
Část 1 - Obecná část 

Hlava první: Obecné výklady o trestním právu hmotném 
1. kapitola - Pojem a úloha trestního práva hmotného 
2. kapitola - Základní zásady trestního práva hmotného 
3. kapitola - Ústavní základy trestního práva hmotného 

3.1 Ústava České republiky - základ právního řádu České republiky . . . 
3.2 Listina základních práv a svobod - součást ústavního pořádku 

České republiky 
3.3 Ustanovení Listiny základních práv a svobod limitující 

trestněprávní normotvorbu 
3.4 Mezinárodní smlouvy a jejich postavení v právním řádu 

České republiky 
3.5 Vliv mezinárodních smluv na trestněprávní normotvorbu 
3.6 Adaptace vybraných mezinárodních smluv do pramenů 

trestního práva hmotného ČR 

4. kapitola - Místo trestního práva hmotného v právním řádu 
České republiky, trestní právo a související 
vědní obory 

4.1 Místo trestního práva hmotného v právním řádu 
České republiky 

4.2 Trestní právo a související vědní obory 

5. kapitola - Trestní právo hmotné v evropském právu 
5.1 Vymezení základní terminologie 
5.2 Vývoj justiční spolupráce v trestních věcech 
5.3 Základní právní kontury 
5.4 Úprava v sekundárním právu EU 
5.5 Současná úprava v Lisabonské smlouvě , 

5.5.1 Základní pravidla spolupráce 
5.5.2 Legislativní změny 

5.6 Závěrečné poznámky 



6. kapitola - Věda trestního práva hmotného 
6.1 Úvod 
6.2 Věda (pojem, systém) 
6.3 Právní věda (předmět, systém) 
6.4 Věda trestního práva hmotného (pojem, předmět) 

7. kapitola - Prameny trestního práva hmotného, systematika 
trestního zákoníku a jeho struktura 

7.1 Prameny trestního práva hmotného 
7.2 Systematika trestního zákoníku 
7.3 Struktura trestního zákoníku 

8. kapitola - Působnost trestních zákonů 
8.1 Pojem působnost 
8.2 Časová působnost 
8.3 Místní působnost 
8.4 Věcná působnost 
8.5 Osobní působnost 

9. kapitola - Výklad trestních zákonů a analogie 
9.1 Účel výkladu trestních zákonů 
9.2 Jednotlivé druhy výkladu trestních zákonů 

9.2.1 Výklad podle toho, kdo zákon vykládá 
(dle subjektu, autora výkladu) 

9.2.2 Výklad podle závaznosti 
9.2.3 Výklad podle metod a prostředků 
9.2.4 Výklad podle poměru výkladu k doslovnému 

znění zákona 
9.3 Analogie (obdoba) 

Hlava druhá: Trestní odpovědnost 
1. kapitola - Pojem trestného činu a jeho znaky 

1.1 Poj em trestného činu 
1.2 Znaky trestného činu 
1.3 Pojetí trestného činu 
1.4 Společenská škodlivost 

2. kapitola - Třídění trestných činů 
2.1 Třídění trestných činů 
2.2 Trestný čin (provinění) a přestupek 



3. kapitola - Doba a místo trestného činu, pokračování v trestném 
činu, trestné činy hromadné a trestné činy trvající 

Hlava třetí: Pachatel trestného činu 

Hlava čtvrtá: Skutková podstata trestného činu 
1. kapitola - Pojem, význam a znaky skutkové 

podstaty trestného činu 
1.1 Pojem skutkové podstaty trestného činu 
1.2 Znaky skutkové podstaty trestného činu 

1.2.1 Znaky charakterizující objekt trestného činu 
(předmět ochrany) 

1.2.2 Znaky charakterizující objektivní stránku trestného činu . . 
1.2.3 Znaky charakterizující subjekt trestného činu 
1.2.4 Znaky charakterizující subjektivní stránku trestného činu . 

2. kapitola - Třídění skutkových podstat trestných činů 
3. kapitola - Znaky charakterizující objekt skutkové podstaty 

trestného činu 
3.1 Poj em obj ektu trestného činu 
3.2 Třídění objektů trestných činů 

4. kapitola - Znaky charakterizující objektivní stránku skutkové 
podstaty trestného činu 

4.1 Obligatórni znaky charakterizující objektivní stránku 
skutkové podstaty trestného činu 

4.2 Fakultativní znaky charakterizující objektivní stránku 
skutkové podstaty trestného činu 

5. kapitola - Znaky charakterizující subjekt skutkové podstaty 
trestného činu 

6. kapitola - Znaky charakterizující subjektivní stránku 
skutkové podstaty trestného činu 

6.1 Obligatórni znaky charakterizující subjektivní stránku 
skutkové podstaty trestného činu - zavinění 

6.2 Konstrukce skutkových podstat podle zavinění 
6.3 Fakultativní znaky charakterizující subjektivní stránku 

skutkové podstaty trestného činu 



Hlava pátá: Okolnosti vylučující protiprávnost 
1. kapitola - Obecné výklady 
2. kapitola - Krajní nouze 
3. kapitola - Nutná obrana 
4. kapitola - Svolení poškozeného 
5. kapitola - Přípustné riziko 
6. kapitola - Oprávněné použití zbraně 
7. kapitola - Další okolnosti vylučující protiprávnost 

7.1 Výkon povolání a jiné dovolené činnosti 
7.2 Lékařský zákrok 
7.3 Výkon práv a plnění povinností 
7.4 Beztrestnost agenta 
7.5 Plnění závazného rozkazu 
7.6 Riziko ve sportu 

Hlava šestá: Vývojová stadia trestné činnosti 
1. kapitola - Obecné výklady 
2. kapitola - Příprava 

2.1 Poj em přípravy 
2.2 Formy přípravy 
2.3 Znaky přípravy 
2.4 Zánik trestní odpovědnosti za přípravu 
2.5 Ukládání trestu za přípravu 

3. kapitola - Pokus 
3.1 Pojem pokusu 
3.2 Znaky pokusu 
3.3 Druhy pokusu 
3.4 Zánik trestní odpovědnosti za pokus 
3.5 Ukládání trestu za pokus 
3.6 Rozdíl mezi pokusem a přípravou 
3.7 Dokonání trestného činu 

Hlava sedmá: Trestná součinnost 

Hlava osmá: Mnohost trestných činů 



Hlava devátá: Zánik trestní odpovědnosti 

Hlava desátá: Trestní sankce 
1. kapitola - Trestní sankce - obecné výklady 

1.1 Pojem a druhy trestních sankcí 
1.2 Přiměřenost trestních sankcí 
1.3 Ukládání trestních sankcí 

2. kapitola - Tresty 
2.1 Stručná charakteristika jednotlivých druhů trestů 
2.2 Odnětí svobody 
2.3 Domácí vězení (§ 60, 61 tr. zákoníku) 
2.4 Obecně prospěšné práce (§ 62 až 65 tr. zákoníku) 
2.5 Propadnutí majetku 
2.6 Peněžitý trest (§ 67 až 69 tr. zákoníku) 
2.7 Propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty 

(§ 70 až 72 tr. zákoníku) 
2.8 Zákaz činnosti (§ 73 tr. zákoníku) 
2.9 Zákaz pobytu (§ 75 tr. zákoníku) 
2.10 Zákaz vstupu na sportovní, kulturní 

a jiné společenské akce (§ 76, 77 tr. zákoníku) 
2.11 Ztráta čestných titulů nebo vyznamenání (§ 78 tr. zákoníku) 
2.12 Ztráta vojenské hodnosti (§ 79 tr. zákoníku) 
2.13 Vyhoštění (§ 80 tr. zákoníku) 

3. kapitola - Ochranná opatření 
3.1 Obecná charakteristika ochranných opatření 

a zásady pro jejich ukládání 
3.2 Jednotlivé druhy ochranných opatření a jejich ukládání 

4. kapitola - Zánik výkonu trestu a zahlazení odsouzení 
4.1 Promlčení výkonu trestu 
4.2 Prominutí výkonu trestu milostí 
4.3 Zánik výkonu trestu smrtí 
4.4 Zahlazení odsouzení 

Hlava jedenáctá: Podmínky trestní odpovědnosti mládeže 
za protiprávní činy 

1. kapitola - Místo, účel a systematika zákona o soudnictví 
ve věcech mládeže 



2. kapitola - Hmotněprávní zásady zákona o soudnictví 
ve věcech mládeže 

3. kapitola - Obecná ustanovení zákona o soudnictví 
ve věcech mládeže 

4. kapitola - Trestní odpovědnost mladistvých 
5. kapitola - Opatření ukládaná mladistvým 

5.1 Úvod (filozofie trestaní mladistvých) 
5.2 Zásady pro ukládání opatření 
5.3 Pojem opatření (obecně) 
5.4 Účel opatření 
5.5 Systém opatření (§ 10 ZSM) 
5.6 Podmínky odpovědnosti dětí mladších patnácti let 

za protiprávní činy 

Část 2 - Zvláštní část 
1. kapitola - Právní posouzení (kvalifikace) skutku 

1.1 Obecná východiska 
1.2 Právní kvalifikace podle znaků skutkových pods ta t . . . 
1.3 Účastenství 
1.4 Souběh trestných činů 

2. kapitola - Obsah jednotlivých hlav zvláštní části 
trestního zákoníku 


