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20. maturitní otázka (B) 
 

 

20) Trestní právo – obsah, druhy, prameny, podmínky trestní odpovědnosti, trestní odpovědnost 

v závislosti na věku pachatele, okolnosti vylučující trestnost, orgány činné v trestním řízení 

 

 

Trestní právo 
 

• řeší nejzávažnější provinění proti spol. a jednotlivcům 

• určuje, která protiprávní jednání lze označit za trestní činy (trest=sankce) 

 

Dělíme na: 

A) trestní právo hmotné (materiální) 

• určuje jaké jednání je za jakých podmínek trestné 

• vymezuje co jsou trestné činy a jaké jsou za ně tresty – hlavní pramen trestní zákon (č. 140/1961 

Sb.) 

B) trestní právo procesní 

• reguluje postup při zjišťování trestních činů a jejich pachatelů 

• hlavní pramen trestní řád (č. 141/1961 Sb.) 

 

Pachatelem trestného činu je: 

• pouze fyzická osoba 

• nebo skupina fyzických osob (spolupachatelé) 

• trestán je i návodce, pomocník, organizátor trestné činnosti 

 

Za trestný považuje náš zákon i: 

• nedokončený trestný čin (pokus) 

• přípravu trestného činu 
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Podmínky trestní odpovědnosti 
 

• pachatel musí splňovat podmínky trestní odpovědnosti 

    

a) Naplnění skutkové podstaty (jednání musí odpovídat určitému trestnému činu=obecný 

popis trestného činu) 

• máme jich kolem 200, uspořádaných do 12 hlav 

 

 1)   Trestné činy proti republice (vyzvědačství, hanobení republiky, ohrožení státního tajemství…) 

2) Trestné činy hospodářské (padělání peněz, daňové  úniky,…) 

3) Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných (útok na veřejného činitele, křivá výpověď,              

zneužívání pravomocí…) 

4) Trestné činy obecně nebezpečné (obecné ohrožení, nedovolené ozbrojování…) 

5) Trestné činy hrubě narušující občanské soužití (pomluva, neposkytnutí pomoci, výtržnictví, 

šíření poplašné zprávy…) 

6) Trestné činy proti rodině a mládeži (bigamie, opuštění dítěte, ohrožení mravní výchovy, 

zanedbání povinné výživy…) 

7) Trestné činy proti životu a zdraví (vražda, ublížení na zdraví, rvačka…) 

8) Trestné činy proti svobodě a lidské důstojnosti (útisk, znásilnění, loupež, vydírání, omezování 

osobní svobody…) 

9) Trestné činy proti majetku (krádež, zpronevěra, podvod, lichva, neoprávněné užívání cizí 

věci…) 

10) Trestné činy proti lidskosti (podpora a propagace hnutí směřujících k potlačení práv, 

genocida…) 

11) Trestné činy proti brannosti a proti civilní službě  

12) Trestné činy vojenské (neuposlechnutí rozkazu, zběhnutí…)  

 

b) zavinění 
• Vnitřní duševní stav pachatele k jeho jednání 

Dvě formy: 

a) úmysl (chtěl porušit zákonem chráněný zájem – „vůle k trestné činnosti“) 

b) nedbalost  

• vědomá ( věděl, že může porušit či ohrozit zákonem chráněný zájem, ale spoléhal se na to, že k 

tomu nedojde) 

• nevědomá  (nevěděl to, přestože to vědět měl a mohl) 
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Za určitých okolností není osoba brána k trestní odpovědnosti 

Kdy tomu tak je? 

 

• Když jedná v nutné obraně, nebo v krajní nouzi  
 

c) věk 

d) příčetnost a společenská nebezpečnost jednání 
 

 

Tresty a jejich druhy 
 

Trest – sankce za spáchání trestného činu 

10 druhů trestů: 

• nejvyšší – odnětí svobody (dle závažnosti) 

• vyjímečný - 15-25 let, u nejtěžších provinění - doživotí 

 

1. Obecně prospěšné práce (50-400 hod) 

2. Ztráta čestných titulů a vyznamenání 

3. Ztráta vojenské hodnosti 

4. Zákaz činnosti (např. řízení auta), na 1-10 let 

5. Propadnutí majetku 

6. Peněžitý trest (2000,- Kč – 5 mil.) 

7. Propadnutí věci 

8. Zákaz pobytu – 1-5 let 

9. Vyhoštění z území ČR (pro cizince) – 1-10 let 

 

Výkon trestu  

• podmíněně na zkušební dobu (max 5 let) 

a) S dohledem (u odnětí nepřevyšujícího 3 roky) 

b) Bez dohledu (u odnětí svobody nepřevyšující 2 roky) 

• bez odkladu – nepodmíněně 

• Výše trestu má vždy rozpětí, např.1-5 let 

• Rozhodují – polehčující okolnosti, přitěžující (recidiva…) 
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Základní typy věznic 

a) S dohledem 

b) S dozorem 

c) S ochranou 

d) Se zvýšenou ostrahou 

 

Ochranná opatření 

a) Ochranné léčení 

b) Ochranná výchova – jen mladistvým 

c) Zabrání věci 

 

Trestní řízení (právo procesní) 
 

• Je to postup orgánů činných v trestním řízení 

• Cílem je objasnit trestný čin, předcházet trestné činnosti, vychovávat 

 

Hlavní zásady trestního řízení (procesu): 

 

1. pečlivě objasnit okolnosti, které svědčí ve prospěch i neprospěch 

2. Obviněný není povinen při výslechu vypovídat (nesmí být donucen) 

3. Obviněný musí být poučen o právech,  má právo na obhájce 

4. Nikdo nesmí být stíhán z jiných důvodů, než které poskytuje zákon 

5. Osobu lze postavit před soud jen na základě obžaloby podané státním zástupcem 

6. Jednání před soudem je ústní a veřejné (pokud není zákonný důvod vyloučení) 

7. Dokud není vyslovená vina, dívá se na osobu jako na nevinnou 

8. Státní zástupce je povinen stíhat všechny trestné činy o nichž se dozví 

9. Státní zástupce je povinen dokazovat vinu 

 

 

Orgány činné v trestním řízení 

 
• Policie (vyšetřuje, zajišťuje pachatele, objasňuje okolnosti) 

• Státní zastupitelství (zastupuje stát, podává obžalobu, vykonává dozor nad vyšetřováním, 

vyšetřuje policisty – okresní, krajské, vrchní, nejvyšší) 
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• Soud ( rozhoduje na základě obžaloby, tvoří ho tříčlenný senát nebo samosoudce – okresní, 

krajské, vrchní, nejvyšší) 

 

Subjekty trestního řízení 

• Orgány trestního řízení 

• Obviněný 

• Obhájce 

• Poškozený 

• Zúčastněná osoba (osoba, které má být věc zabrána, nebo byla věc zabrána) 

• Další osoby (svědci, znalci, tlumočník, orgán péče o dítě) 

 

Osoba proti níž se vede trestní řízení 

a) Podezřelý  

b) Obviněný (bylo mu sděleno obvinění) 

c) Obžalovaný (po nařízení líčení se obviněný označuje jako obžalovaný) 

d) Odsouzený (byl už vydán rozsudek, který již nabyl právní moci) 

 

Právo obviněného na obhajobu 

Zahrnuje: 

a) Právo hájit se sám 

b) Být poučen o svých právech 

c) Mít obhájce 

 

Průběh vyšetřování 
 

• na základě návrhu státního zástupce – vazba  (bylo mu sděleno obvinění, obava, že uprchne, bude 

se skrývat, bude působit na svědky, bude dál páchat trestní činnost) – max. 4 roky u trestů nad 8 

let, jinak 3 roky 

• o návrhu rozhoduje – soud 

• právo požádat o propuštění z vazby (na záruku důvěryhodné osoby či sdružení, kauce) – není 

povinnost vyhovět 

Dokazování 

Např.: 

a) Výpověď obviněného 

b) Výpověď svědka 

c) Znalecký posudek 
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d) Věcné a listinné důkazy 

e) Ohledání osoby a věci 

 

• Trestné činy se projednávají na základě obžaloby v tzv. hlavním líčení před soudem 

• obžalovaný, obhájce, státní zástupce, soudce 

 

Průběh trestního řízení 

a) Přípravné řízení (zda má být podána obžaloba, zjistit všechny okolnosti, odhalit příčiny trestné 

činnosti) 

b) Předběžné projednání obžaloby (zda obžaloba poskytuje spolehlivý podklad pro další řízení) 

c) Hlavní líčení 

• Počátek líčení 

• Dokazování 

• Závěr líčení 

• Rozhodnutí soudu 

d) Odvolací řízení 

 

• Po vynesení rozsudku je možné podat opravný prostředek=odvolání 

• Odvolat se může státní zástupce (v prospěch i neprospěch obžalovaného) 

• Obžalovaný či obhájce (jen ve prospěch), může i manželka, rodiče, děti, pokud rozsudek 

nenabyl právní moci 

• O vynesených trestech se vede trestní rejstřík 

• Soud rozhoduje o zahlazení (zůstávají v evidenci, neobjevují se ve výpisech) 

 

 

Trestní odpovědnost mladistvých 
 

• Mladší 15 let není trestně odpovědný 

• Trest – ústavní výchova, ochranná výchova 

 

• Ve věku 15 – 18 let – trestně odpovědný 

• Trestný čin spáchaný mladistvým = provinění 

• Tresty se snižují na polovinu – nesmí přesáhnout 5 let, dolní hranice je 1 rok 

• Výjimečný trest – 5-10 let 


