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Katedra trestního práva 

 

Klauzurní práce č. 2 (135) konaná dne 12. června 2020 

 

Jeníček a Mařenka 

 

Jan žil v Praze 2 s družkou Marií, která s ním otěhotněla. Jelikož oba byli nezaměstnaní a 

pobírali jen sociální dávky, Jan jí několik týdnů před plánovaným porodem přesvědčoval, aby 

se „toho“ sama zbavila a zabila další hladový krk, než se narodí. Když Marie ucítila první 

porodní bolesti, použila pletací jehlice a zanedlouho poté díky tomu porodila již mrtvé dítě. 

Při zákroku si natolik poranila slezinu, že se v nemocnici musela podrobit operaci, při které jí 

byla slezina vyoperována. 

 

Otázky 

1. Jak trestněprávně posoudíme jednání Marie? Odůvodněte. 

2. Jak trestněprávně posoudíme jednání Jana? Odůvodněte.  

3. Po zahájení trestního stíhání se choval Jan k policejnímu orgánu (Služba kriminální 

policie a vyšetřování, Policie České republiky – Obvodní ředitelství policie Praha II) urážlivě, 

proto mu byla policejním orgánem uložena pořádková pokuta ve výši 50.000,- Kč. Proti 

rozhodnutí podal Jan včas opravný prostředek. Který orgán bude věcně a místně příslušný k 

rozhodování o opravném prostředku? Odůvodněte. 

4. Jak by se změnilo trestněprávní posouzení jednání Jana, kdyby Marii nabádal, aby dítě 

porodila a po porodu ho utopila ve Vltavě. Marie se však zachovala, jak je uvedeno výše v 

zadání. Odůvodněte. 

5. V trestním řízení proti Janovi rozhodl soud odsuzujícím rozsudkem, který byl Janovi  

doručen dne 4. dubna 2019 (čtvrtek), jeho obhájci dne 5. dubna 2019 (pátek), Marie se o 

rozsudku dozvěděla dne 15. dubna (pondělí) a tentýž den proti rozsudku podala odvolání jen 

Marie. V odvolání namítala, že si Jan nezaslouží tak přísný trest, čemuž by bylo lze dát za 

pravdu, protože uložený trest byl nepřiměřeně přísný. Jak odvolací soud rozhodne? 

Odůvodněte. 

6. Jan byl v dalším trestním řízení uznán vinným z trestného činu podvodu podle § 209 

odst. 1, odst. 4 písm. a) tr. zák. spáchaného ve prospěch organizované zločinecké skupiny. 

Tohoto činu se měl dopustit před vyhlášením rozsudku za čin uvedený v zadání. Jak se 
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označuje trest, který Janovi bude ukládán? V jakém rozmezí lze Janovi uložit nepodmíněný 

trest odnětí svobody? Odůvodněte. 

7. Proti rozsudku podal Jan včas odvolání do výroku o vině i do výroku o trestu. Ještě než 

stihl odvolací soud rozhodnout, Jan zemřel. Jak odvolací soud rozhodne? Odůvodněte. 

 

Poznámka 

1. U všech závěrů obsažených v odpovědích týkajících se subsumpce případu pod zákonné 

ustanovení musí být ustanovení přesně citováno (nejen jeho název, ale i číslo paragrafu, 

odstavce, písmeno, alinea). 

2. Při subsumpci musí být provedena konfrontace požadavků obsažených v zákonném 

ustanovení se skutkovým zjištěním (podobně jako to činí soud ve výroku rozsudku). 

3. Závěry obsažené v odpovědích musí být náležitě odůvodněny (např. třeba uvést, proč třeba 

určité jednání posuzovat jako účastenství ve formě návodu, a nikoli jako spolupachatelství). 

 

 


