejdříve třeba se útoku pokusit vyhnout204 (to ovšem neznamená, že by nutnou obranu
vůči dítěti i mladšímu patnácti let nebylo nutné užít). Nejde sice o zcela srovnatelné
případy (navíc by aplikace tohoto pravidla byla v podstatě analogií v neprospěch
pachatele), ovšem výše zmíněné argumenty by rozhodovací činnost prakticky mohly
ovlivnit tak, že takové spojení odstavců 1 a 2 § 141 TZ bude spíše výjimkou. Nehledě
na to, že případy tak zavrženíhodných jednání dětí mladších patnácti let, aby usmrcení
poškozeného bylo do určité míry lidsky pochopitelné, zřejmě nebudou ani kvantitativně
moc obvyklé.

5.5.

Krátce k vývojovým stádiím trestného činu zabití

Byť je trestný čin zabití již v základní skutkové podstatě zvlášť závažným zločinem,
jeho příprava není trestná (chybí podmínka, že takto musí výslovně stanovit daná
skutková podstata, viz § 20 odst. 1 TZ). Příprava by navíc zřejmě připadala v úvahu jen
u zabití spáchaných v důsledku předchozího zavrženíhodného jednání poškozeného.
Důvodová zpráva k trestnímu zákoníku se o absenci trestnosti přípravy zabití
nezmiňuje, můžeme však předpokládat, že zákonodárce neměl přípravu zabití za
dostatečně společensky závažnou. Jako významný důsledek lze zmínit, že nijak
nemůžeme postihnout účastníky (zejména organizátora, návodce), pokud se trestný čin
nedostane alespoň do stádia pokusu (viz § 24 TZ; na úskalí ohledně aplikace účastenství
u trestného činu zabití poukazuji výše).
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Pokus naopak jako obecné vývojové stádium trestné činnosti pro úmyslné trestné činy
je možný. Platí zde přiměřeně to, co v případě pokusů vražd (viz výše).

6. Euthanasie – úvaha de lege ferenda
Předně bych na tomto místě rád předestřel, že cílem této kapitoly rozhodně není téma
euthanasie podrobně rozebrat. Problematika euthanasie tvoří téma jednak obsáhlé,
jednak mimořádně složité. Rozpravu zde nevedeme jen v rovině právní, ale i v rovině
filozofické, lékařské, náboženské apod., přičemž ve všech těchto rovinách lze najít
argumenty pro i proti.205 Mým cílem je tuto problematiku pouze nastínit a poté se
pozastavit u úskalí kvalifikace euthanasie jako trestného činu, případně u toho, jak jinak
takové případy můžeme posuzovat, tedy jinými slovy se zde chci zabývat hlavně
vztahem euthanasie a diferenciace úmyslných usmrcení.
Problém nastává již při definici euthanasie. Tento výraz pocházející z řečtiny můžeme
přeložit jako „dobrá smrt“ (ve smyslu milosrdná). Kratochvíl euthanasií rozumí: „…
takové ukončení nezachranitelného života, které je motivováno snahou poskytnout
pomoc umírajícímu, tj. soucitem s ním, jež se děje na žádost či se souhlasem trpícího,
humánními prostředky a za předpokladu, že likvidace nesnesitelných útrap převáží
újmu, plynoucí z předčasného ukončení života.“206 Sám ovšem uznává, že univerzálně
platnou definici lze najít jen těžko. Větší problém nastává však spíše v tom, jaké
případy jako euthanasii vůbec označovat. Tradičně se rozlišuje euthanasie pasivní,
aktivní a nepřímá.207
Pasivní euthanasií rozumíme cílené zřeknutí se či odmítnutí léčby ze strany pacienta,
případně nezahájení nebo přerušení potřebné léčby.208 Aktivní euthanasie spočívá
v určitém volním jednání osoby odlišné od pacienta, vedoucí k ukončení života trpícího
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pacienta na jeho žádost.209 Lze tedy říci, že jde o přímé usmrcení ze soucitu. Bezesporu
sem lze řadit tzv. voluntární aktivní euthanasii, tedy usmrcení na žádost pacienta.
Spornější už je, zda sem řadit involuntární aktivní euthanasii (např. doktor usmrtí
pacienta v kómatu ze soucitu, aniž ten by o to žádal). Stejně tak není často za euthanasii
považována nepřímá euthanasie (tedy případ, kdy lékař zkracuje lidský život léčbou,
např. podáváním léků proti bolesti, přičemž toto je vedlejším negativním projevem
léčby210).
Pasivní euthanasie je za určitých okolností přípustná. Vycházíme z toho, že pacient má
právo rozhodovat o svém životě, právo nebýt léčen tak tudíž převažuje nad povinností
lékařů léčit (a to i v případech, že takový postup je v rozporu s morálním přesvědčením
lékaře o možnosti zachránit pacienta211). Tuto možnost připouští i Etický kodex České
lékařské komory.212 S tímto souvisí problematika tzv. informovaného souhlasu (tedy za
jakých podmínek je možné pacienta léčit jen s jeho souhlasem a za jakých podmínek ho
lze léčit i bez jeho souhlasu či dokonce proti jeho vůli, k tomu viz § 34 zákona č.
372/2011 Sb., tzv. zákona o zdravotních službách). Nově do zákona přibyl i institut tzv.
dříve vysloveného přání. Mám za to, že jde o jinak nazvaný institut living will, o jehož
zavedení někteří autoři v minulosti hovořili.213 Právní úpravu nalezneme v § 36 zákona
o zdravotních službách. Smysl nám vysvětluje hned odstavec 1 tohoto ustanovení:
„Pacient může pro případ, kdy by se dostal do takového zdravotního stavu, ve kterém
nebude schopen vyslovit souhlas nebo nesouhlas s poskytnutím zdravotních služeb a
způsobem jejich poskytnutí, tento souhlas nebo nesouhlas předem vyslovit.“214
Domnívám se, že dříve vyslovené přání se zcela nekryje s tzv. do not resuscitate (tedy
případem, kdy pacient předem vysloví přání, aby nebyly obnovovány jeho životní
funkce, pokud ustanou). Dříve vyslovené přání se aplikuje na širší okruh případů léčeb
či zákroků, a to běžných, ale i takových, které mohou zachránit život. Je ovšem třeba
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dodat, že se jedná o institut nový, představující značná úskalí. Ponechme stranou
formální náležitosti. 215 Sporné otázky vyplývají již ze samotného znění § 36 zákona o
zdravotních službách (např. formulace „brát zřetel na dříve vyslovené přání pacienta“,
dále případy, kdy není třeba dříve vyslovené přání respektovat, zejména písm. d)
v odstavci 5. dost možná bude v některých případech činit potíže, nebo že se institut
nevztahuje na nezletilé pacienty nebo pacienty s omezenou svéprávností – vyvstává zde
otázka rovnosti na straně jedné nebo naopak, pokud by se na ně vztahoval, kdo by měl
takové přání vyslovovat na straně druhé216). Teprve praxe ukáže, jak se institut dříve
vysloveného přání uchytí. Otázkou též zůstává, jak se k němu budou stavět lékaři,
zejména v případě pochybností, zda určitá situace spadá pod dříve vyslovené přání či
nikoliv. Myslím si, že budou preferovat léčbu s případnou sankcí hrozící za porušení
dříve vysloveného přání, než neléčit a riskovat i trestněprávní odpovědnost (nehledě na
lékařovo morální přesvědčení pacienta spíše léčit, pokud je to možné). Pokud mám
krátce shrnout pojednání o právní povaze tzv. pasivní euthanasie, za splnění
stanovených podmínek není trestným činem, není dokonce ani protiprávní a může
odpovídat i Etickému kodexu České lékařské komory (lze ho pak považovat i za etické).
Bohatší možnost právní kvalifikace nabízí aktivní euthanasie. Předně považuji za nutné
konstatovat, že trestní zákoník nezná žádnou skutkovou podstatu, která by přímo
směřovala na takové případy a privilegovala je. Přitom se vcelku dlouho předpokládalo,
že taková skutková podstata v novém trestním zákoníku obsažena bude. Osnova
trestního zákoníku z roku 2006 znala skutkovou podstatu tzv. usmrcení na žádost.
Navrhovaný § 115 měl znít takto: „Kdo ze soucitu usmrtí nevyléčitelně nemocnou
osobu, která trpí somatickou nemocí, na její vážně míněnou a naléhavou žádost, bude
potrestán odnětím svobody až na šest let.“ Odstavec 2. pak měl být pouze výkladovým
ustanovením.217 Navrhovaná skutková podstata se tak vztahovala pouze na voluntární
aktivní euthanasii, a navíc by postihovala jen relativně úzký okruh případů. Předně by
215
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takto bylo možné privilegovat usmrcení osob trpících závažnými a nevyléčitelnými
somatickými onemocněními (tedy onemocněními postihující tělo, funkci či strukturu
tělesných orgánů). Nespadaly by sem tudíž žádosti psychicky nemocných (nehledě na
to, že dle výše zmíněného výkladového ustanovení by dost často takoví nemocní
nemohli ani žádost učinit). Návrh tohoto trestného čin byl kritizován, zejména kvůli
vázání na svéprávnost. Navrhovalo se pozměnit jeho znění tak, aby takovou žádost
mohl učinit i nesvéprávný (vyřešil by se tak např. případ, kdy by takto mohl žádat
nevyléčitelně tělesně nemocný, který zároveň trpí duševní poruchou, v důsledku čehož
byl omezen na svéprávnosti).218 Zmíněná diskuze se nicméně nakonec ukázala býti
bezpředmětnou, neboť usmrcení na žádost se jako nová privilegovaná skutková podstata
úmyslného usmrcení do trestního zákoníku nedostala. Převážil názor, že danou
problematiku je možné řešit i jinak, zejména zavedením jiných právních institutů (living
will, resp. u nás nakonec dříve vysloveného přání, poskytováním tzv. paliativní léčby
atd.).219 Je na místě zdůraznit, že pokud by zmíněné ustanovení bylo přijato, jednalo by
se o trestný čin a jeho pachatel by tedy byl potrestán. Za hlavní důvod nepřijetí této
skutkové podstaty považuji tudíž spíše citlivost společnost na problematiku euthanasie a
obavy odpůrců z toho, že by mělo jít o mezikrok k zakotvení beztrestnosti aktivní
euthanasie.
Musíme tudíž užít jinou právní kvalifikaci. Někteří autoři se opatrně dotýkají usmrcení
jiného ze soucitu kvalifikované jako krajní nouze. Kratochvíl má za to, že ve zcela
výjimečných případech, kdy nepřipadá v úvahu úleva ani prostřednictvím paliativní
péče, přičemž kvalita života nemocného je natolik špatná, že není slučitelná s lidskou
důstojností, by mohla být kvalifikace takového jednání v krajní nouzi i eticky
přípustnou.220 Jiní autoři se k takovému pojetí staví naopak kriticky. Poukazují zejména
na úskalí toho, že by někdo měl hodnotit kvalitu lidského života a v podstatě zvážit, zda
zájem na jeho ukončení převáží nad jeho zachováním.221 S tímto názorem lze souhlasit.
Domnívám se, že kvalifikovat taková jednání jako jednání za okolností vylučujících
protiprávnost, není správná cesta. Lze též připomenout, že v tomto případě nelze užít
218
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ani jinou okolnost vylučující protiprávnost, a to svolení poškozeného. Toto přímo plyne
z odstavce 3 § 30 TZ: „S výjimkou případů svolení k lékařským zákrokům, které jsou v
době činu v souladu s právním řádem a poznatky lékařské vědy a praxe, nelze za svolení
podle odstavce 1 považovat souhlas k ublížení na zdraví nebo usmrcení.“
V zásadě nám tedy zbude pouze možnost aktivní euthanasii kvalifikovat jako některý
z trestných činů proti životu, které v současnosti zná trestní zákoník; v úvahu připadají
trestné činy vraždy a zabití. Kvalifikovat čin jako zabití nám v podstatě nic nebrání.
Různí autoři se shodují, že mezi omluvitelná hnutí mysli lze řadit soucit (tedy usmrcení
poškozeného z útrpnosti).222 Hořák uvádí i hypotetické příklady, kdy by bylo možné
jednání pachatele kvalifikovat jako zabití – např. manžel usmrtí nevyléčitelně
nemocnou manželku, která dostane nesnesitelný záchvat křečí a bolestí a prosí manžela
o usmrcení, policista při zásahu utrpí strašlivé zranění, trvale neslučitelné se životem,
působící zmrzačení či znetvoření, jeho kolega a blízký přítel ho v silném rozrušení
způsobeném soucitem usmrtí.223 Připomíná též případ ze švýcarského práva, kde soud
privilegoval stárnoucí rodiče těžce postiženého dítěte, kteří ho usmrtili ze strachu, že po
jejich vlastní smrti se o něj nebude mít kdo postarat.224 Největší problém spatřuji v tom,
že skutečně musí být přítomen znak silného rozrušení a i pro tyto případy ho bude
zřejmě třeba vykládat tak, jak je uvedeno výše.225 Z toho důvodu se domnívám, že takto
budeme privilegovat hlavně osoby poškozenému blízké (rodina, partner, blízcí přátelé
apod.), kteří spíše budou reagovat emotivně, v afektu, v silném rozrušení. Je ovšem
otázkou, zda lékař, který je třeba při své práci zvyklý sledovat lidskou bolest a který
usmrtí poškozeného veden soucitem, s určitou rozvahou, promyšleným způsobem (tedy
nikoliv v silném rozrušení), naplní znaky skutkové podstaty zabití. Může se stát, že
zkrátka nebude možné kvůli formálnímu nenaplnění znaků skutkové podstaty takového
lékaře privilegovat, byť se v důsledku jeho záměr neliší od pomyslného příbuzného,
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který by v silném rozrušení způsobeném soucitem poškozeného usmrtil (lze dokonce
předpokládat, že usmrcení ze strany lékaře by proběhlo humánnějším způsobem).
Myslím si, že trestný čin zabití zkrátka neslouží primárně k privilegování pachatelů,
kteří usmrtili poškozeného ze soucitu. Jednání pachatele tak často budeme muset
kvalifikovat jako vraždu. Lze argumentovat, že trestní zákoník umožňuje mimořádné
snížení trestu odnětí svobody pod dolní hranici trestní sazby, což by zde zřejmě šlo
využít (a dle znění § 58 TZ tak snížit trest za spáchání vraždy až na 3 roky, respektive 5
let, tudíž uložit trest rovnající se či odpovídající trestu za zabití), Fremr se dokonce
domnívá, že i zde by bylo možné užít ve zcela krajních případech subsidiaritu trestné
represe226 (srov. § 12 odst. 2 TZ). Pomineme-li tento krajní případ (pokud by se někdo
skutečně takovou právní kvalifikaci odvážil použít), pachatele potrestáme a
stigmatizujeme jako vraha. Opět se nabízí otázka, zda můžeme srovnávat případy
usmrcení ze skutečného soucitu a surových, bezohledných vražd. Byť se trest může
diametrálně lišit, půjde o stejný trestný čin.
Má úvaha tedy spočívá v tom, zda je současný stav dostačující. Nabízí se mi tři možná
řešení. První, ponechat právní úpravu takovou, jaká je. Usmrcení ze soucitu bychom
pak posuzovali jako trestný čin zabití, pokud budou naplněny privilegující znaky, jinak
jako vraždu (často za současného využití § 58 TZ). Tato cesta mi přijde nejméně
vhodná, neboť dostatečně nerozlišuje, že i když je vzetí lidského života vždy velice
závažný případ hodný detailního posouzení, okolnosti konkrétních případů se mohou
nesmírně lišit. Druhým řešením by mohla být novelizace trestného činu zabití, např.
přidáním nového znaku, či lépe nové základní skutkové podstaty, která by mohla znít
podobně jako navrhovaný trestný čin usmrcení na žádost. Z hlediska terminologie by
takové pojetí bylo vcelku konformní, neboť se v našem trestním právu „zabití“ uchytilo
jako úmyslné usmrcení jiného z určitého privilegujícího důvodu (odpadá tak stigma
vraha, současně však není zvolena mírnější terminologie pachatele usmrcení na žádost,
které evokuje ještě o něco větší privilegování). Nabízí se ovšem otázka, zda by takové
řešení nebylo pouze snahou obejít nevůli zakotvit do právního řádu právě usmrcení na
žádost jako samostatný trestný čin. Jako řešení by připadalo v úvahu takovou skutkovou
podstatu oproti navrhovanému znění zúžit, případně např. o jeden rok zvýšit dolní
hranici trestní sazby. Konečně, za třetí řešení považuji přijetí trestného činu usmrcení na
žádost do trestního zákoníku. Za vhodné bych v takovém případě považoval, aby jeho
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přijetí předcházela podrobná diskuze, které by se měli kromě právníků účastnit zejména
lékaři, případně odborná veřejnost i z dalších oborů lidského vědění. Jak zmiňují Šustek
s Holčapkem, euthanasie je téma diskutované i běžnými lidmi, neboť se potenciálně
týká každého z nás.227 V úvahu tak jistě připadá i široká diskuze s laickou veřejností.
Umím si i představit, že v budoucnu by mohla být problematika euthanasie předmětem
celostátního referenda. K předloženému třetímu řešení se klaním já. Uznávám však, že
v každém případě, který bychom takto měli posuzovat, by orgány činné v trestním
řízení musely pečlivě sledovat, zda byl pachatel skutečně veden soucitem a zda
nedochází ke zneužití takového privilegujícího ustanovení. Zároveň předpokládám, že
soudy by toto ustanovení vykládaly (podobně jako zabití) spíše restriktivně, což lze
považovat za správný přístup. Cílem privilegujících trestných činů proti životu není
extenzivně privilegovat toho, kdo jinému úmyslně vzal život.
Na závěr bych ještě dodal, že diskuze by se nejspíš vedla ohledně mírnějšího
trestněprávního postihu pachatelů usmrcení na žádost. Úplná legalizace euthanasie není
dle mého názoru příliš pravděpodobná, neboť bychom ve společnosti k tomuto jen těžko
našli shodu. Navíc by takový krok byl nejspíš v rozporu s názorem některých
mezinárodních organizací, které by Česká republika měla respektovat (viz čl. 1 odst. 2
Ústavy, ústavního zákona č. 1/1993 Sb.), mj. i Evropského soudu pro lidská práva.
Konečně, bylo by nutné též analyzovat, zda by takové jednání spadalo pod čl. 6 odst. 4
Listiny základních práv a svobod.228

7. Vztah vraždy a zabití k některým trestným činům
Vraždu můžeme označit za obecný trestný čin proti životu, který spočívá v úmyslném
usmrcení jiného. Zabití je ve vztahu k vraždě privilegovaným trestným činem. K jejich
vztahu a podmínkám, kdy se uplatní zabití, viz výše.
Zcela specifický trestný čin nalezneme upravený v § 142 TZ, tedy vraždu
novorozeného dítěte matkou. Jeho specifičnost spočívá jednak v subjektu trestného
činu (může se ho dopustit pouze matka dítěte, vyžaduje se zde tak tzv. konkrétní
subjekt), dále ve stránce objektivní (fakultativní znakem je doba spáchání, tedy při
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porodu nebo bezprostředně po něm; okamžik porodu představuje velice důležitý
okamžik, neboť nastupuje ochrana dítěte právě i prostřednictvím trestných činů proti
životu, k tomu viz kapitola o lidském životě), odlišnost nalezneme i v užším chráněném
objektu (chrání jen život novorozených dětí) a nakonec i ve stránce subjektivní. Aby
byla matka privilegována, vyžaduje se tzv. rozrušení způsobené porodem. Tento stav
můžeme popsat jako změněný duševní stav mající původ ve fyziologických procesech
vyvolaných porodem, který oslabuje vůli rodičky a její odolnost vůči vnějším i vnitřním
podnětům a brzdí plné vyvinutí mateřského pudu, přičemž tento stav může trvat i
několik dní.229 Je třeba zdůraznit, že se jedná o zcela specifický subjektivní stav, který
nelze ztotožnit se všeobecnými podmínkami trestní odpovědnosti (zde myšleno
ustanoveními o příčetnosti, respektive zmenšené příčetnosti). Tento psychický stav
posuzuje znalec-porodník.230 Novorozené dítě musí být alespoň částečně vybaveno
z těla matky, musí být živé a dostatečně vyvinuté, aby bylo schopno mimoděložního
života.231 Znak „při porodu“ nebudí až takové problémy, neboť okamžik začátku a
konce porodu lze přeci jen označit přesněji než v případě znaku „bezprostředně po
něm“. Takové rozrušení po porodu trvá zpravidla jen krátkou dobu (v rámci minut či
hodin), může však trvat i několik dní. Tento znak tak nelze vyložit objektivně a a priori,
je vázán na rozrušení způsobené porodem u matky. Judikatura musela řešit zvláštní
případy, ve kterých se matka ještě před porodem rozhodla svoje dítě usmrtit a skutečně
tak při porodu, respektive bezprostředně po něm, učinila, avšak toto usmrcení způsobila
v rozrušení způsobeném porodem. Pokud taková situace nastane, tak jsou-li splněny
podmínky § 142 TZ, budeme její jednání skutečně kvalifikovat jako trestný čin vraždy
novorozeného dítěte matkou.232 V jiném případě novější judikatura řešila případ, kdy
matka usmrtila své dítě, přičemž předtím své těhotenství tajila, nechodila na lékařské
prohlídky, na narození dítěte se nepřipravovala, neměla připraveny ani nejzákladnější
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tím, že v případě opuštění dojde ke smrti dítěte, půjde o vraždu, případně vraždu novorozeného dítěte
matkou (případně o pokus těchto trestných činů)
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věci a byla přinejmenším srozuměna, že se po porodu dítěte zbaví, přičemž tato
rozhodnutí byla učiněna před porodem, teda za situace kdy nemohla být rozrušením
porodem ovlivněna. Její čin byl kvalifikován jako trestný čin vraždy podle předchozího
trestního zákoníku.233 V judikatuře tedy došlo k určitému posunu, avšak citovaná
pozdější judikatura tu předchozí234 zcela nevylučuje. Podle Nejvyššího soudu je důležité
zohlednit veškeré okolnosti případu (ke zmiňovaným dvěma starším případům se
vyjádřil takto: „V obou uvedených rozhodnutích však současně poukázaly na okolnosti
provázející těhotenství obviněných a zdůraznily, že je třeba je uvážit, neboť následné
rozrušení způsobené porodem vystupňovaly; obě obviněné musely čelit výhrůžkám
blízkých osob, v prvním případě druha, který od počátku těhotenství naznačoval, že si
dítě nepřeje a přeruší s obviněnou veškeré styky, jestliže se dítě narodí, a dokonce se
několikrát vyslovil, aby dítě zprovodila [sic] ze světa, což opakoval i poté, co ucítila
porodní bolesti, v druhém případě rodičů, kteří nepřijali známost obviněné s otcem
dítěte a přímo uvedli, že kdyby otěhotněla, ztratí domov, a proto tato svoje těhotenství
tajila a nechystala dětskou výbavičku.“235). Na závěr tohoto krátkého pojednání o
trestném činu dle § 142 TZ bych znovu zmínil, že pachatelka vraždy novorozeného
dítěte matkou je stále nazývána (stigmatizována) jako vražedkyně. Tato skutečnost bývá
některými autory kritizována.236 Sám považuji tuto skutečnost za zvláštní, obzvlášť
srovnáme-li tento trestný čin se zabitím, u něhož podstata privilegování (alespoň
ohledně znaku silného rozrušení) je podobná, přičemž vražda novorozeného dítěte
matkou je dokonce mírnějším trestným činem (horní hranice trestní sazby zde činí osm
let).
Z důvodu speciality je vyloučen jednočinný souběh mezi vraždou, zabitím a vraždou
novorozeného dítěte matkou.
Další skupinu trestných činů, která stojí za zmínku, je celá řada trestných činů, která
v kvalifikovaných skutkových podstatách obsahuje jako okolnost podmiňující použití
vyšší trestní sazby způsobení smrti. Z těch trestných činů lze zmínit zejména ublížení
na zdraví, těžké ublížení na zdraví či loupež. Jako takové trestné činy budeme
kvalifikovat případy, kdy ke způsobení smrti došlo z nedbalosti. Pokud se tedy pachatel
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např. rozhodne, že vykrade v noci obchod, nepředpokládá, že by na nikoho narazil,
ovšem na místě je hlídač, kterého slabě uhodí do hlavy, avšak hlídač v důsledku např.
určité vrozené tělesné vady zemře, pachatel bude nejspíše odpovědný za trestný čin
loupeže dle § 173 odst. 1 a 3 TZ (nutno podotknout, že i zde je velice přísná trestní
sazba). Často však bude pachatel při loupeži alespoň srozuměn s možností smrtelného
následku a takový případ pak kvalifikujeme jako tzv. loupežnou vraždu (§ 140 odst. 1 či
2, odst. 3 písm. j) TZ). Je tudíž vyloučen jejich jednočinný souběh.237 Podobná pravidla
platí i u trestných činů proti zdraví (např. pachatel chce svému rivalovi „dát za
vyučenou“, má tedy v úmyslu poškozeného zmlátit, přičemž počítá třeba i s těžkou
újmou na zdraví, z nedbalosti ho však usmrtí). Již z názvu trestného činu usmrcení
z nedbalosti plyne, že i zde rozdíl tkví v subjektivní stránce.
Zvláštním je vztah trestných činů vraždy a obecného ohrožení dle § 272 TZ. Tento
trestný čin patří do skupiny tzv. ohrožovacích trestných činů, tedy trestá se již ohrožení
chráněného objektu a při jeho porušení zpravidla nastupuje právní kvalifikace podle
jiného trestného činu (z hlediska právní kvalifikace pak pachatele postihujeme jen za
poruchový trestný čin, je vyloučen jejich jednočinný souběh238). Ponechme nyní stranou
to, že je-li ohrožení podstatně širší než porucha, výše zmíněné platit nemusí. Za rozbor
stojí hlavně odstavec 3 písm. a) § 272. Pokud pachatel činem uvedeným v odstavci 1239
způsobí úmyslně smrt, bude potrestán na dvanáct až dvacet let či výjimečným trestem.
Jde o jeden z mála případů, kdy úmyslné usmrcení jiného (aniž by bylo privilegováno)
je postihováno jinak než jako vražda. V tomto případě má obecné ohrožení ve vztahu
k vraždě povahu speciálního trestného činu a je vyloučen jejich jednočinný souběh.240
Podobnou povahu (ohledně speciality, nemožnosti jednočinného souběhu) má trestný
čin teroru dle § 312 TZ. Pokud někdo úmyslně usmrtí jiného v úmyslu poškodit ústavní
zřízení České republiky, kvalifikujeme takové jednání jako trestný čin teroru.
Posledním z těchto případů je trestný čin genocidia dle § 400 TZ. Vraždu spáchaná
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v úmyslu úplně nebo částečně zničit některou rasovou, etnickou, národnostní,
náboženskou, třídní nebo jinou podobnou skupinu lidí musím kvalifikovat jako trestný
čin genocidia, nikoliv jako vraždu.241 Nutno ovšem podotknout, že na rozdíl od
jmenovaného případu obecného ohrožení trestné činy teroru a genocidia zůstávají
v trestním zákoníku spíše jako možnost (kterou – doufejme – nebude nutné muset
využít).
Posledním nerozebraným trestným činem z trestných činů proti životu je účast na
sebevraždě. Specifičnost tohoto trestného činu spočívá v tom, že postihuje jako
hlavního pachatele účastníka, tedy toho, kdo jiného k sebevraždě pohne nebo mu k ní
pomáhá (pokud se zároveň sebevrah o sebevraždu alespoň pokusil). Tento přístup
zákonodárce zvolil, neboť takové jednání hlavního pachatele můžeme již považovat za
společensky nebezpečné, avšak jako účastníka ho potrestat nemůžeme, neboť
sebevražda samotná trestná není. Jako účast na sebevraždě nemůžeme ovšem posoudit
případ, ve kterém se dva lidé domluví, že se vzájemně usmrtí. Tento případ musíme
posoudit jako vraždu či zabití (podrobnější výklad k tomu viz výše).242
Pro trestný čin neposkytnutí pomoci dle § 150 TZ a pro vraždu či zabití platí v zásadě
ta samá pravidla jako pro ostatní trestné činy. Tento specifický trestný čin postihuje
opomenutí tzv. obecné povinnosti všech trestně odpovědných osob konat, nikoliv
následek tohoto trestného činu jako takový. Pokud tedy někdo nepomůže umírajícímu,
aniž by jeho umírání způsobil a nemá tzv. zvláštní povinnost konat dle § 112 TZ (což
ovšem nemusí být zcela zřejmé vzhledem k obecnosti posledního znaku „být dle
okolností a svých osobních poměrů k takovému jednání povinen“), nebude trestně
odpovědný za smrt poškozeného, ale pouze za trestný čin neposkytnutí pomoci. Trestní
odpovědnost za vraždu tak v takovém případě nastupuje za podmínek, že pachatel má
zvláštní povinnost konat dle § 112 TZ a smrt poškozeného je alespoň jeho nepřímým
úmyslem. Soudy takto v minulosti byly vcelku striktní například k rodičům, kteří
zanedbali zákonnou povinnost pečovat o dítě, v jehož důsledku došlo k úmrtí dítěte
(matka byla potrestána za poruchový delikt, byť v tomto případě nikoliv za vraždu).243
Ještě přísnější je trestní zákoník v případech dle § 150 odst. 2 TZ, který obsahuje
samostatnou a speciální skutkovou podstatu postihující neposkytnutí pomoci osobami se
241

ŠÁMAL, Pavel. Trestní zákoník: komentář. Praha: C.H. Beck, 2010. Velké komentáře. ISBN

9788074001789., str. 1318
242
Srov. též rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 17. 7. 1996 sp. zn. 8 To 25/96
243
K tomu přiměřeně srov. rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 30. 10. 1997 sp. zn. 2 Tzn
106/97

72

zvláštní povinností konat vyplývající z jejich zaměstnání (vztahuje se tak typicky na
lékaře, zdravotní sestry, členy horské služby, plavčíky apod. 244). Tito zaměstnanci tak
odpovídají i za následek (v našem případě tedy za usmrcení jiného, záležet pak bude na
subjektivní stránce, o jaký trestný čin proti životu půjde, v úvahu připadá i trestní
odpovědnost za vraždu).245
Z § 367 a 368 TZ jednoznačně vyplývá, že nepřekažení a neoznámení vraždy je
trestné. U zabití se trestá pouze jeho nepřekažení, nikoliv jeho neoznámení. U této
skutečnosti bych se krátce zastavil, neboť lze najít argumenty pro i proti takovému
přístupu. Za objekt chráněný tímto ustanovením považujeme zájem společnosti na boji
s nejzávažnější kriminalitou, odhalováním a postihem nejzávažnějších trestných činů a
jejich pachatelů.246 Důvodová zpráva k trestnímu zákoníku k tomuto trestnému činu (a
k nepřekažení trestného činu) uvádí: „V tomto směru bylo vycházeno nejenom ze
závažnosti vyjmenovaných trestných činů, ale bylo přihlíženo i k jejich povaze a zájmu
společnosti na tom, aby určité trestné činy byly překaženy nebo oznámeny.“ Ze spojení
těchto dvou argumentů můžeme vyvodit, že zákonodárce zohlednil specifickou povahu
trestného činu zabití a do výčtu trestných činů dle § 368 TZ zabití nezařadil
(nedomnívám se, že by šlo o legislativní chybu či opomenutí). Na druhé straně ovšem je
třeba znovu zdůraznit, že zabití je zvlášť závažným zločinem, tudíž by do chráněného
objektu neoznámení trestného činu dle mého názoru mělo spadat. Dále lze zmínit, že
privilegující důvod trestného činu zabití svědčí pouze jeho pachateli, vůči okolí se však
jeho čin zpravidla jeví jako vražda. Navíc soudy přistupují ke kvalifikaci úmyslných
usmrcení jako zabití spíše opatrně, dostáváme se tudíž do situace, kdy pachatel
neoznámení trestného činu vlastně sám neví, jestli tento trestný čin spáchal či nikoliv
(po neoznámení tak vlastně bude doufat, že čin pachatele bude kvalifikován jako zabití).
Starší judikatura navíc k těmto trestným činům stanoví: „K naplnění zákonných znaků
neoznámení trestného činu podle § 168 tr. zák. není třeba, aby pachatel sám věděl
přesně po stránce právní kvalifikace, o jaká trestný čin, který má povinnost oznámit,
jde. Stačí, když zná skutkové okolnosti, které zakládají znaky některého trestného činu,
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uvedeného v ustanovení § 167 tr. zák.“247 Tím nerozporuji, že právní kvalifikace
trestného činu, který měl být oznámen, je klíčová. Mám za nemyslitelné, aby pachatel
neoznámení trestného činu byl stíhán za neoznámení vraždy, zatímco soud skutek
pachatele úmyslného usmrcení kvalifikuje jako zabití. Z výše uvedených důvodů se
však domnívám, že neoznámení trestného činu zabití by mělo být trestné (zabití stále
spočívá v úmyslném usmrcení člověka, byť privilegovaného, z hlediska jeho okolností
do určité míry lidsky pochopitelného; společnost zde tudíž stále má zájem na jeho
objasnění).

8. Závěr
Po úvodní části, jejímž cílem je nastínit směr, kterým směrem se bude práce ubírat, a co
by mělo být jejím obsahem, následuje pojednání k pojmu „lidský život“. Lidský život je
chráněným objektem u trestných činů vraždy a zabití, proto má pro tuto práci nesmírný
význam. Jeho význam lze vyvodit též z dominantního postavení v LZPS či některých
další lidskoprávních mezinárodních smlouvách (které mají však stále v podstatě
výsostné postavení v našem právním řádu248). Nejdůležitější z tohoto pojednání je
nicméně vymezení okamžiků počátku a konce lidského života, neboť jsou klíčové pro
stanovení počátku a konce trestněprávní ochrany a pro určení dokonání trestných činů
vraždy či zabití. Co se týče počátku lidského života, v tomto případě nalezneme více
názorů, nicméně názory lišící se od zcela většinového názoru zpravidla neobstojí. Lze
tak říci, že stanovení počátku lidského života v praxi nečiní problémy. Shoda pak
panuje v případě skončení lidského života. Je třeba zmínit, že tzv. klinická smrt není
považována za konec lidského života, trestné činy vraždy a zabití tudíž v případě
klinické smrti nemůžeme považovat za dokonané. Za zopakování nakonec stojí, že
obsah pojmu lidský život jako pojmu trestního práva se nekryje s jeho obsahem tak, jak
je obecně zpravidla chápán. To můžeme vyvodit mj. z toho, že lidský plod (který LZPS
považuje za lidský život) trestněprávně jako život ještě chráněn není.
Trestné činy proti životu obecně z historického hlediska prošly významnými změnami.
Ponecháme-li stranou problematiku pramenů práva (případně i jejich absenci),
nejvýznamnější změny lze sledovat v oblasti chápání těchto trestných činů jako
takových, poněvadž po dlouhou dobu jim zůstával charakter trestných činů zasahujících
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hlavně do soukromé sféry (byť byly historicky vždy chápány jako mimořádně závažné)
a až překvapivě pozdě začíná společnost chápat tyto trestné činy též jako útok proti
zájmům veřejným. Nejen pro oblast úmyslných usmrcení mají pak význam kodifikace
trestního práva v 18. století, neboť v nich můžeme postupně spatřovat některé atributy,
které používáme v trestním právu dodnes, lze tedy hovořit o počátcích moderního
trestního práva u nás (za významné považuji zejména zakotvení zásady nullum crimen
sine lege, případně nulla poena sine lege). Kvalitu těchto pozdějších kodifikací můžeme
spatřovat i v tom, že na našem území platily (či do určité míry determinovaly) až do 50.
let 20. století, kdy došlo k jejich nahrazení komunistickými trestními zákoníky. Právní
úprava vraždy v trestním zákoníku z roku 1961 se dramaticky neliší od úpravy současné
(odlišnosti lze spatřovat hlavně nerozlišování vražd prostých a premeditativních a
v odlišných trestních sazbách), formálně vzato tak tuto právní úpravu nelze označit za
nekvalitní či nedemokratickou. Otázka aplikace před listopadem roku 1989 už může být
spornější, nicméně nemám za potřebné tuto problematiku v mé práci rozebírat.
Z trestných činů, které jsou pro zvolené téma důležité, můžeme zmínit, že předchozí
trestní zákoník znal též vraždu novorozeného dítěte matkou, trestný čin zabití je ovšem
novinkou. Na okraj ovšem poznamenávám, že absence větší diferencovanosti
úmyslných usmrcení byla kritizována odbornou veřejností, a to dokonce ještě před
pádem komunistického režimu.249
Současná právní úprava vraždy tak víceméně kontinuálně navazuje na předchozí právní
úpravu (což můžeme sledovat mj. i v tom, že se stále používá i starší judikatura
k tomuto trestnému činu). Svým způsobem je to logické, protože zavraždění jiného je
bohužel stejně staré jako lidstvo samo a jeho atributy se zásadně nemění. Za největší
změnu tak můžeme označit nové rozlišování na vraždy prosté (či také afektivní) a
vraždy premeditativní (spáchané s rozmyslem či po předchozím uvážení, tedy
premeditativní v užším smyslu slova). Toto rozlišování má taktéž své kritiky250 a zjevně
má též určitá úskalí (zejména neostrost v přechodu mezi nimi či pochybnosti nad tím,
zda premeditace nutně zvyšuje společenskou nebezpečnost činu). I přes tuto kritiku
mám za správné, že se zákonodárce snaží rozlišovat různé případy úmyslných usmrcení,
byť ne třeba zrovna nejlepším možným způsobem. Na druhou stranu musím zmínit, že
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z dostupné judikatury jsem nenabyl dojmu, že by v praxi tento jev činil významnější
problémy. Koneckonců, v trestních sazbách zde není diametrální rozdíl a zároveň tak
zákonodárce ponechal soudům relativně velkou možnost uvážení mezi dolní a horní
hranicí trestní sazby, aby vyměřily obviněnému spravedlivý trest. Daleko větší význam
tak dle mého názoru má, zda pachatel naplní některý ze znaků kvalifikované skutkové
podstaty dle odst. 3 § 140 TZ, poněvadž zde se horní a dolní hranice již podstatněji
přibližují, a hlavně pachateli hrozí uložení výjimečného trestu. Výčet okolností
podmiňující použití vyšší trestní sazby u vraždy (jakožto obecné skutkové podstaty
postihující úmyslné usmrcení) považuji za dostačující.251
Za přínosné považuji zakotvení privilegované skutkové podstaty zabití do trestního
zákoníku, je-li ovšem správně aplikována. V současném znění je zabití ve srovnání se
zahraničními úpravami pojato spíše šířeji, neboť kromě určitých zkratovitých jednání,
kterých se pachatel dopustil v tzv. omluvitelném hnutí mysli, privileguje české trestní
právo též usmrcení poškozeného v důsledku jeho předchozího zavrženíhodného jednání
poškozeného. Takovými případy v podstatě rozumíme určitá odvetná jednání pachatele,
který jednání poškozeného vnímal jako mimořádnou újmu. Zejména zde je potřeba
opatrnosti, jelikož trestní zákoník zakotvuje zabití vcelku obecně, tudíž nelze zcela
jednoznačně některé případy apriorně pod zabití podřazovat a jiné naopak vylučovat.
Dokonce ani zavrženíhodné jednání poškozeného zasahující do majetkové sféry
pachatele teorie úplně nevylučuje. Vždy ovšem musíme brát zřetel na mimořádnou
závažnost úmyslného usmrcení jiného a velice důkladně poměřovat poškozeným
dotčenou hodnotu s odebráním lidského života a dále sledovat kauzální nexus mezi
naplněním objektivní stránky tohoto trestného činu a zvláštními subjektivními stavy
pachatele. V žádném případě není cílem této právní úpravy, nějak extenzivně
ospravedlňovat jednání takových pachatelů. Toto se projevuje mj. i ve spíše
zdrženlivější aplikaci trestného činu zabití ze strany soudů.
Spatřuji-li někde v oblasti úmyslných usmrcení mezeru, pak musím znovu zmínit
neexistenci skutkové podstaty, která by se primárně vztahovala na usmrcení na žádost
z útrpnosti. Výše popisuji možnosti, jak různé případy můžeme různě kvalifikovat.
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Jediným současným řešením, jak již z hlediska právní kvalifikace trestného činu
můžeme pachatele takového usmrcení privilegovat, je užití trestného činu zabití, pokud
pachatel naplní privilegující znaky (přesněji řečeno, naplňuje-li znak silného rozrušení).
Domnívám se, že vzhledem k výkladu tohoto znaku, zkrátka takové řešení nebude vždy
připadat v úvahu. Ve své úvaze de lege ferenda se tudíž zabývám otázkou, zda k zabití
nepřidat novou skutkovou podstatu, která by směřovala právě na takový okruh
úmyslných usmrcení. Byť tuto cestu nepovažuji za nejlepší, mohla by napomoci přijetí
takové skutkové podstaty, protože mám za to, že „zabití“ přeci jen evokuje větší
závažnost než „usmrcení na žádost“, šlo by tak o určité kompromisní řešení. Za lepší
přístup nicméně považuji přijetí nové a samostatné základní skutkové podstaty, které by
taková jednání mírněji postihovala. Je překvapivé, že zákonodárce nemá problém
s privilegováním např. určitých odvetných jednání pachatele vůči poškozenému (byť
třeba do určité míry lidsky pochopitelných), na druhé straně se však staví proti
privilegování usmrcení, která mohou být vedena soucitem a láskou k poškozenému,
přičemž zároveň takové jednání je podstatně méně společensky závažné. Již důvodová
zpráva k trestnímu zákoníku zmiňuje, že snaha o zavedení trestného činu zabití je
projevem kritiky teorie i praxe, volající po větším diferencování trestných činů
směřujících k úmyslnému usmrcení jiného. Zůstává otázkou, zda se v brzké budoucnosti
něčeho takového dočkáme. Myslím si, že usmrcení na žádost vedené soucitem k trpící
osobě si alespoň jako podstatně mírněji závažný a trestaný protiprávní čin své místo
v trestním zákoníku zaslouží.
Poslední část diplomové práce jsem věnoval pojednání o vztazích mezi vraždou, zabitím
a vybranými trestnými činy, u kterých by mohla v praxi vyvstat otázka, jak bychom je
měli kvalifikovat. Za zmínku stojí zejména velice specifický trestný čin vraždy
novorozeného dítěte matkou, který privileguje matku-vražedkyni, která usmrtí své
novorozené dítěte ve zvláštním subjektivním stavu „v rozrušení způsobeném porodem“.
Má úvaha de lege ferenda zde směřovala k možnosti změnit název tohoto trestného
činu, např. na „usmrcení novorozeného dítěte matkou“, a to z důvodů uvedených výše.
Za mezeru v zákoně považuji též beztrestnost neoznámení trestného činu zabití, neboť
nesouhlasím s názorem zákonodárce, že zabití není takové povahy a závažnosti, aby
bylo v trestném činu neoznámení trestného činu obsaženo. Nakonec bych zmínil ještě
trojici trestných činů (jedna z forem obecného ohrožení, teror a genocidium), které za
určitých okolností narušují výsostné postavení trestného činu vraždy, některá úmyslná
usmrcení tudíž budeme kvalifikovat právě jako tyto trestné činu.
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In: Trestní zákoník a trestní řád: průvodce trestněprávními předpisy a
judikaturou. Praha: Linde, 2010. ISBN 9788072018086.)
Rozsudek Vrchního soudu v Olomouci ze dne 31. 8. 2005, sp. zn. 5 To 81/2005
Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 1. 2006, sp. zn. 8 Tdo 1607/2005
Rozsudek Vrchního soudu v Olomouci 6 To 42/2006 z 26. 6. 2006 (dostupné In:
Trestní zákoník a trestní řád: průvodce trestněprávními předpisy a judikaturou.
Praha: Linde, 2010. ISBN 9788072018086., str. 521)
Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 6. 6. 2007, sp. zn. 8 Tdo 624/2007
Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 4. 6. 2008 sp. zn. 8 Tdo 118/2008
Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 4. 6. 2008 sp. zn. 8 Tdo 118/2008
Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 25. 8. 2010 sp. zn. 7 Tdo 793/2010
Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 29. 9. 2010 sp. zn. 8 Tdo 1115/2010
Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 27. 1. 2011 sp. zn. 4 Tdo 1517/2010
Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 22. 2. 2011, sp. zn. 6 Tdo 84/2011
Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 30. 9. 2011 sp. zn. 6 Tdo 1063/2011
Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 25. 8. 2010 sp. zn. 7 Tdo 793/2010
Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 29. 11. 2011 sp. zn. 7 Tdo 1418/2011
Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 28. 3. 2012 sp. zn. 5 Tdo 168/2012
Rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 10. 7. 2012, sp. zn. 7 To 51/2012
Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 29. 8. 2012, sp. zn. 3 Tdo 964/2012
Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 5. 9. 2012 sp. zn. 5 Tdo 932/2012
Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 12. 9. 2012, sp. zn. 8 Tdo 789/2012
Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 18. 12. 2012 sp. zn. 8 Tdo 1513/2012
Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. 1. 2013, sp. zn. 3 Tdo 57/2013
Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 27. 2. 2013, sp. zn. 3 Tdo 193/2013
Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 2. 2013, sp. zn. 3 Tdo 193/2013
Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 2․ 10. 2013, sp. zn. 2 Ntd 8/2013
Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 19. března 2014, sp. zn. 8 Tdo 1301/2013
Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 4. 6. 2014, sp. zn. 8 Tdo 462/2014
Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 26. 11. 2014 sp. zn. 6 Tdo 1462/2014-37
Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. 1. 2015, sp. zn. 8 Tdo 1576/2014
Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 15. 4. 2015 sp. zn. 8 Tdo 336/2015-25
Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 20. 5. 2015 sp. zn. 7 Tdo 538/2015-39
Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 17. 9. 2015, sp. zn. 8 Tdo 998/2015
Usnesení Nejvyššího soudu ze 4. 2. 2016, sp. zn. 4 Tdo 1584/2015
Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 13. 7. 2016 sp. zn. 7 Tdo 881/2016
Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 28. 2. 2017 sp. zn. 4 Tdo 113/2017

Právní předpisy
•

Constitutio criminalis Josephina (Trestní zákoník Josefa I. z roku 1707)
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Constitutio criminalis Theresiana (Trestní zákoník Marie Terezie z roku 1768)
Listina základních práv a svobod (usnesení předsednictva České národní rady č.
2/1993)
Švýcarský trestní zákoník (dostupný v českém znění na https://www.beckonline.cz/bo/documentview.seam?documentId=nnptembrgrpxe4brgexgi2bsl5sgsmi)
Transplantační zákon (zákon č. 285/2002 Sb.)
Trestní zákoník (zákon č. 40/2009 Sb.)
Trestní zákoník z roku 1950 (zákon č. 86/1950 Sb.)
Trestní zákoník z roku 1961 (zákon č. 140/1961 Sb.)
Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod (úmluva Rady Evropy,
v českém právním řádu vyhlášena jako sdělení č. 209/1992 Sb.)
Ústava ČR (ústavní zákon č. 1/1993 Sb.)
Ústavní dekret prezidenta republiky č. 11/1944 Úř. věst. čsl.
Všeobecný zákoník o zločinech a trestech (Trestní zákoník Josefa II. z roku
1787)
Zákon č. 306/2009 Sb. (novela TZ ještě před nabytím jeho účinnosti)
Zákon o soudnictví ve věcech mládeže (zákon č. 218/2003 Sb.)
Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim (zákon č.
418/2011 Sb.)
Zákon o zdravotních službách (zákon č. 372/2011 Sb.)
Zákoník o zločinech a těžkých policejních přestupcích z roku 1803

E-zdroje
•
•
•
•
•
•
•

http://www.duvodovazprava.cz/
http://www.nsoud.cz/
http://www.policie.cz
https://www.beck-online.cz/bo/index.seam
https://www.citacepro.com/
https://www.pravniprostor.cz/
https://www.zakonyprolidi.cz/

Ostatní
•
•

•
•
•
•

ASPI
Bulletin Nejvyššího soudu ČR 2/87-10 (dostupný In: JELÍNEK, Jiří. Trestní
zákoník a trestní řád: s poznámkami a judikaturou. Praha: Leges, 2009.
Glosátor. ISBN 9788075021069.,str. 201)
Důvodová zpráva k trestnímu zákoníku
Důvodová zpráva k zákonu č. 183/2016 Sb. (významná novela zákona o trestní
odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim)
Důvodová zpráva k zákonu o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení
proti nim
Etický kodex České lékařské komory
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•
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•

Trestní kolegium Nejvyššího soudu ČSSR č. j. Tpjf 24/85 z 31. 10. 1985
(vyhlášeno jako č. 16/1986 Sb. rozh. tr.)
Trestní kolegium Nejvyššího soudu ČSSR dne 16. 6. 1976 čj. Tpjf 30/76
(vyhlášeno jako č. 41/1976 Sb. rozh. tr.)
Všeobecná deklarace lidských práv
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11. Abstrakt
Má diplomová práce se zabývá trestnými činy vraždy a zabití podle § 140, resp. 141
českého trestního zákoníku. Hlavním cílem je rozebrat obligatorní i fakultativní znaky
skutkových podstat těchto trestných činů, zejména za použití související právnické
literatury a několika desítek soudních rozhodnutí. Toto nicméně není dost dobře možné,
aniž by čtenář byl uveden do tématu v širších souvislostech, proto práce rozebírá i
některá další témata bezprostředně související se zmíněnými trestnými činy.
Po krátkém úvodu následuje pojednání o lidském životě. Považuji tuto kapitolu za
významnou, neboť lidský život je chráněným objektem obou předmětných trestných
činů a vymezení počátku a konce lidského života je klíčové. Usmrtit jiného lze pouze
v případě, že jeho život v očích trestního práva již začal. V práci rozebírám zejména
většinový názor odborné veřejnosti, ke kterému se zároveň přikláním, okrajově však
zmiňuji i některé další názory a poukazuji na jejich úskalí. Konec lidského života je pak
ještě důležitější, neboť v usmrcení jiného vražda a zabití spočívají; ohledně konce
lidského života však rozpaky zásadně nenastávají.
Druhou z obecnějších kapitol, které mají za úkol čtenáře uvést do tématu, je pojednání o
vývoji právní úpravy úmyslných usmrcení. Kapitola je rozdělena do tří podkapitol
členěných dle časového období (byť vzhledem k dlouhému vývoji mezi jednotlivými
podkapitolami nejsou ostré hranice), přičemž pojednání o úmyslných usmrceních začíná
spíše obecněji a s časem přibližujícím se současné právní úpravě se stává rozbor
skutkových podstat konkrétnější.
Následující kapitola je věnována trestnému činu vraždy. Začíná rozborem znaků
skutkové podstaty tohoto trestného činu, přičemž každý z těchto znaků je podrobně
rozebrán. Za zmínku stojí zejména část zabývající se subjektem trestného činu, protože
nově může být za vraždu trestně odpovědná i právnická osoba. Další části této kapitoly
se věnují tzv. vraždě prosté (či afektivní) a vraždě premeditativní (spáchané
s rozmyslem či po předchozím uvážení). Jde o nové dělení vražd do dvou samostatných
skutkových podstat, které má vyjadřovat vyšší společenskou závažnost v druhém
z uvedených případů, spočívající ve vyšším stupni rozumového uvážení pachatele. Byť
je toto rozdělení někdy kritizováno, lze mít za chvályhodné, že se zákonodárce alespoň
pokusil naslouchat volání odborné veřejnosti o větší diferenciaci trestných činů
postihujících úmyslná usmrcení. Vzhledem k rozpětí horních a dolních hranic trestních
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sazeb obou samostatných skutkových podstat však považuji za daleko významnější, zda
se pachatel nedopustil vraždy za okolností podmiňující použití vyšší trestní sazby, proto
je těmto okolnostem taktéž věnována místo v této práci. Pro komplexnost pojednávám
též o vývojových stádiích vražd.
Trestný čin zabití lze považovat za hlavní projev snahy o diferenciaci úmyslných
usmrcení. V mnoha ohledech se podobá trestnému činu vraždy (proto i podkapitola
věnující se znakům skutkové podstaty zabití je spíše kratší, primárně se odkazující na
rozbor těchto znaků u vraždy), zvýšená pozornost je pak věnována znakům „spáchání
v silném rozrušení“ a „spáchání v důsledku předchozího zavrženíhodného jednání
poškozeného“. Zejména na tomto místě se projevuje, že zabití je novým trestným
činem, proto zde primárně čerpám ze soudních rozhodnutí (na rozdíl od vraždy, kterou
lze označit za prastarý delikt, tudíž soudní rozhodnutí jsou často již inkorporována
v právnické literatuře, neboť i starší soudní rozhodnutí zde lze zásadně použít). Místo je
opět věnováno i kvalifikované skutkové podstatě zabití a jeho vývojovým stádiím.
Ve snaze o určitou komplexnost této práce jsem samostatnou kapitolu věnoval vztahu
vraždy a zabití a vybraným trestným činům, které s předmětnými trestnými činy jsou
určitým způsobem provázány. Obecně můžeme říci, že vražda je obecným trestným
činem postihující úmyslná usmrcení a ostatní trestné činy zmíněné v této kapitole
nastupují až po splnění privilegujícího či přitěžujícího znaku. Vražda si nicméně stále
drží určité výsostné postavení, neboť zmíněné související trestné činy se buď v praxi
zkrátka nevyskytují (např. trestný čin teroru) či soudy k jejich aplikaci přistupují spíše
zdrženlivě (např. právě zabití).
Z toho samého důvodu jako u předchozí kapitoly je věnována část práce též euthanasii.
Kapitola je zaměřena na vztah euthanasie a její případné trestněprávní kvalifikaci,
nicméně jsem považoval za vhodné čtenáře nejdříve do problematiky uvést alespoň
krátkým vysvětlením tohoto pojmu (nutno dodat, že jde o velice komplikovaný a
diskutovaný pojem, tudíž mé podání není jediné či univerzálně platné). Kapitola
obsahuje též mé návrhy de lege ferenda, jak řešit úskalí trestněprávní kvalifikace
euthanasie; domnívám se totiž, že v této oblasti je naše právní úprava nedostačující.
Závěr práce shrnuje nejdůležitější poznatky ze všech kapitol a na několika místech zde
vyjadřuji mé názory na vybrané problémy trestných činů vraždy a zabití, případně na
s nimi související fenomény.
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12. Abstract
My thesis deals with crimes of murder and manslaughter under section of 140, 141
Czech criminal code. The main goal is to analyse obligatory and facultative facts of
these crimes, especially by using legal literature and tens of judicial decisions.
However, this goal is not easy to achieve if the reader is not properly familiar with
general issues concerning the topic. Therefore, some of more general topics are
necessary part of my thesis as well.
A short introduction in the beginning is followed by a chapter dedicated to human life.
Human life is protected object of both discussed crimes, murder and manslaughter.
What needs to be properly understood is where a human life begins and ends. Man can
be only killed only if his or hers life had begun as perceived by criminal law. The
chapter is focused on the majority understanding of the beginning of a new life of the
legal experts (to which I also lean towards) but the minority opinion is briefly
mentioned as well. The end of human life is even more important because killing
another person is the merit of the concerned crimes. However, the end of the human life
is mostly quite clear and it is not usually questioned by legal experts.
The second more general chapter is determined to introduce the historical development
of the legal regulation of the intentional killing in our country. The chapter is
subdivided into three parts using chronological basis (it should be mentioned that the
chosen boundaries are not exactly sharp due to very long development). The first two
subchapters are rather general, the third one on the other hand is much more focused on
analyses of former legal regulation of intentional killing.
Next chapter concentrates on the crime of murder. The first subchapter deals with all
four facts of this crime (every one of them has its own part and is thoroughly
examined). It should be mentioned in particular that quite newly crime of murder can be
commited by an artificial person as well. Next two subchapters are dedicated to
„simple“ murder and „premeditated“ murder. It is a new differentiation of murder that
brought the new criminal code; the latter variation of murder should express higher
social threat due to possibility of deeper rational process. Every now and then this
conception is criticized but it can be considered praiseworthy that the legislator tried to
listen to arguments of the legal experts and tried to differentiate intentional killings
more. In my opinion, it is very important if the murder is commited under special
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aggravating circumstances contained in section 140 paragraph 3 of the criminal code.
That is why separate subchapter is dedicated to these circumstances. The last part of this
chapter deals with the preparation and the attempt of the murder.
The crime of manslaughter should be considered as the main attempt to differentiate
intentional killings. In most of its facts it is similar to the murder (that is why the
subchapter dedicated to the facts of the manslaughter is rather short and mostly it is
referenced to the subchapter dealing with the facts of murder). Its own subchapters have
two special elements of this crime – manslaughter „commited under strong distress“ and
„commited due to previous abominable behaviour of the victim“. This chapter is
strongly focused on these two elements. Subchapters concentrated on special
aggravating circumstances under section 141 paragraph 2 of the criminal code and on
the attempt of the manslaughter are included.
In order to be as complex as possible, the thesis contains chapter dedicated to relation
between murder and manslaughter and other selected crimes. The crime of murder is the
general crime for the majority of intentional killings. The other ones come into
consideration if there is additional aggravating or mitigating circumstance. However,
murder preserves its superiority because the crimes mentioned in this chapter are rarely
commited or because cases of intenional killings are rather cautiously qualified as these
special crimes by the courts.
To preserve the complexity of the thesis, chapter focused on euthanasia is also included.
The main goal of the chapter is to describe the realiton between euthanasia and its
possible criminal qualification. However, I think it is necessary to define some of the
basic terms (although it is true that these terms are very complicated and discussed
widely, so my definition of these is not the only one coming into consideration). This
chapter also contains my de lege ferenda suggestions because I think that concerning
euthanasia, there is a big gap in Czech criminal law.
Finally, in the very end of my thesis the main pieces of knowledge are pointed out.
Also, I included my own opinion on selected issues concerning murder, manslaughter or
affiliated phenomenons.
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