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Úvod 

 

Kdyţ jsem se uvaţoval, jaké si zvolím téma diplomové práce, měl jsem snadné 

rozhodování, jelikoţ trestní právo mě při studiu zaujalo nejvíce a rád bych se mu věnoval i 

v budoucnu. Moje volba jasně padla na téma trestného činu vraţdy, který je podle mě jedním 

z nejtypičtějších trestných činů vůbec. Také jsem během studia absolvoval výběrové 

předměty kriminologie, kriminalistika a metodika vyšetřování jednotlivých trestných činů, 

které můj zájem o trestní právo ještě víc prohloubily a přivedly mě k myšlence, abych se ve 

své diplomové práci věnoval tématu nejen z pohledu trestněprávního, ale i kriminologického a 

kriminalistického. Tyto obory jsou si velice blízké a vzájemně se doplňují a prolínají. 

Povaţoval jsem proto za důleţité, abych se pokusil ve své práci poskytnout komplexní pohled 

na téma vraţd, které je pro tento účel velmi příhodné. Na vraţdách jsou totiţ mimo 

trestněprávní stránku přitaţlivé také jejich motivy, osobnosti pachatelů a obětí, predeliktní 

situace a nakonec také jejich vyšetřování. Je velmi lákavé nahlédnout do toho, co se odehrává 

v hlavě jedince, který se rozhodne úmyslně usmrtit jiného člověka a zamyslet se nad tím, co 

ho k takovému činu vede a jak se to zjišťuje. Proto je mimořádně zajímavé se také zabývat 

otázkami kriminologickými a konečně také kriminalistickými, neboť právě proces zjišťování 

všech těchto procesů je v řadě případů velmi sloţitý. Nakonec jsem se pro takové komplexní 

pojetí rozhodl téţ díky své praxi na Městském soudu v Praze. Zde jsem měl moţnost být 

přítomný u trestních řízení s pachateli obviněnými ze spáchání trestného činu vraţdy. Měl 

jsem tak moţnost detailně studovat soudní spisy, kde mi přišlo velmi zajímavé sledovat 

postupy při vyšetřování a doslova mě nadchl proces dokazování. Nepochybně na to měla vliv 

také moţnost pozorovat obviněné z vraţdy tváří v tvář a porovnávat tak osobní dojmy se 

závěry soudních psychologů a psychiatrů.  

  

Trestný čin vraţdy a jeho problematika vţdy byla, je a bude aktuální. Jedná se o téma, 

kterým se lidstvo zabývá prakticky uţ od počátků svého vzniku a zároveň se nedá očekávat, 

ţe by se lidé někdy v budoucnu měli přestat vraţdit. Lze to přičíst povaze lidské osobnosti a 

její podstatě, která reflektuje postavení člověka jako nejdokonalejší formy ţivota na této 

planetě, ale také z toho pramenící jeho velkou vnitřní komplikovanost. Na druhé straně je ale 

vraţda zároveň většinovou částí veřejnost vnímána jako vůbec nejzávaţnější trestný čin a 

proto v případech jejich spáchán panuje silná společenská poptávka po co nejvyšší 
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objasněnosti, která je provázena velkým zájmem médií. Podstata lidské osobnosti se nemění, 

mění se však způsoby, jakými jsou vraţdy páchány a tedy i vyšetřovány. Proto je nezbytné 

tuto problematiku zkoumat ze všech hledisek, coţ bude předmětem této práce.  

  

Pozornost si zaslouţí především trestněprávní část práce. Je to dané zejména tím, ţe 

pohled na vraţdy se v rámci trestního práva historicky lišil a velice často měnil. Současný 

stav, kdy máme několik diferencovaných skutkových podstat úmyslných usmrcení, není 

samozřejmostí a nebyl zde vţdy. Aţ do přijetí nového trestního zákoníku v roce 2009 byla 

moţnost individuálního odlišování jednotlivých případů úmyslných usmrcení velmi omezená, 

coţ bylo odborníky kritizováno.
1
 Nově přijatá úprava účinná od roku 2010 tak představuje 

vítanou změnu, protoţe jiţ umoţňuje jednotlivé případy úmyslných usmrcení lépe 

diferencovat. Přesto, nebo právě proto, se objevují jiná úskalí, na která se v této práci zaměřím 

a s pomocí praktických poznatků vycházejících z judikatury je objasním. Vděčným zdrojem 

obhajoby nebo naopak kritiky současné úpravy můţe být její srovnání s úpravou vraţd a s 

nimi souvisejících problémů v cizích právních řádech. Takovým aktuálním problémem 

související s trestným činem vraţdy je například otázka postihování případů eutanázie, které 

jsou podle současné právní úpravy stále kvalifikovány jako trestný čin vraţdy. Proto se krátce 

zastavím i u tohoto problému a pokusím se navrhnout ideální řešení postihu případů 

eutanázie, mimo jiné právě s vyuţitím zkušeností cizích právních úprav. Opomenout v této 

práci samozřejmě nemůţu ani moţnosti trestání vraţd, včetně přihlédnutí ke zvláštní úpravě 

sankcionování vraţd páchaných mládeţí. Také v oblasti trestání vraţd se otevírá značný 

prostor pro úvahy de lege ferenda, které zahrnují zejména přípustnost či nepřípustnost trestu 

smrti za spáchaný trestný čin vraţdy nebo otázku promlčitelnosti vraţd.  

 

Z hlediska kriminologického je pak třeba charakterizovat vraţdy jako součást násilné 

kriminality, v souvislosti se kterou je třeba také definovat pojmy násilí, agrese a agresivita. 

Jejich vymezení je základním předpokladem kriminologického zkoumání vraţd, u kterých 

bude vedle kriminologických charakteristik jednotlivých druhů vraţd prostor věnován také 

jejich pachatelům a obětem. Nakonec se také zaměřím na otázku moţné prevence u vraţd, 

která je velmi sloţitá a komplikovaná, jelikoţ vraţdy jsou většinou páchány v afektu a 

představují tak jednání vycházející ze samotné podstaty a dispozic lidských jedinců, kterým 

nelze vţdy efektivně předcházet. 

                                                 
1
 MUSIL, Jan. Český trestní zákon potřebuje diferencovanější skutkovou podstatu úmyslného usmrcení. In 

Trestní právo, č. 10/2004, s. 10-14. 
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V závěrečné kapitole věnované kriminalistickým aspektům blíţe popíšu metodiku 

vyšetřování vraţd jako zvláštní část kriminalistiky a její specifika při vyšetřování vraţd oproti 

vyšetřování jiných druhů trestných činů. Za tímto účelem se budu zabývat všemi jejími 

komponenty. Cílem tak bude především rozbor všech moţných situací, se kterými se 

kriminalisté setkávají v celém průběhu vyšetřování vraţd.  
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1 Historie právní úpravy a trestání vražd na českém území 

 

Vraţda je trestný čin, který zná lidstvo uţ od svých počátků. V průběhu času se nazírání 

na problematiku úmyslných usmrcení měnilo, stejně jako se měnil pohled na nutnost jejich 

trestání. Zároveň se jedná o vývoj, který má důsledky aţ do dneška, protoţe utvářel pohled 

současný a také můţe být inspirací a poučením pro vývoj budoucí. Proto je nutné před 

rozborem naši platné právní úpravy a aktuálních témat alespoň stručně nastínit historický 

vývoj právní úpravy vraţd na českém území. 

         

Na počátku raně feudálního státu v době vzniku přemyslovského státu počátkem 

středověku byly prameny trestního práva představovány právními obyčeji. Tyto obyčeje se 

vytvářely od dob předstátních kmenových společenství usazených na českém území jiţ ve 

starověku, coţ je to patrné například na tehdy uţívaném trestu za vraţdu, kterým bylo 

ukamenování, na kterém se vţdy podílelo celé rodové společenství.
2
 Postupem času však bylo 

trestní právo konstruováno zejména jako prostředek ochrany kníţat, církve a šlechty a spíše 

neţ jako prostředek státního donucení bylo vnímáno jako soukromý akt msty podle zásady 

tália „oko za oko, zub za zub.“
3
 Hovoříme tak o vzniku tzv. práva feudálního, ve kterém 

nicméně nezáleţelo pouze na osobě oběti, ale také osobě pachatele. Právě společenské 

postavení mělo u vrahů v té době značný význam, jelikoţ vrazi nebyli vnímáni jako osoby 

škodlivé společnosti, nýbrţ jako osoby, které způsobily usmrcením oběti škodu celému jejímu 

rodu, a právě příbuzní oběti měli vůči vrahům právo krevní msty. V souvislosti s rozlišováním 

pachatelů vraţd podle jejich společenského postavení se v tomto začal uplatňovat institut tzv. 

„příhlavních peněz“ nebo také „wergeldu“, který umoţňoval majetnému pachateli se ze 

svého činu vykoupit, čímţ se mohl vyhnout krevní mstě.
4
 Pokud se však pachatel nevykoupil, 

následoval trest smrti prováděný stětím, šibenicí nebo zahrabáním či upálením zaţiva.
5
 Další 

omezování soukromé msty vedlo k rozšíření ordálů neboli boţích soudů
6
, o kterých se dá 

                                                 
2
 MALÝ, Karel a kol. Dějiny českého a československého práva do r. 1945. 4. přepracované vydání. Praha: 

Leges, 2010, s. 142. 
3
 TAUCHEN Jaromír a Karel SCHELLE. Trestné činy proti životu a zdraví včera a dnes. Ostrava: Key 

Publishing, 2015. s. 61. 
4
 TAUCHEN Jaromír a Karel SCHELLE. Trestné činy proti životu a zdraví včera a dnes. Ostrava: Key 

Publishing, 2015. s. 62. 
5
 MALÝ, Karel a kol. Dějiny českého a československého práva do r. 1945. 4. přepracované vydání. Praha: 

Leges, 2010, s. 144. 
6
 VLČEK, Eduard. Dějiny trestního práva v českých zemích a v Československu. 3. nezměn. vyd. Brno: 

Masarykova univerzita, 2006. s. 18. 
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mluvit jako o jednom z prvních procesů dokazování, byť silně ovlivněných náboţenstvím, 

jelikoţ jako důkaz o vině či nevině byl přijímán pomyslný „zásah shůry“. Jako příklad ordálu, 

který podstatně omezil a reguloval soukromou mstu, lze uvést ordál soudního souboje, kdy se 

na základě smlouvy mezi sebou v souboji utkal vrah a ţalobce, kterým byl nejbliţší příbuzný 

zavraţděného.
7
 Stále však registrujeme významné odlišnosti mezi pachateli z jednotlivých 

společenských vrstev, coţ se projevuje tak, ţe „pokud pohnal z vraždy rytíř pána, ten s ním 

musel zápasit, stejně jako v případě, když neurozený (sedlák či měšťan) pohnal šlechtice. Výše 

urození se mohli vyhnout zápasu tím, že složili přísahu o své nevině.“
8
 Oblast trestání vraţd je 

oblastí, která názorně dokládá opouštění soukromého pojetí trestního práva a příklon 

k veřejnoprávní iniciativě v trestním právu. Vraţdy začaly být totiţ také chápány jako jeden z 

prvních deliktů směřujících proti obecným zájmům a jako takové byly trestány smrtí bez 

čekání na obţalobu, pokud byly spáchány před králem či soudem.
9
 

   

Z období přemyslovských kníţat je důleţité zmínit dvě významné právní památky. První 

jsou Břetislavova dekreta z roku 1039, která mimo jiné poprvé zakotvovala pouţívání ordálů 

jako důkazních prostředků v případech, kdy byl čin spáchán beze svědků
10

 a také zavedla 

institut wergeldu.
11

 Obsahovala téţ právo trestní iniciativy církve, které bylo důleţitým 

průlomem do té doby převládající krevní msty. Pokud se kněz dozvěděl o spáchání vraţdy, 

byl povinen to oznámit hradskému správci a následně obviněného předvedl před soud, kde, 

nepřiznal-li se obviněný, bylo přistoupeno k ordálu vodou nebo ţhavým ţelezem. 

Významným z hlediska trestání vraţd bylo také rozlišení závaţných způsobů vraţd, konkrétně 

otcovraţdy, bratrovraţdy a vraţdy kněţího, kdy jen pouhé obvinění vedlo k trestu, kterým 

bylo vyhnanství.
12

 Břetislavova dekreta jsou tak zřetelným symbolem postupného omezování 

soukromé pomsty v případech vraţd. Druhou právní památkou jsou Statuta Konrádova 

z roku 1189, která obsahují také úpravu ordálů, konkrétně ordálu vodou, ţhavým ţelezem a 

zejména ordál soudním soubojem a dokonce je zde stále zakotven trest ukamenování.
13

 

                                                 
7
 MALÝ, Karel a kol. Dějiny českého a československého práva do r. 1945. 4. přepracované vydání. Praha: 

Leges, 2010, s. 142-143. 
8
 MALÝ, Karel a kol. Dějiny českého a československého práva do r. 1945. 4. přepracované vydání. Praha: 

Leges, 2010, s. 144. 
9
 MALÝ, Karel a kol. Dějiny českého a československého práva do r. 1945. 4. přepracované vydání. Praha: 

Leges, 2010, s. 143. 
10

 MALÝ, Karel. České právo v minulosti. Praha: Orac, 1995. s. 53. 
11

 MALÝ, Karel. České právo v minulosti. Praha: Orac, 1995. s. 115. 
12

 ADAMOVÁ, Karolina a Ladislav SOUKUP. Prameny k dějinám práva v českých zemích. 2. upr. vyd. Plzeň: 

Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2010. s. 19-20. 
13

 MALÝ, Karel. České právo v minulosti. Praha: Orac, 1995. s. 114. 
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Významný rozvoj trestního práva na českém území nastal především za doby existence 

stavovského státu v 16. století, kdy dochází k recepci práva římského. Nutné je zmínit osobu 

významného právníka, znalce domácího i římského práva, Pavla Kristiána z Koldína, autora 

Práv městských království českého. Tento významný zákoník z roku 1579 kodifikující 

městské právo upravoval také právo trestní a detailně upravoval i trestné činy proti ţivotu 

v části nazvané „O kvaltu, vejboji, outoku.“
14

 Konkrétně pak rozeznával dva druhy 

úmyslného usmrcení, a to vraţdu, která je spáchána v úmyslu nepřímém, a mord, který je 

usmrcením úkladným. Odlišoval také úmyslné usmrcení příbuzného (parricidium) a prostý 

mord (homicidium).
15

 Zákoník obsahoval také ustanovení procesní, kdyţ mimo jiné zakotvil 

torturu jako prostředek k vynucení přiznání obviněného. 

 

V době stavovské byli pachatelé vraţd trestáni stětím a pachatelé úkladných vraţd 

vláčením ulicemi a lámání kolem.
16

 Pro zajímavost na tomto místě ještě uvedu, ţe v době 

stavovské byla z popudu církve trestným činem také sebevraţda, tedy úmyslné usmrcení sebe 

samého, kdy trestem byla postiţena sebevrahova mrtvola.
17

   

  

Doba absolutismu, následující po poráţce stavovského povstání v roce 1620, přinesla do 

oblasti trestního práva spoustu změn. Obnovené zřízení zemské z roku 1627 přineslo 

definitivní konec soukromého charakteru trestního práva spočívající ve zrušení krevní msty 

jako způsobu potrestání a s ním spojené moţnosti narovnání pachatele s pozůstalými.
18

 

Dalšími pokusy o kodifikaci trestního práva v Rakousku byly Constitutio Criminalis 

Ferdinandea z roku 1656, který však platil pouze na území Rakouska a Constitutio Criminalis 

Josephina z roku 1707. Ten upravoval jak právo hmotné, tak procesní, avšak měl jenom 

subsidiární povahu vůči českému právu, kde se stále uplatňoval Koldínův zákoník a 

Obnovené zřízení zemské.
19

 Přesto obsahoval zejména v oblasti procesní několik klíčových 

                                                 
14

 TAUCHEN Jaromír a Karel SCHELLE. Trestné činy proti životu a zdraví včera a dnes. Ostrava: Key 

Publishing, 2015. s. 51.  
15

 Tamtéţ. 
16

 MALÝ, Karel a kol. Dějiny českého a československého práva do r. 1945. 4. přepracované vydání. Praha: 

Leges, 2010, s. 147.  
17

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

Masarykova univerzita, 2006. s. 13. 
18

 MALÝ, Karel. České právo v minulosti. Praha: Orac, 1995. s. 122. 
19

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

Masarykova univerzita, 2006. s. 28.  
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ustanovení, jelikoţ sjednocoval postup při řízení u soudů a zavedl inkviziční princip u řízení 

zahajovaných z moci úřední a akuzační princip u řízení zahajovaných na návrh.  

         

První kodifikací trestního práva platnou na celém území Rakouska, rušící a nahrazující 

tradici starého českého práva, byl Constitutio Criminalis Theresiana z roku 1768, který byl 

však jiţ v době vydání zastaralý a obsahoval řadu přeţitků feudálního práva. Zahrnoval jak 

úpravu hmotnou, tak procesní, která stanovovala presumpci viny, inkviziční zásadu, oficialitu 

řízení bez moţnosti revize a především legální důkazní teorii. Nejvyšší důkazní sílu mělo 

přiznání obviněného, kterého mohlo být dosaţeno pomocí tortury, jejíţ pravidla tereziánský 

zákoník také poprvé zakotvil. Zastaralost zákoníku spočívala i v krutosti ukládaných trestů, 

kdyţ např. trest smrti byl vykonáván formou oběšení, stětí hlavy, rozčtvrcení a upálení či 

zahrabání zaţiva. 

         

Přelomovou kodifikací byl Všeobecný zákoník o zločinech a trestech za ně Josefa II. 

z roku 1787, který byl ovlivněn osvícenstvím a zejména dílem Cesara Beccarii „o zločinech a 

trestech - Dei delitti e delle pene“ z roku 1764.
20

 Krokem vpřed bylo zakotvení zásad nullum 

crimen sine lege a nulla poena sine lege, také tresty sledovaly jiţ spíše funkci nápravnou. 

Došlo také k úplnému zrušení trestu smrti v řádném řízení (nadále jej bylo moţno uloţit jen 

při stanném právu). Zákoník však obsahoval pouze hmotnou úpravu, o rok později v roce 

1788 byl proto přijat Obecný soudní řád kriminální, který upravoval otázky procesní a 

představoval také velmi pokrokovou úpravu. Pro účely tématu vraţd je třeba zmínit alespoň 

to, ţe se podle něj přestalo uţívat tortury. 

         

Roku 1803 byl vydán nový Zákoník o zločinech a těžkých policejních přestupcích, 

který navázal na vymoţenosti předchozího josefinského zákoníku a rozvinul je. Původně byl 

vydán jiţ v roce 1796 jako Západohaličský trestní zákoník, ale v roce 1803 byl přijat v celé 

Rakouské monarchii a o rok později byl vydán také jeho český překlad.
21

 Tento zákoník 

obsahoval jak hmotnou, tak procesní část a ve své době se jednalo o velmi kvalitní dílo 

vyznačující se svou přehledností, formulační přesností, systematičností, komplexností a také 

vyhýbáním se kazuističnosti. Samotný zákoník se dělil na dvě části – o zločinech a o 

                                                 
20

 MALÝ, Karel a kol. Dějiny českého a československého práva do r. 1945. 4. přepracované vydání. Praha: 

Leges, 2010, s. 193. 
21

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

Masarykova univerzita, 2006. s. 30. 
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přestupcích, kdy kaţdá část obsahovala i procesní část. Z hlediska trestněprávního je třeba 

zmínit, ţe obsahoval trestnost návodu, pomoci i pokusu. Také stanovoval vyloučení trestní 

odpovědnosti pachatele z důvodu věku (hranice trestní odpovědnosti byla 14 let), 

nepříčetnosti, neodolatelného donucení, či náhody, nedbalosti nebo nevědomosti, jelikoţ 

v tomto navazoval na josefinskou úpravu a jako předpoklad spáchání trestného činu bral 

pouze zlý úmysl pachatele. Také obsahoval zásadu ignorantia legis non excusat, neboli 

neznalost zákona neomlouvá. Zločiny byly trestány trestem smrti, který se vykonával 

oběšením, a trest ţaláře. Trest ţaláře byl třístupňový – ţalář, těţký ţalář a nejtěţší ţalář. Dále 

se ţalář dělil na doţivotní a dočasný, který bylo moţno uloţit od 6 měsíců do 20 let.
22

 

 

Posledním rakouským trestním zákoníkem, který platil s různými novelizacemi na 

českém území
23

 aţ do roku 1950, byl trestní zákon č. 117/1852 ř. z., o zločinech, 

přestupcích a přečinech z roku 1852. Jednalo se v podstatě o novelizaci trestního zákoníku 

z roku 1803, obsahoval však několik významných odlišností. Tou nejpodstatnější bylo, ţe 

obsahoval jiţ jen hmotné právo, procesní právo ponechával vlastní úpravě. Kromě toho mimo 

zločinů a přestupků začal rozlišovat i přečiny. Zákon se také vyznačoval stručnými 

formulacemi. Při trestání zločinů do jisté míry vycházel z předchozího zákoníku z roku 1803, 

obsahoval trest smrti a ţaláře. Trest smrti se vykonával taktéţ oběšením jako v předchozí 

úpravě, trest ţaláře však zahrnoval jen dva stupně.
24

  

                

Trestní zákon z roku 1852 byl prvním moderním zákonem, který obsahoval skutkovou 

podstatu vraţdy v podobě, jak ji známe dnes.
25

 Ta byla obsaţena v dílu I., hlavě patnácté v § 

134, jenţ zněl:  

 

„Kdo jedná proti člověku v obmyslu, aby ho usmrtil, takovým způsobem, že z toho nastane 

smrt jeho nebo jiného člověka, dopustí se zločinu vraždy; i když výsledek tento nastal jen pro 

osobní povahu toho, jemuž ublíženo, nebo pouze pro nahodilé okolnosti, za nichž byl čin 

                                                 
22

 MALÝ, Karel a kol. Dějiny českého a československého práva do r. 1945. 4. přepracované vydání. Praha: 

Leges, 2010, s. 195. 
23

 Na území Slovenska platil aţ do roku 1950 uherský trestní zákoník z roku 1878 (zák. čl. V/1878 uh., trestný 

zákon).  
24

 VOJÁČEK, Ladislav, Karel SCHELLE a Vilém KNOLL. České právní dějiny. 3. upravené vydání. Plzeň: 

Aleš Čeněk, 2016. s. 497. 
25

 TAUCHEN Jaromír a Karel SCHELLE. Trestné činy proti životu a zdraví včera a dnes. Ostrava: Key 

Publishing, 2015. s. 161. 
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spáchán anebo jen z příčin vedlejších náhodou k tomu přistoupivších, pokud tyto příčiny byly 

přivoděny činem samým.“
26

 

 

Podle § 135 se pak vraţdy dělily na vraţdu úkladnou, loupeţnou, zjednanou a prostou. 

Zákon také stanovoval trestnost vraţdy dokonané zvlášť na pachatele, zjednatele, přímého 

účastníka v § 136 a zvlášť na vzdálené spoluviníky a účastníky v § 137. V § 138 také 

obsahoval trest na pokus, tedy na podniknutou, avšak nedokonanou vraţdu. Pro zajímavost 

uvedu ještě úpravu trestného činu zabití podle § 140, která zněla: „Nevykoná-li se sice čin, 

jímž člověk o život přijde (§ 134), v tom obmyslu, aby byl usmrcen, ale přece v jiném obmyslu 

nepřátelském, jest zločin ten zabitím.“ Základní rozdíl mezi trestným činem vraţdy a zabití 

tak spočíval ve formě zavinění. K vraţdě byl vyţadován úmysl přímý, k zabití pak úmysl 

nepřímý.
27

   

 

Recepčním zákonem 11/1918 Sb. byly do právního řádu nově vzniklé Československé 

republiky přejaty původní Rakousko-Uherské předpisy, coţ mělo být původně jen dočasným 

krokem. Intenzivně se usilovalo o unifikaci práva na celém území ČSR, za tímto účelem bylo 

roku 1919 zřízeno i ministerstvo unifikací, jehoţ úkolem měla být také unifikace předpisů 

trestního práva. To se však jiţ nepodařilo do německé okupace realizovat.
28

 

 

Prvním trestním zákonem platným bezvýhradně na celém území Československa byl aţ 

zákon č. 86/1950 Sb., trestní zákon. Tento zákon vznikl za právnické dvouletky v letech 

1948-1950 a měl socialistický charakter vyhovující podmínkám nového lidově-

demokratického zřízení. Při tvorbě tohoto zákona bylo vzorem právo sovětské. Podle 

Císařové, kterou cituje Kuklík, však vliv sovětského práva nebyl aţ tak zásadní, jelikoţ trestní 

zákon nepřejal např. analogii v neprospěch pachatele.
29

 Oproti původnímu rakouskému 

zákonu z roku 1852 jiţ rozlišuje jen jeden druh deliktu, a to trestný čin. Také stanovil hranici 

trestní odpovědnosti od 15 let, mezi 15-18 lety pak stanovil kategorii mladistvých. Při trestání 

                                                 
26

 Zákon č. 117/1852 ř. z. ze dne 27. 5. 1852, trestní zákon o zločinech, přečinech a přestupcích. 
27

 EYSSELT, Eduard. Úmyslná usmrcení. In Právník 1948, sešit 1. Praha : Jednota československých právníků 

v Praze, s. 13. 
28

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

Masarykova univerzita, 2006. s. 36.  
29

 KUKLÍK, Jan a kol. Vývoj česko-slovenského práva 1945-1989. Praha: Linde, 2008, s. 153. 



10 

 

se přihlíţelo k osobě pachatele, míře zavinění a okolnostem polehčujícím i přitěţujícím. 

Novinkou pak bylo stanovení účelu trestu, kterým byla represe a výchovná prevence.
30

  

 

Samotný zákon byl rozdělen na dvě části – obecnou a zvláštní, ve které byly jednotlivé 

skutkové podstaty trestných činů rozděleny do deseti hlav podle významu zákonem 

chráněného zájmu. Charakteristikou socialistického trestního práva bylo nadřazení 

společenských a ideologických zájmů nad zájmy individuální.
31

 Z tohoto důvodu byly trestné 

činy proti ţivotu zařazeny aţ do hlavy šesté zvláštní části. Vraţda byla obsaţena v § 216, 

jehoţ znění bylo: 

 

(1) Kdo jiného úmyslně usmrtí, bude potrestán odnětím svobody na patnáct až pětadvacet 

let. 

(2) Odnětím svobody na doživotí nebo smrtí bude pachatel potrestán, 

a) dopustí-li se činu uvedeného v odstavci 1 na několika osobách nebo opětovně, 

b) dopustí-li se takového činu při loupeži nebo způsobem zvlášť surovým, nebo 

c) je-li tu jiná zvlášť přitěžující okolnost. 

 

Zákonná úprava vraţd, které se musím bezpodmínečně blíţe věnovat, je ta obsaţená v 

zákoně č. 140/1961 Sb., trestním zákoně, a to z toho důvodu, ţe tento zákon byl v České 

republice s různými novelizacemi účinný aţ do konce roku 2009, tedy ještě do nedávné 

minulosti. 

 

Trestní zákon z roku 1961 upřednostnil oproti svému předchůdci výchovné působení na 

pachatele před působením represivním.
32

 Stejně jako jeho předchůdce měl socialistický 

charakter a jeho účelem bylo chránit především zájmy státní a hospodářské. Trestné činy proti 

ţivotu a zdraví, mezi kterými byl zařazen téţ trestný čin vraţdy, tvořily aţ Hlavu VII zvláštní 

části, která byla nově rozdělena do dvanácti hlav. Významné změny spočívaly v trestání, 

jelikoţ byl úplně zrušen doţivotní trest, trest smrti se stal trestem výjimečným a trest odnětí 

svobody bylo moţno uloţit nejvýše na 15 let. 

 

                                                 
30

 KUKLÍK, Jan a kol. Vývoj česko-slovenského práva 1945-1989. Praha: Linde, 2008, s. 154. 
31

 KUKLÍK, Jan a kol. Vývoj česko-slovenského práva 1945-1989. Praha: Linde, 2008, s. 156. 
32

 KUKLÍK, Jan a kol. Vývoj česko-slovenského práva 1945-1989. Praha: Linde, 2008, s. 408. 
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Trestný čin vraţdy zde byl upraven v § 219. Ten byl oproti § 216 trestního zákona z roku 

1950 tvořen jen jedinou skutkovou podstatou, která zněla: „Kdo jiného úmyslně usmrtí, bude 

potrestán odnětím svobody na deset až patnáct let nebo trestem smrti.“ Lze shledat zřejmým, 

ţe takový způsob úpravy vraţd byl velkým nedostatkem, který byl v rozporu se zásadou 

právní jistoty.
33

 Později však byla novelou provedenou zákonem č. 175/1990 Sb. zavedena 

ještě kvalifikovaná skutková podstata podle odst. 2, která obsahovala taxativní výčet 

okolností podmiňujících pouţití vyšší trestní sazby. Současně s tím byl touto novelou zrušen 

trest smrti a nově tak mohly být vraţdy nejpřísněji postihovány výjimečným trestem. Právní 

úprava trestného činu vraţdy podle § 219 pak zněla takto: 

 

(1) Kdo jiného úmyslně usmrtí, bude potrestán odnětím svobody na deset až patnáct let. 

(2) Odnětím svobody na dvanáct až patnáct let nebo výjimečným trestem bude pachatel 

potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 

a) na dvou nebo více osobách, 

b) zvlášť surovým nebo trýznivým způsobem, 

c) opětovně, 

d) na osobě mladší než patnáct let, 

e) na veřejném činiteli při výkonu nebo pro výkon jeho pravomoci, 

f) v úmyslu získat majetkový prospěch, nebo v úmyslu zakrýt nebo usnadnit jiný trestný čin 

nebo z jiné zavrženíhodné pohnutky. 

 

Následně byl novelou provedenou zákonem č. 152/1995 Sb. tento výčet ještě doplněn o 

další kvalifikační okolnosti. Bylo jimi spáchání vraţdy na těhotné ţeně a také vraţda na jiném 

pro jeho rasu, příslušnost k etnické skupině, národnost, politické přesvědčení, vyznání nebo 

pro to, ţe je bez vyznání. 

 

Trestní zákon z roku 1961 byl nahrazen s účinností k 1. 1. 2010 současným zákonem č. 

40/2009 Sb., trestním zákoníkem, jehoţ úprava trestného činu vraţdy je jiţ předmětem této 

práce.  

 

                     

                                            

                                                 
33

 TAUCHEN Jaromír a Karel SCHELLE. Trestné činy proti životu a zdraví včera a dnes. Ostrava: Key 

Publishing, 2015. s. 162. 
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2 Právo na život a jeho ochrana 

 

Právo na ţivot je chápáno jako právo na samotnou existenci člověka „v jeho postupem 

doby ustálené užší podobě, tj. právo na fyzickou a biologickou existenci člověka na Zemi, na 

lidský život, v jeho bazálním, nejvýznamnějším aspektu založeném na důstojnosti lidského 

života, vycházejícího ze samotné podstaty lidství.“
34

 Jedná se o nezákladnější lidské právo, a 

to z toho důvodu, ţe bez ţivota by jedinec nemohl být nositelem dalších práv, ale také 

povinností. Proto je právo na ţivot garantováno kaţdému bez výjimky a jedná se tak o tzv. 

univerzální právo, které je předmětem ochrany jak na tuzemské, tak na mezinárodní úrovni.   

 

Na vnitrostátní úrovni je právo na ţivot chráněno jiţ na ústavní úrovni, konkrétně 

v Listině základních práv a svobod, která je součástí ústavního pořádku ČR
35

, v čl. 6, jenţ 

zní: 

 

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

(2) Nikdo nesmí být zbaven života. 

(3) Trest smrti se nepřipouští. 

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

v souvislosti s jednáním, které podle zákona není trestné. 

 

Znění čl. 6 je projevem výše zmíněné univerzality práva na ţivot, neboť jeho ochrana je 

garantována kaţdému bez rozdílu, jak stanovuje čl. 3 odst. 1 Listiny. Je nutné jej chápat také 

ve smyslu čl. 1 Listiny jako právo nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné a nezrušitelné. 

Právo na ţivot je pak přímo aplikovatelné jako princip, ale k plné funkčnosti vyţaduje 

současné uţití jiných práv z listiny, např. práva na nedotknutelnost osoby podle čl. 7 odst. 1 

Listiny, zejména pak ale vyţaduje konkretizaci v právním řádu v dispozitivních i kogentních 

ustanoveních práva trestního, občanského i správního, zajišťujících existenci člověka a také 

právo jeho existenci zachovávat. Znění čl. 6 tak neklade pouze poţadavek, aby do práva na 

ţivot nebylo zasahováno, ale také, aby stát právo na ţivot zajišťoval a chránil.
36

  

                                                 
34

 WAGNEROVÁ Eliška, ŠIMÍČEK Vojtěch, LANGÁŠEK Tomáš, POSPÍŠIL Ivo a kol. Listina základních 

práv a svobod. Komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2012, s. 150. 
35

 Listina základních práv a svobod byla usnesením předsednictva České národní rady ze dne 16. 12. 1992 

vyhlášena součástí ústavního pořádku ČR jako ústavní zákon č. 2/1993 Sb.  
36

 KLÍMA, Karel a kol. Komentář k Ústavě a Listině: 2. díl. 2. rozšířené vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009, s. 

972.  
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Ustanovení čl. 6 Listiny obsahuje ty nejpodstatnější rysy určující způsob ochrany 

lidského ţivota i z hlediska trestněprávního. Zaprvé garantuje ochranu ještě nenarozenému 

ţivotu, tedy lidskému plodu. Také je zakotveno to, ţe lidský ţivot nesmí být ukončen 

zásahem druhé osoby, a to včetně eutanázie, kdy by ke zbavení ţivota jiného došlo ze soucitu. 

Významným se v dnešní době jeví téţ absolutní zákaz trestu smrti. Pokud však došlo ke 

zbavení ţivota druhého v důsledku jednání, které není podle zákona trestné, není tím ochrana 

práva na ţivot dotčena. Podle trestního zákoníku takové jednání můţeme spatřovat v krajní 

nouzi (§ 28 TZ), nutné obraně (§ 29 TZ) a oprávněném pouţití zbraně (§ 32 TZ).  

 

Tolik stačí uvést k tuzemské úpravě práva na ţivot, jelikoţ všemi výše zmíněnými 

okolnostmi se budu detailněji zabývat v následujících kapitolách této práce. Nyní se zaměřím 

na mezinárodní úpravu ochrany práva na ţivot, přesněji na vybrané nejdůleţitější prameny 

tuto úpravu obsahující. 

 

Nejstarším mezinárodním dokumentem upravující právo na ţivot je Všeobecná 

deklarace lidských práv schválená Valným shromáţděním OSN dne 10. prosince 1948. Ta 

v článku 3 stanovuje, ţe: „každý má právo na život, svobodu a osobní bezpečnost.“  

Z hlediska závaznosti má Deklarace pouze doporučující charakter a není tudíţ vynutitelná. 

Přesto však je její význam nezpochybnitelný, jelikoţ se jedná o první, mezinárodním 

společenstvím akceptovaný a sdílený, katalog základních práv a principů
37

, který ovlivnil 

další směr vývoje základních lidských práva svobod. 

 

Na regionální úrovni v rámci Rady Evropy je nejstarším a základním dokumentem 

obsahující právo na ţivot Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod přijatá 4. 

listopadu 1950 v Římě. Tento dokument však jiţ je závazný a je aplikován Evropským 

soudem pro lidská práva ve Štrasburku.
38

 Právo na ţivot je obsaţeno v čl. 2 odst. 1, kde stojí, 

ţe: „Právo každého na život je chráněno zákonem. Nikdo nesmí být zbaven života, kromě 

výkonu soudem uloženého trestu, následující po uznání viny za spáchání trestného činu, pro 

který zákon ukládá tento trest.“ Úmluva také připouští výjimky, konkrétně ţe: „zbavení 

                                                 
37

 WAGNEROVÁ Eliška, ŠIMÍČEK Vojtěch, LANGÁŠEK Tomáš, POSPÍŠIL Ivo a kol. Listina základních 

práv a svobod. Komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2012, s. 153.   
38

 POTOČNÝ, Miroslav a Jan ONDŘEJ. Mezinárodní právo veřejné: zvláštní část. 6., doplněné a rozšířené 

vydání. Praha: C.H. Beck, 2011. s. 113-114. 
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života se nebude považovat za způsobené v rozporu s tímto článkem, jestliže bude vyplývat 

z použití síly, které není více než zcela nezbytné, při: a) obraně každé osoby proti 

nezákonnému násilí; b) provádění zákonného zatčení nebo zabránění útěku osoby zákonně 

zadržené; c. zákonně uskutečněné akci za účelem potlačení nepokojů nebo vzpoury.“ 

  

Úmluva byla ratifikována v Československu 18. března 1992 a publikována pod č. 

209/1992 Sb.
39

 

 

Dokumentem OSN, který navazuje na Všeobecnou deklaraci lidských práv, je jiţ právně 

závazný Mezinárodní pakt o občanských a politických právech, který byl přijat na 

zasedání OSN v New Yorku dne 19. prosince 1966. Tato mezinárodní smlouva obsahuje také 

právo na ţivot, konkrétně v čl. 6 odst. 1 uvádí, ţe: „každá lidská bytost má právo na život. 

Toto právo je chráněno zákonem. Nikdo nebude svévolně zbaven života.“ 

 

Pakt byl v Československu publikován ve Sbírce zákonů pod č. 120/1976 Sb. jako 

vyhláška Ministerstva zahraničních věcí.
40

 

 

Posledním dokumentem OSN, který v souvislosti s mezinárodní garancí práva na ţivot 

zmíním, je Úmluva o právech dítěte přijatá Valným shromáţděním OSN dne 20. 11. 1989 

v New Yorku. Ta ve svém čl. 6 stanovuje: „1. Státy, které jsou smluvní stranou úmluvy, 

uznávají, že každé dítě má přirozené právo na život. 2. Státy, které jsou smluvní stranou 

úmluvy, zabezpečují v nejvyšší možné míře zachování života a rozvoj dítěte.“ Úmluva byla 

zveřejněna ve formě sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí č. 104/1991 Sb., které 

bylo publikované ve sbírce zákonů dne 8. 4. 1991.
41

      

 

Na úrovni EU je ţivot chráněn v Listině základních práv Evropské unie v hlavě I., čl. 

2, jenţ uvádí: „1. Každý má právo na život. 2. Nikdo nesmí být odsouzen k trestu smrti a 

popraven.“  

 

                                                 
39

 Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí č. 209/1992 Sb., o sjednání Úmluvy o ochraně lidských 

práv a základních svobod a Protokolů na tuto úmluvu navazujících 
40

 Vyhláška ministra zahraničních věcí č. 120/1976 Sb., o Mezinárodním paktu o občanských a politických 

právech a Mezinárodním paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech 
41

 Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí č. 104/1991 Sb., o sjednání Úmluvy o právech dítěte  



15 

 

Listina, která je součástí primárního práva v souladu s čl. 6 Smlouvy o Evropské unii, 

byla původně přijata společně s Niceskou smlouvou jiţ v roce 2007 jako nezávazná 

deklarace.
42

 Právně závaznou se stala aţ platností Lisabonské smlouvy dne 1. prosince 2009.
43

 

          

2.1 Lidský život  

 

Po stručném výkladu o zakotvení práva na ţivot, proti kterému jednání pachatelů vraţd 

směřuje, je nutné odpovědět na základní otázku, jeţ se po přečtení tohoto výkladu nabízí: Co 

je to vlastně lidský ţivot? Pro trestný čin vraţdy je vymezení tohoto pojmu více neţ klíčové, 

protoţe nelze usmrtit osobu, která ještě ţivot nemá. Stejně tak nemůţe být usmrcena osoba, 

která jiţ o ţivot z jakéhokoliv důvodu přišla. Zároveň je lidský ţivot objektem trestného činu 

vraţdy podle § 140 a představuje nejdůleţitější trestním zákoníkem chráněný zájem. Zejména 

otázka počátku lidského ţivota je významná při určení, zda z hlediska trestního práva je 

chráněn ještě jako lidský plod v rámci trestných činů proti těhotenství ţeny, nebo uţ jako 

plnohodnotný lidský ţivot v rámci trestných činů proti ţivotu. Odpověď na tyto otázky 

z hlediska práva není úplně jednoduchá, ostatně jak praví Kokeš: „Za nejproblematičtější 

otázky spojené s právem na život jsou dlouhodobě a ještě intenzivněji v moderní době 

považovány otázky vymezující jeho počátek a konec, tj. otázky, kdy lidský život začíná a kdy, 

resp. jak, končí. Je zcela nepochybné, že na tyto otázky nemůže právo samotné nalézt odpověď 

a ani by se o to nemělo izolovaně pokoušet.“
44

 Pro zodpovězení těchto otázek tak musíme 

vycházet z poznatků lékařské vědy.
45

  

 

2.1.1 Začátek lidského života 

 

Předmětem útoku při trestném činu vraţdy podle § 140 TZ můţe být pouze „živý člověk, 

kterým je dítě, které přestalo být lidským plodem (srov. B 2/1986-26), poté dospělý člověk až 

                                                 
42

 TOMÁŠEK, Michal, Vladimír TÝČ, Jiří MALENOVSKÝ, et al. Právo Evropské unie. 2. aktualizované 

vydání. Praha: Leges, 2017. s. 102. 
43

 POTOČNÝ, Miroslav a Jan ONDŘEJ. Mezinárodní právo veřejné: zvláštní část. 6., doplněné a rozšířené 

vydání. Praha: C.H. Beck, 2011. s. 129. 
44

 WAGNEROVÁ Eliška, ŠIMÍČEK Vojtěch, LANGÁŠEK Tomáš, POSPÍŠIL Ivo a kol. Listina základních 

práv a svobod. Komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2012, s. 150. 
45

 PAVLÍČEK, Václav a kol. Ústava a ústavní řád České republiky : Komentář. 2. doplněné a podstatně 

rozšířené vydání. Praha : Linde Praha, 2002. s 68.  
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do okamžiku smrti v biologickém smyslu.“
46

 Pro účely trestního práva se za okamţik, kdy 

přestává být předmětem jeho ochrany lidský plod a začíná jím být člověk, všeobecně pokládá 

začátek porodu, coţ je názor přijímaný také soudní praxí a podpořený zněním ustanovení 

trestného činu vraţdy novorozeného dítěte matkou podle § 142 TZ, který lze spáchat jiţ 

v průběhu porodu. Nejčastěji bývá označován jako okamţik, kdy začne plod opouštět tělo 

matky a objevují se první části těla dítěte, např. hlavička. Objevují se však také menšinové 

názory, ţe okamţikem, kdy se plod stává ţivým člověkem aţ okamţikem oddělení od těla 

matky či momentem prvního nádechu a výdechu, coţ je však v rozporu se zněním § 142 TZ a 

znamenalo by to beztrestnost matky v souladu s ustanovením § 163 TZ.
47

 V případě umělého 

porodu, např. císařského řezu, by se dal jako okamţik počátku ochrany lidského ţivota 

označit začátek chirurgického zákroku.
48

  

         

2.1.2 Konec lidského života 

 

Po obeznámení se s pojmem začátku lidského ţivota je nyní třeba zaměřit se také na 

otázku jeho konce. Nutnost definovat pojem konec lidského ţivota vyplývá z potřeby určit, 

kdy k tomuto okamţiku došlo a jestli k němu vůbec došlo. To je z hlediska tématu vraţd 

naprosto zásadní otázkou, jelikoţ pouze v úmyslném ukončení lidského ţivota druhou osobou 

můţeme spatřovat naplnění znaků skutkové podstaty trestného činu vraţdy. Pokud by nedošlo 

úmyslným jednáním pachatele k usmrcení druhého, nedošlo by tak ani k dokonání trestného 

činu vraţdy. Stejně tak v případech, kdy by pachatel útočil na poškozeného s úmyslem jej 

usmrtit, avšak nevěděl by, ţe poškozený je jiţ mrtvý, jednalo by se o útok na nezpůsobilý 

předmět a v úvahu by připadala kvalifikace takového činu pouze jako pokusu trestného činu 

vraţdy, konkrétně by se jednalo o pokus na nezpůsobilém předmětu útoku.
49

 Této 

problematice se však budu detailněji věnovat v části věnované pokusu trestného činu vraţdy a 

nyní se jiţ budu zabývat samotným koncem lidského ţivota, kterým je smrt člověka (exitus 

letalis).
50

 

                                                 
46

 ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní zákoník II:  Zvláštní část (§ 140-421). Komentář.  2. vyd. Praha: C.H. Beck, 

2012. s. 1460.  
47

 Tamtéţ. 
48

 KÜHN, Zdeněk a Dagmar CÍSAŘOVÁ. Ochrana lidského plodu v trestním právu. Praha: Institut pro další 

vzdělávání soudců a státních zástupců, 1998. s. 10. 
49

 Rozsudek Krajského soudu v Plzni ze dne 2. 9. 1999, sp. zn. 3 T 9/99 
50

 KVAPILOVÁ Helena, DOGOŠI Michal. Soudní lékařství pro právníky a policisty. 2. rozšířené vydání. Plzeň: 

Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2007, s. 27.  
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Lékařská věda definuje konec lidského ţivota jako biologickou smrt mozkovou. Jedná se 

o stav organismu, kdy je nenávratně vyloučeno obnovení všech ţivotních funkcí. 

Z lékařského hlediska jde o dlouhodobější proces, trvající i několik minut po zastavení 

dýchání nebo srdečního tepu, avšak právo spojuje smrt pouze s jediným okamţikem, a to tím, 

kdy jiţ nelze funkce organismu navrátit v původní stav. Tento okamţik je významný pro řadu 

trestněprávních aspektů vraţd (např. otázka promlčení, časové působnosti trestního zákoníku 

atd.) a proto je nutné jej přesně určit. Umíráním, smrtí a posmrtnými změnami lidského těla se 

zabývá soudnělékařská tanatologie, která je součástí vědy soudního lékařství.
51

    

 

České právo obsahuje definici smrti uvedenou v ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 

285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých 

zákonů (transplantačního zákona). Podle tohoto ustanovení se smrtí pro účely tohoto zákona 

rozumí: „nevratná ztráta funkce celého mozku, včetně mozkového kmene.“ Transplantační 

zákon také stanoví v § 10 odst. 3, jak se smrt zjišťuje a to sice: „ prokázáním: 1. nevratné 

zástavy krevního oběhu, 2. nevratné ztráty funkce celého mozku, včetně mozkového kmene 

v případech, kdy jsou funkce dýchání a krevního oběhu udržovány uměle (dále jen „smrt 

mozku“).“ Právní pojetí smrti tak vychází z pojetí lékařského a okamţikem smrti se i pro 

účely trestního práva bere biologická smrt mozku, tzv. smrt cerebrální, coţ dokládá i 

judikatura.
52

 Smrt se dále dělí na přirozenou a násilnou. Z logiky věci se v trestním právu 

setkáváme se smrtí násilnou, kterou lze definovat jako smrt, která se od smrti přirozené, která 

nastává z vnitřních příčin, odlišuje působením vnějších negativních vlivů, v jejichţ důsledku 

nastává konec lidského ţivota. Lze však také říci, ţe kaţdé usmrcení ve smyslu trestního 

práva sice je násilnou smrtí, ale ne kaţdá násilná smrt nastane v důsledku spáchání trestného 

činu (např. sebevraţda).
53

  

    

Pro trestný čin vraţdy podle § 140 TZ je důleţité zmínit, ţe se smrtí nerozumí tzv. smrt 

klinická, coţ je zastavení ţivotních funkcí (srdeční činnosti a dechu), které lze ještě odvrátit 

včasným zásahem a která nemá smrtelný vliv na lidský ţivot. Je však třeba zmínit, ţe klinická 

                                                 
51

 KVAPILOVÁ Helena, DOGOŠI Michal. Soudní lékařství pro právníky a policisty. 2. rozšířené vydání. Plzeň: 

Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2007, s. 72. 
52

 Stanovisko Nejvyššího soudu ČSSR ze dne 31. 10. 1985, sp. zn. Tpjf 24/85, publikované ve sbírce soudních 

rozhodnutí a stanovisek 4-5/1986 jako R 16/1986 tr. 
53

 KVAPILOVÁ Helena, DOGOŠI Michal. Soudní lékařství pro právníky a policisty. 2. rozšířené vydání. Plzeň: 

Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2007, s. 28.  
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smrt obvykle předchází smrti biologické, která nastává zpravidla po 5-7 minut po smrti 

klinické, během nichţ postupně dochází k nezvratnému poškození organismu, které je 

neslučitelné se ţivotem.
54

 Jako příklad lze uvést situaci, kdy obţalovaný bodl poškozeného 

noţem do přední strany hrudníku vpravo od hrudní kosti a touto ranou zasáhl plíce, pravou 

bránici a osrdečník. U poškozeného došlo pouze k zastavení dýchání a srdečního tepu, nikoliv 

ke stavu takového odumření organismu, který by obnovu jejich funkce vyloučil, tedy 

k biologické smrti. Následně včasným lékařským zákrokem došlo k obnově ţivotních funkcí 

poškozeného.
55

 Proto v případě klinické smrti nemůţe dojít k dokonání trestného činu vraţdy, 

ale pouze k jeho pokusu.
56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
54

 KVAPILOVÁ Helena, DOGOŠI Michal. Soudní lékařství pro právníky a policisty. 2. rozšířené vydání. Plzeň: 

Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2007, s. 73.  
55

 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČSSR sp. zn. 9 Tz 38/64 
56

 Stanovisko Nejvyššího soudu ČSSR ze dne 16. 6. 1976, sp. zn. Tpjf 30/76, publikované ve sbírce soudních 

rozhodnutí a stanovisek 8/1976 jako R 41/1976 tr.  
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3 Skutková podstata trestného činu vraždy 

 

V současném trestním zákoníku je skutková podstata trestného činu vraţdy obsaţena v § 

140, který je zařazen v jeho zvláštní části, konkrétně v hlavě I – trestné činy proti ţivotu a 

zdraví, v dílu 1 – trestné činy proti ţivotu. Skutková podstata trestného činu vraţdy zní takto: 

 

(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 osmnáct let. 

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

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

a) na dvou nebo více osobách,  

b) na těhotné ženě, 

c) na dítěti mladším patnácti let,  

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

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

f) na zdravotnickém pracovníkovi při výkonu zdravotnického zaměstnání nebo povolání 

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

povinnost při ochraně života, zdraví nebo majetku vyplývající z jeho zaměstnání, povolání, 

postavení nebo funkce nebo uloženou mu podle zákona, 

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. 
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3.1 Znaky skutkové podstaty trestného činu vraždy 

 

Základem trestní odpovědnosti je spáchání trestného činu. Pojem trestný čin definuje 

trestní zákoník v § 13, kde v prvním odstavci stanovuje, ţe: „trestným činem je protiprávní 

čin, který trestní zákon označuje za trestný a který vykazuje znaky uvedené v takovém 

zákoně.“ Trestný čin tedy musí splňovat kritérium protiprávnosti a také znaky, které stanoví 

zákon, tzv. formální znaky, které dále dělíme na znaky obecné a typové. Obecnými znaky 

jsou dosaţení stanoveného věku pachatele (§ 25 TZ) a jeho příčetnost v době spáchání činu (§ 

26 TZ). U mladistvých pachatelů se také vyţaduje dosaţení rozumové a mravní vyspělosti 

v době spáchání činu (§ 5 odst. 1 ZSVM). Typovými znaky jsou znaky skutkové podstaty 

trestné činu, které odlišují jednotlivé trestné činy navzájem – objekt, objektivní stránka, 

subjekt, subjektivní stránka. Tyto čtyři znaky jsou obligatorními znaky skutkové podstaty a 

musí být vţdy bezpodmínečně naplněny, jinak spáchaný čin není trestným. Vedle tohoto 

rozlišujeme také fakultativní znaky skutkové podstaty, jejichţ naplnění se ovšem vyţaduje, 

jsou-li pro daný trestný čin stanoveny zákonem. Jednotlivé znaky skutkové podstaty trestného 

činu vraţdy popíšu na následujících řádcích.  

          

3.1.1 Objekt trestného činu vraždy 

 

Objektem trestného činu jsou hodnoty a společenské zájmy, které trestněprávní norma 

chrání. Také jej lze označit pojmem právní statek nebo předmět ochrany.
57

  Objekt trestného 

činu „zpravidla není vyjádřen v zákoně a musíme jej dovozovat výkladem. Jde o teoretickou, 

abstraktní konstrukci, imateriální kategorii.“
58

 

           

Objektem trestného činu vraţdy podle § 140 trestního zákoníku je zájem na zachování 

lidského ţivota.
59

 Začátek a konec lidského ţivota je vymezen dobou od začátku porodu do 

okamţiku biologické smrti mozku. Jelikoţ jsem toto téma detailněji rozebral v kapitole druhé 

této práce, dovoluji si na tuto kapitolu zde odkázat. 
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Od objektu trestného činu je však nutné odlišit hmotný předmět útoku, který je na rozdíl 

od objektu pouze fakultativním znakem skutkové podstaty. U trestného činu vraţdy je jím 

konkrétní ţivý člověk, na kterého pachatel bezprostředně útočí.
60

    

         

3.1.2 Objektivní stránka trestného činu vraždy 

 

Objektivní stránkou trestného činu rozumíme způsob spáchání trestného činu a následek, 

který se s jeho spácháním pojí. Obligatorními znaky objektivní stránky trestného činu tak jsou 

jednání, následek a příčinný vztah mezi nimi. Bez těchto na sebe navazujících znaků nemůţe 

dojít k naplnění skutkové podstaty trestného činu a z toho důvodu také nenastává trestní 

odpovědnost.  

  

Základním pojmem je jednání. „Jednáním ve smyslu trestního práva je projev vůle ve 

vnějším světě.“
61

 Podle této definice vidíme zde dvě nutné podmínky jednání a to sice, aby 

existovala vůle jednat (vnitřní sloţka) a aby tato vůle byla projevena (vnější sloţka). 

Objektivní stránkou trestného činu vraţdy je úmyslné usmrcení člověka. Jednání pachatele 

vţdy musí vést ke způsobení následku. Z hlediska jednání je důleţité pouze to, aby byla 

zachována příčinná souvislost mezi jednáním a usmrcením osoby. Nezáleţí přitom na tom, 

jestli jednání v případě vraţdy má být jednorázové, postupné či dlouhodobé a proto můţe být 

vraţda spáchána libovolnými způsoby.
62

 Stručně řečeno, jde o jakoukoliv formu působení na 

tělesnou integritu člověka, která musí na tělesnou integritu působit přímo a musí vést 

k usmrcení člověka.
63

 Kromě příčinné souvislosti mezi jednáním a způsobením následku, 

kterým je usmrcení jiné osoby, se vyţaduje k dokonání trestného činu vraţdy také příčinná 

souvislost mezi jednáním a účinkem. Účinek je fakultativním znakem objektivní skutkové 

podstaty trestného činu a u vraţdy je jím smrt.
64

 Zatímco následek se tedy váţe k objektu 

trestného činu, účinek pak k hmotnému předmětu útoku.
65
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Jednání však můţe mít nejen formu konání, ale také opomenutí, jelikoţ jak uvádí Jelínek 

ve své učebnici, vůle řídí pohyb nebo zdrţení se pohybu.
66

 Na základě toho rozeznáváme činy 

komisivní, respektive omisivní. Omisivní trestné činy se dále dělí na pravé omisivní, které lze 

spáchat pouze opomenutím, a nepravé omisivní, které lze spáchat jak konáním, tak také 

opomenutím a mezi které patří také trestný čin vraţdy, jak stanovuje i důvodová zpráva 

k trestnímu zákoníku. Konkrétní podmínky trestní odpovědnosti za nepravý omisivní trestný 

čin jsou blíţe stanoveny v § 112 TZ, který říká, ţe: „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.“ Jak je patrné z dikce tohoto 

paragrafu, opomenutí se týká jen vybraných vyjmenovaných zvláštních povinností, povinnost 

konat tak rozhodně nevyplývá pouze z morálních pravidel.
67

 Jako příklad vraţdy spáchané 

opomenutím lze uvést situaci, kdy lékař úmyslně nepodá pacientovi lék, ač je k tomu povinen, 

a pacient v důsledku toho zemře.
68

 

 

Mezi jednáním a následkem musí pak vţdy být také příčinná souvislost, jelikoţ není-li 

zde příčinná souvislost, následek se nemůţe přičítat.
69

 Příčinný vztah je dán tzv. teorií 

podmínky, podle které je příčinou „každý jev, bez něhož by jiný jev nenastal, resp. nenastal 

by způsobem, jakým nastal.“
70

 Lze tedy mít za to, ţe příčinná souvislost mezi jednáním a 

následkem je zachována i tehdy, kdyţ smrt poškozeného nastane např. v důsledku selhání 

krevního oběhu, ke kterému došlo zčásti následkem jednání pachatele a zčásti na podkladě 

povšechného kornatění tepen u staršího člověka.
71

 V takových situacích pachatel můţe 

uskutečnit svůj úmysl poškozeného usmrtit, avšak jeho jednání samotné nemusí k usmrcení 

vést, např. kdyţ vystřelí na poškozeného, kterého však pouze postřelí a toto střelné zranění by 

za normálních okolností nebylo smrtelné a ke smrti z jiné příčiny, která však nastane také 

v důsledku jednání pachatele. K usmrcení sice dojde jenom s přítomností této další příčiny, 
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ale trestní odpovědnost pachatele za následek není dotčena, jelikoţ následek i příčinný průběh 

k němu vedoucí je kryt pachatelovým zaviněním. Příčinná souvislost by tak nebyla dána 

pouze v případě, ţe by následek byl způsoben výhradně jinou příčinou, neţ jednáním 

pachatele.
72

 

 

3.1.3 Pachatel trestného činu vraždy 

 

Pachatelem (subjektem) trestného činu vraţdy ve smyslu ustanovení § 22 odst. 1 TZ 

můţe být podle znění § 140 kdokoliv, tedy jakákoliv trestně odpovědná fyzická osoba. Jak jiţ 

bylo naznačeno v úvodu této kapitoly, trestně odpovědnou fyzickou osobou se rozumí osoba, 

která dovršila v době spáchání činu patnáctý rok svého ţivota (srov. § 25 TZ)
73

 a je příčetná, 

tedy netrpí duševní poruchou, pro kterou nemohla rozpoznat jeho protiprávnost, nebo ovládat 

své jednání (srov. § 26 TZ). Pokud jde o mladistvého pachatele provinění vraţdy, je nutné 

zkoumat, zda v době spáchání činu dosáhl takové rozumové a mravní vyspělosti, aby mohl 

rozpoznat protiprávnost svého jednání nebo ho ovládat, coţ je podmínkou vzniku trestní 

odpovědnosti (srov. § 5 odst. 1 ZSVM). 

 

Nově můţe být od 1. 12. 2016 za trestný čin vraţdy podle § 140 TZ odpovědná také 

právnická osoba podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a 

řízení proti nim (dále jen „ZTOPO“). Právnická osoba můţe být pachatelem (srov. § 9 

ZTOPO), pokud trestný čin vraţdy spáchala osoba, jejíţ jednání je právnické osobě 

přičitatelné (např. statutární orgán nebo člen statutárního orgánu, srov. § 8 ZTOPO). Stalo se 

tak v důsledku novely ZTOPO provedené zákonem č. 183/2016 Sb., kterou došlo ke změně 

výčtu trestných činů uvedených v § 7 ZTOPO, za které můţe být právnická osoba odpovědná, 

z pozitivního na negativní. Původní vyčerpávající výčet trestných činů, na které se ZTOPO 

vztahoval, byl nahrazen výčtem činů, na které se ZTOPO nevztahuje. V tomto výčtu nyní není 

trestný čin vraţdy uveden, ačkoliv v pozitivním výčtu před novelou vyjmenován nebyl. 

Zajímavostí je, ţe podle současné úpravy ZTOPO jsou jediné dva trestné činy proti ţivotu, 

které lze právnické osobě přičítat, a to trestný čin vraţdy podle § 140 TZ a trestný čin 

usmrcení z nedbalosti podle § 143 TZ. Osobně se domnívám, ţe zavedení trestní 

odpovědnosti právnických osob za trestný čin vraţdy je správným krokem, jelikoţ si lze 
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snadno představit případy páchání vraţd v podnikatelském prostředí, které jsou páchány ve 

prospěch právnických osob a jejich ekonomické činnosti za podmínek stanovených ZTOPO. 

Přijde mi tak vhodné neomezovat trestní odpovědnost za trestný čin vraţdy pouze na fyzické 

osoby, ale zahrnout ji také na osoby právnické, které mohou leckdy podnikat takříkajíc za 

hranou zákona a vraţdy vyuţívat ke krytí či expanzi své, na oko legální, činnosti.  

             

3.1.4 Subjektivní stránka trestného činu vraždy 

 

Subjektivní stránkou trestného činu rozumíme soubor znaků, které charakterizují 

psychiku pachatele ve vztahu k trestnému činu. Jediným obligatorním znakem subjektivní 

stránky trestného činu je zavinění.  

 

Trestní zákoník stanovuje v § 13 odst. 2, ţe „k trestní odpovědnosti za trestný čin je třeba 

úmyslného zavinění, nestanoví-li trestní zákon výslovně, že postačí zavinění z nedbalosti.“  U 

trestného činu vraţdy podle znění § 140 TZ nejenţe není uvedeno, ţe postačí zavinění 

z nedbalosti, ale ve skutkové podstatě podle odstavce prvního i druhého je dokonce výslovně 

stanoveno, ţe skutkovou podstatu naplní ten, „kdo jiného úmyslně usmrtí…“ Z toho lze jistě 

vypozorovat zvýšený důraz zákonodárce na poţadavek úmyslného zavinění u trestného činu 

vraţdy. Na formu úmyslu však zákon bliţší poţadavky neklade, coţ vyplývá i z důvodové 

zprávy, podle které můţe být trestný čin vraţdy spáchán nejen v úmyslu přímém, ale i v 

úmyslu nepřímém. Podle § 15 odst. 1 písm. b) je trestný čin spáchán v nepřímém úmyslu, 

pokud pachatel věděl, ţe svým jednáním můţe způsobit porušení nebo ohroţení zákonem 

chráněného zájmu a pro případ, ţe jej způsobí, je s tím srozuměn. Jelínek k pojmu srozumění 

uvádí, ţe „je variantou vůle, rozdílnou od chtění“ a charakterizuje jej jako srozumění 

pachatele se způsobením následku, který však není cílem jeho jednání, ale je jeho vedlejším a 

nechtěným důsledkem.
74

 Podle Vantucha srozumění „znamená, že pachatel nepočítal 

s žádnou konkrétní skutečností, jež by mohla zabránit následku, který si představoval jako 

možný.“
75
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V souvislosti s nepřímým úmyslem je třeba zmínit také problém lhostejnosti pachatele ve 

vztahu k následku, tedy k usmrcení jiné osoby. Pachatelé trestných činů proti ţivotu, pokud 

dojde k usmrcení, totiţ někdy ve svých výpovědích uvádí, ţe jim způsobení následku bylo 

lhostejné. Je třeba si tak poloţit otázku, zda lze lhostejnost k následku povaţovat za 

srozumění s následkem. Tomu lze přisvědčit, pokud lhostejnost pachatele k tomu, jestli 

následek nastane nebo nenastane, vyjadřuje jeho kladné stanovisko k oběma moţnostem.
76

 

V tomto případě pochopitelně připadá v úvahu zavinění ve formě nepřímého úmyslu (tzv. 

nepravá lhostejnost). Neznamená to však, ţe by lhostejnost k následku odpovídala vţdy 

srozumění s následkem. Skutečný vztah lhostejnosti k následku (tzv. pravá lhostejnost) by k 

naplnění volní sloţky nepřímého úmyslu nestačil.
77

 Proto by připadalo v úvahu pravou 

lhostejnost řadit spíše do rámce vědomé nedbalosti podle § 16 odst. 1 písm. a) TZ, ačkoliv 

nejde o typický případ záporné vůle pachatele.
78

  

 

Jelínek zdůrazňuje, ţe dokazování subjektivní stránky je vţdy velice sloţité. Vysvětluje to 

tím, ţe „obtíže při dokazování subjektivní stránky trestného činu vyplývají již z toho, že 

samotné zjišťování zavinění, resp. jiných subjektivních stavů, je nesnadné, neboť předmětem 

dokazování jsou skutečnosti vnitřního života pachatele, které jiné osoby nemohou 

pozorovat.“
79

 U vraţd je předmětem dokazování úmysl (přímý i nepřímý) pachatele ke 

způsobenému následku (usmrcení). V ţádném případě nestačí úmysl pachatele předpokládat. 

Prokázání vraţedného úmyslu probíhá na základě zjištěných okolností a také objektivních 

skutečností, které spatřujeme v povaze spáchaného činu a způsobu jeho provedení (např. ve 

zvolené zbrani, o které pachatel ví, ţe můţe způsobit smrt nebo útok vede úmyslně proti 

částem těla, kde se nachází orgány důleţité pro ţivot).
80

 Také k objasnění úmyslu slouţí 

poznatky ze zjištěných okolností subjektivní povahy jako je např. motiv činu.
81

 Pro 

dokazování nepřímého úmyslu je důleţité uvést, ţe jej nelze předpokládat pouze na základě 

objektivně zjistitelných okolností činu, ale je nutné tyto okolnosti logicky provázat 
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s okolnostmi subjektivní povahy, zejména s motivem a osobními vlastnostmi pachatele.
82

 

Teprve objasnění všech těchto skutečností můţe vést k prokázání úmyslu pachatele vraţdu 

spáchat, byť v úmyslu nepřímém, a uznání pachatele vinným z dokonané vraţdy nebo jejího 

pokusu. Při zjišťování subjektivní stránky u pachatele není moţno dojít k závěru 

o alternativním vztahu pachatele k zamyšlenému následku.
83

  

 

3.2 Trestný čin vraždy podle § 140 trestního zákoníku 

 

Jak jiţ bylo řečeno v úvodu této kapitoly, v současnosti je trestný čin vraţdy jako součást 

Hlavy I zvláštní části na vrcholu hierarchie trestných činů seřazených ve zvláštní části podle 

významu objektu trestného činu, tedy zákonem chráněného zájmu. Trestný čin vraţdy je 

dokonce prvním trestným činem zvláštní části, coţ dokládá postavení trestného činu vraţdy 

jako nejzávaţnějšího trestného činu, jelikoţ jeho spácháním je porušen nejvýznamnější zájem 

– ochrana lidského ţivota. Jedná se o významný krok vpřed, jelikoţ v původním trestním 

zákoně 140/1961 Sb. byly trestné činy proti ţivotu a zdraví obsaţeny aţ v Hlavě VII zvláštní 

části. 

 

Také samotná skutková podstata trestného činu vraţdy doznala značných změn. 

V trestním zákoně z roku 1961 byl trestný čin vraţdy podle § 219 tvořen pouze základní 

skutkovou podstatou, s novelizací trestního zákona provedenou zákonem č. 175/1990 Sb. byla 

zavedena také kvalifikovaná skutková podstata podle § 219 odst. 2. Naproti tomu současný 

trestní zákoník z roku 2009 zavádí podstatně diferencovanější úpravu vraţd. Důvodová 

zpráva k trestnímu zákoníku k tomu uvádí: „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, na rozdíl od případů, kdy pachatel jedná v náhlém 

hnutí mysli.“ Kromě toho obsahuje, na rozdíl od svého předchůdce, také úpravu trestného 

činu zabití podle § 141 TZ, která dále rozšiřuje škálu skutkových podstat úmyslných usmrcení 

Lze tak říci, ţe současná právní úprava konečně řeší nedostatky předchozí právní úpravy 

trestání vraţd spočívající v nízké diferenciaci jednotlivých případů úmyslných usmrcení na 

základě okolností, za kterých k nim došlo, jak po tom volal jiţ např. Eysselt, který si ve svém 
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článku v časopise Právník z roku 1948 uvědomoval, ţe: „Bylo by možno sestavit jistě velmi 

dlouhou vzestupnou řadu, počínajíc např. synem, který po výstupu s otcem alkoholikem, jenž 

týrá celou rodinu, jej v rozčilení skolí ranou z revolveru, a končíc vyvrhelem lidské 

společnosti, který pro několik korun na kořalku nebo ze msty pro malichernou příčinu 

vyvraždí sekerou celou rodinu, neušetřiv ani nemluvně.“
84

                        

                  

3.2.1 Vražda prostá 

 

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

         

Skutková podstata trestného činu vraţdy podle § 140 odst. 1 je základní skutkovou 

podstatou trestného činu vraţdy. Jedná se o úmyslné usmrcení, které není spácháno po 

rozmyslu nebo předchozím uváţení (a contrario § 140 odst. 2 TZ) nebo v silném rozrušení ze 

strachu, úleku, zmatku nebo jiného omluvitelného hnutí mysli anebo v důsledku předchozího 

zavrţeníhodného jednání pachatele (a contrario § 141 TZ). Vzhledem k tomu, ţe se jedná o 

základní skutkovou podstatu vraţdy, hovoříme o ní také jako vraţdě prosté. Charakterizuje ji 

jednání pachatele v náhlém hnutí mysli, afektu nebo podobném stavu, lze také říct 

spontánnost smrtícího útoku.
85

 Judikatura k tomuto uvádí: „Vraždí-li pachatel v náhlém hnutí 

mysli, směřuje k usmrcení jiného, kdy jde o pouhou agresivní reakci na určitý podnět, aniž by 

pachatel zvažoval, zda jeho jednání je účelné či nikoli.“
86

 

 

Hořák však upozorňuje na to, ţe vraţda prostá není zákonodárcem pozitivně definována 

jako tzv. afektdelikt, na rozdíl od trestného činu zabití podle § 141 TZ.
87

 Afektem se rozumí: 

„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.“
88

 Stručně řečeno, jedná se o krátkodobou silnou 

emoci.
89

 Hořák k afektu dále uvádí, ţe nepředstavuje volní sloţku jednání pachatele, ale jedná 
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se o pouhý způsob proţívání záţitku a představuje tak výsledek vnitřního či vnějšího podnětu, 

který působí na pachatele a ovlivňuje jeho jednání. Podle toho, jak tyto podněty na osobu 

působí, rozlišujeme pozitivní (působení radosti nebo nadšení) a, z hlediska trestního práva 

významnější, negativní afekt (působení zloby nebo strachu). Také lze afekt dělit podle jeho 

ofenzivního (hněv, vztek či zuřivost) nebo defenzivního charakteru (strach, úzkost, zoufalství, 

zděšení či panika) a zejména také na afekt normální a patologický, který je projevem duševní 

poruchy nebo naduţívání návykových látek.
90

 

 

 Prudký nepatologický afekt nemá vliv na příčetnost pachatele (takţe i na trestní 

odpovědnost pachatele) a také je třeba zdůraznit, ţe afekt nemá vliv na formu zavinění.
91

 

Opačná situace v otázce příčetnosti však nastává u afektu patologického (patického), který je 

vnímaný jako těţká duševní porucha psychotického rázu, jeţ vylučuje trestní odpovědnost.
92

 

Ten je jevem relativně vzácným a u normálních lidí se běţně nevyskytuje. Jedná se o 

krátkodobou duševní poruchu, která se vyskytuje zejména u disponovaných jedinců 

(explozivní psychopaté), lidí s poruchami mozku, toxikomanů, alkoholiků nebo epileptiků. 

Pokud se však vyskytuje u zdravých lidí, lze i u nich sledovat jisté predispozice 

k patologickému afektu (hladovění, nespavost, vyčerpání, atd.). Vznik patologického afektu 

se pojí s určitým podnětem (např. uráţka, křivda apod.), který ovlivní jednání pachatele a to 

mnohem intenzivněji, neţ u afektu normálního, čímţ se od něj liší. Rozeznáváme pak 

počáteční období (dochází k reakci na podnět a ke zkreslení či zúţení vnímání, avšak pachatel 

si stále vzpomíná na průběh událostí) a tři fáze patologického afektu: 1. fáze – přípravná 

(pachatel se jiţ plně koncentruje na emotivní proţitek a na tuto fázi si jiţ později přesně 

nevzpomíná), 2. fáze – výbuch (ve vztahu k této fázi u pachatele nastává úplná amnézie a 

afektivní projevy, emotivní proţitek nyní jiţ zcela ovládá jeho jednání) a 3. fáze – závěrečná 

(u pachatele dochází k vybití energie a jeho uklidnění, které můţe mít za následek únavu nebo 

usnutí apod.). Pavlovský také poukazuje na to, ţe pojem patologický afekt nesmí být 

zaměňován s pojmem nezvládnutý afekt. Ten totiţ označuje silný afekt, který se vyskytuje 

v rámci normální psychiky a nevystihuje nic patického, projevuje se právě vraţedným 

jednáním pachatele, ke kterému došlo, protoţe tento afekt nebyl schopný zvládnout, jelikoţ 
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afektivní stavy jsou v rozporu s osobností pachatele. V těchto případech můţe soud takové 

stavy brát alespoň jako polehčující okolnost.
93

  

 

 Tématem patologického afektu u vraţd se zabývali Liška a Mladová ve svém příspěvku 

v kriminalistickém sborníku, kde také ilustrují sloţitost této problematiky v praxi na případu 

spáchání vraţdy pachatelem, který jednal ve stavu patologického afektu.
94

 Upozorňují na to, 

ţe diagnostikování patologického afektu v době spáchání trestné činu je velice znalecky 

náročné a vyţaduje pečlivé zkoumání ze strany znalce z oboru psychiatrie i psychologie. Jimi 

uvedený případ se týkal pana J. M., který usmrtil svou manţelku Hanu M. po předchozí 

slovní potyčce. Bezprostředně po činu jeho spáchání telefonicky oznámil Policii ČR, která na 

místo poslala výjezdovou skupinu, která zjistila, ţe ţena zemřela na udušení ze zardoušení a 

také zjistila přítomnost alkoholu v krvi J. M. (bylo zjištěno, ţe v době spáchání činu činila 

hladina alkoholu v krvi mezi 2,06-2,44 ‰). Vyšetřovatelem bylo J. M. ihned sděleno 

obvinění z trestného činu vraţdy. Vyšetřováním však bylo zjištěno, ţe poškozená Hana M. 

svého manţela jiţ dlouhou dobu provokovala ke konfliktům a uráţela ho. Přibraní znalci 

z oboru psychologie a psychiatrie po důkladném zkoumání obviněného došli shodně k závěru, 

ţe obviněný J. M. jednal v patologickém afektu, který byl vyústěním alkoholového opojení a 

dlouhodobých konfliktů s poškozenou, které poškozená pravidelně vyvolávala. Bylo tak 

konstatováno, ţe rozpoznávací a ovládací schopnosti obviněného byly v době spáchání činu 

zcela vymizelé. Na základě těchto skutečností bylo trestní stíhání obviněného podle § 172 

odst. 1 písm. e) TŘ zastaveno. 

  

Z uvedeného lze vyvodit, ţe afekt, ne však afekt patologický, je pouze stavem, který 

můţe ovlivnit motivaci pachatele, aby vraţdu spáchal, avšak neovlivňuje natolik významně 

jeho schopnost ovládací a rozhodovací. Pachatel jedná úmyslně, ve vztahu k následku je 

s tímto minimálně srozuměn. Afekt se však projevuje prudkou reakcí na podnět, který ho 

způsobil, a odráţí se tak ve způsobu spáchání vraţdy, který je nepromyšlený, bezprostředně 

následující po tomto podnětu. Charakteristické je také zvolení nevhodného nástroje ke 

spáchání vraţdy, jelikoţ pachatel často volí ten, který má právě při ruce. Vraţdu prostou lze 

ilustrovat na následujícím příkladu: 
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„Obviněný P. B. dne 29. 11. 2010 kolem 18.00 hod. v bytě poškozené H. N., nar. 28. 1. 

1931, na adrese Klatovy, Plánická č. 80, kde v té době bydlel se svým partnerem T. P., nar. 6. 

1. 1977, vnukem poškozené, po předchozí slovní hádce fyzicky napadl poškozenou H. N., 

kterou porazil na zem tak, že upadla na záda, čímž si způsobila krevní výron v měkkých 

pokrývkách lebních a se záměrem ji usmrtit, poškozenou H. N. čtyřikrát bodl kuchyňským 

nožem o délce čepele 175 mm do hrudníku a pořezal na krku a pravé ruce, čímž jí způsobil 

čtyři bodnořezné rány na přední straně hrudníku, tři povrchní řezné rány na přední straně 

krku a řeznou ránu na zevní ploše levé ruky; poškozená H. N. v důsledku vnitřního vykrvácení 

způsobeného bodnou ranou, která směřovala doprostřed hrudníku a pronikla hrudní kostí a 

následně přední stěnou hrudní srdečnice, na místě zemřela.“
95

 

 

V předchozím případě bylo jednání obviněného kvalifikováno jako trestný čin vraţdy 

podle § 140 odst. 1 TZ soudem nalézacím i odvolacím, k jejich názoru se následně přiklonil 

také soud dovolací. V tomto případě vraţedné jednání obviněného vycházelo z prosté opilosti, 

která nijak nesniţovala jeho příčetnost. Znaleckým posudkem z oboru psychologie bylo 

prokázáno, ţe psychický stav obviněného nepřipouští sklony či potenciální inklinaci 

k extrémně silným afektivním stavům ani zkratkovitému jednání. Ani afekt, ani zkratkovité 

jednání, s největší pravděpodobností nemohlo být přítomno u obviněného v době spáchání 

činu. Naopak spouštěcím mechanismem jeho jednání byla podle znalce nenávist k osobě 

poškozené.     

 

Také bych u vraţdy prosté zmínil ještě jeden příklad, na kterém jdou lépe popsat rozdíly 

v míře afektivního jednání u trestného činu vraţdy podle § 140 odst. 1 TZ a trestného činu 

zabití podle § 141 TZ: 

 

„Obviněný O. Š. dne 23. 7. 2013 v době kolem 14:00 hodin v D., v areálu městského 

hřbitova, po předchozí slovní rozepři s poškozeným J. L., týkající se vrácení finanční 

hotovosti ve výši 800 Kč, kterou měl obviněný poškozenému vrátit, poškozený obviněného 

udeřil do obličeje, na což obviněný reagoval tak, že vytáhl kuchyňský nůž o celkové délce 34 

cm a délce ostří 20 cm, který měl za kalhotami, a tímto poškozeného jednou bodl do oblasti 
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hrudníku, (…) a poté z místa činu utekl, přičemž v důsledku zasazené rány poškozený i přes 

poskytnutí okamžité specializované lékařské pomoci zemřel.“
96

 

 

V tomto případě obviněný v dovolání označil nesprávnou právní kvalifikaci skutku ze 

strany soudu nalézacího i odvolacího jako trestného činu vraţdy a trval na jeho posouzení 

jako trestného činu zabití podle § 141 TZ. Argumentoval tím, ţe sám není schopný 

reprodukovat průběh událostí během spáchání činu, nevěděl ani o tom, ţe by poškozeného 

bodl. O tom, ţe poškozený zemřel, se údajně dozvěděl aţ později. Svá tvrzení opřel o 

znalecký posudek z oboru psychiatrie, podle něhoţ byl v průběhu činu silně rozrušen. Namítl 

také předchozí jednání poškozeného, v jehoţ důsledku došlo k jeho usmrcení. 

 

Dovolací soud se s námitkami vypořádal tak, ţe konstatoval sice jednání obviněného 

v afektu, avšak tento afekt měl původ v dlouhodobějším vzájemném vztahu obviněného a 

poškozeného. Obviněný si musel být vědom, ţe na sjednané schůzce poškozený vznese 

poţadavek na vrácení peněz, které však obviněný přesto nesehnal a neměl tedy ani v úmyslu 

peníze vrátit. Dokonce ještě přišel na tuto schůzku ozbrojen noţem, ačkoliv si byl s ohledem 

na svou osobnost vědom toho, ţe má sklony k afektivnímu jednání. Ani jednání poškozeného 

spočívající v úderu do tváře obviněného nelze označit za zavrţeníhodné, jelikoţ nedosahuje 

takové intenzity. Reakce obviněného proto byla naprosto neadekvátní s přihlédnutím k tomu, 

ţe poškozený nebyl ozbrojen a obviněného pouze udeřil pěstí. Jen stěţí tak mohl obviněný 

jednat v omluvitelném hnutí mysli. Klíčovým pro toto posouzení bylo hodnocení osobnosti 

obviněného, jelikoţ jeho silné rozrušení, které jej vedlo k přesvědčení, ţe je ohroţen, 

pramenilo právě z jeho osobnosti a nikoliv vnějšího podnětu ze strany poškozeného.  

 

3.2.2 Vražda kvalifikovaná  

 

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

odnětím svobody na dvanáct až osmnáct let.        

 

Významnou změnou, kterou přineslo přijetí nového trestního zákoníku v roce 2009, je 

zavedení skutkové podstaty trestného činu vraţdy podle § 140 odst. 2. Po větší diferenciaci 

úmyslných usmrcení se totiţ volalo jiţ delší dobu. Např. Zapletal si ve své publikaci 
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„Úmyslná usmrcení: kriminologická a trestněprávní studie“ z roku 1980 uvědomoval 

nedostatečné zohlednění všech okolností při páchání vraţd, které nelze zahrnout pod jedinou 

tehdejší skutkovou podstatu. Navrhl přitom řešení ohraničené dvěma krajními moţnosti 

v podobě většího rozpětí trestní sazby, která by umoţňovala soudu podstatně větší volnost 

v individualizaci trestu v daném případě, nebo naopak zavedení členitější úpravy obsahující 

znaky několika skutkových podstat.
97

 Stále však jde jen o návrh větší diferenciace při 

posuzování vraţd a pojem rozmyslu nebo předchozího uváţení v jeho úvahách o moţné 

podobě právní úpravy postihující úmyslná usmrcení nefiguruje. Oba pojmy se vyskytují aţ ve 

vládním návrhu trestního zákoníku z roku 2004, který však nebyl přijat. Ten v § 113 odst. 2 

stanovil, ţe „kdo jiného úmyslně usmrtí s rozmyslem nebo po předchozím uvážení, bude 

potrestán trestem odnětí svobody na dvanáct až dvacet let.“
98

 Současná právní úprava tak 

prakticky převzala znění tohoto odstavce pouze s tou výjimkou, ţe stanovila horní hranici 

trestu odnětí svobody o dva roky niţší.   

   

Trestný čin vraţdy podle § 140 odst. 2 je kvalifikovanou skutkovou podstatou, ačkoliv by 

se mohlo na první pohled zdát, ţe se jedná o samostatnou skutkovou podstatu základní. Je to 

dáno specifickou legislativní technikou vymykající se konstrukci typickou pro zvláštní část 

trestního zákoníku. Vyznačuje se tím, ţe neodkazuje na skutkovou podstatu podle § 140 odst. 

1 TZ, ale znění prvního odstavce opisuje a doplňuje ho o vyjmenované znaky.
99

 Obsahuje tak 

rozšíření skutkové podstaty podle prvního odstavce o případy, kdy pachatel nejedná v náhlém 

hnutí mysli, nýbrţ jedná „s rozmyslem nebo po předchozím uvážení.“ Jazykovým výkladem 

lze dospět k tomu, ţe zákon přiznává alternativní moţnost splnění jedné z podmínek, tedy 

rozmyslu nebo předchozího uváţení, k naplnění této kvalifikované skutkové podstaty. Vţdy 

však pro kvalifikaci konkrétního činu přichází v úvahu pouze jedna z těchto okolností, jelikoţ 

oba pojmy jsou vedle sebe neslučitelné z důvodu, ţe pojem předchozího uváţení v sobě 

zahrnuje také podstatu rozmyslu.
100

 Zároveň je třeba na začátek říct, ţe pojem rozmysl nebo 

předchozí uváţení neoznačuje zvláštní druh úmyslu.
101

 Pro pochopení skutkové podstaty 

podle druhého odstavce je nezbytné tyto dva pojmy vymezit. 
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Oba pojmy dohromady lze zahrnout pod pojem premeditace v širším smyslu.  Jak jiţ 

bylo řečeno, nejedná se o zvláštní druh úmyslu, ale o „uvážený myšlenkový proces 

pachatele“
102

, u kterého je delší časový interval mezi pojetím úmyslu spáchat vraţdu a jeho 

realizací, čímţ se liší od afektu. Lze tak říct, ţe premeditace se vztahuje především 

k rozhodovací a nikoliv realizační fázi volního jednání, jelikoţ utváří rozhodnutí pachatele čin 

spáchat a také jeho motiv nebo směr a intenzitu jeho jednání.
103

 Zákon proto také v souvislosti 

s premeditací u vraţd počítá s vyšší trestní sazbou, neţ je tomu v případech vraţd prostých 

podle § 140 odst. 1 TZ. Tato okolnost však je předmětem kritiky, jelikoţ podle ní samotná 

skutečnost, ţe vraţda byla spáchána s rozmyslem nebo po předchozím uváţení nutně 

neznamená vyšší nebezpečnost takového jednání. Takový názor zastává např. Zapletal
104

 nebo 

Eysselt, podle kterého je takové dělení velice problematické, jelikoţ dolus praemeditatus 

nelze bez zohlednění okolností činu a osoby pachatele povaţovat za závaţnější neţ dolus 

repentinus.
105

 Lze argumentovat tím, ţe se touto úpravou nezohledňuje motiv pachatele, 

neboť např. případy usmrcení ze soucitu nebo útrpnosti se nepochybně týkají jednání 

s rozmyslem nebo po předchozím uváţení a není důvod tak pachatele takových činů 

kvalifikovat jako pachatele závaţnější formy vraţdy, kdyţ škodlivost jejich jednání nemusí 

zdaleka dosahovat té u pachatelů vraţd v náhlém hnutí mysli.  Naopak spáchání vraţdy bez 

jakéhokoliv rozmyslu můţe být projevem nejnebezpečnějších násilníků, kteří neváhají usmrtit 

jiného jen tak, jelikoţ jim takový čin můţe připadat naprosto běţný, coţ platí např. pro 

psychopaty. Hořák se však s touto kritikou neztotoţňuje. V premeditaci nespatřuje pouhý 

vnitřní zápas, ale povaţuje za důleţité odlišovat pachatele podle racionální kontroly jeho 

jednání bez ohledu na afekt. Proto dělítko premeditace spatřuje v časovém úseku, který by u 

osob ztotoţňujícími se s etickými normami společnosti měl vést k zapojení zábran a upuštění 

od záměru spáchat trestný čin.
106

 Sám však přiznává, ţe premeditace se můţe vztahovat na 
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nejnebezpečnější případy usmrcení pouze v kombinaci se zavrţeníhodnou pohnutkou.
107

 

Osobně bych jako kompromis současného pojetí i jeho kritiky navrhoval, aby při zachování 

současných horních hranic trestních sazeb u vraţdy prosté a kvalifikované došlo ke 

sjednocení trestních sazeb dolních, které by měly být u obou skutkových podstat shodné.  

 

Pojem rozmysl, nebo také reflexe, není v trestním zákoníku vysvětlen. Setkáme se s ním 

jen v důvodové zprávě k trestnímu zákoníku. Ta k němu uvádí, ţe se jedná o odlišení od 

afektu a podobných stavů, byť by se jednalo jen o velmi krátkou úvahu, při níţ jiţ pachatel 

jedná uváţeně, ale nikoliv po předchozím uváţení. Zároveň jiţ zde dochází k odlišení 

základní formy úmyslného usmrcení podle § 140 odst. 1 TZ. Hořák proto rozmysl staví jako 

dělítko mezi vraţdu prostou a vraţdu spáchanou po předchozím uváţení.
108

 Podle judikatury 

postačí ke kvalifikaci vraţdy s rozmyslem, pokud pachatel zhodnotí zásadní okolnosti svého 

zamýšleného jednání, a to jak z hledisek svědčících pro úmyslné usmrcení jiného, tak 

z hledisek svědčících proti. Na rozdíl od předchozího uváţení se pak nevyţaduje detailní 

uváţení provedení takového činu ani jeho naplánování, spočívající ve zvolení času a místa 

spáchání, pouţití zbraně atd.
109

 Podle Jelínka pak rozmysl charakterizujeme jako 

kvalifikovanou úvahu, při které pachatel zvaţuje pro a proti spáchání činu. Odlišení od 

předchozího uváţení pak podle něj spočívá v tom, ţe tato úvaha časově provází trestné 

jednání.
110

 K vraţdě spáchané s rozmyslem uvedu následující příklad, ačkoliv při něm 

k dokonání činu nedošlo:  

 

„Obviněný D. M. dne 4. 3. 2015 v době kolem 13:15 až 13:40 hodin na ulici P. ve Z., Z. 

kraj, v podnapilém stavu, poté, co nalezl uschované klíče od domu, si těmito bez dovolení či 

právního nároku odemknul vstup do předmětného rodinného domu, když následně si vyzvedl 

uschovanou střelnou zbraň – samopal značky Beretta vzor 38, call 9, který byl ukrytý v domě 

pod jedním ze schodů na půdu, se kterým, po nabití, vešel do bytové jednotky v patře, kterou 

obývá jeho teta, se kterou měl spory, a zde poškozenou H. V., napadl uvedenou 

neregistrovanou střelnou zbraní v úmyslu ji usmrtit v době, kdy tato ležela na pohovce, a to 

dvěma výstřely, přičemž druhým výstřelem zasáhl poškozenou do oblasti levé kyčle, kde se 
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nachází místo vstřelu, když projektil dále proletěl tělem poškozené a zastavil se až v oblasti 

lopatky vlevo (…) když komplex utrpěných poranění mohl vést ke smrti poškození H. V., ke 

které nedošlo jen shodou šťastných náhod a poskytnutím včasné lékařské péče.“
111

 

 

V předchozím zmíněném případě je znak rozmyslu spatřen v tom, ţe mezi okamţikem, 

kdy obviněný uchopil zbraň a okamţikem, kdy vešel do místnosti, kde poškozená leţela na 

pohovce, uplynulo několik sekund. Během těchto několika sekund se obviněný utvrdil 

v myšlence, ţe poškozenou usmrtí a s úmyslem tak učinit vešel do místnosti, kde na 

poškozenou vystřelil poprvé, avšak netrefil se. Ani následné opakované výstřely k usmrcení 

poškozené nevedly, čímţ sice nedošlo k dokonání činu, přesto prokázaly utvrzení pachatele 

v myšlence svůj čin dokonat.    

   

Podobně jako pojem rozmysl není ani pojem po předchozím uvážení, neboli 

premeditace v uţším smyslu, v trestním zákoníku vymezen. Také tento pojem zákonodárce 

objasňuje pouze, a opět jen velmi obecně, v důvodové zprávě k trestnímu zákoníku. Podle ní 

se jedná o takové spáchání vraţdy, při kterém pachatel důkladně zhodnotí podmínky pro 

spáchání vraţdy, zváţí všechny okolnosti a následně provedení vraţdy naplánuje. Podle 

Šámala můţeme ve skutečnosti, ţe pachatel vraţdy po předchozím uváţení jedná na základě 

určitého plánu spatřovat v trestném ději jasně rozeznatelné stadium přípravy ve smyslu § 20 

odst. 1 TZ.
112

 Proto je moţné si představit naplánování pachatelem vraţdy spáchané po 

předchozím uváţení v souladu s tímto ustanovením jako jednání, které spočívá zejména 

v organizování vraţdy či opatřování nebo přizpůsobování prostředků nebo nástrojů k jejímu 

spáchání. Lze proto říct, ţe vzhledem k výše zmíněnému je příprava ve smyslu § 20 odst. 1 

TZ moţná pouze u vraţdy spáchané po předchozím uváţení a nikoliv u vraţdy prosté nebo 

spáchané s rozmyslem. Jako příklad vraţdy spáchané po předchozím uváţení uvedu 

následující: 

 

„Obžalovaný M. B. dne 28. 8. 2013 kolem 10.30 hodin v P. ačkoli věděl, že na základě 

usnesení Okresního soudu Plzeň-město, č.j. 16 Nc 26/2013-10 ze dne 23. 8. 2013, mu bylo 

uloženo opustit byt na adrese P., S., zdržet se setkávání, vyhledávání a navazování kontaktů se 

svojí manželkou poškozenou I. B. a zdržet se vstupu do bytu na adrese P., S. a jeho 
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bezprostředního okolí, přišel do předmětného domu s plánem zde usmrtit poškozenou I. B. 

doneseným loveckým nožem o celkové délce 222 mm a délkou čepele 112 mm, a proto na 

schodišti domu mezi 5. a 6. podlažím vyčkával, až poškozená I. B. vyjde z bytu a poté, co tak 

učinila, k ní v době kolem 11.25 hod. na chodbě před bytem přiskočil, chytil ji za vlasy a se 

záměrem poškozenou usmrtit tuto opakovaně a silou velké intenzity nejméně pětkrát bodl 

doneseným nožem do oblasti krku, hrudníku a břicha, kde se nachází životně důležité orgány, 

čímž jí způsobil vícečetné bodné, bodnořezné a řezné rány, (…) přičemž v důsledku vnitřního 

vykrvácení způsobeného přetětím stěny levé ledvinné tepny v souvislosti s hlubokou bodnou 

ránu v levém nadbřišku poškozená I. B. i přes poskytnutí odborné lékařské péče po převozu 

do Fakultní nemocnice v Plzni dne 28. 8. 2013 ve 13.00 hodin zemřela.“
113

 

 

Znak předchozího uváţení je ve výše uvedeném příkladu zřetelný. Obviněný si připravil 

plán, na jehoţ základě chtěl usmrtit svou manţelku. Plán zahrnoval obstarání si loveckého 

noţe, kterým chtěl svůj úmysl uskutečnit, a také vniknutí do domu obývaného poškozenou, 

kde na vytipovaném místě na schodišti vyčkával příchodu poškozené. Toto všechno učinil, 

ačkoliv si byl vědom toho, ţe má soudně uloţený zákaz styku se svou manţelkou. Zároveň, 

jak vyplývá z popisu skutku, uplynul delší časový úsek mezi realizací činu a okamţikem, kdy 

obviněný pojal myšlenku poškozenou usmrtit.  

 

Úmyslné usmrcení jiného po předchozím uváţení v zásadě odpovídá slovenské úpravě 

úkladné vraţdy podle § 144 slovenského trestního zákona.
114

 Ten stanovuje, ţe se jedná o 

úmyslné usmrcení „s vopred uváženou pohnutkou.“ Shodné znaky lze spatřovat v tom, ţe 

slovenská úprava také sleduje důslednější odlišení vraţd spontánních a vraţd, které pachatel 

předem uváţil a také naplánoval.
115

 Nejvyšší soud SR vymezil úkladnou vraţdu jako čin, 

který je na rozdíl od vraţdy sloţitější na přípravu a vyţaduje určitý předcházející plán a 

koordinaci v čase, místě i prostředcích. Úmysl pachatele musí směřovat k usmrcení oběti za 

kaţdou cenu, v souvislosti s předešlou přípravou pachatele, ať uţ jako akt pomsty, nenávisti, 

ţárlivosti nebo zištnosti. Při úkladné vraţdě musí úmysl obsahovat předem uváţenou 

pohnutku, kterou se rozumí předem formulované rozhodnutí usmrtit jiného, které přetrvává 

delší časový úsek před jeho usmrcením. Aby se mohlo jednat o předem uváţené rozhodnutí, 
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musí být alespoň částečně zpracované rozumovou sloţkou vůle pachatele, nestačí jen pouhé 

emocionální rozhodnutí pachatele.
116

   

   

Na závěr je třeba dodat, ţe jak pro vraţdu s rozmyslem, tak pro vraţdu po předchozím 

uváţení platí, ţe z hlediska zavinění je nutné, aby pachatel minimálně věděl, ţe jeho jednání 

můţe vést k usmrcení jiného a je s tím přinejmenším srozuměn, tedy aby jednal alespoň 

v úmyslu nepřímém, jak plyne z důvodové zprávy. Přesto však v případě rozmyslu nebo 

předchozího uváţení pachatel většinou jedná v úmyslu přímém, jelikoţ svým jednáním 

někoho usmrtit chce.  Je nicméně třeba zmínit, ţe v případě, kdyby tomu tak u rozmyslu 

nebylo a vyţadoval by se u něj úmysl přímý, dal by se výklad tohoto pojmu ulehčit. 

Interpretovat by jej bylo moţno jako formu tzv. obmyslu, coţ je podle nauky takový úmysl, 

kdy usmrcení osoby je přímým účelem jednání pachatele.
117

   

        

3.2.3 Vražda spáchaná za zvlášť přitěžujících okolností 

 

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

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

         

Ve třetím odstavci § 140 TZ následně zákonodárce taxativně vypočítává kvalifikační 

okolnosti nejzávaţnějších úmyslných usmrcení charakteristické zvláštností v předmětu útoku 

nebo motivu pachatele, které typizují jak vraţdu prostou podle prvního odstavce, tak vraţdu 

kvalifikovanou podle odstavce druhého. Jelínek proto upozorňuje na paradoxní situaci, kdy 

pouhé naplnění kvalifikační jedné z kvalifikačních okolností podle tohoto odstavce vede ke 

stejnému potrestání pachatele vraţdy prosté stejně tak, jako pachatele vraţdy kvalifikované.
118

 

Úprava § 140 odst. 3 TZ navazuje na úpravu obsaţenou v § 219 odst. 2 trestního zákona 

z roku 1961, kterou přebírá a doplňuje o vraţdu na svědkovi, tlumočníkovi či znalci a také na 

zdravotnickém pracovníkovi. Splnění kvalifikačních okolností pak spojujeme zejména 

s trestáním takových závaţných případů vraţd, jelikoţ podle dikce tohoto ustanovení lze 

pachateli uloţit výjimečný trest podle § 54 TZ, coţ z této skutkové podstaty dělá jednou 

z mála skutkových podstat zvláštní části TZ, za které lze výjimečný trest uloţit. Jednotlivými 

                                                 
116

 Rozhodnutí Nejvyššího soudu SR ze dne 29. 10. 2014, sp. zn. 1 To 9/2014 
117

 JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní zákoník a trestní řád: s poznámkami a judikaturou. 6. aktualizované vydání. 

Praha: Leges, 2016, s. 197.  
118

 JELÍNEK, Jiří a kol.: Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část. 4. vyd. Praha: Leges, 2014. s. 539. 



38 

 

kvalifikačními okolnostmi podmiňující pouţití vyšší trestní sazby podle § 140 odst. 3 TZ jsou 

případy vraţd spáchaných: 

 

a) na dvou a více osobách 

 

Klíčovým pro posouzení této kvalifikační okolnosti je to, stalo-li se tak v rámci 

jednoho skutku a to i formou pokračování v trestném činu podle § 116 TZ, jinak dojde 

při usmrcení více osob ke kvalifikaci činu jako opakovaně spáchané vraţdy podle § 

140 odst. 3 písm. h) TZ. V praxi půjde např. o případy, kdy pachatel zapálí dům 

v úmyslu usmrtit všechny osoby, které se v něm nachází.
119

 

 

Pro kvalifikaci podle tohoto písmene je třeba, aby pachatel jednal alespoň v nepřímém 

úmyslu, tedy aby byl s usmrcením více osob minimálně srozuměn, nepostačuje zde 

pouhá nedbalost. 

  

b) na těhotné ženě  

 

Význam této kvalifikační okolnosti je dán zejména tím, ţe vyjma trestných činů proti 

těhotenství ţeny není lidský plod samostatně chráněn. Usmrcení těhotné ţeny totiţ 

nemůţe být kvalifikováno jako vraţda na dvou osobách, neboť jak jiţ bylo pojednáno, 

lidský plod nepoţívá ochrany jako ţivá osoba a proto není předmětem ochrany u 

trestného činu vraţdy.
120

 Usmrcení ţeny, která v sobě nosí lidský plod, je tak 

závaţnější formou úmyslného usmrcení, jelikoţ poskytuje zvýšenou ochranu právě i 

plodu. Podmínkou je, aby ţena byla těhotná na začátku jednání pachatele, kterým 

došlo k jejímu usmrcení.
121

  

 

Z hlediska zavinění nemusí pachatel vědět, ţe ţena je těhotná, ale postačí, kdyţ by to 

vědět měl a mohl, tedy nevědomá nedbalost ve smyslu § 16 odst. 1 písm. b) TZ. To 

však můţe přinášet značné komplikace zejména v raných stadiích těhotenství, pokud 
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pachatel nezná skutečnost, ţe ţena je těhotná, nebo to nemůţe poznat na základě 

zevních těhotenských znaků.
122

   

 

c) na dítěti mladším patnácti let 

 

Pojem dítě definuje výkladové ustanovení § 126 TZ. Toto ustanovení charakterizuje 

dítě jako osobu mladší osmnácti let, pokud trestní zákon nestanoví jinak. Kvalifikační 

okolnost podle § 140 odst. 3 písm. c) však zuţuje pojem dítěte pouze na případy 

úmyslného usmrcení osoby mladší patnácti let a vyuţívá tak moţnost odchýlení se od 

výkladového ustanovení § 126 TZ. Důleţité je také zmínit, ţe podle § 139 TZ je 

ochrana dítěte podle tohoto ustanovení poskytována do dne předcházejícího jeho 

patnáctým narozeninám.  

 

Podobně jako u vraţdy na těhotné ţeně postačí z hlediska zavinění nevědomá 

nedbalost. To, ţe se dopouští vraţdy na dítěti, můţe pachatel dovodit např. z fyzické 

vyspělosti, vzhledu, chování, vyjadřování atd.
123

  

  

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

 

Pojem úřední osoby je definován v § 127 odst. 1 TZ, kde je také obsaţen taxativní 

výčet těch, kteří jsou za úřední osobu povaţováni. Úřední osobou se tak rozumí 

soudce, státní zástupce, prezident ČR, poslanec či senátor Parlamentu ČR, člen vlády 

ČR nebo jiná osoba vykonávající funkci v jiném oránu veřejné moci, příslušník 

ozbrojených sil, bezpečnostního sboru nebo stráţník obecní policie, soudní exekutor 

při výkonu exekuční činnosti a při výkonu činností z pověření soudu nebo státního 

zástupce (Nejvyšší soud judikoval, ţe stejné ochrany jako exekutor poţívá také 

vykonavatel soudního exekutora, provádí-li úkoly na základě písemného pověření 

exekutora
124

), notář při provádění úkonů dědického řízení jako soudní komisař, 

finanční arbitr a jeho zástupce a také fyzické osoby, které jsou ustanoveny lesní stráţí, 
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stráţí ochrany přírody, mysliveckou stráţí nebo rybářskou stráţí, pokud plní úkoly 

státu nebo společnosti a pouţívají při tom svěřené pravomoci pro plnění těchto úkolů. 

Podle tohoto ustanovení úřední osoba „plní úkoly státu nebo společnosti a používá při 

tom svěřené pravomoci pro plnění těchto úkolů.“ Ke kvalifikaci podle tohoto písmene 

se vyţaduje, aby byla úřední osoba usmrcena při výkonu nebo pro výkon pravomoci, 

coţ je podpořeno také zněním § 127 odst. 2, podle kterého se k ochraně úřední osoby 

podle jednotlivých ustanovení trestního zákona vyţaduje, aby trestný čin byl spáchán 

v souvislosti s její pravomocí a odpovědností. Pravomocí rozumíme oprávnění orgánu 

k vykonávání veřejné moci, která spočívá v autoritativním rozhodování o právech a 

povinnostech subjektů, tedy fyzických a právnických osob, které nejsou 

v rovnoprávném postavení s rozhodujícím orgánem. 

 

Pachatel sice nemusí nutně vědět, ţe útočí na úřední osobu, ale můţe to vyvodit ze 

skutkových okolností případu, kdy mu musí být zřejmé, ţe úřední osoba vykonává 

svou pravomoc a koneckonců proto ji také usmrtí. Jako příklad lze uvést situace, kdy 

pachatel usmrtí policistu, který provádí silniční kontrolu, zastaví vozidlo pachatele a 

chce mu uloţit pokutu za přestupek nebo situace, kdy pachatel usmrtí exekutora, který 

provádí exekuci majetku pachatele. Lze tak říci, ţe pachatel stejně musí u této 

kvalifikační okolnosti vţdy jednat v přímém úmyslu usmrtit. Následek, resp. účinek, 

však můţe být způsoben v úmyslu nepřímém, jelikoţ postačí to, ţe pachatel je 

srozuměn s tím, ţe svým jednáním můţe způsobit úřední osobě smrt.
125

  

      

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

 

K usmrcení vyjmenovaných osob musí dojít v souvislosti s výkonem jejich povinnosti, 

coţ je značně širší pojem neţ pojmy pro výkon a při výkonu pravomoci u předchozí 

kvalifikační okolnosti vraţdy na úřední osobě. Proto postačí prakticky jakákoliv 

souvislost s výkonem jejich povinnosti
126

, která tak kromě usmrcení těchto osob pro 

výkon nebo při výkonu jejich povinnosti můţe zahrnovat i situace, kdy dojde 

k usmrcení osoby v postavení znalce, tlumočníka nebo svědka např. za tím účelem, 
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aby pachatel negativně ovlivnil také ostatní osoby, které toto postavení mají nebo mít 

mohou.
127

  

 

Postavení a činnost znalců a tlumočníků blíţe upravuje zákon č. 36/1967 Sb., o 

znalcích a tlumočnících. Svědkem se pak rozumí nejen osoba, která jiţ byla jako 

svědek předvolána, ale jakákoliv osoba, která by v tomto postavení mohla být 

v budoucnu a z toho důvodu byla usmrcena. Svědka tak chápeme v materiálním pojetí 

jako osobu, která můţe svým popisem skutečnosti dát podklad pro rozhodnutí soudu 

či jiného rozhodujícího orgánu.
128

  

 

Z hlediska zavinění platí to samé, co v případě vraţdy na úřední osobě. Pachatel 

nemusí vědět, ţe se jedná o znalce, tlumočníka nebo svědka, ale musí znát skutkové 

okolnosti, ze kterých to vyplývá. Proto pachatel jedná vţdy v přímém úmyslu, avšak 

ve vztah k následku, resp. účinku, postačí to, aby s ním byl pachatel srozuměn, tedy 

v nepřímém úmyslu.
129

 

 

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 

 

Toto ustanovení poskytuje ochranu zdravotnickým pracovníkům, kterými jsou lékaři, 

zubní lékaři a farmaceuti dle zákona č. 95/2004 Sb., podmínkách získávání a uznávání 

odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání 

lékaře, zubního lékaře a farmaceuta. Mimo ně je ochrana poskytována také osobám 

vykonávajícím tzv. nelékařské profese podle zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských 

zdravotnických povoláních, kterými jsou např. zdravotní sestry nebo také řidiči 

vozidla zdravotnické záchranné sluţby.
130

 Nelze však zapomenout ani na hasiče, 

záchranáře nebo třeba příslušníky horské sluţby. Podmínkou ochrany pak je to, ţe 

k usmrcení musí dojít výhradně při výkonu záchrany ţivota nebo zdraví, tedy 
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bezprostředně při poskytování zdravotní péče, ať uţ v lékařském zařízení nebo mimo 

něj, např. na místě dopravní nehody. Není přitom rozhodné, zda osobu poskytující 

pomoc usmrtí pacient sám nebo někdo jiný, podobně není významná ani pohnutka, 

která pachatele vede k usmrcení této osoby. 

 

Pachatel nemusí vědět, ţe předmětem útoku je osoba chráněná tímto ustanovením. 

Stačí, kdyţ to můţe vyplývat na základě skutkových okolností. Jde především o 

případy, kdy je pomoc poskytována mimo zdravotnické zařízení. Ve vztahu k jednání i 

následku pak postačí nepřímý úmysl.
131

 

 

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 

 

Toto ustanovení reflektuje vysokou míru závaţnosti vraţd spáchaných za zmíněných 

okolností, označovaných jako tzv. „hate crimes“
132

, tedy zločinů z nenávisti, které jsou 

zejména v posledních letech často diskutovaným problémem. Význam usmrcení 

z těchto důvodů je dán principem rovnosti a zákazu diskriminace, zakotveným 

v Listině základních práv a svobod, konkrétně v čl. 3 odst. 1. který stanovuje, ţe 

„základní práva a svobody se zaručují všem bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, 

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

smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické 

skupině, majetku, rodu nebo jiného postavení.“
133

 Také bych rád zmínil, ţe podle 

vládní novely zákona z roku 2004 mělo kvalifikační okolnost podle tohoto písmene 

zahrnovat také usmrcení jiného pro jeho skutečnou nebo domnělou sexuální 

orientaci.
134

  

 

Uţ z dikce tohoto ustanovení vyplývá, ţe stačí, kdyţ pachatel jedná v domnění, ţe 

jeho útok směřuje na příslušníka jedné z vyjmenovaných skupin. Není tedy nutné, aby 
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usmrcená osoba příslušníkem této skupiny skutečně byla. Z hlediska zavinění musí 

pachatel jednat v přímém úmyslu, jelikoţ je veden zmíněnou pohnutkou. Ve vztahu 

k následku, tedy k usmrcení osoby, však postačí úmysl nepřímý.   

 

h) opětovně 

 

Jak jiţ bylo zmíněno u kvalifikační okolnosti podle § 140 odst. 3 písm. a), v případě 

vraţdy spáchané opakovaně je určující, ţe při opakovaném spáchání trestného činu 

vraţdy není dána jednota skutku a dochází zde k souběhu téhoţ trestného činu. Jsou 

zde zahrnuty i případy, kdy pachatel spáchá vraţdu a byl jiţ za vraţdu v minulosti 

odsouzen, byl za ni potrestán. Dokonce se ustanovení vztahuje i na ty pachatele, na 

které se hledí, jako by nebyli odsouzeni. Není významné ani to, ţe se pachatel dříve 

dopustil vraţdy ve formě přípravy nebo pokusu. Pro formu zavinění lze uvést, ţe 

postačí nedbalost.
135

 

 

i) zvlášť surovým nebo trýznivým způsobem 

 

Pro vraţdu spáchanou zvlášť surovým způsobem je při jejím páchání charakteristická 

„extrémně vysoká míra brutality, která se podstatně vymyká z rámce běžného u většiny 

trestných činů tohoto druhu.“
136

 Je třeba při tom vycházet z toho, ţe v zásadě kaţdý 

útok na lidský ţivot je surový a právě proto se u této kvalifikační okolnosti vyţaduje 

vyšší míra brutality neţ je tomu v případech jiných vraţd.
137

 Vysoká míra brutality 

zahrnuje případy násilí tak razantního, ţe vede nápadnější devastaci těla oběti (ne však 

devastace, která nastane aţ po spáchání činu a usmrcení osoby), déletrvajících útoků, 

útoků zahrnujících větší počet střelných, bodných nebo sečných ran, a také útoků 

charakterizovaných uţitím většího počtu násilných mechanismů postupně působících 

na tělo oběti. Nevyţaduje se však, aby takový útok vyvolal zvýšenou trýzeň 

poškozeného.
138

 Podle judikatury můţe jít kupříkladu o situace, kdy je poškozený 
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několikrát udeřen do obličeje a po pádu na zem čelí opakovaným kopancům do hlavy 

a také ostatních částí těla, včetně opakovaného dupání na hrudník.
139

 

 

U spáchání vraţdy zvlášť trýznivým způsobem je třeba zjistit, jak pachatelův útok 

proţívala sama oběť. To se v případech dokonaných vraţd, kde jiţ výpověď oběti 

logicky nelze získat, zjišťuje soudně lékařskou expertizou. Zvlášť trýznivý způsob pak 

lze spatřovat ve znacích těţko snesitelné bolesti působící krátkou dobu nebo naopak 

v dlouhodobém působení bolesti, která je však méně intenzivní.
140

 Můţe se tak jednat 

o situace, kdy dojde k usmrcení vyhladověním, řezání poškozeného břitvou aţ do jeho 

vykrvácení, postupnému utopení ve vodě atd.
141

 Jako příklad zvlášť trýznivého 

způsobu spáchání vraţdy uvedu případ, kdy obviněný svázal poškozené nohy i ruce 

tak, aby se nemohla hýbat a bránit. Následně poškozenou poloţil na postel a čtyři 

hodiny ji s přestávkami dusil. Nejprve ji ucpával ústa a nos rukou, později k dušení 

pouţíval igelitovou tašku a potravinářskou fólii. Na závěr jí nacpal do úst smotek 

potravinářské fólie a ovázal jí ústa nátělníkem s vědomím, ţe uzavření dýchacích cest 

vede během několika minut k bezvědomí a smrti. Odešel z místnosti, kde poškozenou 

zanechal, a kdyţ se po několika minutách vrátil zpět, poškozená nejevila známky 

ţivota, neboť na následky dušení zemřela.
142

 

 

V praxi je moţné, aby došlo k naplnění obou kvalifikačních znaků současně.
143

 

Z hlediska zavinění pak postačí nedbalost, protoţe pachatel nemusí vědět, ţe páchá čin 

zvlášť surovým nebo trýznivým způsobem, ale vzhledem k okolnostem případu by to 

vědět měl a mohl. 

 

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

usnadnit jiný trestný čin nebo z jiné zavrženíhodné pohnutky 

 

Úmysl získat pro sebe nebo jiného majetkový prospěch zahrnuje případy, kdy se 

pachatel rozhodne k úmyslnému usmrcení a následnému získání majetkového 
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prospěchu na úkor poškozeného, např. zmocnění se věcí, které má poškozený u sebe. 

Také můţe spočívat v úmyslu získat dědictví po poškozeném. Podle Šámala pod 

případy zištných vraţd spadají téţ případy tzv. vraţd na objednávku (podle vládního 

návrhu zákona z roku 2004 se mělo jednat o samostatnou kvalifikační okolnost
144

), 

neboli usmrcení osoby za příslib majetkové odměny
145

. Důvodová zpráva však 

v rozporu s tímto uvádí: „Tzv. vraždu spáchanou na objednávku, kam spadají zejména 

tzv. podnikatelské vraždy, bude třeba i nadále postihovat jako vraždu spáchanou z jiné 

zavrženíhodné pohnutky ve smyslu § 219 odst. 2 písm. j) platného trestního 

zákona.“
146

 Domnívám se, ţe přesnější je pojetí vraţdy na objednávku jako vraţdy 

zištné, neboť podle mého snaha získat vraţdou majetkový prospěch sama o sobě je 

zvlášť závaţnou zavrţeníhodnou pohnutkou, která konsumuje jinou zavrţeníhodnou 

pohnutku, jelikoţ podle § 42 TZ písm. b) je vyjmenovanou přitěţující okolností 

spáchání trestného činu ze ziskuchtivosti (…) nebo z jiné zvlášť zavrţeníhodné 

pohnutky. Důleţité je zmínit, ţe zákon u této kvalifikační okolnosti nestanovuje výši 

prospěchu, na kterou se má toto ustanovení vztahovat a z toho důvodu není vyloučeno, 

aby se nevztahovalo na případy byť velmi malého prospěchu
147

. Podle dikce znění 

tohoto ustanovení dokonce není ani klíčové, zda pachatel vraţdy podle tohoto 

odstavce majetkový prospěch pro sebe nebo jiného skutečně získá, stačí, kdyţ pouze 

jedná v úmyslu majetkový prospěch získat, jak ostatně dovozuje i judikatura.
148

 

 

Zakrytím jiného trestného činu rozumíme případy, kdy pachatel po dokonání jiného 

trestného činu usmrtí osobu v úmyslu zbavit se svědka tohoto trestného činu. Můţe se 

jednat jak o úmyslné usmrcení poškozeného, např. v případě trestného činu loupeţe 

podle § 173 TZ nebo znásilnění podle § 185 TZ, tak i jiné osoby, která byla svědkem 

jeho předchozí trestné činnosti.
149
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Usnadnění jiného trestného činu spočívá v jednání pachatele, který úmyslně usmrtí 

jiného za účelem vytvoření lepších podmínek pro spáchání takového činu nebo 

k překonání překáţek, bránících jeho dokonání. Týká se to i případů, kdy pachatel jiný 

trestný čin zatím jen připravuje, nutně nemusí dojít k dokonání takového činu, jenţ má 

být usnadněn.  

 

Jiná zavrţeníhodná pohnutka zde doplňuje demonstrativní výčet zavrţeníhodných 

pohnutek a obsahuje blíţe nedefinované pohnutky, které nejdou vztáhnout pod jednu 

z předchozích vyjmenovaných. Obecně lze pak takové zbytkové závaţné pohnutky 

chápat jako ty, které se vyznačují absolutní neúctou pachatele k hodnotě lidského 

ţivota, jeho bezcitnost, nemorálnost, sexuální zvrácenost či zvrhlost. Můţe tak jít 

např. o situace, kdy dojde k usmrcení z pomsty nebo v důsledku uspokojení 

sexuálních potřeb.
150

 Také je třeba zmínit, jak jiţ bylo zmíněno výše, ţe jiná 

zavrţeníhodná pohnutka je také vyjmenovanou přitěţující okolností podle § 42 písm. 

b) TZ a v souladu se zákazem dvojího přičítání tak nelze při kvalifikaci vraţdy podle 

této okolnosti zahrnout jinou zavrţeníhodnou pohnutku ještě jako okolnost přitěţující. 

   

Vzhledem k tomu, ţe pachatel jedná u této kvalifikační okolnosti na základě 

pohnutky, jedná vţdy v úmyslu přímém. Ve vztahu k následku však postačí, kdyţ je 

s ním srozuměn. 

 

3.3 Vývojová stádia trestného činu vraždy 

 

V souvislosti s pácháním trestné činnosti se nemůţeme omezovat pouze na situace, kdy 

dojde k dokonání trestného činu, ale musíme se zabývat také situacemi, kdy k dokonání 

nedojde, avšak společenská škodlivost jednání pachatele vyţaduje jeho potrestání. Hovoříme 

tak o vývojových stádiích trestného činu. Těmi se rozumí v uţším smyslu příprava, pokus a 

dokonaný trestný čin, v širším smyslu sem spadá ještě pojetí myšlenky trestný čin spáchat a 

její projev, které však nejsou trestné.
151

 V zásadě lze říci, ţe se jedná o určité fáze, které 

chronologicky provází uskutečňovaní úmyslu pachatele spáchat trestný čin.  
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Z výše uvedeného vyplývá, ţe o vývojových stadiích trestného činu lze hovořit pouze 

v souvislosti se spácháním úmyslného trestného činu, kterým trestný čin vraţdy je. Podle 

současné právní úpravy obsaţené v § 111 TZ se trestným činem rozumí téţ příprava a pokus, 

pokud z ustanovení trestního zákona nevyplývá něco jiného. Pachatelem trestného činu ve 

smyslu § 22 odst. 1 TZ je pak výslovně také ten, kdo naplní znaky skutkové podstaty pokusu 

trestného činu nebo jeho přípravy, je-li trestná. Příprava a pokus jsou pak oboje trestné podle 

trestní sazby, jakou trestní zákoník stanovuje na dokonaný trestný čin. 

 

3.3.1 Příprava trestného činu vraždy 

 

Přípravou trestného činu se podle § 20 odst. 1 TZ rozumí „jednání, které záleží 

v úmyslném vytváření podmínek pro spáchání zvlášť závažného zločinu…jestliže to trestní 

zákon u příslušného trestného činu výslovně stanoví a pokud nedošlo k pokusu ani dokonání 

zvlášť závažného zločinu“ Pojem zvlášť závaţného zločinu upravuje trestní zákoník v § 14 

odst. 3, který říká, ţe se jedná o úmyslné trestné činy, na něţ trestní zákon stanoví trest odnětí 

svobody s horní hranicí trestní sazby nejméně deset let. Trestný čin vraţdy podle § 140 TZ 

tuto podmínku splňuje ve všech třech svých odstavcích, avšak jak jiţ bylo napsáno u vraţdy 

po předchozím uváţení, příprava vraţdy připadá v úvahu pouze u vraţdy po předchozím 

uváţení, nikoliv u vraţdy prosté, ani u vraţdy s rozmyslem. Současně trestní zákoník v § 140 

odst. 4 výslovně stanovuje, ţe příprava u tohoto trestného činu je trestná. 

          

Jednání, které je přípravou zvlášť závaţného zločinu podle § 20 odst. 1 TZ, spočívá podle 

ustanovení tohoto odstavce „zejména v jeho organizování, opatřování nebo přizpůsobování 

prostředků nebo nástrojů k jeho spáchání, ve spolčení, srocení, v návodu nebo pomoci 

k takovému zločinu.“ Jelikoţ jde pouze o demonstrativní výčet, není vyloučeno, aby příprava 

spočívala v jiném jednání, které bude splňovat poţadavek na úmyslné vytváření podmínek pro 

spáchání vraţdy.  

 

Na základě judikatury kvalifikujeme jako přípravu také případy, kdy pachatel upustí od 

přípravy trestného činu vraţdy, avšak jen proto, ţe svůj záměr vraţdu uskutečnit odloţil na 

pozdější dobu.
152

 Judikatura také ve vztahu k přípravě trestného činu vraţdy dovozuje, ţe 
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skutečnost, ţe osoba zjednaná pachatelem k tomu, aby za úplatu usmrtila jiného, od samého 

počátku pouze předstírá záměr takový čin provést, nevylučuje u pachatele, který ji zjednal, 

naplnění formálních podmínek trestní odpovědnosti za přípravu tomuto trestnému činu.
153

 

 

3.3.2 Pokus trestného činu vraždy 

 

Poslední vývojovou fází před dokonáním trestného činu je jeho pokus. Trestní zákoník v 

§ 21 říká, ţe jde o: „Jednání, které bezprostředně směřuje k dokonání trestného činu, jestliže 

k dokonání trestného činu nedošlo.“ Jedná se stádium, které je společenskou škodlivostí 

nejblíţe dokonanému trestnému činu vraţdy, jelikoţ při pokusu jiţ je uskutečňován úmysl 

pachatele usmrtit jiného, avšak z nějakého důvodu k dokonání nedošlo. Při pokusu vraţdy je 

tedy klíčové zejména prokázat úmysl, ţe pachatel chtěl svůj čin dokonat.
154

 Proto se jedná o 

pokus trestného činu vraţdy i v případě, ţe pachatelovi brání v jeho dokonání objektivní, na 

jeho vůli nezávislá, překáţka (např. je-li pachateli v dokonání zabráněno přítomnými 

osobami).
155

  

 

Téma pokusu trestného činu vraţdy jsem jiţ naznačil v kapitole druhé této práce, kde 

jsem se v rámci otázky konce lidského ţivota zabýval právním posouzením jednání, kdy 

pachatel v úmyslu usmrtit jiného provede svůj vraţedný útok, ačkoliv daná osoba je jiţ mrtvá, 

tedy případy pokusu na nezpůsobilém předmětu útoku. Nyní na toto téma naváţu a budu se 

zabývat nezpůsobilými pokusy obecně.  

 

Od pokusu na nezpůsobilém předmětu útoku odlišujeme pokus vraţdy nezpůsobilými 

prostředky. K němu dojde v případě, je-li vraţedný úmysl pachatele realizován prostředkem, 

který není schopný přivodit smrt. Jedná se např. o pokus vraţdy atrapou pistole, o které je 

pachatel přesvědčený, ţe je střelbyschopná. 

 

Jelínek odkazuje při popisu nezpůsobilého pokusu na starší nauku, kterou však současná 

nauka ani praxe nepřejímá. Ta ještě rozlišuje nezpůsobilost absolutní a relativní. V obou výše 

                                                 
153

 Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 4. 6. 1997, sp. zn. 3 To 41/97, publikované ve sbírce soudních 

rozhodnutí a stanovisek 8/1998 jako R 46/1998 tr. 
154

 Rozsudek Nejvyššího soudu ČSSR ze dne 10. 12. 1968, sp. zn. 8 Tz 122/68, publikovaný ve sbírce soudních 

rozhodnutí a stanovisek 6/1969 jako R 19/1969 tr. 
155

 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČSSR ze dne 10. 12. 1968, sp. zn. 6 Tz 99/68, publikované ve sbírce soudních 

rozhodnutí a stanovisek 6/1969 jako R 20/1968 tr. 



49 

 

zmíněných příkladech, jak u předmětu, tak u prostředku, se jedná o nezpůsobilost absolutní. 

Relativní nezpůsobilost předmětu by se týkala situace, kdy by byl předmět za běţných 

okolností způsobilý, jen za daných okolností způsobilým není. Jako příklad lze uvést to, ţe 

dojde k pokusu vraţdy způsobem, ţe pachatel míří zbraní na místo, kde se osoba, kterou má 

v úmyslu usmrtit, obvykle v tuto dobu pohybuje, avšak nyní se zde nenachází a pachatel ji tak 

následným výstřelem neusmrtí. Relativní nezpůsobilostí prostředku je to, ţe prostředek, který 

je způsobilý není v danou chvíli schopný způsobit zamýšlený následek, tedy usmrcení jiného. 

Jako příklad se uvádí podání jedu v mnoţství menším, neţ které je nutné k usmrcení osoby. 

Podle subjektivní teorie pak byl trestný kaţdý nezpůsobilý pokus. Objektivní teorie pokládala 

za trestný pouze relativně nezpůsobilý pokus a absolutně nezpůsobilý ponechávala 

beztrestným.
156

 

 

Trestnost nezpůsobilého pokusu je v současnosti dána povahou a závaţností konkrétního 

činu, posuzuje se podle materiálního hlediska. Podle judikatury je třeba při trestání pokusu 

nezpůsobilým prostředkem zhodnotit okolnosti, proč nedošlo k dokonání trestného činu, tedy 

jestli to bylo způsobeno okolnostmi převáţně náhodnými, nebo tím, ţe pachatel nebyl 

schopný zvolit způsobilé prostředky.
157

 U trestnosti pokusu na nezpůsobilém předmětu je 

třeba se zabývat, kromě jeho společenské škodlivosti, konkrétním předmětem útoku. Nelze při 

tom ani vycházet z dělení nezpůsobilého předmětu útoku vraţdy na absolutní a relativní, 

jelikoţ se nedá říct, ţe by se pokus na relativně nezpůsobilém předmětu vyznačoval vyšším 

stupněm škodlivosti neţ pokus na absolutně nezpůsobilém předmětu.
158

         

 

Na závěr se ještě vrátím k porovnání a praktickému vymezení pojmů příprava a pokus u 

trestného činu vraţdy. Rozdíl mezi nimi lze nejlépe ilustrovat na následujícím případu: 

Obţalovaný v úmyslu usmrtit milence své manţelky zašel do skříně pro dva zásobníky do své 

pistole a také pro náboje, kterými zásobníky nabil, natáhl závěr a zasunul první náboj do 

komory pistole. Následně zbraň zajistil a schoval ji do kapsy své větrovky. Takto vyrazil do 

bytu milence manţelky, kde jej nalezl i se svou manţelkou. Po opakovaném zazvonění byl 

obviněný vpuštěn dovnitř. Zde po krátké kontroverzi s manţelkou vytáhl zbraň a namířil ji na 
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poškozeného. Jeho reakce však byla rychlejší a podařilo se mu obratně obţalovanému zbraň 

vyrazit a následně se ji po krátké fyzické potyčce zmocnit. Přípravou v tomto případě bylo 

jednání obţalovaného do chvíle, kdy přišel do bytu poškozeného, tj. nabití zásobníků a 

zbraně, její ukrytí do bundy obţalovaného a přesun do tohoto bytu. Pokusem pak bylo to, co 

následovalo poté, tedy vytáhnutí zbraně obţalovaným a její namíření na poškozeného, jelikoţ 

tímto jednáním jiţ obviněný začal uskutečňovat svůj záměr poškozeného usmrtit, coţ mělo 

bezprostřední význam pro dokonání trestného činu vraţdy, kdy k dokonání nedošlo jen díky 

včasnému zásahu poškozeného. K jednání však došlo na místě, kde k dokonání mělo dojít a 

obviněný jiţ začal bezprostředně působit na předmět útoku.
159

  

         

3.4 Trestný čin vraždy a jiné trestné činy 

 

Trestný čin vraţdy je nejvýznamnějším trestným činem proti ţivotu, ale nikoliv jediným. 

Trestnými činy proti ţivotu jsou dále trestný čin zabití (§ 141), vraţda novorozeného dítěte 

matkou (§ 142), usmrcení z nedbalosti (§ 143) a účast na sebevraţdě (§ 144). Tyto jednotlivé 

skutkové podstaty jsou si nejbliţší, protoţe mají stejný objekt, zájem na ochraně lidského 

ţivota. Zároveň se však od sebe liší v  jiných konkrétních znacích. Proto je nezbytně nutné 

porovnat jednotlivé skutkové podstaty trestných činů uvedených v dílu prvním hlavy prvé 

zvláštní části trestního zákoníku a vymezit jednotlivé odlišnosti zde uvedených trestných činů 

detailněji v jednotlivých podkapitolách níţe.  

 

Kromě toho je také ţivot chráněn nejen v jiných dílech této hlavy, ale i v jiných hlavách 

zvláštní části trestního zákoníku a to v kvalifikovaných skutkových podstatách jednotlivých 

trestných činů. Charakteristickým pro tyto trestné činy je to, ţe se jedná o trestné činy s jiným 

druhovým objektem, neţ je tomu u trestných činů proti ţivotu. Základním rozdílem mezi 

trestným činem vraţdy podle § 140 a jednotlivými kvalifikovanými skutkovými podstatami 

napříč trestním zákoníkem spočívá ve formě zavinění. Trestný čin vraţdy podle § 140 je 

úmyslným trestným činem (srov. § 13 a § 15 TZ), v případech usmrcení u kvalifikovaných 

skutkových podstat jde o usmrcení nedbalostní, jak stanovuje § 17 TZ, ţe v případě okolnosti, 

která podmiňuje pouţití vyšší trestní sazby, se přihlédne také „jde-li o těžší následek, i tehdy, 

zavinil-li jej pachatel z nedbalosti, vyjímaje případy, že trestní zákon vyžaduje i zde zavinění 
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úmyslné.“ Těţším následkem se rozumí závaţnější porucha nebo ohroţení zájmu chráněného 

trestním zákonem, neţ jaké předpokládá základní skutková podstata, pokud s tím zákon 

spojuje vyšší trestní sazbu nebo to posuzuje jako přitěţující okolnost. V případech 

kvalifikovaných skutkových podstat je tímto těţším následkem právě nedbalostní způsobení 

smrti. Typickým případem, který jsem se rozhodl vybrat, můţe být usmrcení při trestném činu 

loupeţe podle § 173 odst. 4 TZ, kdy toto usmrcení můţe být zaviněno pouze z nedbalosti a 

smrt je zde těţším následkem ve smyslu znění § 17 TZ. V případě úmyslného usmrcení při 

úmyslu zmocnit se cizí věci by se jednalo o naplnění skutkové podstaty tzv. „loupeţné 

vraţdy“ podle § 140 odst. 3 písm. j) TZ, coţ lze dovodit i z vyšší trestní sazby u trestného 

činu vraţdy, která trestá úmysl pachatele. Tato skutková podstata totiţ zahrnuje jak násilné 

působení na poškozeného s následkem jeho usmrcení, tak zmocnění se cizí věci. K tomu je 

třeba zmínit, ţe jednočinný souběh loupeţné vraţdy podle § 140 odst. 3 písm. j) a trestného 

činu loupeţe podle § 173 odst. 1 je z výše uvedených příčin vyloučen
160

, bez ohledu na to, jak 

vysokou škodu pachatel trestným činem způsobil.
161

 

 

Nyní bych také rád popsal vztah mezi trestným činem vraţdy podle § 140 TZ a trestným 

činem obecného ohrožení podle § 272 TZ, jelikoţ zde vzniká situace, která představuje 

výjimku z výše zmíněného o formě zavinění u usmrcení v kvalifikovaných skutkových 

podstatách. Podle ustanovení § 272 odst. 3 písm. a) je potrestán trestem odnětím svobody na 

dvanáct aţ dvacet let nebo výjimečným trestem pachatel, který úmyslně způsobí obecné 

nebezpečí podle odstavce prvního, tedy ţe „vydá úmyslně lidi v nebezpečí smrti nebo těžké 

újmy na zdraví nebo cizí majetek v nebezpečí škody velkého rozsahu tím, že zapříčiní požár 

nebo povodeň nebo škodlivý účinek výbušnin, plynu, elektřiny nebo jiných podobně 

nebezpečných látek nebo sil nebo se dopustí jiného podobného nebezpečného jednání, nebo 

takové obecné nebezpečí zvýší anebo ztíží jeho odvrácení nebo zmírnění“, a tímto činem 

způsobí úmyslně smrt. Jak jiţ bylo napsáno výše, v případech usmrcení v kvalifikovaných 

skutkových podstatách postačí zavinění formou nedbalosti, avšak u trestného činu obecného 

ohroţení zákon výslovně stanovuje, ţe vyţaduje zavinění úmyslné. Vyvstává tak otázka, jak 

bude řešena kolize této skutkové podstaty s trestným činem vraţdy podle § 140 TZ. Odpověď 

na tuto otázku nám podává judikatura. Podle ní je trestný čin obecného ohroţení podle § 272 

odst. 3 písm. a) ve vztahu speciality k trestnému činu vraţdy podle § 140 odst. 1, 2 a proto je 

                                                 
160

 Usnesení NS ČR ze dne 8. 5. 1991, sp. zn. 3 To 19/91, publikované ve sbírce soudních rozhodnutí a 

stanovisek 4-5/1992 jako R 27/1991. 
161

 Rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 6. 6. 1995, sp. zn. 7 To 42/95 



52 

 

souběh obou trestných činů vyloučen
162

. Avšak je-li trestný čin vraţdy spáchán s naplněním 

některé z kvalifikačních okolností uvedených v § 140 odst. 3, můţe dojít k souběhu obou 

činů, jelikoţ jedině tak lze vystihnout povahu a závaţnost pachatelova činu a je nutné proto 

skutek posuzovat zásadně podle všech zákonných ustanovení, na která dopadá.
163

 

 

O trestný čin vraţdy také nejde, pokud dojde k usmrcení jiného v úmyslu poškodit ústavní 

zřízení ČR, tedy k trestnému činu teroru podle § 312 TZ.
164

 Zde je však poţadavek na 

úmyslné usmrcení stanoven jiţ v základní skutkové podstatě. Stejné je to v případech, kdy je 

smrt způsobena v úmyslu zničit úplně nebo částečně některou rasovou, etnickou, národnostní, 

náboţenskou, třídní, nebo jinou podobnou skupinu lidí příslušníkovi takové skupiny. Za 

těchto okolností bude čin kvalifikován jako trestný čin genocidia podle § 400 odst. 1 písm. 

d) TZ.  

 

V pojednání o pachateli trestného činu vraţdy jsem uvedl, ţe pachatelem trestného činu 

vraţdy můţe být pouze trestně odpovědná osoba, tedy osoba, která byla v době spáchání 

trestného činu příčetná. Neznamená to však, ţe nepříčetnost pachatele vylučuje trestní 

odpovědnost úplně. Zákonodárce totiţ počítá i s variantou, která umoţňuje řešit podle 

okolností některé případy tak, aby došlo ke kompromisu mezi dvěma krajními moţnostmi, 

které spočívají buď v podobě plné trestní odpovědnosti za spáchaný trestný čin, nebo naopak 

úplnému vyloučení trestní odpovědnosti z důvodu nepříčetnosti. Neţ se tedy začnu zabývat 

jednotlivými trestnými činy proti ţivotu, rád bych ještě poukázal na moţnou situaci, kdy 

pachatel ve stavu nepříčetnosti usmrtí jiného a to v důsledku toho, ţe se, byť z nedbalosti, 

přivede do tohoto stavu poţitím nebo aplikací návykové látky. K posuzování případů 

úmyslných usmrcení jako trestného činu opilství podle § 360 odst. 1 TZ
165

 čas od času 

dochází, protoţe „ve stavu akutní alkoholové intoxikace jsou časté trestné činy násilné 
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povahy.“
166

 Je však třeba říct, ţe u pachatele při páchání takového činu chybí zavinění, 

mluvíme pouze o tzv. kvaziúmyslu.
167

 Netýká se to však jen poţití alkoholu. Podle 

výkladového ustanovení § 130 TZ se návykovou látkou rozumí také omamné a psychotropní 

látky a také ostatní látky, způsobilé nepříznivě ovlivnit psychiku člověka nebo jeho ovládací 

nebo rozpoznávací schopnosti nebo sociální chování. Ač není při kvalifikování trestného činu 

opilství z těchto příčin vyloučena trestní odpovědnost, zákonodárce reflektuje na spáchání 

činu v nepříčetnosti vyvolané poţitím návykové látky stanovením široké trestní sazby odnětí 

svobody mezi 3-10 lety
168

 (coţ znamená, ţe trestný čin opilství můţe být podle kvality 

spáchaného kvazideliktu přečinem, zločinem i zvlášť závaţným zločinem
169

). V porovnání 

s trestní sazbou u trestného činu vraţdy se však stále jedná stále o velmi mírný trest. 

Podmínkou však je, aby se pachatel do stavu nepříčetnosti nepřivedl v úmyslu spáchat vraţdu, 

tedy aby se pouze takzvaně „nenapil na kuráţ“ za účelem odstranění zábran při realizaci jeho 

úmyslu. Jedná se o tzv. actio libera in causa dolosa a v souladu s ustanovením § 360 odst. 2 

se v těchto případech neuţije ani ustanovení § 360 odst. 1 TZ, ale ani § 26 TZ a pachatel je 

plně odpovědný za trestný čin vraţdy.  

 

Jako příklad trestného činu opilství, kde kvazideliktem je trestný čin vraţdy, uvedu 

následující případ, který se týkal pachatele, jenţ se dostal do stavu nepříčetnosti poţitím 

alkoholických nápojů a v tomto stavu následně usmrtil svou matku:  

 

„Dne 14. 7. 2008 v odpoledních hodinách po požití alkoholu se (obžalovaný) přivedl do 

stavu nepříčetnosti – patické opilosti (…) téhož dne po odchodu z restaurace kolem 22.30 

hodin ve svém bytě v L. bodl zezadu nožem o délce čepele 134 mm do horní části hrudníku 

svou matku V. T., poté ji chytil do kravaty, škrtil ji a dvakrát udeřil do hlavy kuchyňským 

rendlíkem, tímto jednáním jí způsobil bodnořeznou ránu na zádech pod levou lopatkou o 

délce 4 cm pronikající do dutiny hrudní a porušující dolní lalok levé plíce se zakrvácením a 
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zavzdušením dutiny hrudní vlevo, tedy zranění bezprostředně ohrožující život poškozené, když 

bez včasné a odborné lékařské pomoci mohlo dojít k jejímu úmrtí.“
170

 

 

Ve druhém zmíněném případě byl obţalovaný soudem prvního stupně odsouzen za 

trestný čin opilství, kde kvazideliktem byl pokus trestného činu vraţdy. Odvolací soud pak 

jeho právní posouzení potvrdil jako správné. Podle závěru prvoinstančního soudu mohl 

obţalovaný předpokládat, ţe se poţitím většího mnoţství alkoholu přivede do stavu, ve 

kterém nebude moci kontrolovat a ovládat své jednání. Odvolací soud pak doplnil, ţe poţití 

alkoholu nebylo jedinou příčinou patické opilosti obţalovaného, ale zato bylo příčinou velmi 

důleţitou, čímţ nemůţe být zpochybněn závěr soudu prvoinstančního, čehoţ se domáhal ve 

svém odvolání obţalovaný. Proto ač obţalovaný jednal v nepříčetnosti, není vyloučena jeho 

trestní odpovědnost. K tomu je třeba dodat, ţe posouzení otázky příčetnosti je otázka právní, 

která je plně v kompetenci soudu a nikoliv znalců. Znalec není oprávněn se v posudku 

vyjádřit k tomu, zda pachatel jednal nebo nejednal v nepříčetnosti, jeho poznatky mohou být 

pouze podkladem pro rozhodnutí soudu.
171

  

  

Nyní se ale konečně zaměřím detailněji na ostatní trestné činy proti ţivotu a pokusím se 

jednotlivé skutkové podstaty popsat a vymezit základní rozdíly mezi nimi a skutkovou 

podstatou trestného činu vraţdy podle § 140 TZ. 

         

3.4.1 Zabití podle § 141 TZ 

 

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

omluvitelného hnutí mysli anebo v důsledku předchozího zavrženíhodného jednání 

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

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

v odstavci 1 

a) na dvou nebo více osobách, 

b) na těhotné ženě, nebo 

c) na dítěti mladším patnácti let. 
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Zavedení skutkové podstaty trestného činu zabití podle § 141 TZ představuje důleţitou 

změnu v oblasti posuzování jednotlivých případů úmyslných usmrcení, kterou přinesl trestní 

zákoník z roku 2009. Hořák dokonce povaţuje zavedení privilegované skutkové podstaty 

trestného činu zabití za mnohem významnější novinku trestního zákoníku neţ diferenciaci 

trestného činu vraţdy na vraţdu prostou a vraţdou spáchanou s rozmyslem nebo po 

předchozím uváţení.
172

 Nová úprava sleduje vzor dalších evropských zákoníků, které jiţ 

podobnou úpravu méně závaţných forem úmyslných usmrcení obsahovaly. Našemu 

trestnému činu zabití odpovídá např. trestný čin méně závaţného případu zabití (minder 

schwerer  Fall des Totschlags) podle § 213 německého trestního zákoníku, který je taktéţ 

privilegovanou skutkovou podstatou, jeţ reflektuje případy úmyslných usmrcení spáchaných 

za určitých omluvitelných okolností. Rakouský trestní zákoník obdobně obsahuje v § 76 

úpravu trestného činu zabití (Totschlag) a také polský trestní zákoník obsahuje v čl. 148 § 4 

obdobnou skutkovou podstatu, která mírněji trestá pachatele usmrcení pod vlivem silného 

rozrušení na základě ospravedlnitelných okolností. Důvodová zpráva pak zmiňuje konkrétně 

inspiraci úpravou rakouskou a polskou, ale také švýcarskou.   

 

Jak vyplývá z důvodové zprávy, skutková podstata zabití podle § 141 postihuje mírnějším 

trestem případy méně závaţného úmyslného usmrcení, jeţ spočívá v jeho spáchání ve stavu 

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

v důsledku předchozího zavrţeníhodného jednání poškozeného. Trestný čin zabití tak 

kombinuje „dva znaky: okolnost, že se pachatel trestného jednání dopustil ve formě tzv. 

afektdeliktu nebo zkratkovité reakce, a nezávisle na tom okolnost tzv. provokace, spočívající 

v určité kvalifikované formě viktimologického zavinění na straně usmrcené osoby.“
173

 Účelem 

úpravy trestného činu zabití je tak mimo jiné to, aby pachatelé takových méně závaţných 

případů úmyslného usmrcení nebyli nezaslouţeně stigmatizováni jako vrazi.
174

  

 

Při prvním pohledu na znění skutkové podstaty je však jasné, ţe pojmy, které zákon 

pouţívá, mohou být celkem nejednoznačné. Vzhledem k tématu práce se tak budu na 

následujících řádcích těmito pojmy zabývat, protoţe jejich správná interpretace můţe 
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v konkrétním případě rozhodnout o správné právní kvalifikaci činu jako trestného činu zabití 

a nikoliv trestného činu vraţdy. 

 

Pro kvalifikaci trestného činu zabití z důvodu silného rozrušení, které je afektivním 

stavem vyvolaným omluvitelným hnutím mysli, se vyţaduje, aby bylo u pachatele zjištěno 

značné emoční vzrušení či neklid ovlivňující jeho další jednání a projevující se v průběhu 

činu, přičemţ to nutně nemusí nutně ovlivnit jeho příčetnost, ale vţdy u něj vede ke značnému 

zúţení vědomí a oslabení psychických zábran. Omluvitelné hnutí mysli však musí navazovat 

na podněty mimořádné intenzity a závaţnosti, neboť musí vyvolat silné rozrušení.
175

 Šámal 

konstatuje, ţe silné rozrušení můţe pramenit jak z psychických predispozic pachatele 

(nervová labilita nebo duševní porucha), tak také ze strachu, úleku nebo zmatku či jiného 

omluvitelného hnutí mysli.
176

 Strachem se rozumí emoce, která negativně odráţí obavu 

z násilí a agrese a která má konkrétní podobu, obsah a předmět.
177

 Úlek a zmatek pak označují 

duševní stavy pachatele, které spočívají ve zkratkovité reakci bez konkrétní představy, jeţ je 

však třeba odlišit od putativní nutné obrany
178

, tedy odvracení domnělého útoku, která se 

posuzuje podle zásad o skutkovém omylu.
179

   

 

K vymezení pojmu předchozího zavrţeníhodného jednání poškozeného přispěl Nejvyšší 

soud, který jej charakterizoval jako chování, které je v příkrém rozporu s morálkou a které 

svědčí o morální zvrhlosti, bezcitnosti, bezohledném sobectví poškozeného a také o jeho 

neúctě k ostatním osobám či společnosti. Jedná se o jednání zlé, poniţující nebo takové, které 

hrozí způsobením závaţné újmy na právech. Musí však vţdy být velmi intenzivní a také musí 

v době spáchání činu na obviněného stále působit svým zraňujícím, poniţujícím či jinak 

negativním účinkem a obviněný jím musí být při svém jednání ovlivněn. Rozhodujícím je tak 

existence tohoto neblahého účinku, který se odráţí v chování obviněného a ovlivňuje jeho 

city, emoce nebo běţné vnímání reality.
180
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K trestnému činu zabití podle § 141 TZ uvedu následující dva příklady. První se vztahuje 

na kvalifikaci trestného činu zabití podle § 141 TZ, který byl spáchán v důsledku předchozího 

zavrţeníhodného jednání poškozeného: 

 

„Obviněný V. B. dne 11. 3. 2010 okolo 17,30 hodin v P., ve svém bytě v reakci na 

předchozí jednání poškozeného J. K. popadl v kuchyni nůž s černou rukojetí o celkové délce 

31 cm, a to v úmyslu usmrtit poškozeného, na kterého křičel, že ho zabije, nožem poškozeného 

opakovaně s velkou razancí bodal do těla, tím mu způsobil bodné rány hrudníku vpravo 

pronikající v zadní čáře pažní hrudní stěnou a osmým žebrem do dutiny hrudní a dolním 

lalokem pravé plíce a bránicí do jater, bodné rány břicha pronikající nad pupkem shora dolů 

stěnou břišní do břišní dutiny, bodnořezné rány pravého lokte a bodnořezné rány na vnitřní 

straně levého kolene. (…) Podle dalších zjištění Obvodního soudu pro Prahu 9 byla bodná 

poranění hrudníku a břicha těžkými poraněními, která by bez včasné odborné lékařské 

pomoci vedla ke smrti poškozeného. Předchozí jednání poškozeného J. K. záleželo v tom, že 

krátce předtím na chodbě domu sám neočekávaně napadl obviněného V. B. opakovanými 

údery tomfou do hlavy v úmyslu potrestat ho tak za to, že svedl J. M., synovce poškozeného J. 

K., ke společné souloži s manželkou obviněného V. B.“
181

 

 

U případů předchozího zavrţeníhodného jednání poškozeného se tak po přečtení popisu 

zmíněného skutku nabízí otázka, kde se nachází meze zavrţeníhodnosti takového jednání. Jak 

bylo také jiţ zmíněno, pojem byl teoreticky popsán Nejvyšším soudem, ale při samotné 

kvalifikaci konkrétního činu můţou hrát roli naprosté drobnosti a zejména úvaha soudu po 

provedení dokazování. Ve výše zmíněném případu lze nepochybně uvaţovat o tom, ţe reakce 

obviněného nemusela být adekvátní předchozímu jednání poškozeného, respektive zda 

jednorázové jednání poškozeného, spočívající v předchozím opakovaném udeření obviněného 

tomfou do hlavy, mohlo naplnit výše zmíněná kritéria zavrţeníhodného jednání. Je třeba 

konstatovat, ţe hranice mezi zabitím v důsledku předchozího zavrţeníhodného jednání 

poškozeného a vraţdou je prakticky velmi nejasná a diskutabilní. 

 

Druhý případ se týkal kvalifikace trestného činu jako zabití v silném rozrušení ze strachu 

a úleku: 
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„Obviněný J. J. dne 16. 5. 2008 v dopoledních hodinách ve svém bydlišti v T. se ozbrojil 

legálně drženou pistolí zn. Glock, model 17, ráže 9mm a poté ve večerních a nočních 

hodinách požíval v různých restauracích v T. alkoholické nápoje tak, že se přivedl do stavu 

těžké opilosti (2,17 až 2,26 promile alkoholu v krvi). V tomto stavu pak dne 17. 5. 2008 v době 

kolem 02.10 hodin v ulici L. při cestě z restaurace dráždil psa rasy rottweiler, který byl za 

plotem a který v důsledku přítomnosti obžalovaného hlasitě štěkal. Na přetrvávající štěkot psa 

reagoval poškozený L. L., který byl rovněž pod vlivem alkoholu (1,53 promile) tak, že oblečen 

pouze do trenýrek a trička vyšel před dům, kde došlo ke slovní a fyzické potyčce mezi oběma 

muži, v průběhu které inkasoval obžalovaný jako první opakovaný úder pěstí do obličeje, při 

kterém došlo ke zlomení dvou předních zubů a k drobným oděrkám a zhmožděninám, po 

kterých obžalovaný upadl na zem. Do incidentu se zapojil také pes poškozeného, který kousl 

obžalovaného do loktu levé ruky. Útok poškozeného a jeho psa obžalovaného silně rozrušil 

a ze strachu a úleku vůči poškozenému použil zbraň tak, že na něho ze vzdálenosti nejméně do 

1,5 m 2x vystřelil a zasáhl jej do nohy a do hrudníku, čímž mu způsobil zejména průstřel 

hrudníku, pronikající srdcem, na jehož následky poškozený zemřel, a poté obžalovaný zastřelil 

i psa.“
182

 

 

V tomto případě lze strach a úlek spatřovat v reakci na útok poškozeného, který jako 

první udeřil obţalovaného a také v následném útoku psa poškozeného, který pokousal 

obviněného po jeho pádu na zem, na kterou obţalovaný dopadl po ráně pěstí do obličeje, 

kterou mu zasadil poškozený. Ač se můţe zdát, ţe jde o případ výrazně jednoznačnější, neţ 

tomu bylo v případě prvním, vyskytl se i zde otazník. Ten spočíval v tom, ţe obhajoba se 

domáhala kvalifikace jednání obviněného jako nutné obrany. Nejvyšší soud argumenty 

obhajoby vyvrátil tak, ţe nelze jednání obviněného kvalifikovat jako nutnou obranu, jelikoţ 

obviněný střelbou neodvracel útok psa poškozeného, který měl větší intenzitu, ale rovnou 

dvakrát vystřelil na poškozeného. Domnívám se, ţe i v podobných případech nemusí dojít 

vţdy ke správnému posouzení. Nelze totiţ v podobných případech vyloučit velmi silný strach 

či úlek, který natolik ovlivní vnímání a rozhodování jedince, ţe lze jen těţko očekávat 

nějakou racionalitu v rozhodování, která by ve zmíněném případě spočívala v tom, ţe by 

obviněný s rozvahou zamířil a vystřelil na útočícího psa a nikoliv na poškozeného. Takţe jak 

jsem shrnul první případ se závěrem, ţe mezi trestným činem vraţdy a zabití je velmi tenká 
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hranice, druhý případ musím uzavřít s tím rozdílem, ţe tenká hranice je také mezi trestným 

činem zabití a jednáním v nutné obraně.  

 

Právě předchozí zmíněné problémy nejspíše vedou k tomu, ţe orgány činné v trestním 

řízení v případech úmyslných usmrcení kvalifikují jednotlivé případy stále jako trestný čin 

vraţdy a nikoliv trestný čin zabití. Dokládají to policejní statistiky, které evidují od roku 2010 

pouze sedm případů spáchání trestného činu zabití podle § 141 TZ (v roce 2010 jeden případ, 

v roce 2012 dva případy, v roce 2014 dva případy a v roce 2015 také dva případy).
183

 

                     

3.4.2 Vražda novorozeného dítěte matkou podle § 142 TZ 

 

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

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

osm let. 

 

Trestný čin vraţdy novorozeného dítěte matkou podle § 142 TZ je také privilegovanou 

skutkovou podstatou úmyslného usmrcení, jehoţ specifikem je, ţe pachatelem můţe být 

pouze matka, tedy konkrétní subjekt (srov. § 114 TZ). Také chráněným zájmem tu oproti 

vraţdě není lidský ţivot obecně, ale je jím ţivot novorozeného dítěte. Příčinou mírnějšího 

posuzování v případě tohoto trestného činu je duševní stav matky negativně ovlivněný 

porodem. Tento duševní stav totiţ oslabuje vůli matky a její odolnost vůči vnějším i vnitřním 

podnětům a brzdí plné rozvinutí mateřského pudu.
184

 Nabízí se však otázka, proč je matka 

novorozeného dítěte stigmatizována jako vraţedkyně, kdyţ jsou zde dány prakticky stejné 

důvody pro shovívavost, jako u pachatele trestného činu zabití.
185

 Osobně se také domnívám, 

ţe vhodnější by bylo označení této privilegované skutkové podstaty jako „zabití 

novorozeného dítěte matkou.“  

 

Z hlediska objektivní stránky je moţné jej spáchat konáním, ale také opomenutím (např. 

situace, kdy matka po porodu ve stavu rozrušení jím vyvolaným nechá dítě leţet a nezajistí 
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mu nutnou poporodní péči a dítě v důsledku toho zemře
186

). Podle starší judikatury je přitom 

nerozhodné, zda matka pojala úmysl novorozence usmrtit ještě před porodem, rozhodující je 

pouze to, zda zde v době spáchání činu stav rozrušení byl a zda ovlivnil jednání matky. 

Rozrušením způsobeným porodem se pak rozumí výjimečné rozpoloţení matky, které má 

původ ve fyziologických procesech vyvolaných porodem.
187

 Tento stav je předmětem 

dokazování na základě znaleckého posudku soudního znalce – porodníka
188

 a pouze jím 

moţná zjištěná odchylka v psychickém stavu matky po porodu vede ke kvalifikaci činu jako 

vraţdy novorozeného dítěte matkou podle § 142 TZ, nikoliv jako trestného činu vraţdy podle 

§ 140 odst. 3 písm. c) TZ.
189

 

 

3.4.3 Usmrcení z nedbalosti podle § 143 TZ 

 

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

nebo zákazem činnosti. 

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

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

povolání, postavení nebo funkce nebo uloženou mu podle zákona. 

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

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

zákony o bezpečnosti práce nebo dopravy anebo hygienické zákony. 

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

uvedeným v odstavci 3 smrt nejméně dvou osob. 

 

Jak jiţ napovídá sám název tohoto trestného činu, rozdíl od trestného činu vraţdy podle § 

140 zde spočívá především v subjektivní stránce, tedy ve formě zavinění. Trestný čin vraţdy 

podle § 140 je úmyslným trestným činem, zatímco usmrcení z nedbalosti je trestným činem 

nedbalostním (srov. § 16 TZ) a proto je navzdory trestním sazbám v odstavcích 2-4 vţdy 

přečinem (srov. § 14 odst. 2 TZ). Lze jej spáchat jak konáním, tak i opomenutím. Jako příklad 

lze uvést lékaře, který opomene z nedbalosti udělat pacientovi nutné vyšetření a ten zemře na 
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následky zranění, které vyšetřením nebylo zjištěno a léčeno.
190

 Značná část spáchaných 

trestných činů usmrcení z nedbalosti je však spáchána v dopravě.
191

 

 

3.4.4 Účast na sebevraždě podle § 144 TZ 

 

(1) Kdo jiného pohne k sebevraždě, nebo jinému v sebevraždě pomáhá, bude potrestán, 

došlo-li alespoň k pokusu sebevraždy, odnětím svobody až na tři léta. 

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

uvedený v odstavci 1 na dítěti nebo na těhotné ženě. 

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

v odstavci 1 na dítěti mladším patnácti let nebo na osobě stižené duševní poruchou. 

 

Skutkovou podstatou trestného činu účast na sebevraţdě podle § 144 TZ se kriminalizuje 

jednání osoby, která úmyslně tímto jednáním směřuje k tomu, aby jiná osoba spáchala 

sebevraţdu buď tím, ţe ho k ní pohne, nebo mu k ní pomáhá. Trestná je podle současné 

právní úpravy právě pouze účast druhé osoby na sebevraţdě, samotný sebevrah není svým 

jednáním trestně odpovědný. Objektem trestného činu podle § 144 TZ tak není lidský ţivot ve 

své podstatě, jelikoţ pachatel neútočí na lidský ţivot přímo, ale ochrana lidského ţivota před 

jednáním osob, které přispívají k tomuto sociálně-patologickému jevu.
192

 

 

Pachatel tohoto trestného činu je odpovědný jako pachatel jiţ za jednání, které je 

materiálně účastenstvím (srov. § 24 TZ). Pro kvalifikaci tohoto trestného činu je také 

významné, ţe sebevraţda musí být následně realizována na základě svobodné vůle sebevraha, 

pohnutí či pomoc k sebevraţdě musí vést pouze k pojetí myšlenky či utvrzení sebevraha 

sebevraţdu spáchat, pokud by však předcházelo sebevraţdě uţití násilí ze strany druhé osoby, 

které by bezprostředně vedlo sebevraha k rozhodnutí spáchat sebevraţdu, jiţ by bylo nutno 

čin kvalifikovat jako vraţdu podle § 140 TZ.
193
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4 Eutanázie 

 

Při psaní této práce je nutné, abych alespoň stručně zmínil otázku eutanázie, která velmi 

úzce souvisí s tématem vraţd a která je jiţ velmi dlouhou dobu předmětem diskuzí a zřejmě 

ještě dlouhou dobu bude. Problematika eutanázie totiţ souvisí s vnímáním ochrany lidského 

ţivota jako objektu ochrany ze strany trestního práva a názory na ní se uţ historicky liší nejen 

z úhlu pohledu právního, ale také z pohledu etického, morálního, náboţenského, politického a 

dalších. Základní otázka, která se při pojednání o lidském ţivotu jako trestním právem 

chráněnému zájmu a právu na ţivot jako základnímu lidskému právu nabízí je, zda by na 

stejné rovině nemělo stát také právo na smrt. Měl by mít jedinec právo rozhodnout o svém 

ţivotě i v tom smyslu, ţe se můţe od druhé osoby na vlastní ţádost nechat usmrtit, zejména 

kdyţ trpí vleklou a nevyléčitelnou nemocí, která mu působí velké bolesti? Zodpovězení této 

otázky rozděluje společnost na dva tábory - stoupenců a odpůrců eutanázie jako legálního 

prostředku k úmyslnému usmrcení druhého na jeho ţádost ze soucitu.  

 

Samotné slovo eutanázie pochází ze spojení řeckých slov „eu“, coţ znamená dobrý, a 

„thanatos“, neboli smrt. Doslovně by se toto spojení dalo přeloţit jako „dobrá smrt“, která 

se dá chápat jako „vědomé ukončení života smrtelně nemocného člověka, plně způsobilého 

k právním úkonům, na jeho žádost.“
194

 Definicí eutanázie je však mnohem víc, např. podle 

Kratochvíla se jedná o „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“
195

, coţ je podle mě definice plně 

vystihující podstatu eutanázie jako „dobré smrti“.  

         

Moţností, jak dělit eutanázii je řada. Můţeme ji dělit podle způsobu jejího provedení na 

aktivní a pasivní nebo také přímou a nepřímou.
196

 Aktivní eutanázií rozumíme usmrcení, které 

je provedené úmyslným přímým jednáním na přání pacienta a dále ji můţeme dělit na 

eutanázii přímou a nepřímou. Přímá eutanázie označuje jednání, kterým dochází ke zkrácení 

ţivota úmyslně, např. zavedení smrtící infúze, podání toxické látky nebo aplikací letální 
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dávky medikamentů. Při nepřímé eutanázii dochází ke zkrácení ţivota neúmyslně a nechtěně, 

např. v důsledku podávání léků tišících bolest a zmírňujících utrpení, o nichţ je však známo, 

ţe svým uţíváním zkracují ţivot.
197

 Pasivní eutanázie pak spočívá v upuštění od prostředků, 

které udrţují pacienta při ţivotě, ale nemůţou mu ţivot zachránit (např. vypnutím lékařských 

přístrojů, které udrţují pacienta při ţivotě). Moţné je se setkat také s dělením na dobrovolnou, 

nevyţádanou a nedobrovolnou eutanázii.
198

 Toto dělení mi však vzhledem k výše zmíněným 

definicím nepřijde adekvátní. Eutanázie by totiţ měla vţdy splňovat podmínku, ţe k usmrcení 

dojde se souhlasem nebo na ţádost trpící osoby. Připustit se ještě dá varianta eutanázie 

nevyţádané, u které nemůţe pacient z objektivních příčin plynoucích z jeho zdravotního stavu 

dát souhlas s vlastním usmrcením. Lékaři ostatně ani nemají povinnost za kaţdou cenu 

prodluţovat ţivot pacienta, který trpí a zároveň neexistuje moţnost, jak ho vyléčit. Za tím 

účelem vydala Česká lékařská komora v souladu se svým etickým kodexem doporučení 

k postupu při péči o pacienty v terminálním stadiu nemoci, podle nějţ dojde-li k ukončení 

léčby pacienta za těchto okolností, jedná se o postup lege artis a nedochází k porušení právní 

povinnosti.
199

 V případě eutanázie nedobrovolné však je pacient ve stavu, který mu umoţňuje 

dát se svým usmrcením souhlas a přestoţe trpí, souhlas ke svému usmrcení neudělí, protoţe 

projevuje vůli ţít. V tomto případě bych osobně nesouhlasil s označením takového jednání 

jako eutanázie, protoţe na rozdíl od eutanázie nevyţádané zde není ţádný ospravedlnitelný 

důvod, proč by měla být usmrcena osoba, která sice trpí, ale jinak můţe stále rozhodovat o 

sobě svobodně podle své vůle. Právě ve svobodném rozhodnutí trpící osoby spatřují podstatu 

„dobré smrti“, která musí být dobrá především pro tuto osobu, coţ můţe rozhodnout jen ona 

sama. 

 

Aktivní eutanázie v ČR přípustná není, ale u eutanázie pasivní se lze, jak jiţ bylo 

předestřeno výše, setkat s moţnostmi, které nejsou protiprávní.  Kromě jiţ zmíněné eutanázie 

nevyţádané jsou přípustné také moţnosti, kdy se pacient sám rozhodne, ţe nechce pokračovat 

v poskytování péče. Ty jsou upraveny v zákoně č. 372/2011 Sb., o zdravotních sluţbách a 

podmínkách jejich poskytování. V § 34 tohoto zákona je stanoveno, ţe zdravotní péče můţe 

být poskytnuta pouze se svobodným a informovaným souhlasem pacienta. V případě, ţe 

pacient odmítne souhlas udělit a je mu opakovaně podána lékařem informace o jeho 
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zdravotním stavu a rizicích neposkytnutí zdravotní péče pro jeho ţivot, musí učinit písemné 

prohlášení (revers) o tom, ţe si nepřeje, aby mu péče byla poskytnuta. Pacient svůj souhlas 

s poskytnutím zdravotní péče můţe také odvolat. Další moţností je také institut tzv. dříve 

vysloveného přání, podle § 36 téhoţ zákona. Ten umoţňuje pacientovi vyjádřit souhlas 

s poskytnutím nebo neposkytnutím péče pro případ, ţe se dostane do takového zdravotního 

stavu, ve kterém souhlas nebude moci vyjádřit. Dříve vyslovené přání však nelze respektovat 

v případě, ţe pacient vysloví přání, aby byl aktivně usmrcen. Přípustné je opět pouze 

„odpojení od přístrojů“, např. pokud by pacient upadl do kómatu a pacient si nepřál 

jakoukoliv další resuscitaci.
200

  

  

České trestní právo otázku eutanázie výslovně neupravuje, ačkoliv v minulosti existovaly 

tendence se jí zabývat a zakotvit ji v trestněprávních předpisech. Jiţ za První republiky bylo v 

tzv. „profesorské osnově trestního zákona“ z roku 1926 počítáno s tím, ţe bude zavedeno 

usmrcení na ţádost a usmrcení ze soucitu. Usmrcení na ţádost mělo umoţnit sníţit trest tomu, 

kdo jiného usmrtil v mimořádném nátlaku nebo v přechodném omluvitelném mimořádném 

stavu. Usmrcení ze soucitu zahrnovalo situace, kdy viník usmrtil druhého ze soucitu a za 

účelem uspíšení jeho neodvratné smrti. V obou případech měl soud moţnost mimořádně 

zmírnit trest nebo od potrestání zcela upustit.
201

 Podle návrhu tzv. „úřednické osnovy 

trestního zákona“ z roku 1937, měl být ten, „kdo usmrtí někoho na jeho žádost, aby urychlil 

jeho neodvratnou smrt a osvobodil ho od krutých bolestí, proti kterým není pomoci“, trestán 

pouze za přečin a nikoliv trestný čin.
202

 Ani jeden z návrhů však přijat nebyl.  

 

Otázka zavedení právní úpravy eutanázie byla znovu otevřena vládním návrhem nového 

trestního zákoníku z roku 2004, který počítal se zavedením privilegované skutkové podstaty 

trestného činu usmrcení na ţádost podle § 115. Návrh tohoto paragrafu zněl takto: 

 

(1) Kdo ze soucitu usmrtí nevyléčitelně nemocnou osobu, která trpí somatickou nemocí, 

na její vážně míněnou a naléhavou žádost, bude potrestán odnětím svobody až na šest let. 
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(2) Vážně míněnou a naléhavou žádostí se rozumí svobodný a určitý projev vůle osoby 

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

stižena duševní poruchou, jednoznačně a důrazně směřující k jejímu usmrcení.
203

 

 

Nakonec však ani tato úprava nebyla přijata, ač se na tuzemské poměry jednalo o návrh 

velmi progresivní. Vyčítáno mu bylo pouze úzké vymezení případů na které se mělo 

ustanovení aplikovat, jelikoţ vylučovalo aplikaci tohoto ustanovení na osoby mladší osmnácti 

let, které ovšem dost často o sobě mohou rozhodovat sami, a také na seniory, kteří mohou být 

často omezeni ve způsobilosti k právním úkonům (současný občanský zákoník pouţívá pojmu 

svéprávnost, pozn. autora). Také bylo problematické vymezení pojmu somatická nemoc, 

kterým se zákonodárce blíţe nezabýval.
204

  

 

Přijaté znění současného trestního zákoníku jak jiţ bylo řečeno úpravu eutanázie, ať její 

trestnosti nebo beztrestnosti, neupravuje. Při řešení případů eutanázie tak vycházíme z toho, 

ţe lidský ţivot jako objekt je chráněn trestním právem za jakýchkoliv okolností, tedy i 

v případech, kdy je pacient smrtelně nemocný a trpí velkými bolestmi. Na případy eutanázie 

nelze ani pohlédnout jako na okolnost vylučující protiprávnost z důvodu svolení poškozeného 

podle § 30 TZ, jelikoţ podle ustanovení tohoto paragrafu nelze dát svolení k usmrcení. 

Z těchto příčin se případy takových usmrcení ze soucitu či útrpnosti musí posuzovat v rámci 

trestných činů proti ţivotu. Logicky přichází v úvahu kvalifikace takového činu jako trestného 

činu vraţdy podle § 140, pokud nejsou splněny znaky mírnější privilegované skutkové 

podstaty zabití podle § 141 TZ.
205

 Lze však uvaţovat o tom, ţe by soud při trestání pachatelů 

v případech eutanázie mohl zohlednit všechny okolnosti daného případu, konkrétně povahu a 

závaţnost takového činu, tedy způsob provedení činu a jeho následek, osobu pachatele, míru 

jeho zavinění, pohnutku, záměr, cíl a samotnou okolnost, za které byl tento čin spáchán (srov. 

§ 30 TZ). Spolu s tím po přihlédnutí k polehčujícím okolnostem jmenovanými v § 41 TZ, ale 

také ke zde nevyjmenovaným polehčujícím okolnostem, soud můţe pachateli takového činu 

mimořádně sníţit trest odnětí svobody podle § 58 TZ. 
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Domnívám se však, ţe by otázka eutanázie měla být trestním právem výslovně upravena, 

tak jak je tomu v sousedních státech. Německý trestní zákoník obsahuje ve svém § 216 

privilegovanou skutkovou podstatu usmrcení na ţádost (Tötung auf Verlangen), která trestá 

odnětím svobody mezi šesti měsíci aţ pěti lety toho, kdo usmrtí osobu na základě její 

výslovné (ausdrückliche) a váţné (ernstliche) ţádosti. Podobnou privilegovanou skutkovou 

podstatu obsahuje také rakouský trestní zákoník v § 77 (Tötung auf Verlangen), jeţ stanovuje 

stejný trest jako úprava německá. Nejvhodnější se mi však jeví úprava obsaţená v polském 

trestním zákoníku. Ten v čl. 150 § 1 stanoví pro toho, kdo usmrtí jiného na jeho ţádost a ze 

soucitu, trest odnětí svobody s horní hranicí taktéţ pěti let, avšak s dolní hranicí dokonce tři 

měsíce. Podle § 2 téhoţ článku můţe dokonce soud ve výjimečných případech upustit od 

potrestání. Zavedení podobné privilegované skutkové podstaty by mi přišlo vhodné z několika 

důvodů. Za prvé se domnívám, ţe by nebylo vhodné uzákonit absolutní beztrestnost eutanázie 

a to z toho důvodu, ţe by se otevřela cesta k jejímu moţnému zneuţití. Na druhou stranu 

současná úprava obsahuje privilegované skutkové podstaty zabití podle § 141 TZ a vraţdy 

novorozeného dítěte matkou podle § 142 TZ, jeţ jsou mírněji trestnými případy úmyslných 

usmrcení v důsledku okolností, za kterých byly spáchány. Nepřijde mi proto adekvátní, aby 

měli být pachatelé, kteří jednají ze soucitných pohnutek, označováni jako vrazi, kdyţ pro 

jejich jednání lze mít minimálně stejné pochopení, jako u pachatelů zmíněných skutkových 

podstat.    
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5 Trestání vražd 

 

Potrestání pachatele trestného činu je nepochybně základním účelem trestního práva. Stát 

totiţ tvorbou trestněprávních norem deklaruje zájmy a hodnoty, které jsou společensky 

významné a proto jim poskytuje ochranu. Za účelem ochrany těchto zájmů a hodnot pak musí 

logicky stanovit vynutitelnost takových norem, která spočívá ve stanovení sankcí, neboli 

sekundárních právních povinností, ukládaných za porušení či ohroţení povinností primárních. 

Ukládáním sankcí, trestů, pak trestní právo sleduje několik cílů. Historicky se totiţ pohledy na 

účel trestu lišily. Reprezentují je především dvě koncepce – teorie absolutní (představovaná 

teorií odplaty) a relativní (představovaná teorií prevence). Historicky starší absolutní teorie 

pojímá trest jako důsledek, ţe bylo pácháno zlo, relativní teorie vychází naopak z toho, aby 

zlo pácháno nebylo. Později se vybráním pozitivních znaků z obou koncepcí vyvinula teorie 

smíšená. V poslední době pak dochází k navázání na starší absolutní teorii, která 

konstituovala teorii spravedlivé odměny, podle které je trest brán jako sankce, kterou si 

pachatel zasluhuje a obsahuje tak prvky odplaty, msty a odvety.
206

 V našem současném 

trestním zákoníku není účel trestu přesně vymezen, na rozdíl od ustanovení § 23 trestního 

zákona z roku 1961, podle kterého bylo účelem trestu „chránit společnost před pachateli 

trestných činů, zabránit odsouzenému v dalším páchání trestné činnosti a vychovat jej k tomu, 

aby vedl řádný život, a tím působit výchovně i na ostatní členy společnosti.“  

             

V současné době lze za trestný čin vraţdy podle § 140 TZ uloţit trest odnětí svobody 

podle § 55 TZ a v případě vraţdy podle § 140 odst. 3 také trest výjimečný podle § 54 TZ. 

Vycházíme přitom z toho, ţe podle § 37 odst. 1 TZ lze trestní sankce ukládat pouze na 

základě zákona, coţ je vyjádření jedné ze základních zásad trestního práva – „nulla poena 

sine lege“, neboli není trestu bez zákona, která sama o sobě vylučuje například ukládání trestu 

smrti pachatelům trestného činu vraţdy.  

         

Při pojednání o trestání vraţd je třeba také poukázat na důleţitou otázku promlčení jejich 

trestnosti. Proto ještě neţ rozeberu konkrétní moţnosti potrestání pachatelů trestného činu 

vraţdy, krátce se zastavím nad touto otázkou. Promlčení je jednou z moţností zániku trestní 

odpovědnosti v trestním právu, která v tomto případě zaniká uplynutím doby stanovené 
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zákonem a po jejímţ uplynutí jiţ nelze pachatele potrestat. Je tomu tak proto, ţe postupem 

času slábne potřeba pachatele potrestat a pokud během zákonem stanovené doby nespáchá 

alespoň stejně závaţný čin, jeho společenská nebezpečnost klesne natolik, ţe tato potřeba 

úplně zanikne. Současný trestní zákoník upravuje promlčecí dobu v § 34. Na trestný čin 

vraţdy podle § 140 odst. 1 a 2 se vztahuje promlčecí doba stanovená v § 34 odst. 1 písm. b) 

TZ, tedy patnáct let, u vraţdy podle § 140 odst. 3 TZ pak § 34 odst. 1 písm. a) stanovuje 

trestní zákoník promlčecí dobu dvacet let, jelikoţ jde o trestný čin, za který lze uloţit 

výjimečný trest.  

         

Trestní zákoník počítá také s případy, kdy trestnost činu uplynutím promlčecí doby 

nezaniká. Jedná se o taxativně vymezené případy uvedené v § 35 TZ, mezi kterými trestný čin 

vraţdy podle § 140 TZ nefiguruje. Zde je zajímavé porovnat současnou právní úpravu s 

předchozí obsaţenou v trestním zákoně z roku 1961, kde byl trestný čin vraţdy v § 67a písm. 

b) vyjmenován jako trestný čin, u kterého uplynutím promlčecí doby trestnost nezaniká. Při 

tomto srovnání se nabízí otázka, jestli je přístup umoţňující promlčení tak závaţného 

trestného činu, jakým vraţda je, správný. Pro takové posouzení se musím zaměřit i na to, jak 

je otázka promlčení vraţd upravena v právních řádech jiných států, abych vytvořil ucelenější 

přehled k zamyšlení se nad touto odpovědí.  

         

Slovenská úprava promlčení obsaţená v § 87 trestního zákoníku je prakticky totoţná 

s úpravou tuzemskou, rozdílnost spočívá pouze v delší promlčecí době, která činí u úkladné 

vraţdy podle § 144 i vraţdy podle § 145 u základních skutkových podstat 20 let a u 

kvalifikovaných, kde lze uloţit trest doţivotí, 30 let. Stejný přístup jako náš zákoník pak má 

slovenský trestní zákoník k vyloučení úkladné vraţdy i vraţdy z promlčení, jelikoţ ani jeden 

z těchto činů není vymezen v § 88 jako trestný čin, jehoţ trestnost nezaniká uplynutím 

promlčecí doby. Naproti tomu německý trestní zákoník v § 78 odst. 2 jasně vylučuje 

promlčení u zločinu vraţdy podle § 211. Polský trestní zákoník v článku 101 § 1 odst. 1 

stanoví promlčecí dobu speciálně pro trestný čin vraţdy v délce 30 let. Rakouský trestní 

zákoník obsahuje nepromlčitelnost trestného činu vraţdy podle § 75 v ustanovení § 57, 

jakoţto činu, za který lze uloţit trest odnětí svobody mezi 10-20 lety nebo trest doţivotní. Na 

závěr pak uvedu úpravu ruskou, která zaujímá k promlčení vraţd zvláštní přístup. Ruský 

trestní zákoník obsahuje dvě skutkové podstaty trestného činu vraţdy v § 105. Základní 

skutková podstata podle prvního odstavce umoţňuje uloţit trest odnětí svobody mezi 6-15 

lety a je tak zvlášť závaţným trestným činem ve smyslu ustanovení § 15 odst. 5. Za spáchání 
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kvalifikované skutkové podstaty vraţdy podle odstavce druhého § 105 lze uloţit aţ trest 

doţivotní nebo trest smrti. Promlčení trestného činu vraţdy tak podléhá dvěma reţimům. 

Vraţda podle § 105 odst. 1 je jako zvlášť závaţný trestný čin v souladu s § 78 odst. 1 písm. d) 

promlčena po patnácti letech od jejího spáchání. Promlčení vraţdy podle § 105 odst. 2 závisí 

v souladu s § 78 odst. 4 na úvaze soudu, jelikoţ jde o trestný čin, za který lze uloţit trest smrti 

nebo doţivotí. V takové situaci pokud soud v konkrétním případě rozhodne o tom, ţe se 

trestný čin vraţdy nepromlčí, však nemůţe jiţ uloţit ani trest smrti, ani trest doţivotního 

odnětí svobody. 

 

Jak je patrné, všechny porovnávané právní úpravy zaujímají přísnější postoj ve vztahu 

k zániku trestní odpovědnosti pachatelů vraţd v důsledku uplynutí promlčecí doby. Osobně 

mi přijde nejvhodnější přístup německý a rakouský, který vylučuje promlčení u trestného činu 

vraţdy a který by znamenal také návrat k praxi trestního zákona z roku 1961. Minimálně za 

úvahu by také stála inspirace ruskou právní úpravou, kdy by o promlčení trestného činu 

vraţdy podle okolností jednotlivého případu rozhodoval soud, který by však v případě 

rozhodnutí o nepromlčení trestného činu vraţdy nesměl uloţit trest nad určitou sníţenou horní 

hranici trestní sazby v závislosti na délce doby od spáchání činu, aby v řadě případů bylo 

potrestáním pachatele dosaţeno alespoň jisté morální satisfakce, která je zvláště v závaţných 

případech vraţd více neţ potřebnou, neboť u vraţd by dle mého potřeba potrestat pachatele 

zcela zaniknout neměla. 

 

Nyní se jiţ pustím do detailnějšího popisu dvou u vraţd přípustných trestních sankcí. 

Těmi jsou, jak jiţ bylo uvedeno výše, trest odnětí svobody a výjimečný trest. V závěrečné 

podkapitole se potom budu krátce věnovat trestu smrti, který byl dříve u nás běţnou sankcí za 

spáchání trestného činu vraţdy a budu uvaţovat nad jeho přípustností. Na začátek chci 

podotknout, ţe se budu zabývat pouze moţnostmi potrestání fyzických osob. V této kapitole 

trestáním dospělých pachatelů, sankcionování mládeţe bude věnována samostatná kapitola. 

Úvahami nad moţnostmi sankcionování právnických osob, kterým lze přičíst spáchaný 

trestný čin vraţdy, se v této práci věnovat nebudu.     
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5.1 Trest odnětí svobody podle § 55 trestního zákoníku 

 

Trest odnětí svobody je trestem základním, který lze uloţit za kaţdý trestný čin zvláštní 

části trestního zákoníku, zároveň se jedná o trest nejpřísnější, jelikoţ postihuje osobní 

svobodu pachatele. 

  

Podle § 52 odst. 2 TZ se trestem odnětí svobody rozumí nepodmíněný trest odnětí 

svobody, podmíněné odsouzení k trestu odnětí svobody a podmíněné odsouzení k trestu 

odnětí svobody s dohledem. Nepodmíněný trest odnětí svobody je trestem, který lze za vraţdu 

uloţit vţdy. Podle § 81 odst. 1 TZ je moţné odloţit výkon trestu odnětí svobody 

nepřevyšujícího tři léta. Odloţení výkonu trestu odnětí svobody s dohledem podle § 84 TZ, je 

moţné pouze za splnění podmínek v § 81 odst. 1 TZ. Ač se to tedy můţe zdát na první pohled 

sebevíc nepravděpodobné, za trestný čin vraţdy je moţné uloţit také podmíněný trest odnětí 

svobody. O tom ale aţ níţe, nejdříve se zaměřím na ukládání trestu nepodmíněného.  

  

Trestní zákoník v § 55 odst. 1 stanovuje, ţe: „nepodmíněný trest odnětí svobody se 

ukládá nejvýše na dvacet let, jestliže nejde o mimořádné zvýšení trestu odnětí svobody (§ 59), 

ukládání trestu odnětí svobody pachateli trestného činu spáchaného ve prospěch 

organizované zločinecké skupiny (§ 108) nebo o výjimečný trest (§ 54).“ 

 

Výše trestní sazby je potom upravena zvlášť u kaţdého trestného činu zvláštní části 

trestního zákoníku. U trestného činu vraţdy činí u základní skutkové podstaty podle § 140 

odst. 1 dolní hranice trestní sazby 10 let a horní hranice 18 let. Za trestný čin vraţdy podle 

skutkové podstaty § 140 odst. 2 lze uloţit nepodmíněný trest odnětí svobody mezi dvanácti aţ 

dvaceti lety a při okolnostech podmiňujících pouţití vyšší trestní sazby podle § 140 odst. 3 lze 

uloţit tento trest na patnáct aţ dvacet let. Vzhledem k výše zmíněnému ustanovení § 55 odst. 

1 TZ však v případech daných podle § 59 nebo § 108 TZ můţe uloţený nepodmíněný trest 

odnětí svobody převyšovat dvacet let. Podle § 59 TZ lze takto postupovat v případech, kdy 

pachatel spáchal zvlášť závaţný zločin, ačkoliv byl pro tento nebo jiný zvlášť závaţný zločin 

odsouzen, jestliţe závaţnost takového činu je vzhledem k takové recidivě a ostatním 

okolnostem případu vysoká nebo moţnost nápravy pachatele je ztíţena. Mimořádné zvýšení 

trestu v tomto případě však přichází v úvahu pouze za předpokladu, ţe pachatel vraţdy byl 

odsouzen za spáchání jiného zvlášť závaţného zločinu, neboť v případě recidivy trestného 
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činu vraţdy bude pachatel potrestán podle § 140 odst. 3 písm. h), tedy za opětovné spáchání 

vraţdy. Podle § 108 bude postupováno, spáchá-li pachatel trestný čin vraţdy ve prospěch 

organizované zločinecké skupiny. Pojem organizovaná zločinecká skupina nelze zaměňovat 

s pojmem organizovaná skupina, který se vyskytuje jako kvalifikační okolnost u 

kvalifikovaných skutkových podstat některých trestných činů. Podle § 129 TZ se 

organizovanou zločineckou skupinou rozumí „společenství nejméně tří trestně odpovědných 

osob s vnitřní organizační strukturou, s rozdělením funkcí a dělbou činností, které je 

zaměřeno na soustavné páchání úmyslné trestné činnosti.“ 

 

V obou případech se horní hranice trestní sazby zvyšuje o třetinu a soud ukládá trest 

v horní polovině takto zvýšené trestní sazby. Takto můţe soud uloţit nepodmíněny trest 

odnětí svobody u vraţdy podle § 140 odst. 1 mezi sedmnácti aţ čtyřiadvaceti lety, u vraţdy 

podle § 140 odst. 2 mezi devatenácti lety a čtyřmi měsíci aţ šestadvaceti lety a osmi měsíci a 

u vraţdy podle § 140 odst. 3 mezi dvaceti lety a deseti měsíci aţ šestadvaceti lety a osmi 

měsíci. 

 

Současně s popisem moţností mimořádného zvýšení trestu pachatelům vraţd bych se na 

tomto místě rád vrátil k tématu minulé kapitoly o eutanázii, kde jsem pojednával také o 

moţnosti mimořádného sníţení trestu podle § 58 TZ v případech pachatelů usmrcení 

z útrpnosti či soucitu. Moţnost mimořádného sníţení trestu odnětí svobody má soud, pokud 

by vzhledem k okolnostem případu bylo pouţití zákonem stanovené trestní sazby nepřiměřeně 

přísné a nápravy pachatele lze dosáhnout i trestem kratšího trvání. V případech eutanázie, ve 

kterých dojde k usmrcení trpící osoby na její ţádost, se tak jedná o jedinou zákonnou moţnost 

zohlednění milosrdných pohnutek pachatele a zmírnění jeho potrestání. Za situace takového 

mimořádného sníţení trestu u trestného činu vraţdy nemůţe být uloţen trest odnětí svobody 

pod tři léta v souladu se zněním ustanovení § 58 odst. 3 písm. b) TZ. Avšak je třeba zmínit, ţe 

trest nemusí být mimořádně sníţen jen pachatelům vraţd v případech eutanázie, ale můţe být 

sníţen prakticky jakémukoliv pachateli vraţdy, pokud soud uváţí, ţe jsou u něj dány důvody 

mimořádného sníţení, spočívající zejména v osobě pachatele, jeho osobních poměrech a 

polehčujících okolnostech. Reálně o tom lze pak uvaţovat zejména v případech, pokud je 

pachatel odsouzen za přípravu, pokus nebo pomoc k vraţdě. V tomto případě soud dokonce 

není ani vázán omezením podle § 58 odst. 3 TZ a můţe uloţit i trest odnětí svobody pod tři 

léta. Nyní se tak vracím k tomu, co jsem na začátku této podkapitoly napsal o moţnosti 
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uloţení podmíněného trestu odnětí svobody, který by právě v případech mimořádného sníţení 

trestu odnětí svobody mohl být uloţen i pachatelům trestného činu vraţdy. 

 

Výkon trestu odnětí svobody při odsouzení za trestný čin vraţdy se v souladu s § 56 odst. 

2 písm. d) TZ vţdy vykonává ve věznici se zvýšenou ostrahou. V případě mimořádného 

sníţení trestu podle § 58 TZ připadá v úvahu také zařazení do věznice s ostrahou podle § 56 

odst. 2 písm. c) TZ, pokud mu nebyl uloţen trest odnětí svobody ve výměře nejméně 8 let. 

Z věznice se zvýšenou ostrahou je pak moţné přeřadit odsouzeného do věznice s mírnějším 

reţimem aţ po vykonání alespoň jedné čtvrtiny trestu v souladu s § 57 odst. 4 písm. b) TZ. 

Samotný výkon trestu odnětí svobody upravuje druhý oddíl hlavy jednadvacáté trestního řádu 

a také zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých 

souvisejících zákonů. Zmínit je třeba také Řád výkonu trestu, který je vydán na základě 

vyhlášky Ministerstva spravedlnosti ČR č. 345/1999 Sb. a který stanoví bliţší pravidla 

výkonu trestu odnětí svobody a s nimi spojená práva a povinnosti odsouzených.
207

   

 

5.2 Výjimečný trest podle § 54 trestního zákoníku 

 

Současná právní úprava zná podle § 54 odst. 1 TZ dva druhy výjimečných trestů a to sice 

trest odnětí svobody nad dvacet aţ do třiceti let a trest odnětí svobody na doţivotí. Výjimečný 

trest je zvláštním typem odnětí svobody, jak je stanoveno v § 52 odst. 3 TZ. Na začátek je 

třeba říct, ţe výjimečný trest soud ukládá fakultativně a vţdy záleţí pouze na úvaze soudu, 

zda ho uloţí. 

 

Výjimečný trest lze podle § 54 odst. 1 TZ uloţit pouze za spáchání zvlášť závaţného 

zločinu, u něhoţ to trestní zákon dovoluje. Trestní zákoník připouští moţnost uloţení 

výjimečného trestu pouze u trestného činu vraţdy podle § 140 odst. 3 TZ, přičemţ trest odnětí 

svobody mezi dvaceti aţ třiceti léty můţe soud uloţit podle § 54 odst. 2 TZ pouze za 

předpokladu, ţe závaţnost zvlášť závaţného zločinu je velmi vysoká nebo moţnost nápravy 

pachatele je obzvláště ztíţena.  

 

                                                 
207

 JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní zákoník a trestní řád: s poznámkami a judikaturou. 6. aktualizované vydání. 

Praha: Leges, 2016, s. 98. 
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Podle § 54 odst. 3 TZ můţe soud za vraţdu podle § 140 odst. 3 TZ uloţit také trest 

doţivotní a to za kumulativního splnění dvou podmínek: takový zvlášť závaţný zločin je 

mimořádně závaţný vzhledem k zvlášť zavrţeníhodnému způsobu provedení činu nebo k 

zvlášť zavrţeníhodné pohnutce nebo k zvlášť těţkému a těţko napravitelnému následku a 

uloţení takového trestu vyţaduje účinná ochrana společnosti nebo není naděje, ţe by 

pachatele bylo moţno napravit trestem odnětí svobody nad dvacet aţ do třiceti let.  

 

Pro výkon výjimečného trestu platí obdobně to, co bylo napsáno u výkonu trestu odnětí 

svobody odsouzenými za trestný čin vraţdy. Odlišnosti však nastávají v případě uloţení 

doţivotního trestu. Podle § 56 odst. 3 TZ se doţivotní trest vykonává výhradně ve věznicích 

se zvýšenou ostrahou a také lze podle 57 odst. 4 písm. a) odsouzeného k doţivotnímu trestu 

přeřadit do věznice s mírnějším reţimem teprve po vykonání deseti let trestu.  

 

5.3 Trest smrti 

 

Diskutovanou otázkou, která se týká trestání pachatelů nejzávaţnější kriminality, zejména 

zvlášť zavrţeníhodných případů vraţd, je přípustnost či nepřípustnost trestu smrti jako 

adekvátního způsobu potrestání takových pachatelů.  

  

Na našem území měl trest smrti dlouhou tradici, zrušen byl aţ v květnu 1990 v tehdejší 

ČSFR novelou trestního zákona č. 175/1990 Sb. a následně na ústavní úrovni v roce 1990 

bylo zrušení trestu smrti zakotveno v čl. 6 Listiny základních práv a svobod. Vedle toho 

Česká Republika ratifikovala dne 18. 3. 1992 pod č. 209/1992 Sb. Protokol č. 6 k Úmluvě o 

ochraně lidských práv a základních svobod Rady Evropy týkající se trestu smrti, kde je v čl. 1 

stanoveno, ţe „trest smrti se zrušuje. Nikdo nemůže být k takovému trestu odsouzen ani 

popraven.“, čímţ se ČR zavázala k zákazu trestu smrti také mezinárodně. ČR také 

ratifikovala Druhý opční protokol k Mezinárodnímu paktu o občanských a politických 

právech, který vstoupil ve vztahu k ČR v platnost dne 15. 9. 2004
208

 a Protokol č. 13 

k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod s platností ke dni 1. 11. 2004
209

. 

Druhý opční protokol ještě umoţňuje učinění výhrady, na jejímţ základě připouští uloţit trest 

                                                 
208

 Sdělení ministerstva zahraničních věcí č. 100/2004 Sb. m. s., o Druhém opčním protokolu k Mezinárodnímu 

paktu o občanských a politických právech týkající se zrušení trestu smrti 
209

 Sdělení ministerstva zahraničních věcí č. 114/2004 Sb. m. s., o Protokolu č. 13 k Úmluvě o ochraně lidských 

práv a základních svobod týkající se zrušení trestu smrti za všech okolností  
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smrti za zvlášť závaţné vojenské trestné činy spáchané v době války, avšak Protokol č. 13 

zakazuje trest smrti úplně a bez moţnosti výhrad. Oba dokumenty jsou právně závaznými a 

jejich ratifikace dává pravomoc Výboru OSN pro lidská práva, respektive Evropskému soudu 

pro lidská práva kontrolovat jejich dodrţování. Všechny tyto okolnosti vylučují 

znovuzavedení trestu smrti a diskuze o něm tak ponechávají pouze v rovině teoretické.   

 

Posledním vězněm popraveným v Česku tak zůstává Vladimír Lulek odsouzený k trestu 

smrti, který byl oběšen brzy ráno 2. února 1989 v Pankrácké věznici. Na Slovensku byl 

posledním popraveným Štefan Svitek, který byl popraven 8. června 1989 v Bratislavě a stal se 

tak posledním popraveným v Československu. Oběma byl trest smrti uloţen za trestný čin 

vraţdy.
210

 Pro zajímavost uvedu statistiku počtu vykonaných trestů smrti od konce druhé 

světové války do zrušení trestu smrti. Mezi léty 1945-1989 bylo v Československu popraveno 

celkem 1176 osob, z toho však pouze 194 za vraţdu a dalších 57 za souběh vraţdy a 

vyzvědačství (všechny tyto osoby však byly odsouzeny mezi léty 1949-1955).
211

 Pro 

porovnání: mezi léty 1918-1938, kdy bylo popravováno za několikanásobné loupeţné vraţdy 

a závaţné případy vojenské zrady, bylo popraveno pouze 21 osob (někdy se uvádí 20 osob) a 

to z toho důvodu, ţe velká část odsouzených k trestu smrti byla omilostněna prezidentem 

Masarykem, konkrétně se jednalo o 422 osob.
212

 Během účinnosti trestního zákona z roku 

1961 byl pak trest smrti aţ do jeho zrušení v roce 1990 ukládán výhradně za trestný čin 

vraţdy, a to v případech mnohonásobných nebo zvlášť brutálních vraţd.
213

 

 

Jak však jiţ bylo zmíněno, zrušení trestu smrti sebou přineslo rozporuplné reakce. Část 

obyvatelstva ho přivítala, druhá část zase odsoudila. Vzhledem k významu této otázky a 

stálému rozdělení společnosti při jejím řešení se tak stále vedou společenské diskuze o trestu 

smrti. Jako nejčastější argumenty odpůrců trestu smrti Navrátilová uvádí nutnost dodrţování 

zásady humanismu, zásady omezování represe na nezbytnou míru, nebezpečí 

nenapravitelných justičních omylů, fakt, ţe zrušení trestu smrti nevede ke zvýšení výskytu 

nejzávaţnější kriminality, nebo naopak ztráta úcty k ţivotu můţe vést k nárůstu kriminality či 

                                                 
210

 LIŠKA, Otakar. Tresty smrti vykonané v Československu v letech 1918-1989. 2. vydání. Praha: Úřad 

dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu SKPV PČR, 2006, s. 26.  
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 Tresty smrti v Československu od 9. 5. 1945 do 31. 12. 1989. In kriminalistika.eu [online]. [cit. 2017-10-08]. 

Dostupné z: http://kriminalistika.eu/trestmrti/trestsmrti.html 
212

 LIŠKA, Otakar. Tresty smrti vykonané v Československu v letech 1918-1989. 2. vydání. Praha: Úřad 

dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu SKPV PČR, 2006, s. 36.  
213

 ŠÁMAL, Pavel, Oto NOVOTNÝ, Tomáš GŘIVNA, Jiří HERCZEG, Marie VANDUCHOVÁ a Rudolf 

VOKOUN. Trestní právo hmotné. 8., přepracované vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2016. s. 372. 
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fakt, ţe trest smrti můţe vyvolat mylný dojem účinného opatření a tedy k odvedení pozornosti 

od skutečných příčin kriminality. Nejčastější argumenty stoupenců trestu smrti pak jsou 

odstrašující vliv trestu smrti na veřejnost, absolutní eliminaci zvláště nebezpečných pachatelů, 

podpora trestu smrti, domněnka, ţe doţivotní trest odnětí svobody nahrazující trest smrti je 

trestem ještě krutějším a také fakt, ţe dlouhodobé věznění je velmi nákladné.
214

 A jaké 

postoje tedy česká společnost zaujímá ve vztahu k trestu smrti? 

 

V průzkumu provedeném v květnu 2017 Centrem pro výzkum veřejného mínění (CVVM) 

by se zavedením trestu smrti v ČR souhlasilo 53% dotázaných respondentů, coţ sice 

potvrzuje trend pozvolného poklesu stoupenců trestu smrti, kteří však stále tvoří mírnou 

většinu (pro zajímavost: v roce 1992, dva roky po zrušení trestu smrti, souhlasilo v průzkumu 

CVVM s trestem smrti 76% dotázaných). Proti trestu smrti se pak vyjádřilo rekordních 38% 

dotázaných respondentů. Zbylých 9% respondentů se vyjádřilo, ţe neví, jak se mají k otázce 

postavit. 
215

 

 

Otázka trestu smrti je velmi sloţitá a nelze ji posuzovat jen z pohledu práva. Rozhodně je 

moţné souhlasit s názory odpůrců trestu smrti, stejně jako s názory odpůrců. Podobně by bylo 

moţné také názory obou táborů vyvracet. Ačkoliv si plně uvědomuji, ţe znovuzavedení trestu 

smrti je v současnosti nereálné, v teoretické rovině bych s trestem smrti za vraţdu souhlasil. 

Domnívám se totiţ, ţe i v dnešní době by trest smrti v některých případech zvlášť závaţných 

případů vraţd, kde by nepanovalo o vině pachatele ţádných pochyb a zároveň by neexistovala 

jiná moţnost jeho nápravy a způsob spáchání činu by svědčil o naprosté neúctě pachatele 

k lidskému ţivotu, představoval nejefektivnější způsob potrestání. Také nelze opomíjet 

odstrašující funkci trestu smrti, která můţe být zpochybňována, ale pokud by hrozba tohoto 

trestu odradila od spáchání činu byť jediného potenciálního pachatele, měla by dle mého jeho 

existence smysl. Ostatně pouhé zakotvení moţnosti uloţit trest smrti by přeci samo o sobě 

nedávalo soudům povinnost tento trest ukládat.  
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6 Právní úprava sankcionování vražd páchaných mládeží 

 

Jak jiţ bylo napsáno v části této práce věnované subjektu trestného činu vraţdy, vraţda 

můţe být spáchána jakoukoliv trestně odpovědnou osobou, která dovršila patnáctý rok svého 

věku a v době spáchání činu je příčetná. Trestně odpovědnou je tak i osoba, která zatím 

nedosáhla věku 18 let, takţe není plně svéprávná, tedy zletilá, ve smyslu práva občanského.
216

 

Nelze se však omezovat pouze právní konstrukcí trestní odpovědnosti, jelikoţ vraţda můţe 

být spáchána také osobou mladší patnácti let a ač taková osoba není trestně odpovědná a jde 

pouze o čin jinak trestný, nelze zavírat oči před tím, ţe se dopustila tohoto zvlášť závaţného 

jednání.  

 

V roce 2003 byl s účinností od 1. 1. 2004 přijat zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti 

mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých 

zákonů (dále jen „ZSVM“), který je ve vztahu speciality k trestnímu zákoníku a dalším 

obecným předpisům.
217

 Do té doby byli mladiství trestáni podle trestního zákona, ve kterém 

bylo pojímáno jako výjimka z obecné úpravy, coţ však bylo řešení nevyhovující, jelikoţ 

neumoţnilo dostatečně diferencovat postih mladistvých a dospělých pachatelů. Potřeba 

zvláštního přístupu k mladistvým tkví v jejich niţší rozumové a mravní vyspělosti
218

 a také 

v tom, ţe je třeba, aby si našli adekvátní budoucí uplatnění a zajistit, aby trestnou činnost jiţ 

nepáchali. Za tím účelem také výkon soudnictví ve věcech mládeţe vykonávají soudy pro 

mládeţ, které nepředstavují zvláštní soustavu soudů, ale působí v rámci stávající soustavy 

soudů.
219

 Jedná se o specializované senáty a samosoudce, kteří jsou proškoleni ve zvláštním 

vzdělávacím programu organizovaném Ministerstvem spravedlnosti prostřednictvím Justiční 

akademie.
220

 

 

ZSVM se tedy vztahuje na mládeţ. Tento pojem je blíţe specifikován v § 2 ZSVM, kde je 

stanoveno, ţe mládeţí se rozumí děti a mladiství. Dítětem se rozumí ten, kdo v době spáchání 
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 viz § 15 odst. 2 a § 30 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 
217

 Mimo trestní zákoník se jedná o trestní řád, občanský soudní řád, občanský zákoník a zákon o sociálně-právní 

ochraně dětí. 
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 JELÍNEK, Jiří a kol.: Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část. 4. vyd. Praha: Leges, 2014. s. 485. 
219

 JELÍNEK, Jiří a Dita MELICHAROVÁ. Zákon o soudnictví ve věcech mládeže: (zákon č. 218/2003 Sb., o 

odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů) s 

poznámkami a judikaturou. Praha: Linde, 2004. s. 12. 
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 ŠÁMAL, Pavel a kol.: Zákon o soudnictví ve věcech mládeže: komentář. 3. vyd. Praha: C.H. Beck, 2011. s. 

33. 



77 

 

činu jinak trestného nedovršil patnáctého roku věku a mladistvým ten, kdo dovršil v době 

spáchání provinění patnáctého roku, ale ještě nepřekročil osmnáctý rok svého věku.  Pojem 

provinění je přitom klíčový, jelikoţ se jím souhrnně označují všechny protiprávní činy 

spáchané mladistvými, které jsou tak pouze terminologicky odlišeny od trestných činů 

páchaných dospělými, nejedná se proto o samostatnou kategorii deliktu.
221

 

 

Mladiství jsou sice trestně odpovědnými za spáchaná provinění, avšak jak jiţ bylo 

napsáno v pojednání o pachateli trestného činu vraţdy, jejich trestní odpovědnost je oproti 

dospělým pachatelům podle § 5 odst. 1 ZSVM podmíněna také dosaţením takové rozumové a 

mravní vyspělosti v době spáchání činu, která jim umoţní rozpoznat protiprávnost svého 

jednání nebo ho ovládat. Hovoříme tak o tzv. relativní trestní odpovědnosti mladistvého. 

Pojem rozumová a mravní vyspělost není však v ZSVM definován, v zásadě ale lze 

konstatovat, ţe aby mladistvý nebyl pro svůj čin trestně odpovědný, musel by vykazovat 

podstatný a zásadní nedostatek rozumové a mravní vyspělosti ve srovnání se svými 

vrstevníky. Pokud panují pochybnosti o dostatečné rozumové a mravní vyspělosti 

mladistvého, je nutné je prokázat a to přibráním dvou znalců, jednoho se specializací na 

dětskou psychologii a druhého se specializací na dětskou psychiatrii, v souladu s ustanovením 

§ 58 odst. 1 ZSVM.
222

 Odlišnosti od dospělých pachatelů ZSVM stanovuje také v oblasti 

trestání. Na rozdíl od dospělých pachatelů se totiţ mladistvým neukládají tresty, ale opatření. 

Jejich účelem je pak podle § 9 ZSVM „především vytvoření podmínek pro sociální a duševní 

rozvoj mladistvého se zřetelem k jím dosaženému stupni rozumového a mravního vývoje, 

osobním vlastnostem, k rodinné výchově a k prostředí mladistvého, z něhož pochází, i jeho 

ochrana před škodlivými vlivy a předcházení dalšímu páchání provinění.“ Podle § 10 ZSVM 

pak rozlišujeme opatření výchovná, ochranná a trestní. 

 

Vzhledem k tomu, ţe trestný čin vraţdy je trestem nejzávaţnějším, vyznačujícím se 

vysokou mírou společenské škodlivosti, lze za spáchání vraţdy mladistvým uvaţovat o 

uloţení trestního opatření, která jsou svým charakterem nejpřísnějšími opatřeními. Jejich 

vyčerpávající výčet je obsaţen v § 24 odst. 1 ZSVM. Pravidla pro jejich ukládání jsou 
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obdobná jako v trestním zákoníku, za trestný čin vraţdy se tak ukládá trestní opatření odnětí 

svobody podle § 31 odst. 1 ZSVM. Podle něj se „trestní sazby odnětí svobody stanovené v 

trestním zákoníku se u mladistvých snižují na polovinu, přičemž však horní hranice trestní 

sazby nesmí převyšovat pět let a dolní hranice jeden rok.“ To znamená, ţe za vraţdu podle § 

140 TZ lze uloţit trestní opatření odnětí svobody v rozmezí délky trvání 1-5 let. Je však třeba 

zohlednit znění § 31 odst. 3 ZSVM, podle kterého „v případě, že mladistvý spáchal provinění, 

za které trestní zákoník dovoluje uložení výjimečného trestu, a že povaha a závažnost 

provinění je vzhledem k zvlášť zavrženíhodnému způsobu provedení činu nebo k zvlášť 

zavrženíhodné pohnutce nebo k zvlášť těžkému a těžko napravitelnému následku mimořádně 

vysoká, může soud pro mládež uložit mladistvému odnětí svobody na pět až deset let, má-li za 

to, že by odnětí svobody v rozmezí uvedeném v odstavci 1 k dosažení účelu trestního opatření 

nepostačovalo.“ To znamená, ţe v případě spáchání vraţdy s naplněním jedné 

z kvalifikačních okolností podle § 140 odst. 3 TZ lze uloţit trestní opatření odnětí svobody 

mezi 5-10 lety, jelikoţ za tuto vraţdu lze uloţit výjimečný trest. Podle § 32 ZSVM pak 

připadá v úvahu mimořádné sníţení odnětí svobody pod dolní hranici trestní sazby bez 

omezení stanovených trestních zákoníkem v § 58 odst. 3 TZ, pokud by vzhledem 

k okolnostem případu nebo poměrům mladistvého pouţití trestní sazby bylo nepřiměřeně 

přísné a účelu trestního opatření by šlo dosáhnout i odnětím svobody kratšího trvání. V praxi 

to přichází v úvahu, spáchal-li mladistvý vraţdu ve stavu zmenšené příčetnosti nebo byl-li 

v tíţivé osobní či rodinné situaci anebo byl-li vyprovokován poškozeným.
223

 Výkon odnětí 

svobody mladistvých, kteří nepřekročili devatenáctý rok svého ţivota, je vykonáván je podle 

§ 31 odst. 4 ZSVM vykonáván odděleně od dospělých odsouzených ve věznicích pro 

mladistvé nebo ve zvláštních odděleních pro mladistvé. Bliţší podrobnosti výkonu odnětí 

svobody stanoví zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody. 

 

Druhou skupinu, kterou upravuje ZSVM, jsou, jak jiţ bylo zmíněno, dětští pachatelé 

vraţd. Ti, jak bylo také jiţ zmíněno, nejsou v souladu se zněním § 89 odst. 1 ZSVM trestně 

odpovědní. Dopustí-li se však dítě činu jinak trestného, učiní soud podle druhého odstavce 

téhoţ paragrafu opatření potřebná k jeho nápravě. Ta jsou taxativně stanovena v § 93 ZSVM. 

Jako nejpřísnější opatření je zde zakotvena ochranná výchova, která se obligatorně podle § 93 

odst. 2 ZSVM ukládá v případě, ţe dítě dovršilo v době spáchání činu dvanáctý rok svého 

ţivota a dopustilo se činu, za nějţ trestní zákoník umoţňuje uloţit výjimečný trest. To se tedy 
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týká případů, kdy dítě spáchá čin jinak trestný, který by naplňoval kvalifikační okolnosti 

trestného činu vraţdy podle § 140 odst. 3 TZ. Ochrannou výchovu však lze uloţit i 

fakultativně v souladu s ustanovením § 93 odst. 3 ZSVM, pokud to odůvodňuje povaha 

spáchaného činu a je-li to nutné k zajištění jeho řádné výchovy. Jelikoţ o povaze a závaţnosti 

vraţdy nepanují sebemenší pochybnosti, domnívám se, ţe dochází k naplnění tohoto 

ustanovení a odůvodňuje to uloţení ochranné výchovy všem dětským pachatelům vraţd bez 

rozdílu. Bliţší podrobnosti o výkonu ochranné výchovy stanovuje zákon č. 109/2002 Sb., o 

výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně 

výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů. Také je třeba zdůraznit, jak 

bude ještě popsáno níţe v kriminologické části práce, ţe řada dětských pachatelů má 

zkušenosti s uţíváním alkoholu nebo drog a v důsledku jejich uţívání také nezřídka vraţdu 

spáchají. Proto s ohledem na znění ustanovení § 93 odst. 9 ZSVM lze uvaţovat v jejich 

případech o uloţení více opatření najednou. V tomto případě je moţné ochranou výchovu 

ukládat společně s ochranným léčením, které lze podle § 93 odst. 4 ZSVM uloţit dítěti, které 

čin jinak trestný spáchalo ve stavu vyvolaném duševní poruchou nebo pod vlivem návykové 

látky či v souvislosti s jejím zneuţíváním. Na závěr je třeba říct, ţe nestanoví-li ZSVM jinak, 

postupuje se podle § 96 ZSVM v řízení ve věcech dětí podle předpisů upravujících občanské 

řízení soudní, konkrétně nesporné řízení týkající se péče o nezletilé podle § 452 a násl. zákona 

č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních.   

 

Otázka vraţd páchaných mládeţí je často diskutovaným problémem. Ačkoliv těchto vraţd 

není pácháno nějak mnoho (v roce 2017 registrováno sedm vraţd spáchaných mladistvými a 

ţádná spáchaná nezletilým, v roce 2016 pak byly zaznamenány dvě vraţdy spáchané 

nezletilými a čtyři mladistvými, v roce 2015 to pak byly dokonce pouze tři vraţdy spáchané 

mladistvými a ţádná nezletilým
224

), je kaţdý případ negativně vnímán veřejností, coţ často 

vede k úvahám o sníţení věkové hranice trestní odpovědnosti nebo ke zvýšení trestních sazeb, 

podle kterých jsou mladiství trestáni. Podle Vávry však problém nespočívá v nespravedlivě 

nízkých trestních sazbách u mladistvých pachatelů, ale výraznému zvýšení trestních sazeb u 

dospělých pachatelů vraţd v současném trestním zákoníku oproti trestnímu zákonu z roku 

1961. Domnívá se tedy, ţe nemá smysl uvaţovat o trestání mladistvých, které podle statistik 
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funguje, ale spíše o trestech pro dospělé pachatele.
225

  Osobně se domnívám, ţe minimálně ve 

velmi závaţných případech vraţd páchaných mladistvými, s ohledem na okolnosti spáchání 

činu a osobu pachatele, by bylo vhodné uvaţovat o zpřísnění trestů např. podle věku 

pachatele, neboť nelze brát jako výhodu mladistvého pachatele to, ţe se činu dopustil pár dní 

před svými osmnáctými narozeninami, přestoţe je v zásadě stejně vyspělý jako pachatelé, 

kteří se vraţdy dopustí pár dní po osmnáctých narozeninách. 
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7 Kriminologické aspekty vražd  

 

Název kriminologie vznikl spojením slov crimen (zločin) a logos (věda).
226

 Jedná se tedy 

o vědu o kriminalitě (zločinnosti), o páchání trestné činnosti, nicméně předmětem zkoumání 

kriminologie jsou i pachatelé trestných činů a jejich oběti a také kontrola kriminality. 

Kriminologie je vědou nikoliv normativní, ale empirickou, jejíţ podstatou je zejména 

pozorování skutečného stavu za účelem cíleného a řízeného získávání zkušeností na základě 

opakovatelných a ověřitelných experimentů.  

         

Pro další pokračování je nutné vymezit samotný pojem kriminalita. Kriminalitu nelze 

snadno popsat, obecně se uţívají se dvě definice kriminality – definice legální a sociologická. 

Legální definice je uţší, zahrnuje jednání kriminalizovaná trestním právem v jednotlivých 

státech a jedná se tedy o souhrn trestných činů spáchaných v dané zemi za určitý časový úsek. 

Sociologická definice je širší, kromě trestných činů zahrnuje i jiná společensky škodlivá 

jednání, která nejsou trestná podle norem trestního práva.
227

 

         

7.1 Vraždy jako součást násilné kriminality 

 

Zatímco v trestním právu je kritériem dělení trestných činů zařazení do konkrétní hlavy 

zvláštní části trestního zákoníku podle jejich objektu, v kriminologii je rozhodujícím kritériem 

pro dělení kriminality charakter páchané trestné činnosti. Podle tohoto dělení jsou evidovány 

také policejní statistiky kriminality, tzv. takticko-statistická klasifikace. Vraţdy spadají do 

kriminality násilné, která je dle policejních statistik součástí kriminality obecné. 

 

Násilná kriminalita patří k vůbec nejzávaţnějším druhům kriminality a lze ji vnímat ve 

dvou významech – uţším a širším. V uţším smyslu jde o trestnou činnost, která se vyznačuje 

uţitím fyzického násilí, v širším potom zahrnuje i případy, kdy dochází k násilí psychickému. 

Násilí můţe směřovat jak proti osobě, tak proti majetku.
228

 Na základě toho nacházíme 

násilné trestné činy napříč jednotlivými hlavami zvláštní části trestního zákoníku. Dle 
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 GŘIVNA Tomáš, ZOUBKOVÁ Ivana, SCHEINOST Miroslav a kol. Kriminologie. 4. aktualizované vydání. 
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takticko-statistické klasifikace tak mimo vraţd spadají do násilné kriminality např. loupeţe, 

porušování domovní svobody, úmyslná ublíţení na zdraví, vydírání, porušování domovní 

svobody, nebezpečné vyhroţování, týrání osoby ţijící ve společném obydlí a další činy 

podobného charakteru. Podle učebnice kriminologie Válkové a kol. je vhodnější uţší 

vymezení násilné kriminality. Podle ní se jedná o trestnou činnost, jejíţ významnou 

charakteristikou je fyzické poškození či usmrcení osoby (osob), eventuálně přítomnost 

záměru takový následek způsobit (pokus).
229

 Tato definice je podle mě příznačnější i 

z pohledu tématu této práce, jelikoţ uspokojivě charakterizuje také podstatu trestného činu 

vraţdy jako součásti násilné kriminality.  

        

Z pohledu kriminálních věd je jednotícím pojmem pro tento druh kriminality pojem 

„násilí“, u věd zkoumajících chování se uţívá spíše pojem „agrese“ či „agresivita“ nebo také 

„agresivní poruchy chování“
230

 Ani jeden z pojmů není v českém právním řádu definován, 

přičemţ výkladové ustanovení § 119 TZ obsahuje pouze rozšíření pojmu násilí o situace, kdy 

je trestný čin spáchán na osobě, „kterou pachatel uvedl do stavu bezbrannosti lstí nebo jiným 

podobným způsobem.“
231

 Je tak třeba se u těchto pojmů krátce zastavit a zabývat se jimi, 

jelikoţ jsou velmi významné i pro téma vraţd. 

 

V kriminologickém smyslu lze pojem násilí chápat jako projev agrese.
232

 Pro samotné 

vymezení pojmu násilí v kriminologickém smyslu je tak stejně nezbytně nutné popsat pojem 

agrese, který jak jiţ bylo řečeno, je významný především z pohledu věd zabývajících se 

lidským chováním, protoţe právě agrese je podstatou násilí. Definovat pojem agrese však 

není úplně snadné, protoţe je popsán odlišně mnoha autory.
233

 Např. podle Lorenze si lze pod 

pojmem agrese představit „útočnost zvířete i člověka, která je namířena proti příslušníkům 

vlastního druhu.“
234

 Agresi současně připodobňuje k pudu smrti a označuje ji za pud jako 
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kaţdý jiný, který můţe také v přirozených podmínkách slouţit k zachování ţivota a druhu. 

Člověk pak při pocitu ohroţení logicky jedná agresivně. Nelze to však vnímat tak, ţe agrese 

se omezuje na pouhou reakci na určitý podnět, ale jako pud je třeba ji brát jako jev, který se 

projevuje neustále se narůstajícím vnitřním napětím, které je třeba nějakým způsobem vybít. 

Kromě názorů, ţe se násilí představuje pud, který je člověku vlastní, se však objevují i názory, 

ţe agrese je pouhou reakcí na frustraci, tedy na překáţky v průběhu dosahování důleţitých 

uspokojení a cílů (nebo dokonce představuje následek psychických traumat)
235

, čímţ můţe 

být naučenou a do jisté míry také změnitelnou sloţkou lidské osobnosti.
236

 Nejčastěji se 

agresivní chování projevuje při získávání potravy, obraně teritoria, získání sexuálního 

partnera nebo při vlastní obraně. Projevovat se můţe otevřeně, ale také můţe být potlačováno 

nebo přesunuto, objevuje se téţ zřetelná podráţděnost a má také psychosomatické 

důsledky.
237

 Sklony k agresivnímu chování pak označujeme jako agresivitu.
238

 Ta představuje 

relativně trvalou dispozici či vlastnost pachatele chovat se agresivně, která je podmíněna 

vrozenými biologickými faktory a učením. U kaţdého jedince je tak míra agresivity odlišná, a 

to jak kvalitativně (podle frekvence projevů agrese), tak kvantitativně (podle formy projevu 

agrese).
239

 Od agresivity je pak třeba ještě odlišit pojem hostilita, který označuje nepřátelský 

postoj k ostatním lidem, který není determinován biologicky jako agresivita, ale má původ 

v psycho-sociálních vlivech.
240

  

 

Pro vymezení pojmu násilí z hlediska kriminologického je tak třeba konstatovat, ţe tento 

pojem do jisté míry odpovídá pojmu agrese, ale je třeba jej vykládat úţeji a proto můţeme 

hovořit také o tzv. kriminální agresi.
241

 Ne kaţdá agrese je totiţ negativní, ba právě naopak 

Bez agrese by se lidé prakticky nemohli prosazovat v různých sférách ţivota.
242

 Naproti tomu 

také ne kaţdá negativní agrese je postihována trestním právem.
243

 V souladu se subsidiaritou 

trestní represe vyjádřenou v § 12 odst. 2 TZ tak vyvstává potřeba potrestat určitá agresivní 
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jednání, která nedosahují určité míry společenské škodlivosti, alespoň normami práva 

správního. Kriminální agrese se však omezuje pouze na agresi, která je v rozporu s normami 

trestního práva.
244

 Kriminální agresi dále rozlišujeme na kriminální agresi instrumentální a 

afektivní. Pro instrumentální agresi je typické, ţe pachatel jedná cílevědomě a agrese je pouze 

prostředkem dosaţení jeho cílů. Proto má pachatel spíše neutrální vztah k oběti, zpravidla 

však ne nepřátelský, projev agrese je z toho důvodu spíše krátký a méně intenzivní. Afektivní 

agrese je pak agrese reaktivní, kterou doprovází emocionální či jiné vzrušení (můţe být 

ovlivněno také alkoholovou intoxikací) a která se vyznačuje nepřátelstvím pachatele k oběti, 

která s ním často také interaguje, nezřídka ho k násilí i provokuje. Také se vyznačuje vysokou 

intenzitou a brutalitou.
245

 

 

Násilná kriminalita tvoří pouze relativně malou výseč celkové kriminalitě. Proto se nyní 

na následujícím grafu podíváme, jaký byl stav násilné kriminality v roce 2017 a její podíl na 

celkové kriminalitě v tomto období:  

 
zpracováno autorem práce, zdroj dat: http://www.policie.cz/statistiky-kriminalita.aspx 

 

Celkem bylo v roce 2017 v ČR registrováno 202 303 trestných činů, z toho násilných 

trestných činů bylo registrováno 13 672, coţ jak vyplývá z grafu, představuje 7%. To je při 

pohledu na podíl kriminality majetkové a hospodářské relativně malé číslo. Do násilné 
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kriminality přitom vzhledem k jejímu pojetí, jak jiţ bylo řečeno výše, řadíme řadu rozličných 

trestných činů. Nejčastějšími násilnými trestnými činy jsou úmyslná ublíţení na zdraví, 

porušování domovní svobody, nebezpečné vyhroţování, loupeţe a vydírání. Vraţdy se pak na 

násilné kriminalitě podílely pouze jedním procentem.  

 

7.2 Kriminologický pohled na vraždy 

 

Jak jiţ bylo popsáno v předchozí podkapitole, vraţdy jsou vedeny v policejních 

statistikách jako součást násilné kriminality, nicméně i v policejních statistikách se vraţdy 

dále dělí na vraţdy loupeţné, sexuální, motivované osobními vztahy, na objednávku, vraţdy 

ostatní a také vraţdy novorozenců matkou.
246

 Takticko-statistická klasifikace tak vychází 

z dělení vraţd podle motivu pachatele. Kromě tohoto dělení existuje řada dalších 

kriminologických dělení vraţd. Někteří autoři tak rozlišují ještě např. vraţdy páchané jako 

způsob vyřizování účtů mezi různými organizovanými kriminálními skupinami a další.
247

  

 

Nejčastějším motivem podle Zapletala jsou msta a nenávist následované ţárlivostí. Jako 

další významné motivy uvádí zištnost, snahu vyhnout se trestní odpovědnosti, vraţdy za 

účelem sexuálního uspokojení, odstranění nepohodlné osoby a další.
248

 Přestoţe Zapletal toto 

publikoval jiţ v roce 1980, tak se dá říct, ţe i přes změny, které přinesly události po listopadu 

1989, jeţ se výrazně projevily také v trendech kriminality včetně vraţd
249

, potvrzují jeho 

údaje i současné statistiky. 
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Nyní se podívejme na statistiky spáchaných vraţd a jejich objasněnosti v letech 2010-

2017: 

Rok Počet zjištěných 

vražd 

Počet objasněných 

vražd 

Objasněnost v % 

2010 173 156 90,1 

2011 173 148 85,5 

2012 188 175 93 

2013 182 165 90,7 

2014 160 135 84,4 

2015 155 135 87,1 

2016 136 127 93,4 

2017 146 138 94,5 

zpracováno autorem práce, zdroj dat: http://www.policie.cz/statistiky-kriminalita.aspx 

 

Z tabulky je patrné, ţe počet vraţd v ČR v posledních letech pozvolna klesal. Menší 

odklon od tohoto dlouhodobějšího trendu nastal v roce 2017, kdy bylo registrováno 146 

vraţd, coţ značí nárůst počtu registrovaných vraţd oproti roku 2016 o 7,4%. Zároveň je však 

třeba poukázat na to, ţe v roce 2017 činila objasněnost vraţd 94,5%, coţ lze oproti 

předchozím létům označit za objasněnost rekordní.  

 

Je třeba také zmínit, ţe čísla z tabulky udávající počet zjištěných vraţd se nebudou 

nejspíše jiţ příliš odlišovat od skutečného počtu spáchaných vraţd, jelikoţ latence je u vraţd 

niţší, neţ je tomu u jiných trestných činů, snad s výjimkou případů vraţd novorozenců 

matkou. Určitá latence je v případech vraţd dána pohřešovanými osobami, u kterých můţe 

připadat v úvahu, ţe se staly obětmi trestného činu vraţdy.
250

 Objasněnost vraţd je u nás 

tradičně velmi vysoká, jak rovněţ vyplývá z tabulky. Na následující mapě se pak detailněji 

podívejme, jaký byl poměr objasněných vraţd k vraţdám registrovaných v jednotlivých 

krajích ČR v roce 2017 (číslo před lomítkem určuje počet objasněných vraţd v daném kraji, 

číslo za lomítkem označuje počet všech zde registrovaných vraţd za toto období a za 

rovnítkem je pak vyjádřena objasněnost v procentech): 

                                                 
250
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zpracováno autorem práce, zdroj dat: http://www.policie.cz/statistiky-kriminalita.aspx  

 

Nyní se však jiţ podívejme na statistiku vraţd podle motivu pachatele dle takticko-

statistické klasifikace: 

Rok Vraždy 

loupežné 

Vraždy 

motivované 

osobními 

vztahy 

Vraždy 

novorozenců 

matkou 

Vraždy na 

objednávku 

Vraždy 

sexuální 

Vraždy 

ostatní 

2010 20 100 1 2 1 49 

2011 11 108 1 4 4 45 

2012 18 104 1 1 1 63 

2013 11 103 1 6 1 60 

2014 15 78 0 1 2 64 

2015 7 86 1 4 2 55 

2016 9 74 1 1 1 50 

2017 6 80 0 2 0 58 
zpracováno autorem práce, zdroj dat: http://www.policie.cz/statistiky-kriminalita.aspx  

  

Údaje uvedené v této tabulce potvrzují výše zmíněné, ţe nejčastěji jsou páchány vraţdy 

motivované osobními vztahy a relativně časté jsou také vraţdy, jejichţ motivem je vidina 

zisku pachatele, ačkoliv jejich počet kaţdoročně klesá. Také je zajímavý pohled na počet 

vraţd novorozenců matkou s ohledem na výše zmíněném o jejich moţné vysoké latenci. Na 

následujících řádcích se pokusím stručně popsat všechny druhy vraţd podle kriminologického 

dělení na základě motivu jejich spáchání. 

http://www.policie.cz/statistiky-kriminalita.aspx
http://www.policie.cz/statistiky-kriminalita.aspx
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Jak jiţ bylo napsáno, nejčastějšími vraţdami jsou vraţdy motivované osobními vztahy. 

Jejich počet představuje kaţdý rok více neţ polovinu všech spáchaných vraţd (v roce 2017 

jich bylo registrováno 80 z celkového počtu 146 vraţd, coţ představuje 55%). Zapletal je dále 

dělí podle konkrétního motivu jejich spáchání na dvě skupiny: první skupinou jsou vraţdy 

s dominujícím motivem ţárlivosti, ve druhé skupině jsou dominujícími motivy msta a 

nenávist.
251

 Obecně pak lze říct, ţe nejčastěji páchanými vraţdami jsou konkrétně vraţdy 

spáchané v rodině, tedy vraţdy manţelské (a partnerské), mezi rodiči a dětmi a vraţdy 

sourozenecké.
252

 Gřivnova učebnice také shledává, ţe se jedná o vraţdy představující 

vyústění dlouhodobého konfliktu v rodině a dodává k tomu, ţe se v praxi jedná obvykle o 

případy neřešeného dlouhodobého domácího násilí, kdy pachatelem je oběť domácího násilí, 

která se dopustí vraţdy na násilníkovi.
253

 Proto se jedná většinou o vraţdy páchané v afektu.   

 

Podstata vraţd motivovaných majetkovým ziskem pachatele je více méně jasná. Je však 

důleţité zmínit, ţe v případech těchto vraţd není úmyslné usmrcení záměrem pachatele, ale je 

pouhým prostředkem k dosaţení hlavního záměru, kterým je získání majetkového prospěchu. 

V souvislosti s těmito vraţdami tedy hovořit o tzv. instrumentální agresi, jejíţ podstata 

spočívá právě v tom, ţe se jedná o prostředek k dosaţení hlavního cíle. Vyznačuje se tak svou 

účelností a cíleností a také jistou mírou připravenosti a plánovitosti, která můţe spočívat 

v přípravě na moţné alternativy v jednání pachatele. Charakteristické jsou tyto vraţdy také 

tím, ţe nejsou provázeny emočními projevy pachatele a z toho důvodu nepříliš vysokou mírou 

brutality při páchání. Ve všech případech těchto vraţd také nemusí být úmysl pachatele osobu 

usmrtit přítomný od počátku a v souvislosti s tím hovoříme o tzv. přeskočení motivů. Pod 

loupeţné vraţdy také spadají případy, kdy pachatel v rámci loupeţného přepadení vlivem 

nadměrné intenzity útoku usmrtí osobu, proti které loupeţ směřuje. Mimo vraţd, jejichţ 

přímým záměrem je zisk majetkového prospěchu, sem řadíme také vraţdy, které mají za cíl 
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zakrýt jednání pachatele vedoucí k jeho majetkovému obohacení.
254

 Pro loupeţné vraţdy je 

také typické, ţe v řadě případů zisk pachatele dosahuje pouze minimální výše.
255

  

 

Sexuálně motivované vraţdy nejsou příliš častým jevem (v roce 2017 nebyla 

zaznamenána dokonce ţádná sexuálně motivovaná vraţda), avšak z hlediska jejich 

mimořádné závaţnosti lákají velkou pozornost médií a vzbuzují značný strach mezi občany, 

jelikoţ u nich hrozí riziko opakování ze strany pachatele. Při posuzování usmrcení, ke kterým 

dojde v souvislosti se sexuálním motivem, je nutné rozlišovat usmrcení, která pachatel spáchá 

během samotného sexuálního aktu z nedbalosti (pachatel můţe z nedbalosti smrt způsobit, 

např. kdyţ se pokouší oběť během styku tzv. utišit a v rámci vzrušení toto jednání přeţene, ale 

také v důsledku ztráty sebekontroly během sexuálního vyvrcholení) nebo zda pachatel jedná 

od počátku v úmyslu oběť usmrtit, aby uspokojil svou sexuální potřebu. Naopak jednání 

pachatele, který usmrtí oběť proto, aby zakryl svůj čin, za vraţdu se sexuálním motivem 

v pravém slova smyslu nepovaţujeme.
256

 Jinak prakticky nezáleţí na tom, je-li vraţda 

spáchána před, během či aţ po sexuálním aktu, významný je pouze sexuální motiv pachatele a 

usmrcení je chápáno jako sadistické vyvrcholení pachatele (někdy nemusí dojít ani k 

sexuálnímu aktu, protoţe jiţ samotné usmrcení vede k uspokojení pachatele), které souvisí 

s jeho sexuálním vzrušením nebo sexuální potřebou. Podobně jako u vraţd motivovaných 

majetkovým ziskem pachatele i v případech sexuálních vraţd můţe docházet k jejich 

plánování a přeskočení motivů. Pro tento typ vraţd je typické ubití oběti nebo její uškrcení. 

Na závěr je třeba říct, ţe velká část sadistických pachatelů byla na základě kriminologických 

výzkumů jiţ dříve trestána za sexuální delikty.
257

   

 

Vraţdy na objednávku představují fenomén, který se objevil se společenskými změnami 

po roce 1989 a s rozvojem podnikání počátkem devadesátých let. Podstatou těchto vraţd je 

majetková motivace pachatele, ovšem odlišná od vraţd spáchaných s motivem majetkového 

zisku pachatele. U vraţd nájemných totiţ pachatel nesleduje majetkové obohacení na úkor 

oběti jeho činu, ale vraţdu páchá za finanční odměnu poskytnutou od třetí osoby. Pachatelem 
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jsou proto obvykle vnímány jako pouhá obchodní transakce a pachatelé se tak do jisté míry 

sami povaţují za podnikatele. Na území ČR jsou pak nájemné vraţdy velmi často páchány 

mezi cizinci v souvislosti s jejich podnikatelskými činnostmi (zejména osoby ze zemí 

bývalého SSSR)
258

. Jedná se však o skupinu vraţd, která není tak detailně sledována jako 

skupiny druhy vraţd. Je tomu tak proto, ţe aţ do roku 1999 byly nájemné vraţdy 

v policejních statistikách řazeny mezi vraţdy ostatní a i v současnosti je jejich zařazení 

komplikované kvůli jejich identifikaci. To má příčinu v tom, ţe neexistuje jednotný model 

profilu pachatelů těchto vraţd, který se všeobecně vymyká profilům pachatelů ostatních druhů 

vraţd, a tedy také mnohdy neexistují pojící prvky mezi jednotlivými nájemnými vraţdami. 

Řada nájemných vraţd proto často díky dokonalé přípravě můţe vypadat jako pouhá náhoda, 

nebo nemusí vůbec vyplynout skutečný motiv pachatele a vraţda tak můţe být vedena mezi 

ostatními vraţdami.
259

 Někteří autoři dokonce nájemné vraţdy řadí mezi vraţdy motivované 

ziskem.
260

   

           

7.3 Pachatelé vražd 

 

Kriminologie chápe pojem pachatele jinak neţ je tomu v případě trestního práva. 

Trestněprávní pojetí pachatele striktně dodrţuje znění zákona a zahrnuje pouze osoby, které 

svým jednáním naplnily znaky skutkové podstaty trestného činu, případně pokusu či přípravy, 

je-li trestná pro daný trestný čin. Naproti tomu vymezení pojmu pachatel v kriminologii je 

mnohem širší a zahrnuje také osoby, které spáchaly čin jinak trestný, protoţe nejsou trestně 

odpovědné kvůli věku nebo nepříčetnosti. Pachateli z kriminologického hlediska jsou téţ 

osoby, které vykonaly trest a také osoby, které jsou pachateli potencionálními. Zkoumání 

pachatelů z kriminologického pohledu zahrnuje také osoby vyznačující se tzv. 

sociálněpatologickým chováním (např. narkomani, extremisti a další)
261

 Vzhledem k trendu 

posledních let, kterým jsou tzv. hate crimes, tedy zločiny z nenávisti, bude tyto skupiny, 

zejména extremisty, potřeba zkoumat detailněji. Osobně totiţ předpokládám, ţe ve světle 
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současných událostí budou tyto případy sociálněpatologických jevů na vzestupu a je 

pravděpodobné, ţe se to bude projevovat i v oblasti úmyslných usmrcení. 

         

Základním pojmem, týkajícím se v kriminologii pachatele, je pojem osobnost pachatele. 

„Osobnost pachatele je v kriminologii (stejně jako v psychologii) chápána jako organický 

celek duševního života člověka zahrnující jak biologický základ jedince, tak i společenské 

podmínky jeho života včetně společenských vztahů.“
262

 Také by se dalo říct, ţe jde o 

„hypotetický konstrukt vyjadřující vnitřní dynamickou organizaci lidské psychiky, která 

determinuje její vnější projevy.“
263

 Získání popisu osobnosti pachatele je nezbytné pro popis 

jeho kriminálního jednání a jeho následnému zkoumání. Kriminologie zkoumá osobnost 

pachatele jak z hlediska individuálního, tak skupinového, kdy ji porovnává s osobnostmi 

jiných jednotlivců či skupin a hledá vzájemné odlišnosti a spojitosti.  

 

V případě vraţd se však nedá říct, ţe by existoval mezi jednotlivými pachateli pojící 

článek. Pachatelé vraţd tvoří velmi nesourodou skupinu a jediným pojítkem mezi nimi tak je 

pouze způsobení následku, kterým je usmrcení druhé osoby. Nelze ani říct, ţe by se pachatelé 

vyznačovali nějakou zvláštní bezohledností či lhostejností k ţivotu. Ta je pozorovatelná u 

vraţd loupeţných nebo sexuálních, avšak nepozorujeme ji ve většině případů zejména vraţd 

motivovaných mezilidskými vztahy. Obecně však pro pachatele vraţd platí, ţe se jedná spíše 

o mladé muţe ve věku mezi 20-35 lety
264

 s nízkou úrovní vzdělání a kvalifikace, primitivním 

myšlením a psychopatologickými dispozicemi.
265

 

 

Holcomb a kol. pak navrhli psychapotologicky orientovanou typologii pachatelů vraţd, 

dělící je na vrahy psychopatické (projevují se u nich známky závaţné duševní poruchy – 

bludy, halucinace, fobie a masivní obavy), dezorientované (pro ně je charakteristická 

přítomnost řady psychotických znaků), normální, hostilní (nepřátelské) a depresivní. Význam 

této typologie je však prakticky zanedbatelný. Významnější je Megarggeeho klasifikace, která 

dělí vrahy na jedince s nadměrnou sebekontrolou (mají sklon hromadit vnitřní napětí aţ 

k hranici snesitelnosti, ale pak explodují a dopustí se vraţdy s charakteristickou vyšší mírou 
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brutality) a s nedostatečnou sebekontrolou (agresivní jednání jsou u nich častá, avšak jednají 

méně brutálně).
266

  

    

Jako specifické skupiny pachatelů Válková a kol. uvádí dětské a mladistvé vrahy a ţeny - 

vraţedkyně.
267

  

 

O skupině dětských vrahů toho není moc známo, neboť řada studií a výzkumů se týká dětí 

jako obětí úmyslných usmrcení a nikoliv jako pachatelů vraţd. Je to dáno také tím, ţe vraţd 

páchaných dětmi jsou velice výjimečným jevem.
268

 Také podle citovaných studií není 

spolehlivé klasifikovat dětské pachatele jako pachatele úmyslných usmrcení, jelikoţ řada 

dětských pachatelů si není vědoma významu a nevratnosti svého jednání a tak je jen těţko 

moţné uvaţovat o jejich úmyslu druhého usmrtit.
269

 Z dostupných informací však lze mít za 

to, ţe vraţedné jednání u dětí je projevem jejich impulsivní povahy a diagnostikovaným 

psychopatickým vývojem osobnosti. Nejčastěji jsou dětmi vraţdy páchány z úplně triviálních 

příčin a obětmi pak rodinní příslušníci (obvykle sourozenci) a kamarádi.
270

   

 

Skupina mladistvých pachatelů vraţd je výrazně zmapovanější neţ skupina dětských 

vrahů. Jejich motivace spočívá zejména v získání majetkového prospěchu, v čemţ spočívá i 

jistá míra plánovitosti a organizovanosti jejich jednání. Obvykle se jedná o osoby s niţším 

intelektem a poruchami chování. Také jsou však často mladistvými pachateli páchány vraţdy 

v rodině motivované krizovou situací. Pro první skupinu, která vraţdí ze zištného motivu, je 

charakteristická prakticky nulová lítost, druhou skupinu, motivovanou krizovými vztahy 

v rodině, naopak charakterizuje projev lítosti po činu. V praxi se lze také setkat s případy 

kombinace obou motivů.
271

 Obecně pak pro mladistvé pachatele platí, ţe se většinou jedná o 

osoby muţského pohlaví, které mají zkušenosti jako oběti domácího násilí nebo jako 

konzumenti alkoholických nápojů či drog.
272
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Ţeny jako pachatelky vraţd se vyznačují podezíravostí, citovou oploštělostí, pocity 

nedostačivosti, nízkou sebedůvěrou a sebeúctou, povrchními interpersonálními vztahy, slabou 

citovou angaţovaností, egocentričností, sklonem manipulovat, nespolehlivostí, nerealistickým 

pohledem na ţivot. Také jsou impulsivní, neberou ohledy na následky svého chování, mají 

sklon k návykovým chováním, jsou málo motivované ke změně a projevují sklony zveličovat 

své problémy a přilákat tak pozornost svého okolí.
273

 Z těchto příčin jsou ţenami nejčastěji 

páchány vraţdy vyplývající z mezilidských vztahů jako důsledek dlouhodobého krizového 

stavu, obvykle je proto obětí partner (manţel) ţeny, ale také potomci nebo otec. Tyto vraţdy 

jsou ţenami většinou páchány v afektu a obvykle také ve společném obydlí (většinou 

v kuchyni a vraţedným nástrojem je nejčastěji kuchyňský nůţ, který má ţena právě při 

sobě).
274

 Z hlediska celkového počtu páchaných vraţd však jsou vraţdy páchané ţenami 

relativně málo časté, jejich podíl na všech vraţdách se pohybuje stabilně mezi 10-15%.
275

 

 

Samotná osobnost pachatele ovšem není jediným kriminogenním faktorem při páchání 

vraţd. Kromě pachatele je třeba se také zabývat prostředím, které ovlivňuje jednání pachatele 

a určuje jeho motiv. Zapletal ve svém článku rozdělil dva základní okruhy predeliktních 

situací, tedy situací, které předchází spáchání vraţdy, a to právě na základě prostředí a 

okolností, které ke spáchání vedou.
276

 Těmi podle něj jsou predeliktní situace vyznačující se 

interpersonálním konfliktem, druhou skupinu pak tvoří naopak predeliktní situace 

s nedostatkem interpersonálního konfliktu. Do druhé skupiny řadí zejména situace, kdy 

pachatel trpí akutní finanční tísní, hrozí mu prozrazení ze spáchání trestného činu, potřebuje 

dosáhnout sexuálního uspokojení i za cenu usmrcení jiné osoby nebo zde existuje osoba, která 

mu brání v realizaci jeho záměrů.
277

 Podstatně rozmanitější jsou však situace, vyznačující se 

interpersonálním konfliktem, mezi které Zapletal řadí zejména rozpory mezi manţely, 

rozpory mezi pachatelem a jinými členy rodiny, rozpory mezi pachatelem a jeho milenkou, 
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sousedské a obdobné spory, spory vzniklé v hostinci nebo cestou z něj.
278

 Pro tyto predeliktní 

situace je typické, ţe pachatel úmysl spáchat vraţdu pojme obvykle v afektu. Kromě vraţd, 

které jsou páchány ze sporů vzniklých v hostinci a mezi sousedy tak jde většinou o situace 

vraţd páchaných na osobách, které pachatel důvěrně zná a ţije s nimi ve společné 

domácnosti, v důsledku čehoţ mezi nimi dochází k postupné eskalaci napětí a následnému 

konfliktu. V této souvislosti můţeme hovořit o tzv. „domácích zabíjačkách.“
279

 Lze však říct, 

ţe i tyto vraţdy se vyznačují svými specifiky. Většinou jsou totiţ tyto vraţdy páchány na 

osobách, které nejsou s pachatelem geneticky spřízněni. Častější tak je páchání vraţd mezi 

manţeli nebo „sešvagřenými pseudopříbuznými“, jakou jsou například tchyně, jelikoţ u nichţ 

pachatel snadněji překračuje zábrany, které by mu u genetických příbuzných vraţdu spáchat 

bránily.
280

 

 

7.4 Oběti vražd 

        

Obětmi trestné činnosti se zabývá věda, která se nazývá viktimologie (název vznikl 

spojením latinského slova victima – oběť a řeckého logos – věda), která je však součástí 

kriminologie.
281

 Z hlediska zkoumání obětí trestných činů se viktimologie zaměřuje na 

několik oblastí, které zahrnují nejen osobnost oběti samotnou, ale např. také vztahy mezi obětí 

a pachatelem, proces viktimizace a nakonec také viktimologickou prevenci. Zkoumání obětí 

tak můţe mít důleţitou roli, jelikoţ „stanovení okruhu osob, jež se nejčastěji stávají obětmi, je 

výchozím bodem pro určení úlohy oběti v genezi úmyslného usmrcení.“
282

  

         

Klíčovým pojmem z kriminologického hlediska je pojem viktimnost, který představuje 

míru pravděpodobnosti rizika, ţe se jednotlivec či skupina osob stanou obětmi trestného činu. 

Viktimnost u vraţd závisí na několika kritériích, které činí míru, ţe se osoba stane obětí 

vraţdy vyšší: na věku, profesi (některé zvláště ohroţené skupiny, např. policisté, obsluhy 
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benzinových stanic v případech vraţd loupeţných), psychických vlastnostech (např. 

lehkomyslné oběti, které mohou být charakteristické například pro vraţdy sexuální) a dalších 

sociálních specifik obětí (např. sexuální orientace, národnost, vyznání, pokud jde o vraţdy 

extremistické). 

 

Dalším důleţitým pojmem je viktimizace, jenţ označuje proces, během kterého se stává 

potenciální oběť obětí skutečnou. Ačkoliv průběh tohoto procesu záleţí především na osobě 

pachatele, oběť má do jisté míry moţnost jej ovlivnit. U vraţd to můţe spočívat zejména 

v chování oběti a vztahu mezi obětí a pachatelem.  

        

Z kriminologických výzkumů vyplývá, ţe v případech vraţd je pouhá jedna pětina 

spáchána zcela cizí osobou, ve dvou pětinách oběť pachatele alespoň zná a ve zbývajících 

dvou pětinách je mezi obětí a pachatelem velmi blízký vztah.
283

 Tyto údaje plně odpovídají 

výše zmíněnému, ţe nejčastěji jsou páchané vraţdy motivované osobními vztahy. Mezi 

obětmi vraţd pak na základě výzkumů obecně převaţují muţi, ti jsou nejčastěji obětmi 

v případech vraţd spáchaných ze zištných důvodů, ze msty a nenávisti a také směřujících 

k vyhnutí se trestní odpovědnosti. Ţeny jako oběti vraţd pak převaţují zejména u vraţd 

spáchaných ze ţárlivosti. Častými obětmi vraţd sexuálních jsou děti.
284

    

 

Jak jiţ bylo řečeno, významným faktorem stran obětí vraţd je vztah mezi chováním oběti 

a jejím usmrcením. Na základě chování můţeme rozlišit oběti na ty, které jsou předurčeny 

k tomu se obětí stát, a na ty, které nikoliv. Předurčení můţe spočívat například v cílené 

provokaci pachatele, které lze pozorovat u vraţd motivovaných osobními vztahy, nebo 

v podnikatelských aktivitách oběti či jejímu zapojení do organizovaného zločinu, jak tomu 

můţe být v případech vraţd na objednávku. Také je moţné takové chování spatřit 

v neopatrnosti oběti, podceňování nebezpečí nebo uvedení se do stavu sníţené 

obranyschopnosti.
285

 Takové chování bych spatřoval významným zejména u vraţd 

loupeţných a sexuálních, u kterých se oběť můţe vystavit zvýšenému nebezpečí například 

                                                 
283

 GŘIVNA Tomáš, ZOUBKOVÁ Ivana, SCHEINOST Miroslav a kol. Kriminologie. 4. aktualizované vydání. 

Praha: Wolters Kluwer, 2014, s. 118.  
284

 ZAPLETAL, Josef. Úmyslná usmrcení: (kriminologická a trestněprávní studie). Praha: Generální prokuratura 

ČSSR, 1980. s. 39. 
285

 GŘIVNA Tomáš, ZOUBKOVÁ Ivana, SCHEINOST Miroslav a kol. Kriminologie. 4. aktualizované vydání. 

Praha: Wolters Kluwer, 2014, s. 117. 



96 

 

tím, ţe si zkracuje v nočních hodinách cestu přes místo, na kterém se nemůţe efektivně bránit 

a přivolat si pomoc. 

 

7.5 Otázka kriminologické prevence vražd 

 

Úkolem kriminologie je také zabývat se tím, jak předcházet trestné činnosti a eliminovat 

kriminogenní faktory. Prevence kriminality je v rámci trestní politiky dokonce stejně důleţitá, 

jako oblast trestní represe.
286

 Proto ji nelze v ţádném případě opomíjet. 

 

Samotnou prevenci kriminality lze rozdělit na prevenci: 

- sociální, která je zaměřena na předcházení sociálně kriminogenních jevů (jako je 

např. alkoholismus),  

- situační, která se soustřeďuje na omezování příleţitostí ke spáchání konkrétního 

trestného činu
287

, jelikoţ lze pozorovat určité zákonitosti mezi páchanou trestnou 

činností a prostředím či dobou, kdy k jejímu páchání dochází, 

- viktimologickou, která se zaměřuje na osvětové působení na potenciální oběti 

s pomocí vyuţití výsledků viktimologických výzkumů.  

 

Podle toho, komu je prevence adresována, rozdělujeme prevenci:  

- primární, která je adresovaná všem obyvatelům,  

- sekundární, která je orientována na potenciální pachatele, oběti a kriminogenní 

situace, 

- terciální, která je zaměřena na předcházení kriminální recidivy u pachatele a 

viktimologické recidivy u oběti. 

 

V případech násilné kriminality je pak prevence podstatně omezenější, neţ u jiných druhů 

kriminality, např. kriminality majetkové.
288

 Nejvýznamnější roli u násilné kriminality hraje 

prevence sociální, efektivní je však také prevence situační a u jedinců, kteří patří do 
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rizikových skupin, také prevence viktimologická.
289

 Z hlediska vraţd jako součásti násilné 

kriminality jsou pak moţnosti její prevence dále zúţeny.  

 

Na to poukázal Zapletal ve svém článku, kde uvádí: „Ve vztahu k trestnému činu vraždy 

bývají vyslovovány skeptické názory co do možnosti prevence. Poukazuje se přitom na 

skutečnost, že jde typicky o jednání představující vyústění konfliktních vztahů v rodině nebo ve 

vztazích pachatele k nebližšímu okolí, páchaná bez předchozí přípravy a v afektu.“
290

 Zároveň 

se však pokouší o posouzení důvodnosti těchto skeptických názorů s vyuţitím výsledků 

vlastního kriminologického výzkumu. Z těchto výsledků vyplynulo, ţe nejčastějšími 

etiologickými prvky v případě vraţd jsou zejména nízké vzdělání a abúzus alkoholických 

nápojů. Také se potvrdilo, ţe většina vraţd je spáchána v afektu, avšak v pouhé pětině případů 

na zcela cizí osobě.
291

 V úvahu tak zde připadá zejména prevence sociální, konkrétně kroky 

směřující k potírání alkoholismu a drogových závislostí, včetně léčebných programů 

alkoholově a drogově závislých, a také vzdělávání a výchova.
292

 To potvrzuje také Zapletal, 

podle kterého je účinná také politika kontroly přístupu ke střelným zbraním, jelikoţ na 

základě jeho výzkumů dochází k relativně častému páchání vraţd střelnými zbraněmi.
293

 Při 

předcházení konfliktních situací uvnitř rodiny je pak třeba nastavit vhodnou politiku řešení 

situací domácího násilí. V této souvislosti je také důleţitá angaţovanost obyvatelstva při 

prevenci vraţd. Nepochybně je třeba, aby lidé přestali vnímat konfliktní vztahy v rodině jako 

soukromou záleţitost a zajímali se o dění kolem sebe, jelikoţ tak mohou upozornit na 

konfliktní vztahy v rodině svých sousedů nebo známých, které by mohly vyústit ve vraţdu.
294

 

To osobně pokládám za nejdůleţitější faktor při prevenci vraţd.  

 

Podstatně jednodušeji se můţe jevit prevence u vraţd sexuálních a loupeţných, u kterých 

lze jejich páchání do jisté míry předvídat. Svou roli tu hraje situační a viktimologická 

prevence, jelikoţ lze pozorovat, ţe tyto vraţdy jsou páchány na specifických místech a na 

rizikových skupinách. Vezmeme-li v úvahu, ţe sexuální vraţdy jsou páchány obvykle na 
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nepřehledných a odlehlých místech v určitých denních dobách, připadá v úvahu zaměřit 

prevenci směrem k lepšímu zpřehlednění veřejných prostranství, např. jejich osvětlením nebo 

instalací bezpečnostních kamer, případně posílením hlídkové činnosti policie v těchto místech 

ve večerních a nočních hodinách. Viktimologická prevence by měla směřovat k informování 

potenciálních obětí z rizikových skupin, jako jsou např. děti, ţeny, staří lidé nebo prostitutky. 

Co se týká vraţd loupeţných, je důleţité apelovat na občany, aby nedisponovali velkými 

finančními obnosy při sobě, ale aby upřednostňovali bezhotovostní platební styk, coţ můţe 

eliminovat riziko spáchání vraţdy.
295

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
295

 SVATOŠ, Roman. Kriminologie. Plzeň: Aleš Čeněk, 2012, s. 134. 



99 

 

8 Kriminalistické aspekty vražd 

 

Kriminalistika je věda, která se zabývá vznikem, trváním a zánikem stop a soudních 

důkazů a obecnými postupy, metodami a prostředky při jejich vyhledávání, shromaţďování a 

uplatňování. Cílem kriminalistiky je pomocí získaných poznatků účinně trestnou činnost 

účinně odhalovat, vyšetřovat a předcházet ji.
296

   

 

8.1 Metodika vyšetřování vražd 

 

Jestliţe kriminalistika obsahuje obecné rysy společné pro všechny druhy trestných činů, 

tak metodika vyšetřování jednotlivých druhů trestných činů zahrnuje pouze rysy 

charakterizující jednotlivé metodiky. Jedná se tedy o zvláštní část kriminalistiky, úzce 

specializovanou na rozdíly mezi různými druhy trestné činnosti.
297

 Na základě toho 

rozeznáváme např. metodiku vyšetřování loupeţí, krádeţí, sexuálních deliktů, hospodářské 

kriminality, silničních dopravních nehod, drogové kriminality a samozřejmě také vraţd. 

 

Je třeba však zmínit, ţe pojetí vraţd je v kriminalistice značně odlišné od pojetí 

trestněprávního, které se vztahuje pouze na jednání naplňující znaky skutkové podstaty 

trestného činu vraţdy podle § 140 TZ. Kriminalistické pojetí je širší a zahrnuje nejen samotný 

trestný čin vraţdy, ale další různé trestné činy napříč trestním zákoníkem, včetně například 

trestného činu loupeţe podle § 173 odst. 4, tedy loupeţe, při které dojde z nedbalosti 

k usmrcení osoby. Pro metodiku vyšetřování vraţd je totiţ jediným relevantním kritériem 

nalezení mrtvoly osoby, u které je podezření, ţe u ní došlo k násilné smrti. Teprve při 

provádění postupů vyšetřování a získávání stop dochází k postupnému objasňování 

protiprávního jednání, ke kterému došlo a následné právní kvalifikaci skutku. Stejně tak se 

proto postupuje i v případech nejasných úmrtí, u kterých je také nutné v počátcích vyšetřování 

při nedostatku informací postupovat jako v případech vraţd.
298

 Proto je účelem metodiky 

vyšetřování vraţd stanovit doporučení a jednotící postupy při vyšetřování všech případů 
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násilných usmrcení (včetně sebevraţd), podezřelých úmrtí a také případů pohřešovaných 

osob.
299

   

 

Jako příklad nutnosti vyšetřovatelů postupovat důkladně i v případech podezřelých úmrtí 

uvedu případ, kdy byl hlášen nález mrtvoly ţeny, jejíţ tělo bylo nalezeno ve vaně v jejím 

bytě. Ohlášení provedl manţel oběti, který podal informaci, ţe manţelka leţí ve vaně a vedle 

vany leţí spadlý elektrický ohřívač s utrţenou šňůrou od zástrčky. Na místo se následně 

dostavila lékařská sluţba a také pracovníci odboru obecné kriminality. Jiţ na místě byly 

zjištěny nesrovnalosti, na základě kterých bylo tělo odvezeno do ústavu soudního lékařství, 

kde bylo podrobeno pitvě. Při ní bylo zjištěno, ţe ţena nezemřela nešťastnou náhodou po 

zásahu elektrickým proudem ze šňůry ve vaně, ale ţe zemřela po zásahu elektrickým 

proudem, který směřoval do oblastí spánků. Manţel se po předestření faktů zjištěných pitvou 

k vraţdě ţeny přiznal, ţe ţenu zavraţdil jiţ v posteli a nešťastnou náhodu pouze fingoval.
300

  

 

Jednotlivé metodiky vyšetřování, metodiku vyšetřování vraţd nevyjímaje, tvoří více 

komponentů, kterými jsou: 

1. kriminalistická charakteristika daného druhu trestných činů, 

2. stopy typické pro daný druh trestných činů, 

3. vyšetřovací situace typické pro vyšetřování daného druhu trestných činů, 

4. zvláštnosti předmětu vyšetřování, 

5. zvláštnosti podnětů k vyšetřování, 

6. zvláštnosti počátečních vyšetřovacích a operativně pátracích úkonů, 

7. zvláštnosti kriminalistických verzí, plánování a organizace vyšetřování, 

8. zvláštnosti následné etapy vyšetřování (následných úkonů), 

9. zvláštnosti zapojení veřejnosti do vyšetřování a zvláštnosti kriminalistické 

prevence.
301

 

 

V následujících podkapitolách se budu s ohledem na komplexní pojetí této práce věnovat 

všem těmto komponentům metodiky vyšetřování u vraţd. Vzhledem k jejich rozsahu však 
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kaţdé téma uvedu jen obecně a detailněji se budu zabývat pouze některými vybranými 

otázkami, které jsou z hlediska vyšetřování vraţd nejpodstatnější.  

   

8.2 Kriminalistická charakteristika 

 

Kriminalistická charakteristika trestného činu sestává z těchto komponentů – osobnost 

pachatele, osobnost oběti, kriminální situace, motiv spáchání a způsob spáchání 

trestného činu.
302

 Obecně lze říci, ţe kriminalistická charakteristika trestného činu je souhrn 

kriminalisticky relevantních znaků, jeţ ovlivňují tvorbu stop a také pochopitelně postup při 

odhalování a vyšetřování trestné činnosti. Je významným vodítkem pro činnost kriminalistů, 

jelikoţ jim poskytuje informační pramen při vyšetřování ve fázích vyšetřování, kdyţ ještě 

nedisponují dostatkem jiných informací.     

 

8.2.1 Osobnost pachatelů  

 

Smyslem vyšetřování kaţdého trestného činu je dopadení pachatele. Za tímto účelem je 

nutné při vyšetřování postupovat tak, aby o něm bylo zjištěno co nejvíce informací. Zejména 

v prvotních fázích vyšetřování však většinou kriminalisté mají o pachateli pouze kusé 

informace a můţou se opřít pouze o stopy, které byly doposud zajištěny. Poznávací proces při 

vyšetřování proto směřuje od stop k pachateli. Vlastnosti a chování pachatele se totiţ výrazně 

promítají i do zanechaných stop. 

 

Kriminalistika vychází při zkoumání osobností pachatelů z kriminologických výzkumů, 

které jsou podpořeny taky statistikami. Podle nich jsou vraţdy páchány spíše mladšími 

pachateli s nízkou úrovní vzdělání, často jsou páchány osobami, které nadměrně konzumují 

alkoholické nápoje nebo jiné omamné či psychotropní látky, trpícími oligrofrenií, větší podíl 

tvoří pachatelé svobodní nebo rozvedení a velké procento vrahů jsou psychopati, většinou 

agresivní a nezdrţenliví.
303
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Jiný pohled na osobnost pachatelů přináší Stach, který je rozděluje podle způsobu 

spáchání vraţdy. Rozlišuje tak pachatele: 

a) kteří spáchali vraţdu bez přípravy – charakterizuje je niţší úroveň dosaţeného 

vzdělání a průměrná inteligence. Jde většinou o osoby psychicky labilní. Často vraţdu 

spáchají po poţití alkoholu nebo jiných omamných či psychotropních látek.  

b) kteří spáchali vraţdu po přípravě – tito pachatelé jednají po předchozím uváţení a 

promyšlení následků svého jednání. To však nevylučuje, aby v průběhu činu 

zpanikařili, protoţe nepředpokládají některé skutečnosti, které se v průběhu páchání 

vraţdy mohou objevit. Díky předem promyšlené obhajobě se v průběhu vyšetřování 

pokouší ovlivnit vyšetřování směrem, který je zbaví podezření.     

c) kteří vraţdu spáchali jako členové organizované skupiny – jedná se o profesionální 

pachatele. Počítají s tím, ţe budou konfrontováni s policií, avšak příprava je v jejich 

případě na vysoké úrovni a mají tak předem nachystané alibi. Činnost celé skupiny 

vytváří promyšlené krytí a z toho důvodu jsou tito pachatelé těţko odhalitelní, 

k čemuţ jim dopomáhá také její technické a finanční zajištění.
304

 

 

Poslední zmíněný typ pachatelů je v Čechách relativně novým jevem, u kterého se musím 

krátce zastavit. S rozvojem tohoto druhu pachatelů u nás došlo aţ začátkem 90. let po 

změnách, které přišly po listopadu 1989, zejména v souvislosti s rozvojem podnikání.
305

  

 

Nejviditelnějším druhem organizovaných kriminálních skupin podle způsobu činnosti pak 

jsou v ČR podle Šmída a Kupky skupiny predátorského typu, často označované také jako 

„gangy“.
306

 Z velké části jde o skupiny, které svou činnost staví na přímém (fyzickém) i 

nepřímém (psychickém) násilí, mezi jinými právě na páchání vraţd, ale také vydírání, únosů, 

mučení, poškozování majetku, vyhroţování atd.
307

 Páchání vraţd na objednávku je také často 

spojováno ve vzájemné souvislosti s vydíráním (racketeeringem) jako jeho průvodním jevem, 

majícím za cíl zastrašení podnikatelů a jejich přinucení k placení poplatků za ochranu nebo 

nucenému odebírání zboţí. Mimo vlastní podnikatelské aktivity se můţeme u organizovaných 
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skupin setkat s vraţdami v rámci vyřizování účtů nebo boje o vliv uvnitř skupin a také bojů o 

sféru vlivu mezi jednotlivými skupinami.
308

   

 

Skupiny můţou mít různou podobu podle stupně jejich organizovanosti, pro české 

prostředí jsou však typické především nepříliš organizované kriminální skupiny páchající 

vraţdy. Jako typický příklad takových skupin lze uvést tzv. kolínský gang či tzv. orlické 

vrahy. V obou případech šlo o skupiny, které páchaly zejména vraţdy loupeţné a vyznačovaly 

se spíše příleţitostnou činností a absencí hlubší organizace a hierarchie.
309

  

 

Co se týká osobnosti pachatelů vraţd na objednávku, tak např. Konrád upozorňuje, ţe se 

tito pachatelé vymykají představám o typickém profilu pachatele vraţd vycházejících 

z kriminologických výzkumů, jelikoţ se jedná v zásadě o pachatele vyznačující se vysokou 

inteligencí s charakteristickými osobnostními znaky, rysy a vlastnostmi.
310

 

 

8.2.2 Osobnost obětí 

 

Kriminalistická definice oběti je výrazně uţší, neţ je tomu v kriminologii. Obětí 

v kriminalistickém pojetí je pouze „konkrétní fyzická osoba, která utrpěla v souvislosti se 

spácháním trestného činu újmu na životě, na zdraví, na majetku, na cti nebo na jiných 

subjektivních právech.“
311

 Současně však kriminalistika při zkoumání obětí vraţd a jejich 

osobností vychází z viktimologie, která je součástí kriminologie. Význam zkoumání obětí pro 

účely kriminalistiky je velký, jelikoţ oběti slouţí jako zdroj informací k úspěšnému odhalení 

a objasnění trestné činnosti. V posledních letech se tak začala konstituovat jako relativně 

samostatný vědní obor kriminalistická viktimologie. Ta vyuţívá obecných viktimologických 

poznatků a transformuje je pro aplikační potřeby policie a orgánů činných v trestním řízení.
312
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Jak jiţ bylo uvedeno v pojednání o obětech vraţd v kriminologické části této práce, ve 

více neţ polovině případů vraţd bylo kriminologickými výzkumy zjištěno, ţe mezi obětí a 

pachatelem existuje blízký vztah. U vraţd na objednávku se pak setkáváme s blízkým 

vztahem různého charakteru mezi objednatelem vraţdy a obětí, nikoliv však uţ mezi 

zprostředkovatelem či vrahem a obětí. 

 

8.2.3 Kriminální situace  

 

Kriminální situace je komponentem kriminalistické charakteristiky trestného činu, jehoţ 

význam spočívá ve vlivu na vytváření kriminalistických stop a jejich zkoumání. Obecně se 

kriminální situací rozumí „souhrn vnějšího prostředí a podmínek, za nichž je spáchán trestný 

čin.“
313

  

 

Mezi komponenty kriminální situace patří: 

- demografické a topografické podmínky místa činu (např. charakter a hustota 

osídlení či frekvence pohybu osob), 

- fyzické, biologické a chemické vlastnosti místa činu a předmětů, na nichţ jsou 

zanechány stopy (vychází ze specifik jednotlivých stop a materiálů, na kterých jsou 

stopy zanechány),  

- čas spáchání trestného činu (odvíjí se od něj vyuţitelnost stop, jelikoţ čas působí na 

zachování stop a jejich stav, avšak čas můţe mít pochopitelně také vliv na samotný 

vznik stop, jelikoţ umoţňuje kriminalistům udělat si představu kupříkladu o 

potenciálních svědcích trestného činu, např. u činů spáchaných v nočních hodinách 

připadá v úvahu vyhledání svědků mezi taxikáři nebo personálem okolních nočních 

podniků),  

- meteorologické podmínky (povětrnostní podmínky mají vliv na trvanlivost a kvalitu 

stop, ale také na jejich vznik, některé stopy mohou vzniknout např. pouze v blátě 

nebo ve sněhu).
314
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V případě vraţd se však s typickými kriminálními situacemi příliš nepracuje, jelikoţ jde o 

natolik specifický trestný čin ovlivněný řadou různorodých faktorů a motivů, u kterého nelze 

zobecňovat a ke kaţdému konkrétnímu případu je proto nutné přistupovat striktně 

individuálně. Také je třeba zohlednit to, ţe u trestného činu vraţdy připadá v úvahu opravdu 

velmi pestrá škála stop, takţe je důleţité kompletní a detailní ohledání místa činu nebo nálezu 

mrtvoly a nelze se zaměřovat pouze na určité stopy. Přesto lze nepochybně při vyšetřování v 

určitých konkrétních případech vraţd vycházet z určitých vzorců daných například specifiky 

sociálního prostředí vycházejících z charakteru osídlení daného místa.                                        

 

8.2.4 Motivy 

 

Motivem, nebo také pohnutkou, trestného činu se rozumí vnitřní podnět pachatele, který 

ho vede ke spáchání trestného činu. 

          

Motivy vraţd jsou prvkem kriminalistické charakteristiky vraţd, který je velmi významný 

i z hlediska trestního práva, byť se jedná pouze o fakultativní znak skutkové podstaty 

trestného činu, konkrétně jeho subjektivní stránky. Zároveň je pro kriminalisty podstatný 

z toho důvodu, ţe poznání příčin a motivace vraha vede ke snazšímu postupu při vyšetřování, 

neboť vysvětluje způsob spáchání činu. Kaţdé lidské jednání je něčím motivováno, proto i 

kaţdá vraţda má svůj motiv. Někteří autoři však připouští i případy páchání vraţd bez motivu 

či s evidentně nejasným motivem (většinou se to týká pachatelů relativně velmi nízkého 

věku).
315

 Jde však o teorii, která vzbuzuje značné pochybnosti, jelikoţ motiv můţe být často i 

velmi nepochopitelný. Jako příklad můţe slouţit případ známého „lesního vraha“ Viktora 

Kalivody, který byl odsouzen na doţivotí za vraţdu tří lidí. Původně nebyl motiv jeho činu 

znám. Vzhledem k tomu, ţe zavraţděnými byli osoby, které osobně neznal a potkal je 

náhodně a navíc na různých místech (starší manţelský pár zastřelený v lese v okrese Brno-

venkov a muţ zastřelený v lese v okrese Kladno), se myslelo, ţe jednal bez motivu. Teprve 

v dopise z věznice, adresovaném svým rodičům a odeslaným před vynesením verdiktu 

odvolacího soudu, přiznal inspiraci svého jednání činem Olgy Hepnarové a vysvětlil jej 

nenávistí ke společnosti.
316
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Při vyšetřování vraţd a trestných činů proti ţivotu a zdraví obecně sebou zjištění motivu 

nese řadu trestněprávních důsledků, např. také pro správnou trestněprávní kvalifikaci činu a 

následně pro stanovení výše trestu. Je proto nezbytné, aby motiv byl objasněn jiţ 

v přípravném řízení, coţ má význam pro stanovení dalšího postupu vyšetřování a zajišťování 

důkazů a nikoliv aţ v řízení před soudem. 

         

Motivů vraţd existuje velmi mnoho a lze je přibliţně rozdělit do několika skupin. 

Rozlišujeme tak zejména: 

- motivy vycházející z konfliktů v mezilidských vztazích (kam nejčastěji spadají vraţdy 

z nenávisti, ze msty, ze ţárlivosti a další), 

- motivy zištné, kam spadají např. vraţdy loupeţné a další, 

- motivy sexuální (spáchání vraţdy je obvykle aţ motivem sekundárním následujícím 

motiv primární, kterým je sexuální ukojení pachatele),
317

 

- motivy vycházející z předchozí trestné činnosti pachatele, např. snaha zakrýt nebo 

utajit jiný trestný čin (např. vraţda ţeny po znásilnění), 

- motivy útrpné (eutanazie), 

- motivy politické.
318

  

 

Po roce 1989 se pak objevují ve větší míře i další motivy související zejména s rozvojem 

podnikání. Stach tak ještě jako zvláštní motivy doplňuje likvidaci svědků, vymáhání dluhů, 

likvidaci konkurence, vyřizování účtů uvnitř zločineckých organizací, vydírání (můţe se týkat 

situací, kdo dojde např. k usmrcení vydírající osoby osobou vydíranou, osobně se pak 

domnívám, ţe by sem šlo zařadit i usmrcení osoby blízké vydíraného za účelem zastrašit 

vydíranou osobu) a nakonec také jako zvláštní motiv popisuje rasovou a národnostní 

nesnášenlivost.
319

 Zejména poslední motiv je velmi problematický, protoţe představuje 

důsledek rostoucího napětí v celé společnosti. Zároveň jsou rasově a národnostně motivované 

vraţdy velmi mediálně sledované. Jako příklady takových mediálních kauz lze uvést ubodání 

dvou černošských studentů na studentských kolejích v Praze na Jarově v roce 1997, nebo 

utopení romského mladíka v Písku v roce 1993. Oba činy byly spáchány členy hnutí 

Skinheads.
320
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8.2.5 Způsoby páchání  

 

Jedná se o velmi důleţitou součást kriminalistické charakteristiky trestného činu, na které 

se vůbec nejjednodušeji ukazují rozdíly mezi trestněprávní a kriminalistickou relevancí 

skutkových znaků trestného činu. Pro trestní právo je způsob spáchání trestného činu pouze 

fakultativním znakem skutkové podstaty, a proto se navíc vyskytuje pouze u některých 

trestných činů. Z hlediska kriminalistiky je však otázka objasnění způsobu spáchání naprosto 

klíčová, neboť podle něj lze individualizovat konkrétní skutek a konkrétního pachatele.  

   

Způsoby páchání vraţd, včetně způsobů přípravy a utajování, se utváří vlivem řady 

činitelů, které v souhrnu vytváří objektivní situaci, za které došlo ke spáchání vraţdy (např. 

společenské podmínky, předmět útoku, místo činu a podmínky na něm, čas spáchání činu, 

existence spolupachatelů, dostupnost a povaha nástrojů, zbraní, dopravních prostředků a 

jiných pomůcek nebo vztah mezi pachatelem a obětí či místem činu). Vedle tohoto se ve 

způsobu páchání vraţd odráţí i subjektivní znaky pachatele (např. somatické vlastnosti, 

psychické vlastnosti, věk, pohlaví, jeho předchozí kriminální zkušenost nebo stupeň 

pachatelova vzdělání a jeho kvalifikace). Všechny tyto okolnosti se odráţí ve vzniku stop 

typických pro určitý způsob spáchání činu, které mají vliv např. na vznik vyšetřovacích verzí, 

kriminalistickou identifikaci nebo prevenci.
321

 

 

Typizovat způsoby páchání vraţd lze několika způsoby, nejvýznamnějšími jsou pro 

metodiku vyšetřování vraţd tato hlediska: 

 

1. stupeň připravenosti,  

2. fakt pouţití zbraně, 

3. volba způsobu usmrcení, 

4. způsob utajování.
322
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Způsoby páchání vraţd podle stupně připravenosti dělíme na základě existence či 

naopak neexistence přípravného jednání na vraţdy bez přípravy a připravované vraţdy. Lze 

také samozřejmě přihlíţet k míře, v jaké byla vraţda připravována.  

 

Vraždy bez přípravy se vyznačují pro pachatele nepříznivými podmínkami, jsou 

obvykle páchány beze zbraně nebo libovolnými nástroji, které má pachatel zrovna při ruce, a 

také se vyznačují mnohočetnými útoky na těle oběti. Logicky jim nepředchází přípravné 

jednání, jednání pachatele většinou následuje bezprostředně či krátce potom, co se pachatel 

rozhodne usmrtit oběť. Většinou se jedná o vraţdy v afektu, představující neadekvátní reakci 

pachatele ve vyhrocených situacích. Také jsou zde zahrnuty případy, kdy od rozhodnutí 

pachatele osobu usmrtit a jejím usmrcením uplyne delší časový úsek, avšak jeho jednání 

nepředchází ţádné přípravné jednání. Nacházíme u nich také charakteristické rysy objevující 

se po spáchání činu. Velmi častým jevem je to, ţe se pachatel po spáchání činu sám přihlásí 

na policii či spáchání činu alespoň oznámí, v některých případech se pachatel po spáchání 

činu pokouší úspěšně i neúspěšně o sebevraţdu. Také se projevují nepromyšlenou obhajobou 

pachatele a absencí alibi. Klíčové tak je správné provedení prvního výslechu obviněného, 

protoţe s přibývajícím časem roste pravděpodobnost jeho dodatečného promyšlení si 

obhajoby.
323

  

 

Vraždy připravované se naproti tomu vyznačují vysokou mírou promyšlenosti, 

důmyslnosti a také tím, ţe pachatel počítá s utajením svého činu. Je pro ně je typický delší 

časový úsek mezi pojetím myšlenky vraţdu spáchat a její realizací, během něhoţ probíhají 

přípravná jednání pachatele. Ta spočívají zejména: 

- ve vytipování oběti (zejména u vraţd loupeţných), 

- obstarání zbraní a dopravních prostředků, 

- vytváření podmínek pro utajování vraţdy (např. nalezení vhodného místa pro ukrytí 

mrtvoly), 

- obstarání si alibi, 

- vylákání oběti na místo činu atd.
324

 

Pro vraţdy připravované je charakteristické, ţe vrah často útočí ze zálohy, zcela 

nečekaně. Z toho vyplývá také to, ţe se u těchto vraţd obvykle nevyskytují stopy po obraně a 

obecně se vyskytuje stop výrazně méně, neţ u vraţd spáchaných bez přípravy. 
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Podle faktu použití zbraně rozlišujeme vraţdy spáchané se zbraní a beze zbraně. Zbraní 

se pak „v užším kriminalistickém smyslu rozumí jakýkoliv předmět (nástroj, zařízení, 

prostředky), který při mechanické interakci (destruktivním působení) je způsobilý učinit útok 

proti lidskému organismu důraznějším způsobem, než bez použití tohoto předmětu.“
325

 

Podobně k pojmu zbraň přistupuje také trestní právo, které definuje zbraň v § 118 TZ jako 

cokoliv, co můţe učinit útok proti tělu důraznějším. 

 

Vražda beze zbraně můţe být spáchána zardoušením, utlučením, ukopáním, otrávením, 

utopením nebo údery hlavou do tvrdého předmětu.
326

 Jak jiţ bylo předestřeno, beze zbraně 

jsou páchány většinou pouze vraţdy nepřipravované, spáchané v afektu. Proto fakt, ţe 

k vraţdě nebylo uţito zbraně, můţe významně ulehčit vyšetřovatelům práci a zúţit okruh 

podezřelých osob. 

 

Vražda se zbraní můţe být spáchána pomocí velké škály různých předmětů, nejčastěji 

bodnořezné (podle studie zkoumající vraţdy spáchané v Česku mezi léty 1969-2009 se jedná 

o vůbec nejčastěji uţívané zbraně)
327

 a sečné, různé další předměty (např. tyče, trubky, palice, 

lahve, ţehličky, kameny, cihly, hole) a nakonec samozřejmě zbraně střelné. K usmrcení 

uškrcením nebo oběšením se uţívají také různé provazy, šátky, punčochy atd. Jako zajímavost 

lze uvést rozhodnutí Nejvyššího soudu, který judikoval, ţe povahu zbraně můţe mít také 

mobilní telefon, pokud lze prokázat, ţe v konkrétním případě učinil údery proti oběti 

důraznějšími.
328

 

 

Úkolem kriminalistů je na základě přítomných stop zjistit nejen to, zda byla vraţda 

spáchána beze zbraně nebo se zbraní, ale v případě spáchání se zbraní i identifikace této 

zbraně a způsob jejího pouţití. Objasnění těchto skutečností je významné proto, aby si 

kriminalisté mohli udělat představu o osobě pachatele (např. jeho dovednostech nebo cviku). 
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Nalezením vraţedné zbraně pak můţe dojít k zajištění důleţitých stop (např. otisků prstů nebo 

krve).
329

 

 

Podle způsobu usmrcení se běţně rozlišují situace, kdy ke smrti dojde následkem 

působení fyzikálních, chemických, biologických nebo psychických faktorů. Volba způsobu 

usmrcení je determinována řadou okolností objektivních (např. výběr zbraně) i subjektivních 

(např. očekávaný odpor oběti).
330

 Správné určení mechanismu usmrcení soudně lékařskou 

expertizou můţe mít mimo jiné vliv na určení, zda došlo k vraţdě nebo sebevraţdě.
331

 

 

Fyzikálními faktory jsou dále faktory mechanické (rány řezné, bodné, střelné, rány 

způsobené tupými předměty a udušení, které se u vraţd objevuje při utopení, zakrytí zevních 

dýchacích otvorů a při strangulaci – oběšení, uškrcení a zardoušení), tepelné (vystavení 

nízkým nebo naopak vysokým teplotám) a usmrcení elektrickým proudem (jedná se o velice 

neobvyklý způsob usmrcení, který se vyskytuje jen velmi zřídka
332

).  

 

 Chemické faktory zahrnují všechny způsoby usmrcení pomocí chemických látek (např. 

léky nebo jedy), které se do těla mohou dostat ústy, vdechnutím, injekčně nebo také vnějším 

působením (např. polití kyselinou). Také je v praxi moţná kombinace chemických a 

fyzikálních faktorů, jedná se o tzv. fyzikálně chemické faktory (např. pouţití střel 

napuštěných jedem).
333

 

 

Posledními faktory, které soudní lékařství označuje také, spolu s výše uvedenými, za 

faktory základní, jsou faktory biologické, kterým je např. neposkytnutí potravy osobě závislé 

na péči, a psychické, kam lze pak zařadit např. vraţdu vyčerpáním.
334

  

 

Způsoby utajování vražd je důleţité zkoumat, protoţe poskytují důleţité poznatky o 

tom, jak se pachatel chová po činu a jakými způsoby můţe dojít k zakrytí trestného činu 
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vraţdy. Většina pachatelů nepochybně usiluje o to, aby došlo k zatajení činu a zničení stop, na 

druhou stranu však musí počítat také s tím, ţe v průběhu takového jednání dochází ke vzniku 

stop nových, svědčících tentokrát o této jejich krycí činnosti, a také dochází k prodlouţení 

jejich pobytu na místě činu, čímţ se zvyšuje riziko, ţe budou přistiţeni při činu nebo 

pronásledováni po horké stopě. Pachatel tak musí vţdy uváţit výhody a nevýhody, které 

utajení činu přinese a podle toho se rozhodnout, zda k němu přistoupí a případně jaký zvolit 

způsob, který k tomu vyuţije. Pachatel se pro utajení většinou rozhoduje v situacích, kdy má 

dostatek času ho provést. Také obvykle volí časově méně náročné a prostorově i fyzicky 

nenáročné způsoby utajení. Opačně tomu bývá v případech, ţe mezi ním a obětí nebo místem 

činu bývá bliţší vztah, který by ho zařadil do okruhu podezřelých.
335

 

 

Mezi způsoby utajení vraţd řadíme zejména: 

- přemístění mrtvoly - úmyslem pachatele je přesunutí mrtvoly na místo odlišné od 

místa činu, aby zakryl svůj vztah k místu činu i činu samotnému, 

- ukrytí mrtvoly – pachatel je veden úmyslem oddálit nález mrtvoly a také doufá, ţe 

mrtvola nalezena nebude, 

- rozčlenění mrtvoly – pachatel za účelem zjednodušení přepravy, ukrytí mrtvoly nebo 

jejího zničení provede tzv. defenzivní rozčlenění (nutno odlišit od rozčleňování 

ofenzivního, které je u některých vraţd součástí vraţedného útoku),   

- zničení mrtvoly – provádí se většinou spálením mrtvoly, vzácně se objevují případy 

rozpuštění těla v kyselině, 

- zničení stop,  

- ztěţování zjištění identity mrtvoly – můţe probíhat mnoha způsoby, např. devastací 

fyzické podoby mrtvoly, politím mrtvoly benzínem a její zapálení, odebráním 

osobních dokladů nebo předmětů identifikujících osobu, 

- inscenaci jiných skutečností – jedná se o úmyslné jednání pachatele, kterým se snaţí 

zakrýt skutečnost a vzbudit dojem odlišného průběhu skutku, jiného motivu a 

odlišných představ o osobě pachatele, čímţ se pokouší ovlivnit průběh vyšetřování. 

Pachatel můţe inscenovat náhlou nenásilnou smrt (podmínkou je, ţe pachatel nesmí 

na těle oběti zanechat stopy násilí), nešťastnou náhodu (např. pád z výšky, zásah 

elektrickým proudem, utopení), nutnou obranu, sebevraţdu nebo jiný motiv (nejčastěji 
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pachatelé inscenují motivy sexuální a loupeţné). V některých případech se pachatelé 

snaţí alespoň o to, aby vzbudili dojem nedbalostního usmrcení.
336

 

 

8.3 Typické stopy  

 

Kriminalistické stopy jsou stavebním kamenem činnosti kriminalistů, kterým slouţí jako 

vodítko k vytvoření představy o skutečnostech, které zde byly v průběhu páchání trestného 

činu, před ním, i po něm a které mohou relevantně vést k dopadení pachatele a objasnit motiv 

spáchání trestného činu.  

         

Při vyšetřování trestného činu vraţdy je typické, ţe kriminalisté pracují s velmi širokou 

škálou stop. Pro vraţdy jsou charakteristické zejména stopy materiální. Ty se mohou 

vyskytovat jak na místě činu, tak na místě, kde byla nalezena mrtvola, pokud je toto místo 

odlišné od místa činu a také na místě, na kterém došlo k přípravě nebo utajení vraţdy. 

Mnoţství materiálních stop je moţné zachytit také na těle oběti, na nástrojích, kterými byla 

vraţda spáchána a také na oblečení oběti i pachatele.  

 

Materiálními stopami významnými při vyšetřování vraţd jsou především stopy: 

- které odráţí stavbu nebo tvar předmětu, například stopy daktyloskopické, trasologické, 

mechanoskopické. Tyto stopy slouţí zejména k individuální identifikaci konkrétního 

předmětu a zjištění jeho původu, 

- biologické, které obsahují informace subjektu. Biologické stopy jsou z hlediska 

vyšetřování vraţd velmi významné a pro tento trestný čin typické. Jsou předmětem 

zkoumání samostatného oboru, kriminalistické biologie. Nejčastěji se při vyšetřování 

objevují biologické stopy lidského původu (chlupy, vlasy, sperma, sliny apod.), stopy 

zvířecího či rostlinného se vyskytují pouze v malé míře. Biologické stopy mohou být 

pouhým okem viditelné, ale také latentní (jedná se o tzv. mikrostopy, které v poslední 

době při vyšetřování vraţd nabývají na významu)
337

 Důleţitým pomocníkem 

kriminalistů je analýza DNA, získaná na základě porovnání biologických stop 

lidského původu, jíţ lze provést individuální identifikaci osoby,   
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- odorologické, 

- obsahující informace o působení energií a chemických procesů, 

- obsahující informace o schopnostech a znalostech pachatele (např. podle preciznosti 

oddělení jednotlivých částí těla oběti), 

- obsahující informace o dynamice průběhu vyšetřovaného činu (např. způsob vedení 

vraţedného útoku, jeho směru a intenzity, průstřely a zástřely, stopy rdoušení, stopy 

po bodných a řezných ranách apod.) Tyto stopy se mohou také projevovat ve stopách 

násilí na těle oběti (pohmoţděniny, výrony, rány, škrábance, zlomeniny kostí atd.), 

které mohou poskytnout informace o průběhu činu a jednání pachatele 
338

, 

- svědčící o příslušnosti k celku (např. špička noţe zalomená v těle oběti).
339

  

 

Ačkoliv při vyšetřování vraţd se lze setkat především se stopami materiálními, i stopy 

paměťové mohou mít v případech některých vraţd nezastupitelnou roli, jelikoţ vnímání 

reality případnými svědky můţe přispět ke značnému ulehčení vyšetřování. Činnost 

kriminalistů tak musí také vţdy směřovat k vyhledání všech potenciálních svědků vraţdy a 

jejich vyslechnutí. Svědci mohou poskytnout cenné informace např. o pohybu osob nebo 

vozidel, případně mohou podat svědectví i o průběhu činu. Vlastní iniciativa vyšetřovatelů je 

při tom nezbytná, jelikoţ v řadě případů nemusí sami svědci tušit, ţe se v jejich paměti 

vyskytují informace, které jsou relevantní pro další vyšetřování.
340

  

 

8.4 Typické vyšetřovací situace  

 

Učebnice kriminalistiky uvádí, ţe na začátku vyšetřování vraţd se můţeme nejčastěji 

setkat se třemi vyšetřovacími situacemi: 

1. Zjištěné skutečnosti nasvědčují, ţe byla spáchána vraţda, avšak mrtvola nebyla 

nalezena. 

2. Zjištěné informace umoţňují vyslovit podezření, ţe vraţda byla spáchána, mrtvola či 

její části byly nalezeny, avšak totoţnost není známa. 
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3. Zjištěné informace nasvědčují, ţe vraţda byla spáchána, byly nalezeny mrtvola nebo 

její části a její totoţnost je známa.
341

 

         

Nejsloţitěji probíhá vyšetřování, pokud mrtvola nebyla nalezena. Při této vyšetřovací 

situaci totiţ nepostačuje k vyslovení hypotézy, ţe byla osoba zavraţděna pouhá skutečnost, ţe 

tato osoba je nezvěstná. V tomto případě je třeba počítat s tím, ţe nezvěstná osoba mohla 

dočasně odcestovat, přestěhovat se na jiné místo, spáchat sebevraţdu, nastoupit léčbu atp. 

Současně s tím kriminalisté musí při prověřování, zda skutečně došlo k vraţdě zjistit, zda 

neexistují stopy, které by to prokázaly (např. nalezení krevních či jiných biologických stop), 

také je třeba zjistit, jestli neexistují konfliktní vztahy mezi pohřešovaným a jinými osobami, 

případně byla-li pohřešovaná osoba vydírána nebo ji bylo vyhroţováno. Práce kriminalistů se 

tak musí plně soustředit na nalezení mrtvoly pohřešovaného, která je nejzásadnějším důkazem 

o spáchání trestného činu vraţdy. Případy, kdy dojde k objasnění vraţdy bez nálezu mrtvoly, 

jsou totiţ velice vzácné a podaří-li se je objasnit, stojí za tím vynaloţení značného úsilí nejen 

ze strany vyšetřovatelů, ale také znalců z různých oborů. Často totiţ závisí jen na dokonalém 

zvládnutí psychologické hry s pachatelem, který se musí k činu doznat. Svou nezanedbatelnou 

roli tak hraje zejména působení znalců z oboru psychologie a psychiatrie.
342

 

 

Výše popsané učebnicové dělení typických vyšetřovacích situací je však jiţ na první 

pohled velmi teoretické a nezohledňuje řadu dalších okolností, se kterými se kriminalisté 

v praxi setkávají. Upozorňuje na to také Stach, který sám nastínil osm vyšetřovacích situací, 

které poskytují kriminalistům lepší vodítko při vyšetřování. Domnívám se, ţe se jedná o 

dělení vyuţitelnější a proto ho zde uvedu. Jedná se o situace, kdy: 

1. je znám pachatel i oběť a pachatel svůj čin doznává  

2. je znám pachatel i oběť, avšak pachatel svůj čin popírá 

3. je znám pachatel i oběť, ale pachatel je na útěku 

4. je známá totoţnost oběti, ale pachatel je neznámý 

5. není známá totoţnost pachatele, ani oběti 

6. není známá totoţnost oběti, ale pachatel je znám 

7. existují objektivní předpoklady, ţe došlo k vraţdě, ale není známý pachatel, ani není k 

dispozici oběť 
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8. existují objektivní předpoklady, ţe došlo k vraţdě, není k dispozici oběť, ale pachatel 

svůj čin doznává – jedná se o velice vzácně se vyskytující případy. V tomto případě je 

třeba výslechem pachatele zjistit nejprve místo, kde se nachází mrtvola, případně kde 

byla vraţda spáchána. Způsob spáchání a motiv se objasňují teprve po zjištění této 

informace.
343

 

8.5 Zvláštnosti předmětu vyšetřování  

 

Zvláštnostmi předmětu vyšetřování se zabývá metodika jednotlivých druhů trestných činů 

jako zvláštní část kriminalistiky, kdy na základě rozdílných znaků těchto činů tyto znaky 

zkoumá a vybírá zejména ty, které jsou důleţité při nalézání zdrojů informací o relevantních 

faktech (tzv. mezitímní fakta) a také pro stanovení správné taktiky při vyšetřování. Je třeba 

dodat, ţe významnými specifiky se vyznačují zejména fakta, která přesahují rámec právní 

relevance vymezený § 89 odst. 1 TŘ.
344

  

         

Zvláštnostmi předmětu vyšetřování jsou u vraţd zejména: 

- zjišťování totoţnosti oběti, 

- zjišťování bezprostřední příčiny smrti a příčinného vztahu mezi úmyslným jednáním 

pachatele a smrtí člověka, 

- zjišťování místa a doby smrti, 

- zjišťování způsobu spáchání a prostředků, kterými byla vraţda spáchána, jakoţ i 

způsobu utajování trestného činu, 

- zjišťování, jak bylo naloţeno s vraţedným nástrojem, jak bylo naloţeno s věcmi 

pocházejícími z trestné činnosti nebo osobními věcmi a doklady oběti, 

- způsob obrany oběti a její činnost před spácháním činu, 

- zjišťování motivu a cíle vraţdy, 

- zjišťování případné existence osob, které se hodnověrně dozvěděly o přípravě nebo 

páchání trestného činu vraţdy a spáchání nebo dokonání trestného činu vraţdy 

nezabránily nebo jej neoznámily.
345
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Jiný přístup ke zvláštnostem předmětu vyšetřování zaujímá Porada
346

 nebo Pješčak
347

, 

kteří je velmi obecně spatřují v odlišnostech a sloţitostech prokázání naplnění znaků skutkové 

podstaty trestného činu vraţdy.    

 

8.6 Zvláštnosti podnětů k vyšetřování 

 

Iniciování vyšetřování trestného činu se pojí většinou s nějakým podnětem, který 

obsahuje určitý stupeň podezření, ţe byl trestný čin spáchán.
348

 Základními podněty 

k vyšetřování vraţd představují oznámení o nalezení mrtvoly vykazující známky násilné smrti 

a oznámení o pohřešování osoby. Konkrétními podněty jsou pak zejména oznámení občanů 

(osob, které našly mrtvé tělo nebo byly svědky vraţdy), oznámení pracovníků zdravotní 

sluţby, oznámení organizací (např. podezření o úmrtí osoby oznámené zaměstnavatelem nebo 

provozovatelem ubytovacího zařízení), oznámení samotného pachatele nebo zjištění 

operativně pátracích pracovníků. 

         

8.7 Zvláštnosti počátečních úkonů vyšetřování  

         

Zvláštnosti počátečních úkonů se odvíjí od typických vyšetřovacích situací, se kterými se 

kriminalisté setkávají na počátku vyšetřování. Jedná se o situace, kdy probíhá vyšetřování 

vraţdy, ačkoliv mrtvola nebyla nalezena a situace, kdy mrtvola nalezena byla. Je důleţité 

zmínit, ţe i v případech nálezu mrtvoly, u níţ není ihned jasná příčina smrti, se musí učinit 

veškeré úkony, jako by se jednalo o vraţdu a to i za situace, ţe podezření ze spáchání vraţdy 

není s určitostí potvrzeno.
349

  

 

Pokud nebyla mrtvola nalezena, musejí kriminalisté vyuţít takové úkony, které primárně 

směřují k nalezení mrtvoly a prokázání skutečnosti, ţe byla zavraţděna, v lepším případě 

vypátrání pohřešované osoby. Takovými úkony jsou zejména výslech oznamovatele a osob 

blízkých pohřešované osoby, pátrání po pohřešované osobě, prohlídka bytu, nebytových 
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prostor a pracoviště pohřešované osoby, zjišťování informací o způsobu ţivota, vztazích a 

majetkových poměrech pohřešované osoby a zadrţení její korespondence.
350

 Nejčastějšími 

důvody pro tato opatření znamenající podezření na spáchání vraţdy jsou skutečnosti, ţe 

pohřešovaná osoba odešla na pracovní schůzku s větším obnosem peněz, nalezení prázdného 

automobilu pohřešované osoby, nalezení takového mnoţství krve pohřešované osoby, jejíţ 

ztrátu nemohla přeţít nebo stopy po zápase či rvačce.
351

 

 

Při nalezení mrtvoly směřují počáteční úkony kriminalistů k tomu, aby byla zjištěna či 

ověřena totoţnost oběti, jakým způsobem byl čin spáchán, jakým motivem mohl být pachatel 

veden atd. Mezi počáteční úkony tak v tomto případě patří zejména výslech oznamovatele, 

rekognice mrtvoly, výslechy příbuzných a osob blízkých oběti (pokud je známa totoţnost 

oběti) a pokud okolnosti případu dovolí, tak i pátrání po horké stopě (vraţda je ohlášena 

svědky bezprostředně po jejím spáchání). Významným počátečním úkonem je také ohledání 

místa a zejména pak ohledání mrtvoly, které činí vyšetřování vraţd velmi specifickým. Pro 

provádění počátečních úkonů vyšetřování vraţd platí, ţe nejdůleţitějšími stopami jsou stopy 

materiální. Proto je třeba, aby vyšetřovatelé postupovali obzvláště obezřetně, jelikoţ ke 

zničení či poškození stop můţe dojít velice snadno. Jak praví kriminalistická příručka: 

„Nejdříve uvažuj a teprve potom jednej, protože jinak se z tebe nestane vyšetřovatel, ale 

ničitel stop!“
352

  

 

K ohledání místa je třeba přistupovat s vědomím, ţe místo nálezu mrtvoly nemusí být 

zároveň místem činu. O tom, ţe nemusí místo nálezu mrtvoly odpovídat místu činu svědčí 

například to, ţe se na místě nacházejí stopy po přemístění mrtvoly (stopy vlečení těla, obuvi, 

dopravních prostředků atd.), nenachází se zde stopy zápasu, ačkoliv lze mít za důvodné, ţe se 

oběť mohla bránit, nebo se zde nenachází takové mnoţství krve, které by odpovídalo povaze a 

intenzitě vraţedného útoku. Fakt, ţe místo nálezu mrtvoly není místem činu, můţe být také 

zjištěn při soudně lékařském zkoumání mrtvoly.
353

 Roli při tom hraje jednání samotného 

pachatele, ale také jiných osob (např. poskytujících první pomoc) i přímo oběti (pokud 
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nezemře bezprostředně po vraţedném útoku a ještě se ji podaří přesunout se na jiné místo, kde 

teprve nastane její smrt).
354

  

 

Ohledání mrtvoly probíhá jak na místě činu nebo místě nálezu (zevní prohlídka těla), tak 

následně při soudní pitvě na pitevně. Kdyţ jsou nalezeny pouze části těla, je třeba kromě 

těchto částí a místa nálezu také zkoumat předměty či obaly, ve kterých byly jednotlivé části 

těla nalezeny, a také blízké a vzdálené okolí místa nálezu, jako např. odpadkové koše, vodní 

toky, sklepy, studny atd., kde by se mohly nacházet další části těla.
355

 Význam ohledání 

mrtvoly na místě je dán tím, ţe je v první řadě třeba odborně konstatovat, ţe nastala smrt, a 

také proto, ţe se některé skutečnosti týkající se mrtvoly v průběhu času nebo manipulací s 

mrtvolou mění a je důleţité jejich aktuální zachycení. Jedná se například o přesnou polohu 

mrtvoly, posmrtnou ztuhlost, teplotu těla atd. 
356

  

 

Postup při nálezu těla a jeho ohledání upravuje zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních 

službách, kterým byla zrušena vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 19/1988 Sb., o postupu 

při úmrtí a pohřebnictví. Tento zákon stanovuje, ţe ohledání mrtvoly musí vţdy provést lékař. 

Ten vnější ohledání na místě provádí vţdy také pod vedením vyšetřovatele a na jeho 

zodpovědnost.
357

 Nutnost úzké spolupráce je dána tím, ţe lékař řeší pouze otázky lékařského 

charakteru, jako jsou popis zranění oběti, posmrtných změn a určení příčiny a předběţné doby 

smrti (nejčastěji se v poslední době určuje na základě rektálního měření teploty mrtvoly, u 

kterého lékař můţe po zohlednění okolní teploty a dalších okolností určit čas doby smrti 

s přesností přibliţně jedné hodiny).
358

 Naproti tomu otázky týkající se mrtvoly a nesouvisející 

s lékařstvím jsou předmětem zkoumání vyšetřovatele. Jedná se např. o polohu mrtvoly, 

způsob jejího ukrytí atd. Také je třeba mít na paměti, ţe při lékařském ohledání se zpravidla 

musí s tělem hýbat a proto musí vyšetřovatel nechat ještě před vlastním lékařským ohledáním 
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pořídit náleţitou fotodokumentaci polohy těla, načrtnout plánky a zajistit nejnutnější stopy, 

k jejichţ zničení či poškození by mohlo při manipulaci s tělem dojít.
359

 

 

Pokud jde o ohledání místa, je důleţité rozlišit, zda se provádí v místnosti nebo v terénu. 

V místnosti se ohledává nejprve podlaha a pak předměty jedním směrem od středu místnosti. 

V terénu se postupuje obvykle po spirále. Pokud je třeba ohledat větší prostor, postupuje se 

frontálně, nebo se dané teritorium rozdělí na čtverce, které se ohledají jednotlivě jeden po 

druhém. Významné je zejména ohledání tzv. uzlových bodů, tj. míst, kde se nachází zbraň, 

došlo zde k zápasu mezi pachatelem a obětí, nachází se zde různé předměty, krevní stopy atd. 

Kolem místa nálezu mrtvoly se také obvykle objevují stopy příchodu a odchodu pachatele.
360

 

Podobně jako v případě ohledání mrtvoly se i při ohledání místa musí udělat fotodokumentace 

a náčrtky místa. Všechny úkony, které byly při ohledání provedeny, musí být na závěr také 

řádně a objektivně zaprotokolovány (nesmí obsahovat subjektivní závěry a úvahy 

vyšetřovatele). Protokol o ohledání má následně velký význam vyšetřovací (např. pro budoucí 

stanovení vyšetřovacích verzí) i procesní, jelikoţ slouţí k seznámení se se všemi okolnostmi 

případu soudem, který na jeho základě můţe rozhodovat o dalších úkonech.
361

   

 

Význam důkladného ohledání místa jde názorně ukázat na případu, který se stal v Praze 

v roce 2007. V odpoledních hodinách 23. listopadu tohoto roku byla nalezena v lesoparku 

v Praze-Stodůlkách mrtvola. Tělo bylo ohořelé a jeho prohlídkou bylo zjištěno, ţe se jedná o 

tělo ţeny ve věku 16-25 let, avšak bliţší identifikace nebyla moţná a stejně tak se nepodařilo 

po prvotním ohledání zajistit ţádné stopy. Druhý den bylo místo za denního světla ohledáno 

znova. Půda v okolí nálezu mrtvoly byla nakonec pečlivě proházena lopatami, coţ vedlo ke 

kýţenému úspěchu. Kousek od místa nálezu mrtvoly se podařilo pod vrstvou hlíny najít 

ohořelý opasek, který byl následně identifikován jako opasek pohřešované studentky 

z Uzbekistánu. Expertiza DNA tuto identifikaci později potvrdila.
362
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8.8 Zvláštnosti vyšetřovacích verzí, plánování a organizace vyšetřování 
 

Vyšetřovací verze můţeme vymezit „jako specifickou metodu kriminalistické praktické 

činnosti, spočívající ve vyvození a prověrce všech shromážděnými materiály opodstatněných 

domněnek o formách spojení a příčinách jednotlivých jevů poznávané události, jako reálně 

možných objasnění doposud známých faktů či okolností případu a získání faktů nových.“
363

 

Proces tvorby vyšetřovacích verzí je dán informacemi, které kriminalisté získali po provedení 

počátečních úkonů. Cílem kriminalistů je zjistit skutečný skutkový stav přesně tak, jak se udál 

v minulosti a za tím účelem vytvářejí vyšetřovací verze, tedy jakési hypotetické konstrukce 

moţného průběhu trestného činu. Vychází se při tom z toho, ţe k poznávání relevantních 

skutečností dochází postupně a vyšetřovací verze usnadňují práci kriminalistů, jelikoţ dochází 

s dalšími přibývajícími informacemi (indiciemi) k postupné eliminaci jednotlivých verzí
364

, 

dokud nezbyde ta, o níţ nepanují ţádné pochybnosti. V zásadě bych vyšetřovací verze označil 

za pomyslný spojovací můstek mezi počátečními a následnými vyšetřovacími úkony.  

  

Vyšetřovací verze se mohou vztahovat: 

- ke způsobu spáchání a utajování vraţdy – verze se stanovují vţdy, kdyţ nejdou 

určit na základě doposud získaných poznatků a stop, 

- k osobě pachatele – zde se vytyčuje nejširší okruh verzí, které zahrnují verze, jeţ 

mají objasnit vztahy s obětí, místem činu a nakonec samotnou osobu pachatele, 

- k motivu – verze týkající se motivu jsou nejdůleţitější, jelikoţ v některých 

případech nemusí být motiv na první pohled patrný anebo můţe být inscenovaný 

motiv jiný.
365

 

 

Samotných vyšetřovacích verzí je však velké mnoţství a liší se podle individuálních 

specifik kaţdého případu.
366

 Porada však spatřuje tři základní okruhy verzí u vraţd, jeţ 

následně dále dělí na nejčastěji vytyčované verze, kterými jsou: 
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1. verze vytyčované na základě informací o místě činu, situace na místě činu a 

stopách, které se na něm nachází  - vychází ze dvou základních otázek, které je 

třeba zodpovědět, a to sice: proč se na místě pohybovala oběť a proč si pachatel 

toto místo vybral. Zodpovězení těchto otázek je východiskem pro konkrétní 

vyšetřovací verze. Těmi jsou verze:  

a) ţe pachatelem je osoba, kterou oběť znala a důvěřovala ji (přichází v úvahu, ţe 

oběť byla na místo činu pachatelem pod nějakou záminkou vylákána),  

b) ţe pachatel byl v blízkosti místa činu spatřen (vychází se z předpokladu, ţe 

pachatel místo činu důkladně znal a proto mohl být dříve na tomto místě spatřen), 

c) ţe mezi pachatelem a obětí byl blízký vztah,  

d) o zjištění totoţnosti pachatele (pokud pachatel působil na místě delší dobu a 

zanechal zde mnoţství stop). 

2. verze vytyčované na základě způsobu páchání a utajování vraţd – jedná se o verze 

o pachateli (způsob spáchání a utajování můţe podat cenné informace například o 

tom, v jakém vztahu byl pachatel s obětí nebo o vlastnostech a schopnostech 

pachatele) nebo o tom, zda byla vraţda připravována či nikoliv (to můţe opět 

svědčit o vztahu mezi pachatelem a obětí). 

3. verze vytyčované na základě informací o oběti.
367

 

 

Východiskem pro stanovování jednotlivých vyšetřovacích verzí jsou potom: 

- výsledky ohledání místa činu, 

- informace o způsobu spáchání a utajování vraţdy,  

- informace o motivu vraţdy, jenţ přichází v úvahu, 

- informace o osobě oběti, jejích vztazích, stycích, aktivitách a způsobu ţivota, 

- informace nalezené v kriminalistických evidencích, 

- poznatky o věcech, které byly oběti odcizeny.
368

 

 

Vyšetřování trestného činu vraţdy bývá v řadě případů velice náročné, coţ je dáno jejich 

sloţitostí. Proto jsou vytvářeny vyšetřovací týmy, jejichţ základním úkolem je vypracování 

důkladného písemného plánu, jehoţ součástí je stanovení postupů vyšetřování a konkrétních 
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úkonů. Vedení vyšetřování je pak svěřeno vedoucímu pracovníkovi. Na něm je, aby vţdy 

shromaţďoval, prověřoval a vyhodnocoval plánované a provedené úkony.
369

  

 

8.9 Zvláštnosti následných úkonů  

 

Kdyţ hovoříme o následných úkonech, pohybujeme se jiţ ve fázi vyšetřování, kdy byly 

provedeny počáteční úkony a kriminalisté na základě poznatků z nich získaných stanovili 

vyšetřovací verze, které jsou prověřovány a následně případně vyvraceny. Pojí se k tomu také 

to, ţe policie má často představu o osobě pachatele, případně mohlo být podezřelé osobě jiţ 

také sděleno obvinění. Nejdůleţitější následné vyšetřovací úkony zde stručně popíšu. Jedná se 

o výslech obviněného, výslech svědků, rekonstrukce trestného činu vraţdy a expertizy.
370

 

 

Výslech je „kriminalistická metoda, kterou se na základě zákona získávají formou 

výpovědi kriminalisticky a právně významné informace z paměťových stop obsažených ve 

vědomí vyslýchaných osob, za dodržení zákonem daných práv a povinností vyslýchaného i 

vyslýchajícího.“
371

 Účelem výslechu je tak získání výpovědi vyslýchaného, která můţe 

následně slouţit jako důkaz v trestním řízení a pomocí níţ dochází také k objasnění skutku. Je 

nutné rozlišovat specifika ve výslechu obviněného a ve výslechu svědků. 

                  

Výslech obviněného z trestného činu vraţdy je specifický tím, ţe pachatelé si uvědomují 

hrozbu vysokého postihu a z toho důvodu jsou méně ochotní přispět k objasnění činu a 

vyuţívají všech prostředků obhajoby, aby svoji vinu popřeli či alespoň zmírnili. V případech 

vraţd připravovaných mívají obhajobu velmi důkladně připravenou a zajišťují si alibi. U 

vraţd spáchaných bez přípravy se však v obhajobě pachatele vyskytují logické rozpory, 

jelikoţ jejich pachatelé nevymýšlí tak důkladnou obhajobu jako pachatelé vraţd 

připravovaných. Je nutné proto vyuţít těchto rozporů k dosaţení pravdivé výpovědi. Všechny 

tyto okolnosti svědčí o velké náročnosti provedení výslechu obviněného a kladou poţadavky 

na důkladnou přípravu ze strany vyšetřovatelů. Obviněným by měly být zodpovězeny 

zejména otázky jeho vztahu k oběti (jak dlouho oběť znal, kde se seznámili atd.), činnosti 
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obviněného před spácháním činu (jak se na čin připravoval, jak se setkal s obětí, jak probíhala 

jejich komunikace a o čem se bavili atd.), průběhu páchání činu (jestli se např. oběť bránila) a 

motivu vraţdy.
372

 Bliţší podmínky pro provedení výslechu obviněného jsou stanoveny v § 91 

TŘ.  

          

Na výslech svědků v případech vraţd se také vztahují určité zásady při jejich provádění, 

které jsou upraveny v § 101 TŘ. Monologické části by mělo předcházet poučení svědka. 

Následně je svědek seznámen s událostí, která je předmětem jeho výslechu. Poté je mu jiţ 

ponechán prostor k vlastnímu vyprávění, které by mělo především zahrnout popis jeho vztahu 

k oběti nebo obviněnému, a to jak vnímal předmětnou událost, jaké o ní má informace, 

případně objasní jejich zdroj. Dbá se na to, aby jeho popis událostí probíhal chronologicky 

tak, jak šly za sebou. Nakonec mohou být svědkovi pokládány doplňující a upřesňující 

otázky.     

         

Důleţitým následným úkonem u vraţd je rekonstrukce trestného činu vraždy, která je 

velice významným následným vyšetřovacím úkonem. Zároveň se jedná o úkon, který je také 

upraven v trestním řádu, konkrétně v § 104d. Ten uvádí, ţe „rekonstrukce se koná, má-li být 

obnovením situace a okolnosti, za kterých byl trestný čin spáchán nebo které k němu mají 

podstatný vztah, prověřena výpověď podezřelého, obviněného, spoluobviněného, poškozeného 

nebo svědka, jestliže jiné důkazy provedené v trestním řízení nepostačují k objasnění věci.“ 

Podstatou rekonstrukce je tedy prověření všech doposud získaných důkazů formou 

souhrnného obnovení „materiální situace a demonstrace činnosti zúčastněných osob podle 

jejich výpovědi a s jejich aktivní účastí, případně na základě jiných důkazů, prověřených verzí 

a závěrů znalců.“
373

 Účast obviněného je však u rekonstrukce dobrovolná, nelze jej k účasti 

ani dostavení se k rekonstrukci nutit.
374

  

 

Úkonem blízkým rekonstrukci trestného činu je vyšetřovací pokus, který se v případech 

vraţd také uţívá. Ten je upraven v § 104c TŘ, podle kterého se vyšetřovací pokus koná 

„mají-li být pozorováním v uměle vytvořených nebo obměňovaných podmínkách prověřeny 
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nebo upřesněny skutečnosti zjištěné v trestním řízení, popřípadě zjištěny nové skutečnosti 

důležité pro trestní řízení.“ Vyšetřovacím pokusem tak mohou být zkoumány různé jevy, 

které jsou prověřovány za stejných podmínek a okolností, které tu byly, kdyţ k těmto jevům 

mělo dojít. Za tímto účelem se vytváří experimentální dílčí situace. Jako příklad lze uvést 

prověřování tvrzení svědka, který tvrdí, ţe slyšel křik, hluk nebo výstřel z místa činu na 

základě experimentu, kterým lze prokázat pravdivost či nepravdivost tohoto tvrzení. 

V souvislosti s vraţdami se uţívají nejčastěji pokusy, na jejichţ základě dochází k získávání 

důkazů o způsobu spáchání vraţdy, o pouţitých nástrojích nebo o vzniku zanechaných stop na 

místě nálezu nebo na místě činu.
375

 Klíčovou roli však nemá vyšetřovací pokus ani tak při 

vyšetřování vraţd samotných, ale zejména v situacích, kdy nelze určit, zda došlo k vraţdě 

nebo sebevraţdě. Provedení experimentu pak slouţí jako spolehlivá moţnost prověření, zda se 

skutečně mohlo jednat o sebevraţdu, nebo o vraţdu, která byla jen velmi dobře inscenovanou 

sebevraţdou.
376

 

    

Pro vraţdy charakteristickým následným úkonem je také provádění expertiz. Ty jsou 

významné tím, ţe dochází k vyuţití odborných znalostí a specifických metod práce z různých 

odvětví vědy, techniky, umění a řemesel pro účely dokazování v trestním řízení.
377

 Expertizy 

mohou mít podobu odborného vyjádření nebo znaleckého posudku. Vztah mezi nimi je 

popsán v § 105 odst. 1 TŘ. Ten stanoví, ţe k objasnění skutečností důleţitých pro trestní 

řízení třeba odborných znalostí, můţe si orgán činný v trestním řízení vyţádat odborné 

vyjádření. Není li však pro sloţitost posuzované otázky odborné vyjádření dostačující, přibere 

orgán činný v trestním řízení znalce.  

    

Nejvyuţívanější expertizou je expertiza lékařská, kterou provádí lékař ohledáním 

mrtvoly a následně soudní pitvou. Ta je nařízena v souladu s § 115 TŘ vţdy, kdyţ existuje 

důvodné podezření, ţe osoba zemřela násilnou smrtí. Úkolem soudního lékaře provádějícího 

pitvu by mělo být zejména objasnění příčiny smrti, popis všech zranění na těle oběti a jejich 

analýza (určit, které vznikly před smrtí nebo aţ po smrti a zejména to, která zranění byla 

smrtelná), zjištění mechanismu usmrcení a přibliţnou dobu smrti. U nalezených částí těla by 
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pak měl objasnit, jakým způsobem došlo k jejich oddělení od zbytku těla,
378

 nebo zda 

nalezené části lidského těla patří jedné osobě nebo jaké je její pohlaví či věk.
379

 Nakonec je 

třeba také v případech neznámých mrtvol provést jejich identifikaci. Ta můţe proběhnout 

různými způsoby. Ty se odvíjí od stavu, v jakém se mrtvé tělo nachází. Pokud není tělo 

v pokročilém stadiu rozkladu nebo jinak zdevastováno, připadá v úvahu identifikace na 

základě na pitevně pořízené fotodokumentace obličeje i těla oběti. V opačném případě soudní 

lékař provede důkladný popis těla včetně zvláštností, které se na něm nalézají (jizvy, tetování, 

mateřská znaménka atd.), a zajistí oblečení a předměty (prsteny, řetízky atd.) patřící mrtvému. 

Svou významnou roli hraje také popis chrupu mrtvého.
380

 Na základě všech těchto informací 

můţe dojít posléze k identifikaci konkrétní osoby. Dále je třeba při pitvě podle okolností 

případu zajistit otisky prstů a dlaní (nebylo li to dosud učiněno), vzorek krve (za účelem 

zjištění krevní skupiny a přítomnosti alkoholu), vzorky vlasů a chlupů, střely (případně 

úlomky atd.) a obsah ţaludku (v případě otrávení z něj jde zjistit, jakým jedem byla oběť 

usmrcena). U sexuálně motivovaných vraţd je u ţenských obětí také nutné provést výtěr 

pochvy a získat tak vzorek spermatu.
381

 Výstupem soudního lékaře provádějícího pitvu je 

pitevní protokol, který je tvořen dvěma částmi – nálezem a posudkem.
382

 

 

Specifická situace nastává, kdyţ jsou nalezeny kosterní pozůstatky a je nutné prověřit, 

zda nepatří člověku, jenţ se stal obětí trestného činu vraţdy. Jejich identifikací se zabývá 

forenzní antropologie. Forenzní antropologové se však při své činnosti v zásadě neobejdou 

bez součinnosti s dalšími odborníky, mezi jinými také soudními lékaři (např. v otázce 

stanovení příčiny úmrtí).
383

 Při zkoumání kosterních pozůstatků se v první řadě musí nejprve 

určit, zda jde o pozůstatky lidské nebo zvířecí. Pokud se dojde ke zjištění, ţe se skutečně 

jedná o kosti lidské, je nutné zaměřit se na určení pohlaví (např. podle pánve, hrudní kosti 

nebo lebky), věku (nejlépe podle chrupu), stáří kosterního nálezu a někdy (pokud jsou 

nalezeny kosti končetin) také výšku osoby. To, ţe byla osoba zavraţděna, lze odvodit ze stop 
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na kostech svědčících o jejich poranění.
384

 Při nalezení lebky připadá v úvahu její 

komparativní identifikace na základě superprojekce, tedy jejího porovnání s portrétem nebo 

rentgenem pohřešované osoby.
385

  

 

Při vyšetřování vraţdy se také musí vţdy vyšetřit duševní stav obviněného K tomu se 

podle § 116 TŘ přibírá znalec z oboru psychiatrie. Ten má za úkol zjistit duševní stav 

pachatele v době páchání trestného činu, tedy jestli byla u pachatele přítomná duševní 

porucha nebo nemoc či nebyla-li u něj v tu dobu vymizelá ovládací nebo rozpoznávací 

schopnost. Zkoumání duševního stavu obviněného by se měl také zúčastnit znalec z oboru 

psychologie. V případě podezření na spáchání sexuálně motivované vraţdy se přibírá ještě 

znalec z oboru sexuologie.
386

 

 

Jelikoţ expertizy v jednotlivých případech vraţd lze provádět v jakémkoliv oboru, je 

zbytečné se rozepisovat o dalších, jedná se však např. o expertizy z oboru balistiky, 

daktyloskopie, písmoznalectví, mechanoskopie, trasologie, pyrotechniky, chemie apod.
387

   

 

8.10 Zvláštnosti zapojení veřejnosti do vyšetřování a kriminalistické 

prevence 

 

Úloha veřejnosti je při vyšetřování vraţd nezastupitelná. Za prvé totiţ „každá spáchaná 

vražda vyvolává značné znepokojení veřejnosti, narušuje klidný život a pocit občanského 

bezpečí v širším okolí a vzbuzuje značný zájem o to, jaká zaujmou odpovědné státní orgány 

k ochraně společnosti. (…) Úspěšné dopadení vraha a jeho spravedlivé potrestání se setkává 

s příznivou odezvou veřejnosti. Naopak jakýkoliv neúspěch nebo nedostatek trestního stíhání 

vyvolává kritiku činnosti Policie, státního zastupitelství a soudů.“
388

 Reakce veřejnosti tak 

představují jakési pomyslné hodnocení orgánů činných v trestním řízení, které představuje 

právě u vraţd významný aspekt. Za druhé se pak veřejnost můţe sama aktivně podílet na 
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vyšetřování vraţd, zejména poskytováním informací, které mohou mít pro vyšetřování zcela 

zásadní význam. Role veřejnosti můţe pochopitelně spočívat také v součinnosti při prevenci 

vraţd.   

 

Zapojením veřejnosti do vyšetřování trestné činnosti rozumíme spolupráci veřejnosti 

s policií a jinými orgány činnými v trestním řízení při tomto vyšetření. Míra takové 

spolupráce nepochybně závisí na ochotě veřejnosti přispět k objasnění trestné činnosti, která 

je však v případech vraţd velmi vysoká, coţ je dáno vysokou společenskou škodlivostí tohoto 

činu. Stach také uvádí, ţe ochota veřejnosti spolupracovat při vyšetřování je dána důvěrou 

konkrétních jednotlivců v práci Policie ČR.
389

 Nejvíce lze pozorovat tuto ochotu v případech 

vraţd sexuálních a loupeţných, které vyvolávají ve společnosti strach z recidivy pachatele. 

Významně lze pomoci veřejnosti vyuţít zejména při pátrání po neznámém pachateli vraţdy, 

případně pak při pátrání po pohřešované osobě. Cílem zapojení veřejnosti je pak získání 

informací usnadňujících objasnění trestného činu vraţdy, které mohou spočívat např. ve 

zjištění podezřelých osob pohybujících se na místě činu, případně jejich popisu, stejně tak 

jako zjištění totoţnosti nalezené mrtvoly nebo nalezených částí těla. Důleţitost mají také 

informace poskytující přehled o vztazích oběti s jinými osobami (včetně vztahů rodinných) a 

jejím ţivotě. Všechny tyto informace kriminalisté vyuţívají k získávání důkazů a stanovování 

vyšetřovacích verzí. Výzvy k poskytnutí těchto informací mohou být veřejnosti adresovány 

rozhlasovým nebo televizním vysíláním či tiskem. Hrib upozorňuje na velký význam 

sdělovacích prostředků především při pátrání po pohřešovaných osobách, který spatřuje 

v tom, ţe jde o efektivní způsob vyhlašování celostátního pátrání.
390

 

 

Co se týká kriminalistické prevence, ta je v případech vraţd velmi omezená. Těţiště 

prevence zde spočívá zejména v sociálních opatřeních, výchově, léčení, apod.
391

 Porada pak 

v případech vraţd zmiňuje ještě zvýšenou hlídkovou činnost policie v místech moţného 

pohybu dosud neznámého pachatele, u kterého hrozí, ţe bude svůj čin opakovat.
392
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Závěr 

 

Ve své práci jsem si dal za cíl zpracovat komplexně všechny aspekty trestného činu 

vraţdy, a to nejen z hlediska trestněprávního, ale zcela nezbytně jsem se proto musel zaměřit i 

na oblast kriminologie a kriminalistiky. Mým záměrem bylo především popsat fenomén 

trestného činu vraţdy od jeho teoretické podstaty a vymezení, aţ k popisu praxe při 

objasňování a vyšetřování tohoto trestného činu. Vzhledem k tomu, ţe se ve své podstatě 

jedná o velmi obsáhlé téma, snaţil jsem se postupovat tak, abych alespoň u kaţdého tématu 

vystihl základní podstatu nezbytnou pro další pochopení a vzájemné propojení témat 

navzájem. Vybraným tématům jsem se pak věnoval blíţe a pokoušel jsem se akcentovat ta, 

která jsou podle mého úsudku aktuálně nejproblematičtějšími a nejzásadnějšími. I přes snahu 

postihnout všechny otázky týkající se problematiky vraţd a jejich role nejen v systému 

úmyslných usmrcení, ale také trestných činů proti ţivotu i dalších trestných činů napříč 

trestním zákoníkem, je třeba konstatovat, ţe kaţdé téma, kterým jsem se zabýval, by samo o 

sobě mohlo být předmětem vlastní diplomové práce. Platí to zejména pro oblast 

kriminalistickou, která svým praktickým zaměřením a vyuţitelností teoretických poznatků, je 

oblastí, která je v této práci zmíněna opravdu jen velmi obecně. 

 

Práci jsem zahájil pojednáním o historickém vývoji úpravy a trestání vraţd, kterým jsem 

chtěl čtenáře uvést do problematiky a seznámit ho s tím, jak se vnímání vraţd v českých 

dějinách postupně vyvíjelo a jaký mělo vliv na konstituování právní úpravy současné. Čtenář 

si tak můţe udělat představu o postupném odklonu chápání vraţd jako ryze 

soukromoprávního deliktu na počátku středověku aţ k jejich transformaci v nejzávaţnější 

veřejnoprávní delikt. Přes první kodifikace přemyslovských kníţat a rozvoj trestního práva 

v době státu stavovského v 16. století, coţ se odráţelo také na úpravě vraţd, se pak dostáváme 

do oblasti rakouských trestních kodifikací. Zejména pak úprava vraţd v rakouském trestním 

zákonu z roku 1852 znamenala významný posun, jelikoţ zavedla moderní skutkovou podstatu 

vraţdy tak, jak ji známe v podstatě i dnes. Značný prostor je věnován také trestnímu zákonu 

z roku 1950, ale zejména pak trestnímu zákonu z roku 1961, který upravoval trestný čin 

vraţdy aţ do přijetí současné právní úpravy v roce 2009. 

 

V následující kapitole jsem se nejprve zabýval ochranou lidského ţivota a jejím 

zakotvením na ústavní a mezinárodní úpravy, abych následně poloţil otázku, co to vlastně 
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lidský ţivot je. Poté jsem zkoumal otázku začátku a konce lidského ţivota, jejichţ vymezení 

je pro téma trestného činu vraţdy klíčové, jelikoţ zájem na ochraně lidského ţivota je jeho 

objektem. Zároveň nelze usmrtit osobu, která ještě nenabyla ţivota a také osobu, která jiţ 

ţivota pozbyla. 

 

Na úvod trestněprávní části jsem popsal jednotlivé znaky skutkové podstaty trestného 

činu vraţdy a následně jednotlivé odstavce § 140 TZ, kde jsem se věnoval pojmům 

charakterizujícím jednotlivé skutkové podstaty, konkrétně afektu u vraţdy prosté, rozmyslu a 

předchozímu uváţení u vraţdy kvalifikované a jednotlivým kvalifikačním okolnostem u 

vraţdy spáchané za zvlášť přitěţujících okolností. Jednotlivé pojmy z teoretické konstrukce 

jsem pak demonstroval na konkrétních případech z judikatury. Uvaţoval jsem také nad 

vývojovými stadii trestného činu a moţnostmi jejich trestního postihu. Poměrně výrazný 

prostor jsem věnoval komparaci trestného činu vraţdy s jinými trestnými činy, u kterých 

dochází k usmrcení, zejména pak trestnému činu vraţdy podle § 141 TZ, který je svou 

povahou trestnému činu vraţdy nejblíţe a u kterého se mohou vyskytnout někdy potíţe při 

správné trestněprávní kvalifikaci. To ostatně vyplývá i z toho, ţe od nabytí účinnosti trestního 

zákoníku v roce 2010, bylo jako trestný čin zabití kvalifikováno jen velmi malé mnoţství 

případů úmyslných usmrcení v porovnání s trestným činem vraţdy. 

 

Vlastní kapitolu jsem věnoval problematice eutanázie. Ta je diskutována jiţ velmi 

dlouhou dobu, coţ jsem dokreslil i na odborných úvahách v minulosti, které měly vést 

k vlastní trestněprávní úpravě, k čemuţ však nakonec nikdy nedošlo a eutanázie je tak stále 

postihována jako vraţda. Zamýšlel jsem se tak nad ideálním řešením, které by odpovídalo 

povaze tohoto činu, a to s vyuţitím poznatků vyplývajících z právních úprav sousedních států, 

zejména z úpravy polské, kterou v tomto ohledu spatřuji jako nejideálnější, jelikoţ ve 

výjimečných případech usmrcení ze soucitu umoţňuje beztrestnost pachatele takového činu, 

coţ je podle mého rozumným kompromisem mezi trestností eutanázie a její absolutní 

beztrestností. 

 

V kapitole věnované trestání vraţd jsem se zabýval moţnostmi trestání vraţd, včetně 

moţnosti ukládání podmíněného trestu odnětí svobody, coţ mi samo o sobě přijde jako velmi 

zajímavé téma. Prostor jsem rovněţ věnoval problému promlčitelnosti u tohoto trestného 

činu, coţ je podle mého mínění velmi problematickým místem současné právní úpravy. 

Poukázal jsem při tom na právní úpravu rakouskou a německou, které zakotvují výslovnou 
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nepromlčitelnost trestného činu vraţdy, ale také úpravu ruskou, která dává pravomoc 

rozhodnout o promlčení závaţných případů vraţd soudu, který však v případě rozhodnutí o 

nepromlčení nemůţe uloţit trest v maximální moţné výši trestní sazby. Také jsem zmínil 

další diskutovanou otázku, kterou je přípustnost trestu smrti, včetně argumentů pro a proti a 

postojů české společnosti k tomuto trestu. Samotnou kapitolu jsem vyčlenil pro téma 

sankcionování vrahů z řad mládeţe, kde jsem se také zamýšlel nad otázkami přiměřenosti 

sankcí a moţného sníţení věkové hranice trestní odpovědnosti, coţ je v poslední době velmi 

často diskutovanou otázkou. 

 

V kriminologické části jsou vraţdy zařazeny do kontextu násilné kriminality. Nezbytně 

nutné tak bylo definovat pojmy, které jsou pro popis této kriminality, tedy pochopitelně i 

vraţd v kriminologickém pojetí, klíčové. Těmi jsou pojmy násilí, agrese, agresivita. 

Samozřejmě jsem také zařadil násilnou kriminalitu do rámce celkové kriminalistiky a v rámci 

násilné kriminality popsal také význam vraţd. K tomu jsem vyuţil dostupné policejní 

statistiky, abych mohl čtenáři podat relevantní informace o stavu páchaných vraţd v ČR. 

Samostatně se následně věnuji jednotlivým druhům vraţd a jejich kriminologické 

charakteristice, včetně charakteristiky pachatelů a obětí. Na závěr kriminologické části se pak 

vyjadřuji k moţnostem kriminologické prevence vraţd, která je velmi omezená, avšak 

v ţádném případě zcela vyloučená. 

 

Poslední kapitola je věnována kriminalistickým aspektům vraţd, kde jsem chtěl zejména 

popsat metodiku vyšetřování vraţd jako zvláštní část kriminalistiky, která se vyznačuje 

jistými specifiky při vyšetřování vraţd, jeţ jsou typické pouze pro tento typ trestné činnosti. 

Jelikoţ jsem nechtěl opomenout ţádný komponent metodiky vyšetřování vraţd, popsal jsem 

kaţdý jednotlivě s ohledem na rozsah tématu a relevance tak, abych postihl alespoň jejich 

základní rysy. V této části práce jsem se také snaţil o to, abych ukázal kriminalistické 

poznatky, které jsou relevantní i z hlediska trestněprávního. Těmi jsou zejména otázky 

správného postupu orgánů činných v trestním řízení v procesu dokazování, konkrétně pak 

např. zjišťování motivů vraţd, které je důleţité i pro potřeby trestního práva. Snaţil jsem se 

téţ upozornit na vliv kriminologie při vyšetřování vraţd, zejména pak zkoumání osobností 

pachatelů a obětí pro kriminalistické účely, které slouţí kriminalistům při stanovování 

vyšetřovacích verzí. Nakonec je třeba konstatovat, ţe odlišnosti jednotlivých případů vraţd a 

leckdy sloţitá situace projevující se v zajišťování jednotlivých stop a tedy i v procesu 

dokazování, kladou vysoké nároky nejen na vyšetřovatele, ale také na znalce z různých 
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dalších vědních oborů, bez kterých by se v dnešní době jiţ vyšetřování vraţd neobešlo, jelikoţ 

s rozvojem technologií se také mění způsoby, jakými jsou vraţdy páchány, coţ se logicky 

odráţí na zanechávaných stopách. 

 

Myslím, ţe se v práci podařilo dosáhnout cíle, který byl stanoven v úvodu této práce. Tím 

rozhodně nebylo přijít s novými převratnými poznatky, nýbrţ ukázat, ţe vraţdy nelze chápat 

jako izolovaný jev v rámci jednoho vědního oboru. Naopak je třeba je vnímat v širších 

souvislostech jako jev, který si vyţaduje pozorné zkoumání různých oborů, které navzájem 

vyuţívají svých poznatků a pomáhají si tak v řešení otázek, které mají zásadní význam při 

objasňování a postihování jednotlivých případů vraţd. 
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ČR       Česká republika 
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2/1993 Sb. ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb. 

OSN Organizace spojených národů 

Sb. Sbírka zákonů 

Sb. m. s. Sbírka mezinárodních smluv 

Sp. zn. Spisová značka 

SR Slovenská republika 

TŘ Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním 

(trestní řád) 

TZ Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník 

ZSVM Zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeţe za 
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změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech 

mládeţe) 

ZTOPO Zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti 

právnických osob a řízení proti nim 
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protokolu k Mezinárodnímu paktu o občanských a politických právech týkající se 

zrušení trestu smrti 

 Sdělení ministerstva zahraničních věcí č. 114/2004 Sb. m. s., o Protokolu č. 13 

k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod týkající se zrušení trestu smrti 

za všech okolností 

 Strafgesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. November 1998 (BGBl. 

I S. 3322) 

 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, Dz.U. 1997 nr 88 poz. 553 

https://cvvm.soc.cas.cz/media/com_form2content/documents/c2/a4358/f9/ob170612.pdf
https://cvvm.soc.cas.cz/media/com_form2content/documents/c2/a4358/f9/ob170612.pdf
https://www.epravo.cz/top/clanky/eutanazie-v-pravnim-radu-cr-28721.html
https://www.epravo.cz/top/clanky/eutanazie-v-pravnim-radu-cr-28721.html
http://kriminalistika.eu/trestmrti/trestsmrti.html
https://www.pravniprostor.cz/clanky/trestni-pravo/vsichni-mame-deti-aneb-zamysleni-nad-trestanim-mladistvych
https://www.pravniprostor.cz/clanky/trestni-pravo/vsichni-mame-deti-aneb-zamysleni-nad-trestanim-mladistvych
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 Vyhláška ministra zahraničních věcí č. 120/1976 Sb., o Mezinárodním paktu o 

občanských a politických právech a Mezinárodním paktu o hospodářských, sociálních 

a kulturních právech 

 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

 Zákon č. 117/1852 ř. z., trestní zákon o zločinech, přečinech a přestupcích 

 Zákon č. 86/1950 Sb., trestní zákon 

 Zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon 

 Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník 

 Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád) 

 Zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeţe za protiprávní činy a o soudnictví ve 

věcech mládeţe a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeţe) 

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

 Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve 

školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o 

změně dalších zákonů 

 Zákon č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o 

změně některých zákonů (transplantační zákon) 

 Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních sluţbách a podmínkách jejich poskytování 

(zákon o zdravotních sluţbách) 

 Zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních 

 Zákon č. 300/2005 Z. z., trestný zákon 

 Zákon Ruské federace č. 64-FZ ze dne 13. 6. 1996, Ugolovnyj kodeks Rossijskoj 

Federacii 

 

5) Seznam použité judikatury 

 

 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČSSR, sp. zn. 9 Tz 38/64 

 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 26. 4. 2016, sp. zn. 7 Tdo 420/2016 

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

publikované ve sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek 1-2/1993 jako R 1/1993 tr. 

 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČSSR ze dne 15. 9. 1983, sp. zn. Tov  13/83, 

publikované ve sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek 4/1987 jako R 4/1987 tr. 
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 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČSSR ze dne 5. 9. 1974, sp. zn. Tsf 3/74, publikované 

ve sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek 10/1974 jako R 43/1974 

 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČSSR ze dne 15. 9. 1983, sp. zn. Tov  13/83, 

publikované ve sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek 4/1987 jako R 4/1987 tr. 

 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 4. 6. 2008, sp. zn. 8 Tdo 118/2008 

 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČSSR ze dne 10. 12. 1968, sp. zn. 6 Tz 99/68, 

publikované ve sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek 6/1969 jako R 20/1968 tr. 

 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČSSR ze dne 28. 4. 1987, sp. zn. 5 Tz 2/87, 

publikované ve sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek 1/1988 jako R 7/1988 tr. 

 Rozhodnutí Vrchního soudu v Praze ze dne 17. 7. 1996, sp. zn. 8 To 25/96, 

publikované ve sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek 1/1998 jako R 6/1998 tr. 

 Rozhodnutí Nejvyššího soudu SR ze dne 29. 10. 2014, sp. zn. 1 To 9/2014 

 Rozhodnutí Nejvyššího soudu SR ze dne 10. 7. 1990, sp. zn. 3 To 20/90, publikované 

ve sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek 1/1991 jako R 12/1991 tr. 

 Rozsudek Krajského soudu v Plzni ze dne 2. 9. 1999, sp. zn. 3 T 9/99 

 Rozsudek Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 23. 2. 2009, sp. zn. 3 To 

50/2009 

 Rozsudek Nejvyššího soudu ČSSR ze dne 10. 12. 1968, sp. zn. 8 Tz 122/68, 

publikovaný ve sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek 6/1969 jako R 19/1969 tr. 

 Rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 10․ 7. 2012, sp. zn. 7 To 51/2012 

 Rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 6. 6. 1995, sp. zn. 7 To 42/95 

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

publikovaný ve sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek 8/2006 jako R 43/2006 tr. 

 Stanovisko Nejvyššího soudu ČSSR ze dne 31. 10. 1985, sp. zn. Tpjf 24/85, 

publikované ve sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek 4-5/1986 jako R 16/1986 tr. 

 Stanovisko Nejvyššího soudu ČSSR ze dne 16. 6. 1976, sp. zn. Tpjf 30/76, 

publikované ve sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek 8/1976 jako R 41/1976 tr. 

 Stanovisko Nejvyššího soudu ČR ze dne 11. 11. 2015, sp. zn. Tpjn 304/2014, 

publikované ve sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek 10/2015 jako R 51/2015 tr. 

 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 7. 12. 1999, sp. zn. 7 Tz 179/99 

 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 26. 8. 2015, sp. zn. 8 Tdo 715/2015 

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

publikované ve sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek 7/2013 jako R 49/2013 tr. 



142 

 

 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 4. 11. 2009, sp. zn. 3 Tdo 692/2009 

 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 5. 11. 2008, sp. zn. 7 Tdo 1368/2008, 

publikované ve sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek 9/2009 jako R 54/2009 tr. 

 Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 4. 6. 1997, sp. zn. 3 To 41/97, publikované 

ve sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek 8/1998 jako R 46/1998 tr. 

 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 30. 6. 2010, sp. zn. 8 Tdo 614/2010 

 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 8. 5. 1991, sp. zn. 3 To 19/91, publikované ve 

sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek 4-5/1992 jako R 27/1991 

 Usnesení Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 7 Tdo 769/2017 ze dne 28. 6. 2017 

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

 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 30. 6. 2014, sp. zn. 4 Tdo 795/2014 

 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 11. 4. 2012, sp. zn. 5 Tdo 4/2012 

 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 29. 12. 2014, sp. zn. 4 Tdo 1573/2014 

 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 11. 1. 2017, sp. zn. 4 Tdo 1743/2016 

 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 29. 11. 2011, sp. zn. 7 Tdo 1418/2011 

 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 30. 10. 2013, sp. zn. 3 Tdo 825/2013 

 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 17. 5. 2006, sp. zn. 3 Tdo 553/2006 

 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 25. 1. 2017, sp. zn. 7 Tdo 1655/2016 

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

 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 11․ 2. 2015, sp. zn. 3 Tdo 107/2015 

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

publikované ve sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek 1/2012 jako R 5/2012 tr. 

 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 13.10.2009, sp. zn. 3 Tdo 439/2009 

 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 30. 6. 2014, sp. zn. 4 Tdo 795/2014 

 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 11. 4. 2012, sp. zn. 5 Tdo 4/2012 

 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 11. 1. 2017, sp. zn. 4 Tdo 1743/2016 

 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 12. 5. 2016, sp. zn. 4 Tdo 547/2016 

 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 30. 8. 2017, sp. zn. 7 Tdo 992/2017 

 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 4. 11. 2009, sp. zn. 3 Tdo 692/2009, 

publikované ve sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek 2/2011 jako R 8/2011 tr. 

 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 6. 6. 2007, sp. zn. 8 Tdo 624/2007, 

publikované ve sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek 7/2008 jako R 37/2008 tr. 
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 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 5. 11. 2008, sp. zn. 7 Tdo 1368/2008, 

publikované ve sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek 9/2009 jako R 54/2009 tr. 

 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 30. 6. 2010, sp. zn. 8 Tdo 614/2010 

 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 8. 5. 1991, sp. zn. 3 To 19/91, publikované ve 

sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek 4-5/1992 jako R 27/1991. 

 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 28. 6. 2017, sp. zn. 7 Tdo 769/2017 

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

 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 30. 10. 2013, sp. zn. 3 Tdo 825/2013 
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 Usnesení Ústavního soudu ČR ze dne 30. 8. 2016, sp. zn. IV. ÚS 1748/16 
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Trestný čin vraždy podle § 140 trestního zákoníku: trestněprávní, 

kriminologické a kriminalistické aspekty 

Abstrakt 

 

Tato diplomová práce má čtenáři poskytnout komplexní náhled na fenomén trestného 

činu vraţdy nejen z hlediska trestněprávního, ale také z hlediska kriminologického a 

kriminalistického.  

 

Před samotným rozborem aktuálních otázek je nejprve popsána historie právní úpravy 

vraţd na území dnešní ČR, jelikoţ nástin vývoje a přístupu k trestání vraţd v historii slouţí 

k lepšímu porozumění podoby současné úpravy a jejího smyslu. Následně je popsán pojem 

lidský ţivot, u kterého je důleţité vymezit jeho začátek a konec, protoţe jak je zdůrazněno, 

jedná se o objekt trestného činu vraţdy a zároveň nejvýznamnější trestním zákoníkem 

chráněný zájem.  

  

Poté je jiţ prostor věnován otázce trestného činu vraţdy z pohledu trestního práva, 

zejména jeho vymezením v rámci systému úmyslných usmrcení, která jsou obsaţena 

v současném trestním zákoníku. Na začátek jsou rozebrány znaky skutkové podstaty trestného 

činu vraţdy, které tento trestný čin charakterizují a typizují. Poté je jiţ prostor dán rozboru 

jednotlivých druhů vraţd a jejich znaků vymezených v § 140 trestního zákoníku. Následně 

jsou popsána vývojová stadia trestného činu vraţdy a moţnosti jejich trestněprávní 

kvalifikace. Stručně je také popsána otázka eutanázie, která je v současnosti postihována jako 

trestný čin vraţdy, a lze uvaţovat nad její moţnou právní úpravou, která by lépe odpovídala 

charakteru tohoto jednání.   

 

Vlastní kapitola je věnována trestání vraţd. Zde jsou nastoleny nejen otázky současných 

přípustných moţností potrestání pachatelů vraţd, ale také trestem smrti, který byl ještě 

v nedávné době standartním trestem pro pachatele vraţd. Trestněprávní část práce je 

zakončena rozborem sankcionování vraţd páchaných mládeţí, kde dochází díky existenci 

zvláštní úpravy ke značným odlišnostem oproti trestání dospělých pachatelů. 
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Poté je jiţ pozornost věnována kriminologickým aspektům vraţd. Nejprve je zde 

objasněn samotný pojem kriminologie a předmět jejího zkoumání. Následně je jiţ 

kriminologicky vymezen pojem vraţdy jako součásti násilné kriminality a definice a podstata 

násilné kriminality, pojmy ji charakterizující, a její zařazení do kontextu celkové kriminality, 

k čemuţ je vyuţito také aktuálních policejních statistik. Navazuje samotná charakteristika 

jednotlivých zkoumaných druhů vraţd jako případů sociálněpatologických jevů, analýzou 

pachatelů a obětí vraţd, včetně rozboru moţností prevence vraţd.  

 

Poslední kapitola je věnována kriminalistickým aspektům vraţd. Vymezen je zde pojem 

metodiky vyšetřování vraţd jako součásti zvláštní části kriminalistiky. Vzhledem k pojetí 

práce jsou zde stručně popsány všechny komponenty metodiky vyšetřování vraţd a jejich 

význam. S ohledem na rozsah práce jsou u kaţdého komponentu zmíněny pouze ty 

nejdůleţitější okolnosti, se kterými se kriminalisté v průběhu vyšetřování vraţd setkávají. 

 

Klíčová slova: vraţda, úmyslné usmrcení, lidský ţivot, násilná kriminalita, metodika 

vyšetřování vraţd 
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Crime of murder under section 140 of the criminal code: criminal law, 

criminological and criminalistic aspects 

Abstract 

 

This thesis is intended to provide the reader with a comprehensive overview of the crime 

phenomenon of murder not only from a criminal law point of view, but also from a 

criminological and criminalistic point of view. 

 

Before the analysis of the actual questions is first described the history of the legal 

regulation of murders in the territory of nowadays Czech Republic, as the outline of the 

development and approach to punishment of murders in history serves to better understand 

the form of the present arrangement and its meaning. Subsequently, the term human life is 

described, in which it is important to define its beginning and end, as it is highlighted that it is 

the object of the murder crime and the most important criminal code protected by the interest. 

 

After that, the issue of the crime of murder from the point of view of criminal law is 

already addressed, especially by its inclusion within the system of intentional killing, which is 

contained in the current Criminal Code. At the beginning, the elements of a crime of murder 

are characterized and typified. Then the space is given to analysis the types of murders and 

their features as they are defined in § 140 of the Criminal Code. The development stages of 

the crime of murder and the possibilities of their criminal law are described too. The question 

of euthanasia, which is currently criminalized as a crime of murder, is also briefly described 

and contains a consideration of possible legal arrangement that can better reflects the nature 

of this act. 

 

The own chapter is dedicated to theme of punishing murders. Here are raised not only the 

questions of the current permissible possibilities of punishing murderers, but also the death 

penalty, which has been a standard punishment for murderers. The criminal law part of the 

thesis ends with the analysis of the sanctioning of murders committed by young people, 

which, due to the existence of a special regulation, leads to considerable differences compared 

to punishment of adult offenders. 
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Then, the criminological aspects of homicide are already addressed. First, there is 

clarified the concept of criminology and the subject of its investigation. Subsequently, the 

concept of murder is already criminologically defined as part of violent crime and the 

definition and essence of violent crimes, the terms characterizing it, and its inclusion in the 

context of overall criminality, which also uses current police statistics. It follows the very 

characteristic of the various types of murders investigated as cases of sociopathological 

phenomena, the analysis of offenders and victims of murders, including the analysis of the 

possibilities of prevention of murders. 

 

The last chapter deals with the criminalistic aspects of murders. There is the description 

of a murder investigation methodology as part of a particular part of the criminalistics. Due to 

the concept of the work, all components of the murder investigation methodology and their 

particularities are briefly described here. As far as the scope of the work is concerned, only 

the most important circumstances, which are encountered by the investigators during the  

investigation of murders, are mentioned for each component. 

 

Key words: murder, intentional killing, human life, violent crime, methodology of 

investigation of murders 

 

 

 
 


