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Trestní právo 
Trestní právo je souhrn právních norem,  

které vymezují trestné činy a tresty. 

Má funkci preventivní a výchovnou  

a pomáhá předcházet trestnímu jednání. 

 

Co je preventivní funkce trestního práva? 



Dělení trestního práva: 
1. Trestní právo hmotné 

2. Trestní právo procesní 

 

zdroj: http://www.krimi-servis.cz/?page_id=6 zdroj: http://knihy.abz.cz/prodej/trestni-pravo-procesni-1 
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Definice práva: 
Trestní právo hmotné:  

vymezuje  pojem trestné činy a jaké tresty 

se za ně ukládají 

(hlavním pramenem je trestní  zákon) 

Trestní právo procesní: 

upravuje postup při zjišťování trestných činů, 

při soudním trestním řízení a při výkonu  

uložených trestů  

(hlavním pramenem je trestní řád) 



Trestný čin 

Trestný čin:  

čin nebezpečný pro společnost,  

jehož znaky jsou uvedeny  

v trestním zákoně 

zdroj: http://www.bookfan.eu/kniha/9475/Trestni-pravo-Advokat-do-kapsy 
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Trestný čin úmyslný a neúmyslný 
Trestný čin úmyslný: 

jednání pachatele, který chtěl porušit trestní 

zákon a jednal úmyslně  
 

Trestný čin neúmyslný (z nedbalosti): 

pachatel věděl, že může přivodit nechtěný  

následek, ale spoléhal, že k němu nedojde  

nebo si nebyl vědom následků svého jednání, 

což ho ovšem neomlouvá 

 

Uveď příklad úmyslného a neúmyslného trestného činu 
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