
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 vraždy nejen z hlediska trestněprávního, ale také z hlediska kriminologického a 

kriminalistického.  

 

Před samotným rozborem aktuálních otázek je nejprve popsána historie právní úpravy 

vražd na území dnešní ČR, jelikož nástin vývoje a přístupu k trestání vražd v historii slouží 

k lepšímu porozumění podoby současné úpravy a jejího smyslu. Následně je popsán pojem 

lidský život, u kterého je důležité vymezit jeho začátek a konec, protože jak je zdůrazněno, 

jedná se o objekt trestného činu vraždy a zároveň nejvýznamnější trestním zákoníkem 

chráněný zájem.  

  

Poté je již prostor věnován otázce trestného činu vraždy z pohledu trestního práva, 

zejména jeho vymezením v rámci systému úmyslných usmrcení, která jsou obsažena 

v současném trestním zákoníku. Na začátek jsou rozebrány znaky skutkové podstaty trestného 

činu vraždy, které tento trestný čin charakterizují a typizují. Poté je již prostor dán rozboru 

jednotlivých druhů vražd a jejich znaků vymezených v § 140 trestního zákoníku. Následně 

jsou popsána vývojová stadia trestného činu vraždy a možnosti jejich trestněprávní 

kvalifikace. Stručně je také popsána otázka eutanázie, která je v současnosti postihována jako 

trestný čin vraždy, a lze uvažovat nad její možnou právní úpravou, která by lépe odpovídala 

charakteru tohoto jednání.   

 

Vlastní kapitola je věnována trestání vražd. Zde jsou nastoleny nejen otázky současných 

přípustných možností potrestání pachatelů vražd, ale také trestem smrti, který byl ještě 

v nedávné době standartním trestem pro pachatele vražd. Trestněprávní část práce je 

zakončena rozborem sankcionování vražd páchaných mládeží, kde dochází díky existenci 

zvláštní úpravy ke značným odlišnostem oproti trestání dospělých pachatelů. 

 



Poté je již pozornost věnována kriminologickým aspektům vražd. Nejprve je zde 

objasněn samotný pojem kriminologie a předmět jejího zkoumání. Následně je již 

kriminologicky vymezen pojem vraždy jako součásti násilné kriminality a definice a podstata 

násilné kriminality, pojmy ji charakterizující, a její zařazení do kontextu celkové kriminality, 

k čemuž je využito také aktuálních policejních statistik. Navazuje samotná charakteristika 

jednotlivých zkoumaných druhů vražd jako případů sociálněpatologických jevů, analýzou 

pachatelů a obětí vražd, včetně rozboru možností prevence vražd.  

 

Poslední kapitola je věnována kriminalistickým aspektům vražd. Vymezen je zde pojem 

metodiky vyšetřování vražd jako součásti zvláštní části kriminalistiky. Vzhledem k pojetí 

práce jsou zde stručně popsány všechny komponenty metodiky vyšetřování vražd a jejich 

význam. S ohledem na rozsah práce jsou u každého komponentu zmíněny pouze ty 

nejdůležitější okolnosti, se kterými se kriminalisté v průběhu vyšetřování vražd setkávají. 
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