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Úvod 

 

Již je to více než osm let, kdy nabyl 1.1.2010 účinnosti nový trestní zákoník (zákon 

č. 40/2009 Sb.), který do svého ustanovení v § 354 zakotvil novou podstatu trestného činu 

nebezpečného pronásledování. Dnes již nikdo nepochybuje, že se jednalo o krok správným 

směrem, který Českou republiku přiřadil ke státům s tzv. anti-stalkingovou právní úpravou 

v rámci svých trestněprávních předpisů. Tato skutková podstata uvedená v ustanovení § 354 

trestního zákoníku kriminalizuje jednání, které je v zahraničí běžně označované jako stalking, 

přičemž tento termín se vžil i v České republice. Termín stalking je však pojmem širším než 

pojem „nebezpečné pronásledování“ a zahrnuje širší škálu jednání, než která byla zákonodárcem 

zahrnuta do skutkové podstaty v rámci ustanovení § 354 zák. č. 40/2009 Sb. V závislosti na 

kontextu můžou však být tyto pojmy používány synonymicky, což platí i pro osoby, které jsou 

zúčastněné na stalkingu. V rigorózní práci používám pro osoby, které se stalkingu účastní, 

označení pronásledovatel (pachatel) a pronásledovaná osoba (oběť stalkingu, poškozený).  

 Dle mého názoru se nelze při popisu tohoto jevu omezovat pouze na trestněprávní 

analýzu, ale téma stalkingu je nutno pojmout komplexně s ohledem na poznatky kriminologie a 

dalších vědních oborů. Stalking je zařazován mezi sociálněpatologické jevy, který má přesah do 

mnoha vědních oborů od psychologie přes psychiatrii až po sociologii a medicínu a podobně 

jako kriminalita obecně má aspekty společenské, sociologické, psychologické, psychiatrické, 

pedagogické.1 V rigorózní práci je proto věnován poměrně značný prostor i kriminologickému 

zkoumání stalkingu, neboť právě kriminologie je vymezována jako multidisciplinární věda, která 

zkoumá mimo jiné„za pomoci teoretických přístupů a empirických metod kriminalitu, její 

příčiny, projevy a latenci, pachatele, oběť, sankční systémy a jejich účinnost“.2 

V minulosti byl stalking často bagatelizován, kdy i ze strany odborné veřejnosti zaznívaly 

hlasy, že trestněprávní úprava stalkingu není potřebná. Některé tragické události v České 

republice, které skončily smrtí pronásledované osoby, však ukázaly opak. Za všechny nutno 

zmínit např. vraždu Michaely Maličké v roce 2007 či případ manželů Malhockých, kde došlo 

i k selhání orgánů činných v trestním řízení. Zahraniční kriminologické výzkumy však již 

stalkingu věnují pozornost poměrně dlouhou dobu a korelace mezi násilím a stalkingem byla 

předmětem kriminologických výzkumů již v 90. letech 20. století. V této souvislosti nelze 

nezmínit slova prof. Novotného, podle kterého se trestní právo a kriminologie vzájemně 

                                                 
1 NOVOTNÝ, O., ZAPLETAL. J. a kol. Kriminologie. 2. přeprac. vyd. Praha: ASPI, 2004, s. 16. 
2 KUCHTA, J., VÁLKOVÁ, H. a kol.: Základy kriminologie a trestní politiky. Praha: C.H. Beck, 2005, s.2. 
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potřebují. Jak uvádí ve své učebnici,„trestní právo bez kriminologie je slepé, kriminologie bez 

trestního práva bezbřehá“.3 Kriminologie může předat zákonodárcům a právníkům empirické 

poznatky, na základě kterých je možno novelizovat příslušné trestněprávní předpisy tak, aby 

odpovídaly společenským potřebám. Z tohoto důvodu zkoumám v rigorózní práci trestněprávní i 

kriminologické aspekty stalkingu, kdy např. v analýze skutkové podstaty trestného 

nebezpečného pronásledování ve smyslu § 354 zák.č. 40/2009 Sb. a v následných úvahách de 

lege ferenda budu reflektovat i příslušné empirické poznatky z kriminologie. 

Ačkoliv se stalking někdy v zahraniční literatuře označuje jako crime of nineties4, kořeny 

chování, které dnes popisujeme jako stalking, lze najít mnohem hlouběji v minulosti. Tak např. 

již v roce 1868 byl napsán román A Long Fatal Chase od autorky Louis May Alcott, kdy hlavní 

postava Tempest zamilován pronásleduje vysněnou Rosamundu napříč Evropou, i přesto, že je 

zcela zřejmé, že jeho city nejsou opětovány. V jeho chování, zejména chorobné touze zmocnit se 

Rosamundy a v jeho přesvědčení o jejich osudové lásce, lze najít prvky, které jsou podobné 

novodobým případům stalkingu. Zajímavý je rovněž případ Dennis vs. Lane z roku 1704, kdy 

dr. Dennis byl dle soudního rozhodnutí tehdejšího britského královského soudu (Justice of 

Peace) povinen vyvarovat se pokusu o navazování styků se slečnou Lane, která byla dokonce 

přinucena si najmout ochranku za účelem ochrany své osoby či případ R vs. Dunn z roku 1840, 

kdy byla jistá slečna Coust bombardována dopisy od jejího ctitele takovým způsobem, že měla 

obavu o svůj život.5 Podobně jako u jiných forem kriminality dochází u stalkingu v průběhu času 

k rozvoji jeho nových podob a forem. V současné době a zřejmě i v budoucnosti bude 

předmětem zájmu odborníků specifická forma stalkingu, tzv. cyberstalking. Těmito novými 

formami stalkingu nabírá téma stalkingu stále na aktuálnosti. V České republice se podle 

Čírtkové předpokládá, že zkušenost se stalkingem má zhruba 2–8% obyvatel, což svědčí o tom, 

že problematice stalkingu je nutno věnovat soustavnou pozornost, neboť je patrné, že se nejedná 

o nějaký okrajový problém.6 

 Vědecké zkoumání stalkingu má v zahraniční literatuře a výzkumech mnohem hlubší 

kořeny a v současné době existují v zahraniční literatuře stovky odborných článků týkajících se 

výzkumu stalkingu a rovněž několik monografií. V této souvislosti lze zmínit např. monografii 

Stalkers and Their Victims od Mullena a kol., Psychology of Stalking od dr. J.R. Meloye či 

výzkumy dr. L. Sheridan v rámci publikace Stalking and Psychosexual Obsession Psychological 

                                                 
3 NOVOTNÝ, O., ZAPLETAL. J. a kol. Kriminologie. 2. přeprac. vyd. Praha: ASPI, 2004, s. 16. 
4 BOON, J., SHERIDAN, L. (ed.). Stalking and Psychosexual Obsession: Psychological Perspectives for 

Prevention, Policing and Treatment. 1. vyd. Chichester: John Wiley & Sons, 2002,  preface XXI. 
5 FINCH, E. The Criminalisation of Stalking: constructing the problem and evaluating the solution. 1. vyd. London: 

Cavendish Publishing Limited, 2001, s. 28. 
6 ČÍRTKOVÁ, L. Forenzní psychologie. 3. upr. vyd. Plzeň : Aleš Čeněk, 2013, s. 212. 
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Perspectives for Prevention, Policing and Treatment. Díky přístupu do knihovny Právnické 

fakulty Univerzity Karlovy a k Portálu elektronických zdrojů UK se mi podařilo získat poměrně 

velké množství zahraničních zdrojů, včetně výše uvedených, ze kterých budu při psaní rigorózní 

práce vycházet. Nelze nezmínit ani rozvoj automatizovaných systémů právních informací (ASPI, 

Beck-online apod.) internetu a digitalizace obecně, což má za následek, že je v rámci vědeckého 

zkoumání přístupné široké množství materiálů a empirických výzkumů týkajících se stalkingu. 

V České republice se o popularizaci stalkingu v rámci kriminologie a forenzní psychologie 

postarala zejména doc. Čírtková, která se fenoménu stalkingu věnovala u nás jako jedna 

z prvních.7 Právě poutavá přednáška doc. Čírtkové o stalkingu na půdě Policejní akademie ČR 

byla jedním z důvodů, proč jsem si za téma rigorózní práce zvolil právě tuto problematiku. 

V kriminologické části rigorózní práce reflektuji i výsledky prvního viktimologického výzkumu 

stalkingu v České republice, který byl realizován Katedrou sociologie Filozofické fakulty 

Univerzity Karlovy v Praze. Pokud jde o trestněprávní aspekty stalkingu, vycházím v rigorózní 

práci zejména z poměrně bohaté judikatury Nejvyššího soudu, která začala vznikat již brzy po 

účinnosti nového trestního zákoníku. Nelze ani pominout komentářovou literaturu zejména prof. 

Šámala, učebnice prof. Jelínka a články v odborných periodikách, kde je stalkingu, resp. 

trestnému činu nebezpečnému pronásledování, věnována rovněž pozornost, a to např. díky 

praktickým zkušenostem soudců či advokátů.8 Obecně se budu při osvětlování určité 

problematiky snažit, tam, kde to bude vhodné, používat příklady z reálného života, které jsou 

uvedeny v literatuře či v soudních rozhodnutích, a v kriminologické části práce klást důraz na 

existující empirické výzkumy provedené především v zahraničí. 

Předkládaná práce se skládá z 16 kapitol. V kriminologické části rigorózní práce se budu 

věnovat definici stalkingu, kde bude nastíněno vymezení samotného pojmu od několika autorů. 

Prostřednictvím historické metody budou popsány kořeny stalkingu. Rovněž budu zkoumat 

prevalenci stalkingu v návaznosti na výsledky různých empirických výzkumů a některé jevy se 

stalkingem související, jako např. vztah domácího násilí a stalkingu. Uvedu nejčastější způsoby 

jednání pronásledovatelů a samotné rozdělení stalkingu do několika forem. Nelze ani pominout 

fakt, že stalking má i své psychiatrické a psychologické aspekty, což se uplatní při zkoumání  

příčin stalkingového jednání. Značná pozornost je věnována pachatelům stalkingu a jejich 

sociálně-demografickým charakteristikám. Jsou zmíněny různé typologie pachatelů, kdy 

podrobně bude rozebrána zejména Mullenova multiaxiální typologie pronásledovatelů. Totéž 

                                                 
7 ČÍRTKOVÁ, L. Psychologické poznatky k nebezpečnosti pronásledování (stalking). Kriminalistika, 2004, č. 4. 
8 HORÁKOVÁ, M. Stalking – první zkušenosti. Trestněprávní revue, 2012, č. 10. s .221 a násl. 
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platí i pro oběti stalkingu, kde je mj. věnována pozornost problematice viktimizace či falešným 

obětem.  

V trestněprávní části práce se zabývám důvody, které vedly zákonodárce 

k zakomponování trestného činu nebezpečného pronásledování do nového trestního zákoníku. 

Vedle trestněprávních aspektů uvádím i další možnosti právní ochrany pro pronásledované 

osoby, které bylo možno využít před účinností nového trestního zákoníku. Následuje obecné 

pojednání o některých trestněprávních pojmech, které jsou předpokladem pro náležitý rozbor 

samotné skutkové podstaty trestného činu nebezpečného pronásledování. 

Cílem rigorózní práce je v souladu tématem práce poskytnout komplexní pojednání 

a rozbor fenoménu stalkingu z kriminologického i trestně právního hlediska. V kriminologické 

části práce je cílem shromáždit mj. aktuální poznatky z psychologie, psychiatrie, sociologie 

a dalších vědních disciplín, které souvisí s fenoménem stalkingu. Snahou je osvětlit témata, která 

jsou v souvislosti se stalkingem málo prozkoumaná, jako např. otázka vztahu mladistvých 

a stalkingu, stalkingu v zaměstnání, falešných obětí stalkingu atd. Kladu si otázku po příčinách 

stalkingu. Rovněž otázka přítomnosti duševní poruchy u pronásledovatelů je jevem, který si 

zaslouží pozornost a na který současná věda nepodává jednoznačné závěry. V návaznosti na 

výsledky empirických výzkumů provedených v zahraničí nabídnu odpovědi na některé otázky, 

jako např. jaké jsou sociálně-demografické charakteristiky pachatelů, či nabídnu vhodný přístup 

při zacházení s pronásledovateli. Cílem trestněprávní části je poskytnout analýzu skutkové 

podstaty trestného činu nebezpečného pronásledování a v návaznosti na judikaturu soudů 

upozornit na její případné nedostatky a navrhnout možnosti řešení. Podávám stručný výklad 

i některých obecných trestněprávních pojmů. Neomezuji se pouze na analýzu v rámci trestního 

práva hmotného, ale podávám i přehled některých trestněprocesních institutů souvisejících 

a jiných právních prostředků sloužících k obraně před stalkingem obecně. Jako vědecké metody 

budou v rigorózní práci použity zejména metoda analytická, deskriptivní a částečně i komparace. 
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1. Vymezení pojmu stalking a jeho definice 

 

1.1.Výklad slova stalking 

Pojem stalking se odvozuje z anglického slovesa to stalk, což podle českého překladu 

uvedeného v programu Lingea Lexicon 2005 lze vymezit jako „stopovat, sledovat, či se za 

někým nebo za něčím se plížit“9. Cambridgeský slovník pak uvádí výklad slovesa to stalk 

následovně: „to follow an animal or person as closely as possible without being seen or heard, 

usually in order to catch or kill them“10, což lze do českého překladu volně přeložit jako 

„pronásledovat osobu nebo zvíře tak blízko, jak jen je to možné, aniž by byl pronásledovatel 

slyšen nebo viděn, a to za účelem chycení nebo zabití pronásledované osoby nebo zvířete.“ 

Stalking se dostal do obecného podvědomí i v konotaci kriminologické a trestněprávní, 

což odráží skutečnost, že výše uvedený cambridgeský slovník nyní uvádí výklad slovesa to stalk 

i ve smyslu „to illegaly follow and watch soubody over a period of time“.11 Nutno podotknout, 

že v minulosti vedle pojmu stalking byly používány ze strany kriminologů a psychologů 

i termíny odlišné. Tak např. Meloy používal pojem obsessional following (obsesivní 

pronásledování), Rosenfeld obssesional harassment (obsesivní pronásledování) a Cupach 

obssesive relational intrusions (obsesivní narušování vztahů).12 Lze konstatovat, že používání 

pojmu stalking se stalo natolik populární, že v současné době naprosto převládlo a s dalšími výše 

uvedenými termíny se lze dnes setkat již velice zřídka. Anglická literatura používá pro označení 

osob, které se stalkingu účastní označení stalker, což lze přeložit jako pronásledovatel, a victim 

of stalking neboli pronásledovaná osoba či oběť stalkingu. V rigorózní práci se pak při označení 

osob zúčastněných na stalkingu přidržím těchto českých termínů.  

 

1.2.Problémy s definováním stalkingu 

Na první pohled relativně jednoduchou otázku, co je stalking, nelze poskytnout apriori 

uspokojivou odpověď. Definovat stalking a jeho podstatu dostatečně vyčerpávajícím, a přesto 

výstižným způsobem není zdaleka jednoduché. Lorraine Sheridan výstižně konstatuje 

v souvislosti se stalkingem,„že se jedná o něco, co neumíme definovat, ale poznáme to, pokud to 

                                                 
9 Prgram Lingea Lexicon 2005 
10Cambridge  Dictionary[online][cit.2018-04-29].Dostupné z https://dictionary.cambridge.org/dictionary/stalking 
11 Tamtéž. 
12 SHERIDAN, L., BLAAUW, E., DAVIS, G. Stalking: Knowns and unknowns. Trauma Violence & Abuse, 2003, 

č. 4, s. 150.   
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vidíme“.13 V podobném duchu se vyjádřil britský ministr vnitra Michael Howard, když v pořadu 

BBC World At One v květnu 1996 na dotaz přijetí příslušné anti-stalkingové legislativy 

prohlásil:„Stalking je obzvláště těžké definovat, což je důvod, že věnujeme tak velkou péči tomu, 

abychom to udělali pokud možno pečlivě. Jakmile budeme spokojeni, že máme schůdnou 

a životaschopnou definici, uzákoníme příslušnou právní úpravu.“14 Na druhou stranu je obecně 

ve vědecké rovině přesné definování jakéhokoliv jevu nutným předpokladem pro následný 

výzkum výskytu tohoto jevu. Jinými slovy pokud neexistuje všeobecně přijímaná a jasná 

definice stalkingu, může tato skutečnost mít dopad při empirických výzkumech zkoumající např. 

prevalenci stalkingu. Rovněž orgány činné v trestním řízení musí přesně znát, jaké má stalking 

definiční znaky, a to z důvodu, aby případné protiprávní jednání pronásledovatele mohlo být 

podřazeno pod příslušnou skutkovou podstatu trestného činu, a tím odlišeno od jiného jednání, 

které je v mezilidských vztazích běžné a neškodné, jako např. vyjadřování lásky či namlouvání.  

To však není lehký úkol. Škála jednání, které lze podřadit pod stalking, je totiž značně 

rozsáhlá. Na první pohled se může jednat o nevinné jednání, které není na první pohled vnímáno 

negativně či závadně. Klasicky se může jednat o nevyžádanou komunikaci nebo zasílání dárků. 

Přesto se vyskytují případy stalkingu, které zahrnují specifické a do jisté míry i bizarní prvky 

jednání. V literatuře jsou např. známy případy, kdy pronásledovatel zanechal zajetá mrtvá zvířata 

na předním skle automobilu u pronásledované osoby, či jí poslal pět set párů nůžek. Vzhledem 

k tomu, že stalking sahá od těch na prvních pohled neškodných forem jednání, kdy se chování 

pronásledovatele omezuje pouze na to, že čeká pouze na ulici před obydlím pronásledované 

osoby, až po ty závažné, které zahrnují i její fyzické napadení, je snahou v právních řádech 

mnoha zemí přijímat různé definice, umožňující dostatečně pružně reagovat na různé formy 

stalkingu.15 

 

1.3. Pokusy o legální definice stalkingu v USA a Velké Británii 

Definovat stalking se pokouší vedle psychologů i kriminologů rovněž právníci a  

zákonodárci, a to v rámci svých právních předpisů. Již v průběhu devadesátých let 20. století 

takovéto pokusy najdeme v právních řádech USA a Velké Británie.  

 

                                                 
13 ,,They cannot define it but  they know, when they see it.“ In: SHERIDAN, L., DAVIES, G. M. Stalking: The 

elusive crime. Legal and Criminological Psychology, 6, 2001, s.134. 
14FINCH, E. The Criminalisation of Stalking: constructing the problem and evaluating the solution. 1. vyd. London: 

Cavendish Publishing Limited, 2001, s. 10. 
15Tamtéž. 
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1.3.1 Počátky legálních definic stalkingu v USA 

Přestože v devadesátých letech 20. století byla v USA u každého členského státu, 

počínaje Kalifornií v roce 1990, přijata příslušná anti-stalkingová legislativa, formulace 

a definování stalkingu se v právním předpise každého jednotlivého státu mírně liší. „Přestože je 

obecným záměrem, aby v každém státě existovala anti-stalkingová právní úprava, je zde malá 

shoda na tom, jak pojmenovat a definovat tuto problematiku.“16Z tohoto důvodu pak již v roce 

1993 vydal americký National Institute of Justice tzv. Model Stalking Code, čili jakýsi vzorový 

zákon pro členské státy, které se chystají přijmout anti-stalkingovou úpravu. Na svoji dobu se 

jednalo o přelomové dílo a důležitý krok zajišťující, že mnoho členských států USA začlenilo 

ustanovení z tohoto vzorového zákona do svých právních řádů. V roce 2007 pak byla přijata 

revize vzorového zákona reagující na nové společenské poměry a výzkumy týkající se 

stalkingu.17 

Většina členských států USA od té doby chápe stalking jako „jednání úmyslné 

s opakovaným pronásledováním a obtěžováním druhé osoby“.18Rozdíly v právních řádech 

jednotlivých států pak spočívají ve skutečnosti, jaké typické způsoby stalkingového jednání 

zahrnují do svých definic. Rozdíl je také v tom, zda se některé státy specifikují, kolik skutků 

(obvykle dva nebo více) musí nastat, než se začne hovořit o stalkingu. Některé státy však 

takovou kvantifikaci nepovažují za nutnou. Pouze z okolností konkrétního případu musí být 

patrné, že nejde o ojedinělý incident. Většina amerických států ve svých definicích pak vyžaduje, 

aby z jednání pronásledovatele bylo patrné, že učinil přesvědčivou hrozbu či výhrůžku násilím 

vůči pronásledované osobě. Některé státy pak požadují útok vůči nejbližším členům rodiny 

                                                 
16Bureau of Justice Assistance, Regional Seminar Series on Implementing Anti- Stalking Codes, 1996, Washington: 

Department of Justice s. 11 In: FINCH, E. The Criminalisation of Stalking: constructing the problem and evaluating 

the solution. 1. vyd. London: Cavendish Publishing Limited, 2001, s. 3. 
17 National Center for Victims of Crime. (2007). The model stalking code revisited: Responding to the new realities 

of stalking (No. NCJ 189192). Washington, DC: s. 24. 

Stalking je zde vymezen následovně:  

SECTION TWO: OFFENSE 

Any person who purposefully engages in a course of conduct directed at a specifi c person and knows or should 

know that the course of conduct would cause a reasonable person to: (a) fear for his or her safety or the safety of a 

third person; or (b) suffer other emotional distress is guilty of stalking. 

SECTION THREE: DEFINITIONS 

As used in this Model Statute: 

(a) “Course of conduct” means two or more acts, including, but not limited to, acts in which the stalker directly, 

indirectly, or through third parties, by any action, method, device, or means, follows, monitors, observes, surveils, 

threatens, or communicates to or about, a person, or interferes with a person’s 

property. 

(b) “Emotional distress” means signifi cant mental suffering or distress that may, but does not necessarily, require 

medical or other professional treatment or counseling.  

(c) “Reasonable person” means a reasonable person in the victim’s circumstances. 
18TJADEN, P., THOENNES, N. Stalking in America: Findings from the National Violence against Women Survey, 

1998, Washington: Department of Justice, s. 1 – 2. 
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pronásledované osoby a některým pouze stačí, aby pronásledovatelovo jednání vzbudilo 

u pronásledované osoby její nepřímé ohrožení.19 

 

1.3.2. Velká Británie a Protection from Harassment Act 1997 

Pro oblast Velké Británie je pak přelomovým rok 1997, kdy došlo k přijetí tzv. Protection 

from Harassment Act 1997. Do té doby byla problematická ta skutečnost, že ačkoliv mnoho 

obětí stalkingu vyhledalo policejní ochranu, policie byla bezmocná v těch případech, kdy 

pronásledovaná osoba neutrpěla žádnou fyzickou újmu. Toho si byl vědom i britský parlament, 

který dne 16. 6. 1997 přijal výše zmíněný Protection from Harassment Act 1997. Hlavním 

záměrem tohoto zákona bylo postihovat jednání, které lze označit jako stalking. Přesto však pod 

širokým termínem harassment postihoval tento zákon širokou škálu sociálněpatologických jevů 

a byl aplikován i při šikaně na pracovišti či ve škole nebo při rasistických nebo sexuálních 

útocích20. Právě pojem harassment neboli obtěžování je termínem natolik širokým, že zahrnuje 

mnohem obsáhlejší škálu jednání, než obsahovaly anti-stalkingové právní předpisy v USA. 

Obtěžování je tomto zákoně vymezeno jako „acts which are intended to, or in fact, cause 

harassment to another person“.21 Tento fakt tak na jedné straně umožňoval britské policii 

zasáhnout ještě dříve, než došlo k fyzickému napadení pronásledované osoby a působil tak 

značně preventivně. Na druhou stranu se jedná o definici do značné míry vágní, která přináší 

nebezpečí, že jím bude kriminalizováno i neškodné jednání, kdy např. některé citlivější osoby se 

mohou cítit být ohroženy, když druhý partner bude požadovat vysvětlení důvodu jejich náhlého 

rozchodu. 

Z výše uvedeného je patrné, že britská legální definice stalkingu byla značně širší než 

v právních předpisech USA. Dr. L. Sheridan shrnuje, že americký i britský přístup může být 

problematický a žádná legální definice například nedokáže precizně odlišit, kdy se neškodný 

zájem o druhou osobu změní v patologickou posedlost.22 Je možno uvést i názor, podle kterého 

legální definice stalkingu často nekoresponduje s očekáváním oběti. Ty se často mohou cítit, že 

jsou obětmi stalkingu, ačkoliv jednání pronásledovatele nelze podřadit pod žádnou legální 

definici.23 V České republice je legální vymezení stalkingu zakotveno ve skutkové podstatě 

trestného činu nebezpečného vyhrožování ve smyslu § 354 zákona č. 40/2009 Sb. Dle Šámala je 

                                                 
19 Tamtéž, s. 2.  
20 SHERIDAN, L. The course and nature of stalking: A psychological perspective. Thesis submitted for the-award 

of Ph. D. University of Leicester. 2001, str. 9. 
21 Tamtéž, s. 12. 
22 Tamtéž, s. 13. 
23 MAIURO, R. D. a kol. Perspectives on Stalking: Victims, Perpetrators, and Cyberstalking. Springer Publishing 

Company, 2015, s. 1-2. 
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objektivní stránka trestného činu nebezpečného pronásledování vymezena jako „dlouhodobé 

pronásledování jiného prováděné v konkrétních, zákonem taxativně stanovených formách 

jednání, které jsou způsobilé v jiném vzbudit důvodnou obavu o jeho život nebo zdraví nebo 

o život a zdraví osob jemu blízkých“.24 Bližší analýza této skutkové podstaty bude popsána 

v samostatných kapitolách, kde se budu věnovat trestněprávním aspektům stalkingu v České 

republice. 

 

1.4.Definovaní stalkingu v rámci společenských věd 

Vedle právníků a zákonodárců se stalking pokouší definovat i kriminologové a další 

badatelé z oblasti společenských věd, zejména psychologové a psychiatři. Právní a psychiatrické 

definice stalkingu však mají různý účel. Legální definice mají za cíl definovat stalking právně 

konformním způsobem. Psychiatrické definice objasňují stalking hlouběji z hlediska vědeckého 

a snaží se i o klinické pochopení podstaty tohoto jevu.  

 

1.4.1. Definování stalkingu v českém prostředí 

V českém prostředí nabídla jednu z prvních a klasických definic v roce 2004 Čírtková, 

podle které je stalking chápáno jako „úmyslné, zlovolné pronásledování a obtěžování jiné osoby, 

které snižuje kvalitu jejího života a ohrožuje její bezpečnost“.25 Pro potřeby praxe vychází Bílý 

kruh bezpečí v manuálu z roku 2007 z pojetí, že stalkingem rozumí „různé varianty 

pronásledování v podobě více či méně zřetelného zastrašování či vyhrožování oběti, zahrnující 

jak psychické, tak až její fyzické terorizování, často (ale nikoli výhradně) vedené nenávistí, 

pomstou nebo i patologickou náklonností, které výrazně snižuje kvalitu jejího života a ohrožuje 

její bezpečí“.26 Podotknu, že tato definice je obsažena i v Šámalově komentáři k trestnímu 

zákoníku.27 Zatímco Čírtková považuje za motivy pronásledovatelova jednání vyhledávání 

blízkosti pronásledované osoby, získání kontroly nad jejím životem a leckdy je rozhodnut zničit 

její psychické i tělesné zdraví,28 podle definice Bílého kruhu bezpečí je pronásledovatel 

motivován nenávistí, pomstou nebo patologickou nákloností.  

Alena Marešová z Institutu pro kriminologii a sociální prevenci zařazuje stalking mezi 

jeden z nejvíce rozšířených (vedle např. alkoholismu, prostituce nebo násilí na stadionech) 

                                                 
24 ŠÁMAL, P. a kol. Trestní zákoník II : Komentář § 140-421. 2. vyd. Praha : C. H. Beck, 2012. s. 3293. 
25 ČÍRTKOVÁ, L. Psychologické poznatky k nebezpečnosti pronásledování (stalking). Kriminalistika, 2004, č. 4. s.  
26 VITOUŠOVÁ, M., ČÍRTKOVÁ, L., KLOUBEK, M., DURDÍK, T. Pronásledování – hodnocení a řízení rizika 

(metoda SAM) v poradenské praxi Bílého kruhu bezpečí. Praha : BKB, 2007, s. 3–5 
27 ŠÁMAL, P. a kol. Trestní zákoník II : Komentář § 140-421. 2. vyd. Praha : C. H. Beck, 2012. s. 3290 
28 ČÍRTKOVÁ, L. Moderní psychologie pro právníky: Domácí násilí, stalking, predikce násilí. 1. vyd. Praha : 

Grada, 2008, s. 55. 
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sociálněpatologických jevů ve společnosti. Sociologové někdy používají i pojem sociální 

deviace, která spočívá v „porušení nebo podstatné odchylce od některé sociální normy chování 

nebo od skupiny norem“, kdy podle sociologa Petruska se jedná o odchylku společensky 

nežádoucí, odmítanou nebo i sankcionovanou.29 Samotný stalking pak pojímá Marešová 

jako„déletrvající soustavné, cílené sledování a obtěžování jiné osoby, která takové chování 

pociťuje jako ohrožující a stresující“.30  

 

1.4.2. Angloamerické definování stalkingu 

V angloamerickém prostředí jsou pak vědecké pokusy o definování stalkingu mnohem 

košatější. Dr. M. Pathé v publikaci Surviving Stalking definuje stalking jako „soubor chování 

zahrnující opakované a trvalé pokusy vnucovat jiné osobě nechtěný styk a/nebo 

kontakt“.31Americký psychiatr dr. J.R. Meloy pak uvádí vymezení stalkingu„jako abnormální 

nebo dlouhotrvající útoky nebo obtěžování, které je směřováno ke konkrétnímu jedinci“.32 

Přičemž tyto útoky či obtěžování musí být vnímány obětí jako nechtěné či nevítané a zároveň se 

nejedná o ojedinělý incident. Za výhodu této definice považuje Meloy skutečnost, že obrací 

pozornost k jednáním, která jsou opakovaná a vnímaná jako nechtěná objektem této pozornosti. 

Otázkou však zůstává, kolikrát toto výše uvedené jednání musí nastat, aby se dalo hovořit o 

stalkingu. V publikaci Stalkers and Their Victims je pak uveden údaj s odkazem na definici 

Mullena a Pathé, kteří navrhují, aby o stalking šlo v případě nejméně deseti samostatných a 

oddělitelných skutků v rámci čtyřtýdenního období.33 V rámci trestněprávní analýzy skutkové 

podstaty trestného činu nebezpečného pronásledování bude zmíněno, že v otázce dlouhodobosti 

nebezpečného pronásledování převzala takovéto vymezení i judikatura Nejvyššího soudu ČR 

a komentářová literatura. Takováto kvantifikace je však problematická a není jednoduché 

stanovit hranici mezi akceptovatelným jednáním a stalkingem. Při zjišťování rozsahu 

viktimizace je pro pronásledovanou osobu přirozenější vyjadřovat se o stalkingu obvykle jako 

o nějakém časovém období, než aby rozsah stalkingu kvantifikovala vyjádřením počtu útoků. 

                                                 
29 MAREŠOVÁ, A. Sociálně patologické jevy. Trestněprávní revue. 2010, č. 2, s. 52 a násl. 
30 Tamtéž. 
31„A constellation of behaviours involving repeated and persistent attempts to impose on another person unwanted 

communication and/or contact.“ In: PATHÉ, M. Surviving stalking. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 

2002, s. 8. 
32 MELOY, J. R.. The psychology of stalking: clinical and forensic perspectives. San Diego: Academic Press, 2001, 

s. 2-3. 
33 MULLEN, P.E., PATHÉ, M., PURCELL, R. Stalkers and Their Victims. 2nd ed. New York: Cambridge 

University Press, 2009, s. 2. 
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Čírtková v této souvislosti zmiňuje diagnostickou teorii počátku stalkingu, kdy je 

podstatné, že pronásledovaná osoba se cítí pronásledována a zažívá obavy o své soukromí34, což 

je rovněž dle mého názoru výstižnější. Mnoho obětí se shoduje na faktu, že jakmile si uvědomí, 

že se staly obětí stalkingu a že se jedná o dlouhodobý problém, zůstávají ve stavu napětí 

očekávajíce další incident. Pozdější výzkumy ukazují, že stalking obsahuje obvykle dva 

oddělitelné vzorce jednání ze strany pronásledovatele. První vzorec trvá obvykle pouze kolem 

jednoho dne a skládá se z opakovaných pokusů o kontakt s cizí osobou. Tento obvykle krátký 

okamžik obtěžování buď obvykle vzniká na základě neobratného pokusu o navázání vztahu, 

nebo je vyjádřením hněvu nad údajným příkořím, které bylo spácháno. Druhý vzorec jednání je 

sice časově delší, avšak s menší intenzitou a je typický např. pro bývalé partnery, kdy nechtěná 

komunikace a obtěžování je mnohem markantnější.35 

 

1.4.3. Německé a rakouské definování stalkingu 

Pro úplnost uvedu ještě pohled na vymezení stalkingu z německo-rakouského prostředí. 

Německý psycholog Hans-Georg W. Voßv publikaci Zur Psychologie des Stalking vymezuje 

stalking jako „úmyslné a opakované pronásledování nebo obtěžování osoby, jehož fyzická nebo 

psychická integrita a bezpečnost je ohrožena“.36 Stalking jako takový pak pronásledovaným 

osobám způsobuje mj. strach, obavy a paniku. Rakouský psycholog Jens Hoffman pak na 

základě svého výzkumu v publikaci Stalking – Obssesive Belastung und Verfolgung uvádí 

několik charakteristických znaků stalkingu: (1) Jedná se o opakované jednání spočívající 

v navazování kontaktu, vyhledávání blízkosti a obtěžování pronásledované osoby, (2) které 

probíhá v delším časovém úseku a (3) překračuje normy sociální interakce. (4) Toto jednání je 

zaměřeno na konkrétně specifikovanou osobu, která (5) alespoň částečně výše uvedené jednání 

pronásledovatele vnímá, avšak (6) nemůže jej ovlivnit.37 Hoffman však upozorňuje, že v praxi 

nemusí být veškeré výše uvedené na první pohled zřetelné. 

 

1.4.4 Skutečné případy stalkingu a shrnutí 

Někdy se uvádí, že místo snahy o to nalézt dokonalou definici stalkingu, je užitečnější 

způsob, jak vystihnout jeho podstatu, užívání skutečných příkladů ze života. Níže uvádím dva 

z nich: „Nejzávažnější případy se odehrávaly v době přesahující dva roky. Byla jsem ustavičně 

                                                 
34 ČÍRTKOVÁ, L.. Forenzní psychologie. 3. upr. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2013, s. 224. 
35 MULLEN, P.E., PATHÉ, M., PURCELL, R. Stalkers and Their Victims. 2nd ed. New York: Cambridge 

University Press, 2009, s. 3. 
36VOSS, H.-G. (2004): Zur Psychologie des Stalking In: Kerner, H.-J.; Marks, E. (Hrsg.):Internetdokumentation 

Deutscher Präventionstag. Hannover http://www.praeventionstag.de/dokumentation/download.cms?id=94 
37 HOFFMAN, J. Stalking - Obssesive Belastung und Verfolgung. Heidelberg : Springer, 2006, s. 3. 

http://www.praeventionstag.de/dokumentation/download.cms?id=94
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pronásledována, bylo na mě útočeno verbálně i fyzicky. Můj majetek byl zničen, telefon zvonil 

celý den a celou noc a žila jsem v neustálém ohrožení. Jedna z nejhorších zkušeností byla, když 

jsem byla pronásledována vozidlem, které do mě zezadu naráželo, nebo když jsem byla 

ohrožována nožem.“ (žena, 27 let) Další případ ilustruje bohatou fantazii pronásledovatelů 

a skutečnost, že jejich jednání je značně variabilní „Bývalý partner bez mého vědomí posprejoval 

a obarvil mé auto, rozříznul pneumatiky, posílal mi panenky bez hlavy, dával kuřecí pařáty do 

poštovní schránky či podrobil můj dům a veškeré moje aktivy neustálému sledování.“ (žena, 

35 let)38 

Na základě shora uvedených definic je evidentní, že definování stalkingu jednotlivými 

badateli se odlišuje a vykazuje různé nuance. Přesto lze z výše uvedených přístupů konstatovat 

určité společné znaky. Abychom jednání mohli považovat z kriminologického hlediska za 

stalking, je nutné, aby jednání pronásledovatele vykazovalo určité znaky. Těmi jsou jednak 

dlouhodobost, systematičnost a toto jednání se pak musí v určité době opakovat, přičemž nelze 

pominout subjektivní pocity pronásledované osoby, která toto jednání vnímá jako nechtěné, 

ohrožující a vyvolávající obavy a pocity strachu, čímž se v konečném důsledku snižuje kvalita 

života pronásledované osoby. Je důležité podotknout, že jednotlivé izolované jednání 

pronásledovatele samo o sobě nemusí zakládat stalking. Důležitá je celková skladba a řetězení 

těchto aktivit a komplexní pohled, který teprve umožňuje určit, zda se v konkrétním případě 

jedná o stalking.39 

 

1.5. Historické souvislosti stalkingu 

V úvodu jsem již zmínil krátké historické souvislosti týkající se stalkingu, a to uvedením 

ukázek z literárních děl 19. století či zmíněním rozsudku britského královského soudu ve věci 

Dennis vs. Lane z roku 1704. Vedle těchto příkladů se lze ponořit ještě hlouběji do historie 

a zmínit dva slavné středověké italské básníky, Dante Alighieriho a Francesca Petrarcu. Oba dva 

ve svých dílech oslavovali svoji celoživotní lásku a oddanost ženě, se kterou neměli žádný (nebo 

téměř žádný) kontakt. Francesco Petrarca tak vyjadřuje lásku Lauře ve svých sonetech. Dante 

Alighieri pak ve svém sborníku básní Nový život (La vita nuova) z roku 1293 činí totéž 

k Beatrice, která je pro něj abstraktním ztělesněním krásy a božství. Anglický básník 20. století 

Thomas Stearns Eliot dokonce prohlásil, že Dante byl patologicky posedlý ženou, se kterou 

                                                 
38 SHERIDAN, L. The course and nature of stalking: A psychological perspective. Thesis submitted for the-award 

of Ph. D. University of Leicester. 2001, str. 3. 
39 ČÍRTKOVÁ, L. Moderní psychologie pro právníky: Domácí násilí, stalking, predikce násilí. 1. vyd. Praha : 

Grada, 2008, s. 60. 
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neměl žádný kontakt, avšak zaměřuje na ni veškerou pozornost a bere ji jako inspiraci pro svá 

díla.40 Tehdejší středověká společnost v té době však toto chování akceptuje a do jisté míry 

i oslavuje jako vyjádření skutečné a ryzí lásky.  

 

1.5.1. Erotomanie jako předchůdce stalkingu 

Dřívější badatelé používali pro jednání, které se v minulosti podobalo stalkingu 

v moderním smyslu slova, pojem erotomanie. Ten byl rozpracován zejména psychiatry Emilem 

Kraepelinem či de Clérambaultem,a to na počátku 20. století. Zejména de Clérambault ve svém 

díle Les Psychoses Passionelles z roku 1921 diagnostikoval erotomanii jako „paranoiu s přesně 

určeným a prudkým začátkem, která však nemá příznačné psychiatrické symptomy kromě 

komplikovaných erotických prvků“.41 Pacient (podle de Clérambaulta vždy žena) má přitom 

klamný pocit, že muž, a to obvykle starší s vyšším sociálním statusem, ji miluje, a to i navzdory 

paradoxnímu chování vůči její osobě, kdy se může zdát, že její láska je tímto mužem důrazně 

odmítána. Erotoman však uvažuje tak, že projevy odmítnutí pouze testují jeho lásku a ve 

skutečnosti je svým objektem lásky milován. Americký psychiatr Robert Lloyd Goldstein pak 

rovněž jako Čírtková uvádí s odkazem na de Clérambaultovu psychiatrickou praxi příklad jisté 

53leté Francouzky z 20. století. Ten ve shodě s výše uvedeným popisuje příběh, kdy tato 

Francouzka je přesvědčena, že ji miluje anglický král Jiří V. s tím, že například angličtí 

námořnici a turisti ve Francii jsou poslíčci vyslaní králem, kteří jí měli dávat najevo královu 

lásku a oddanost. Během několika cest do Anglie, které započaly v roce 1918, čekala trpělivě 

před branou do Buckinghamského paláce a kdykoliv viděla, že se zachvěly záclony v okně, 

interpretovala to jako signál královské přízně. Tvrdila přitom, že zprávy o jejich lásce jsou 

v Londýně všeobecně známé.42 Podle Čírtkové de Clérambault upozornil na skutečnost, že 

motivem pro erotomanii nemusí být láska či erotika, jak by se na první pohled mohlo zdát, nýbrž 

pýcha, narušení pocitu sebe sama a ztráta kontaktu s realitou. Čírtková uvádí tři fáze průběhu 

pronásledování u erotomanů:  

1) stadium pýchy, kdy erotoman je plný nadějných očekávání a vykazuje chování typu 

namlouvání a dvoření, 

2) stádium zklamání, kdy se objevují obavy, erotoman se cítí být zhrzen a oběť 

pronásleduje výčitkami, 

                                                 
40 MULLEN, P.E., PATHÉ, M., PURCELL, R. Stalkers and Their Victims. 2nd ed. New York: Cambridge 

University Press, 2009, s. 9. 
41 MELOY, J. R. The psychology of stalking: clinical and forensic perspectives. San Diego: Academic Press, 2001, 

s. 195-196. 
42 Tamtéž s. 196, pak dále rovněž ČÍRTKOVÁ, L. Moderní psychologie pro právníky: Domácí násilí, stalking, 

predikce násilí. 1. vyd. Praha: Grada, 2008, s. 54. 
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3) stádium hněvu, kdy erotoman formuluje majetnické požadavky, signalizuje jejich 

prosazení cestou agrese, může vydírat či vyhrožovat pomstou.43 

V dnešní době se erotomanie zařazuje dle mezinárodní statistické klasifikace nemocí 

MKN v 10. revizi mezi tzv. sexuální poruchy, které nejsou způsobeny organickou poruchou, 

nebo nemocí pod kódem F52 bod 7 – nadměrné sexuální nutkání.44 Projevy erotomanie jsou však 

v průběhu historického vývoje konstantní. Jedná se o (1) deziluzi, že určitý subjekt je milován 

třetí osobu. (2) Tento subjekt měl však s třetí osobou žádný nebo minimální předchozí kontakt. 

(3) Třetí osoba je nedosažitelná, a to obvykle z důvodu vysokého sociálního postavení nebo 

manželství. (4) Nicméně je zde přesvědčení, že tato třetí osoba projevuje o subjekt zájem 

a (5) subjekt trpící erotomanii zůstává přesto sexuálně zdrženlivý.45 V současné době však 

výzkumy ukazují, že projevy erotomanie se objevují pouze u 3% pronásledovatelů a samotný 

stalking je tak ve většině případů motivován jinými aspekty.46 Pojem erotomanie byl tedy 

v průběhu 20. století nahrazen výrazem stalking zahrnujícím nejen jiné motivační faktory, ale 

také mnohem širší škálu jevů, které se dají pod stalking zařadit. 

 

1.5.2. Slavné případy stalkingu v 80. a 90. letech 20. století 

Jak výstižně uvádí Marešová, sociálněpatologické jevy obecně nejsou v průběhu času 

a místa totožné, protože „tím, jak se liší kultury jednotlivých zemí, společenské normy, tak se liší 

i jevy, které se od uznávaných norem odchylují. I ve stejné kultuře to, co je v určité společnosti 

nyní označováno jako sociálněpatologický jev, možná nebylo takto označováno před dvaceti 

lety“.47 V této souvislosti změnu pohledu na erotomanii a stalking obecně pak přináší 80. léta 

20. století. Čírtková uvádí tři prvky, které sehrály roly při změně pohledu na stalking: 

a) rozšířený výskyt tohoto jevu dle viktimologických výzkumů, kdy podle výzkumů se až 

8% žen setkalo se stalkingem, 

b) závažné psychické a jiné následky pro oběť, 

c) hrozba fyzického násilí, kdy podle výzkumů 36% pronásledovatelů fyzicky atakuje 

pronásledovanou osobu48. 

                                                 
43 ČÍRTKOVÁ, L. Moderní psychologie pro právníky: Domácí násilí, stalking, predikce násilí. 1. vyd. Praha: 

Grada, 2008, s. 54. 
44 Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR [online]. [cit. 2018-04-30]. Dostupné z: 

https://www.uzis.cz/cz/mkn/index.html 
45 BOON, J., SHERIDAN, L. (ed.). Stalking and Psychosexual Obsession: Psychological Perspectives for 

Prevention, Policing and Treatment. 1. vyd. Chichester: John Wiley & Sons, 2002, s. 137. 
46 ČÍRTKOVÁ, L. Forenzní psychologie. 3. upr. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2013, s. 219. 
47MAREŠOVÁ, A. Sociálně patologické jevy. Trestněprávní revue. 2010, č. 2, s. 53. 
48ČÍRTKOVÁ, L. Psychologické poznatky k nebezpečnosti pronásledování (stalking). Kriminalistika, 2004, č. 4, s. 

275. 
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Než ovšem byly provedeny tyto výzkumy, bylo obzvláště pro celebrity a jiné slavné 

osobnosti složité odlišit, kdy se jedná o chování oddaných fanoušků a kdy o stalking. Např. 

během 60. let 20. století, kdy na vrcholu popularity byla skupina Beatles, stávala jistá fanynka 

jménem Margo Stephens před domem Paula McCartneyho po dobu tří let. Jistým přelomem se 

stal 30. březen 1981, kdy John Hinckley vypálil šest nábojů na bývalého amerického prezidenta 

Ronalda Reagana, policistu a další dvě osoby. Následné vyšetřování bylo překvapením v tom 

smyslu, že skutek Johna Hinckleyho nebyl politicky motivován. Vyšetřování odhalilo, že John 

Hinckley byl patologicky posedlý herečkou Jodie Foster a filmovým snímkem Taxikář, kde tato 

herečka hrála hlavní roli. Z důvodu, že se mu nepodařilo doposud nijak vzbudit její zájem, 

uchýlil se k výše uvedenému útoku, aby získal její pozornost a lásku.49 V roce 2016 byl po 

pětatřiceti letech propuštěn z psychiatrického léčení.50  

Na počátku 80. let 20. století byl stalking spíše otázkou pro psychiatry a psychology. 

Lowney a Best uvádí tři etapy, během kterých se tento pojem formoval až do podoby, v jaké ho 

vnímáme v dnešní době. První etapu lze zařadit mezi roky 1980 a 1988, kdy se pro jednání typu 

neustálého zasílání dopisů, či telefonování apod. používaly pojmy jako psychological rape nebo 

a form of sexual harassment51, avšak toto jednání postrádalo znaky násilí. Toto jednání bylo 

psychology v tehdejší době vysvětlováno pouze tím, že někteří muži jsou pouze více náchylní 

k odmítnutí od ženy, se kterou je pojilo nějaké milostné pouto. Pachatelé těchto jednání dokonce 

vinili ženy v tom smyslu, že mají podíl na tíživé situaci, do které se pronásledovatelé dostali 

z důvodu, že neopětují jejich lásku. Pronásledované osoby tvrdily, že orgány činné v trestním 

řízení zlehčují výše uvedené jednání a neumožňují jejich řádné vyšetření. Tehdejší žalobce z Los 

Angeles prohlásil: „Porota u soudu bude chtít vědět, proč toto citové obtěžování způsobuje újmu, 

když se oběti v podstatě nikdo nedotkl“.52 Finch uvádí, že v této době nebylo ani příliš jasné, do 

jaké míry má do problematiky stalkingu zasahovat právo, popřípadě zda se má jednat 

                                                 
49

,,You know a few things about me, dear sweetheart 

Like my obsession with fantasy 

But what the rabble don't yet understand 

Is that fantasies become reality in my world.“ 

—John Hinckley Jr. 

Převzato z: DAVIS, K.,  FRIEZE, I., &  MAIURO, R. (Eds.), Stalking: Perspectives on victims and perpetrators. 

New York: Springer, 2001,  Preface  IX. 
50DANIEL, H. I LOVE YOU FOREVER' Jodie Foster ‘horrified’ after stalker who tried to shoot down Ronald 

Reagan is set to be released. The Sun [online]. 30.6. 2016 [cit. 2018-04-30]. Dostupné z: 

https://www.thesun.co.uk/news/1527773/jodie-foster-horrified-after-stalker-who-tried-to-shoot-down-ronald 

reagan-is-set-to-be-released/ 
51 BEST, J, Images of Issues: Typifying Contemporary Social Problems, 2nd edn, 1995, New York: Aldine de 

Gruyter, s. 38. 
52 Tamtéž. 

https://www.thesun.co.uk/news/1527773/jodie-foster-horrified-after-stalker-who-tried-to-shoot-down-ronald
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o trestněprávní prostředky či prostředky občanskoprávní. Podle něj se rovněž projevuje tendence 

shazovat vinu za stalking na oběti.53 

 

1.5.3. Vražda Rebeccy Schaeffer a vznik nové policejní jednotky v Los Angeles 

Klíčovou etapu pro rozvoj stalkingu v dnešním slova smyslu představuje období mezi 

lety 1989–1991, kdy konkrétně rok 1989 lze považovat za určitý přelom. V tomto roce totiž 

zavraždil posedlý fanoušek jménem Robert Bardo herečku Rebeccu Schaeffer. Ačkoliv se 

nejedná o první oběť ze strany celebrit, která byla zavražděna pronásledujícím fanouškem, 

tomuto případu byla věnována rozsáhlá mediální pozornost. V novinách se objevovaly titulky 

jako „Případ, který vyburcoval veřejnost“54. V návaznosti na smrt Rebeccy Schaeffer dochází 

v roce 1990 v Kalifornii k přijetí první anti-stalkingové právní úpravy (California Penal Code 

Section 646.9), která se stala inspirací i pro další americké státy, které do konce roku 1993 

přijaly příslušnou anti-stalkingovou právní úpravu.55 Jak již bylo uvedeno výše, nepochybnou 

zásluhu na tomto faktu má i americký Kongres, který počátkem 90. let 20. století nařídil 

americkému National Institute of Justice (NIJ), aby vyvinul jakýsi vzorový anti-stalkingový 

zákon nazvaný Model Anti-Stalking Code a tím podpořil jednotlivé státy k přijmutí příslušných 

anti-stalkingových právních předpisů. Model Anti-Stalking Code je na svou dobu hodnocen jako 

vynikající dílo a posloužil jako šablona, jehož některá celá ustanovení byla následně přenesena 

do právních předpisů v jednotlivých amerických státech.56 

Vražda Rebeccy Schaeffer podnítila v roce 1990 i zřízení nové policejní jednotky 

s názvem Threat Management Unit v působnosti losangeleského policejního sboru (LAPD). Tato 

jednotka měla odrážet nový přístup k vyšetřování případů vykazujících znaky stalkingu. 

V zakládacích listinách pro tuto jednotku bylo konstatováno, že „pokud nebyl spáchán konkrétní 

zločin, zůstávaly policejní složky do dnešní doby nečinné, bez ohledu na to, jak těžké bylo pro 

pronásledovanou osobu vypořádat se se stalkingem. Události posledních dnů vyeskalovaly do 

tragických důsledků, aniž by byl proveden zákrok ze strany policie“.57 Od svého vzniku přitom 

tato policejní jednotka vyšetřovala do roku 2007 přes 3000 případů stalkingu. Threat 

Management Unit přitom klade důraz na počáteční fázi vyšetřování a na vyhodnocování rizik 

                                                 
53 FINCH, E. The Criminalisation of Stalking: constructing the problem and evaluating the solution. 1. vyd. 

London: Cavendish Publishing Limited, 2001, s. 102 – 103. 
54 BEST, J, Images of Issues: Typifying Contemporary Social Problems, 2nd edn, 1995, New York: Aldine de 

Gruyter, s. 39. 
55 FINCH, E. The Criminalisation of Stalking: constructing the problem and evaluating the solution. 1. vyd. 

London: Cavendish Publishing Limited, 2001, s. 98. 
56 National Center for Victims of Crime. The model stalking code revisited: Responding to the new realities of 

stalking (No. NCJ 189192). Washington, DC, 2007, s. 11 – 12. 
57DUNN, J. Operations of The LAPD Threat Management Unit, 2008, s. 8. Dostupné na 

https://paladinservice.co.uk/wp-content/uploads/2013/07/dunnchapter.pdf 
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stalkingu, což provádí vyškolení policisté pečlivým výslechem pronásledované osoby. 

Následující fáze vyšetřování pak tvoří několik fází:  

1) Opakované výslechy pronásledovaných osob a svědků. 

2) Získávání důkazů a potvrzení či vyvracení vypovědí svědků a pronásledovaných osob. 

3) Posuzování hrozeb stalkingu. 

4) Tzv. case management a výběr vhodné strategie při zásahu proti stalkingovému 

jednání.58 

Čírtková uvádí, že vedle ryze policejního přístupu z Los Angeles existuje v San Diegu 

pracovní skupina sdružující nejen policisty, ale i právníky, psychology a psychiatry, kteří 

nespoléhají pouze na policejní přístup, ale multidisciplinární cestou hledají způsoby, jak čelit 

hrozbám stalkingu.59 Je dle mého názoru žádoucí, aby takovýto přístup byl aplikován i v rámci 

Policie České republiky, kde Threat Management Unit může posloužit jako inspirace úspěšného 

boje proti stalkingu ze strany orgánů činných v trestním řízení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
58 Tamtéž. 
59ČÍRTKOVÁ, L. Psychologické poznatky k nebezpečnosti pronásledování (stalking). Kriminalistika, 2004, č. 4, s. 

275 
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2. Prevalence stalkingu na základě empirických výzkumů 

 

Vzhledem ke skutečnosti, že neexistuje konsensus mezi badateli na jednotném definování 

stalkingu, je zákonitě i zjišťování prevalence stalkingu značně složité a přináší v rámci 

empirických výzkumů někdy i rozporuplné výstupy. Jednotlivé empirické studie snažící se 

o zjišťování prevalence stalkingu totiž mohou do svých výzkumů zahrnovat různé způsoby 

jednání a definiční kritéria stalkingu, na základě kterých pak určují předmět výzkumu. Jinými 

slovy, čím bude definování stalkingu širší, tím budou zákonitě i vyšší výsledné hodnoty jeho 

prevalence. Příkladem může být zkušenost z Velké Británie, kde výzkumy stalkingu byly značně 

problematické. Je tomu tak z důvodu, že jak již bylo řečeno v předchozích řádcích, ve Velké 

Británii se používal široký termín harassment neboli obtěžování. Pod tento pojem spadá sice 

i stalking, přesto však onen harassment zahrnuje daleko širší škálu jednání jako např. šikanu. 

Výsledky výzkumů týkající se prevalence se tak liší v závislosti na tom, jak široce je stalking 

definován. Emily Finch uvádí, že pokud ve výzkumech byla použita užší definice stalkingu, 

mělo zkušenost se stalkingem 23 % respondentů. Zároveň bylo zjištěno, že pokud bychom chtěli 

toto jednání zařadit pod skutkovou podstatu uvedenou v Protection Harassment Act 1997, zvedla 

by se míra prevalence na 32%.60 

 Tento závěr je možno demonstrovat na příkladu zkušenosti se stalkingem v rámci 

evropského obyvatelstva, kde se odhaduje, že alespoň jednu životní zkušenost mělo 12–32 % žen 

a 4–17%mužů.61 Značný rozptyl výsledných hodnot je tak zřejmě dán rozdílným definováním 

stalkingu v rámci jednotlivých výzkumů, neboť Čírtková uvádí pro Českou republiku jiné 

hodnoty, kdy odhaduje, že zhruba 2–8% obyvatel by mohlo mít zkušenost se stalkingem.62 

Údajům Čírtkové odpovídají i údaje, které byly získány na základě prvního viktimologického 

výzkumu provedeného v roce 2014 v České republice, jak bude uvedeno níže. Za relevantní a 

reprezentativní je však nutno považovat německou studii provedenou v roce 2004–2005 v 

německém Mannheimu, kde byl rozvrstven vzorek 1000 mužů a 1000 žen ve věku od 18 do 65 

let a formou dotazníkového šetření byla zjišťována prevalence stalkingu prostřednictvím 

odpovědí na 51 otázek. Pokud z odpovědí respondentů vyplýval možný výskyt stalkingu, byli 

požádáni o zodpovězení dalších doplňujících otázek týkajících se podstaty, trvání a frekvence 

stalkingu, vztahu k pronásledovateli a psychologických a behaviorálních aspektů. Dotazník 

                                                 
60 FINCH, E. The Criminalisation of Stalking: constructing the problem and evaluating the solution. 1. vyd. 

London: Cavendish Publishing Limited, 2001, s. 4. 
61 DRESSING, H., KUEHNER, C. & GASS, P. – Lifetime prevalence and impact of stalking in a Europe 

population, epidemiological data from a middle-sized German city. British Journal of Psychiatry, 2005, s. 168–72. 
62 ČÍRTKOVÁ, L. Forenzní psychologie. 3. upr. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2013, s. 212. 
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zahrnoval 18 forem stalkingového jednání a definování stalkingu se omezilo na následující: 

stalking probíhal minimálně v dvoutýdenním období, které zahrnovalo alespoň jednu 

z nabídnutých forem obtěžování a vzbuzovalo u pronásledovaných osob strach.63 Podle 

Imriškové a Poddané má právě začlenění subjektivních pocitů a emocí pronásledovaných osob 

velký dopad na výslednou prevalenci stalkingu, což lze vypozorovat především u mužů, kteří 

mají jakýsi posunutý práh strachu oproti ženám.64 

 Nezvykle vysoká čísla obsahují výzkumy týkající se prevalence stalkingu v univerzitním 

prostředí. Spitzberg uvádí, že až 40% procent amerických univerzitních studentů má zkušenosti 

se stalkingem. Podobně dopadly výzkumy provedené v Západní Virginii, kde bylo zjištěno, že 

34% žen a 17% mužů bylo alespoň jednou za život podrobeno stalkingu. Má se za to, že 

univerzitní prostředí poskytuje ideální půdu pro pronásledovatele, a to z důvodu vyššího počtu 

žen shlukujících se na jednom místě.65 

 

2.1. Muži a ženy mezi pronásledovanými osobami 

Zajímavá je také otázka zastoupení mužů a žen mezi pronásledovanými osobami. 

Ačkoliv je stalking považován za generově neutrální, Tjaden a Thoennes uvádí do značné míry 

kategorický závěr, že pronásledovanými osobami jsou ve většině případů ženy a muži jsou pak 

v roli pronásledovatelů. Tento svůj názor podepřeli studií, kdy podle výsledků této studie tvořily 

ženy 78% pronásledovaných osob, zatímco muži pouze 22%. Průměrný věk pronásledovaných 

osob pak byl 28 let, přičemž osoby ve věkovém rozpětí 18–29 let tvořily celých 52 % 

pronásledovaných osob a osoby ve věkovém rozpětí 30–39 let byly zastoupeny v 22 % případů.66 

Skutečnost, že ženy jsou více náchylné stát se oběťmi stalkingu, se vysvětluje tím, že muži mají 

posunutý práh při prožívání emocí, jako je strach a úzkost, takže lehčí formy stalkingu u nich 

nevzbuzují obavy.67 Výše uvedené poznatky potvrzuje i analýza případů, které naplňovaly 

skutkovou podstatu trestného činu nebezpečného pronásledování v rámci praxe Okresního soudu 

v Přerově. Analýza ukázala, že u 90 % případů patří mezi poškozené osoby ženy.68 Z opačného 

soudku pak Bednář v návaznosti na statistiky Nejvyššího státního zastupitelství uvádí, že od r. 

                                                 
63 Tamtéž, s. 168. 
64 IMRÍŠKOVÁ, R., PODANÁ Z. Prevalence a charakteristiky stalkingu v České republice: výsledky 

viktimologického výzkumu. Trestněprávní revue. 2014, roč. 13, č. 4, s. 98. 
65 MAIURO, R. D. a kol. Perspectives on Stalking: Victims, Perpetrators, and Cyberstalking. Springer 

Publishing Company, 2015, s. 5-6. 
66 TJADEN, P., THOENNES, N. Stalking in America: Findings from the National Violence Against Women Survey. 

Washington, D. C.: U. S. National Institute of Justice and Centers for Disease Control and Prevention, 1998., s.3 
67 ENGELBRECHT, C. M., REYNS, B. W. Gender Differences in Acknowledgment of Stalking Victimization: 

Results From the NCVS Stalking Supplement. Violence and Victims, 2011, 26 (5), s. 574. 
68 HORÁKOVÁ, M. Stalking – první zkušenosti. Trestněprávní revue, 2012, č. 10. s .222. 
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2011 do poloviny roku 2014 byla v celkem 21 podaných dovolání, které se týkaly trestného činu 

nebezpečného pronásledování, obviněna žena pouze ve dvou případech, přičemž zbytek 

obviněných pronásledovatelů tvořili muži.69 

 

2.2. Výzkum prevalence stalkingu v České republice 

Na rozdíl např. od sousedního Německa v České republice chyběly až do roku 2014 

relevantní kriminologické výzkumy týkající stalkingu a jeho prevalence, resp. jeho dalších 

charakteristik. Údaje o prevalenci stalkingu v České republice bylo možno do té doby odvozovat 

z expertních odhadů a statistických přehledů kriminality Ministerstva vnitra ČR a Policie ČR, 

popřípadě statistik Bílého kruhu bezpečí. Pro demonstraci uvedu, že na základě statistických 

přehledů Policie ČR bylo v roce 2017 zjištěno v celé České republice celkem 337 registrovaných 

skutků, které naplňovaly skutkovou podstatu trestného činu ve smyslu § 354 TrZ. Pojem 

„registrovaný skutek“ pak označuje v těchto statistikách „trestný čin, u kterého bylo zahájeno 

trestní řízení v předmětném období a je dosud neukončen nebo ukončen určitými způsoby“.70 

V roce 2014 však byla v odborném periodiku Trestněprávní revue71 prezentována studie 

prvního viktimologického výzkumu stalkingu, který byl realizován katedrou sociologie 

Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, a to pod vedením doc. Jiřího Buriánka. Tento 

výzkum tak byl určitou reakcí na skutečnost, že na rozdíl od zahraničních států, kde byla 

provedena již celá řada reprezentativních výzkumů týkajících se fenoménu stalkingu, v České 

republice obdobný výzkum chyběl. 

 První terénní šetření v rámci tohoto výzkumu probíhalo v průběhu let 2012–2014 a bylo 

během něj dotazováno 1001 mužů metodou CASI, kdy respondent samostatně vyplnil dotazník, 

a to s ohledem na skutečnost, že pro muže může být svým způsobem obtížnější svěřovat se 

o stalkingu metodou „face to face“ rozhovory. V červenci a červnu roku 2013 pak proběhl 

výzkum zaměřený na ženy. Konkrétně se ho účastnilo 1502 respondentek, které byly vybírány 

náhodným výběrem, a následně s nimi byly vedeny prostřednictvím vyškolených tazatelek „face 

to face“ rozhovory. Respondentům byla položena pouze jedna otázka, která zněla: „Zažil/a jste 

od svých 16 let, že by vás někdo (od cizí osoby až po partnera/partnerku) opakovaně 

pronásledoval, kontaktoval a omezoval váš obvyklý způsob života způsobem, který vám byl 

                                                 
69 BEDNÁŘ, M. Stalking – nebezpečné pronásledování. Právní rozhledy. 2014, roč. 22, č. 20, s. 700. 
70 Policie ČR: Statistické přehledy kriminality za rok 2017 [online]. [cit. 2018-04-30]. Dostupné z: 

http://www.policie.cz/clanek/statisticke-prehledy-kriminality-za-rok-2017.aspx 
71IMRÍŠKOVÁ, R., PODANÁ Z. Prevalence a charakteristiky stalkingu v České republice: výsledky 

viktimologického výzkumu. Trestněprávní revue. 2014, roč. 13, č. 4, s. 95. 
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nepříjemný a případně ve vás i vyvolal obavy o své bezpečí nebo bezpečí vašich blízkých?“72 

V souladu s předchozí kapitolou věnované definici stalkingu vystihovala takto položena otázka 

podstatu stalkingu tím, že zahrnovala charakteristické prvky stalkingu a sice dlouhodobost, 

opakovanost, systematičnost a subjektivní prvek v podobě obav o bezpečí své osoby nebo osob 

blízkých. Pokud respondent odpověděl kladně na tuto základní screeningovou otázku, byla mu 

položena řada doplňujících otázek zjišťujících podrobnosti o posledním incidentu stalkingu, 

který zažil.  

Výsledek výzkumu přinesl zajímavé poznatky. Z celkového počtu respondentů 

odpovědělo na výše uvedenou otázku kladně 150 z nich. Výsledná prevalence stalkingu mezi 

občany ČR staršími 18 let tak činí 5,8 %. U žen je však prevalence vyšší než u mužů – z žen 

někdy zažilo stalking 7,3 %, zatímco u mužů je to pouze 4,3 %. V souladu s výše uvedenými 

zahraničními výzkumy tak u pronásledovaných osob dominovaly v 65% případů ženy. Jako 

i v jiných výzkumech je sporné kvantitativní vyjádření znaku dlouhodobosti a opakovanosti 

stalkingu. Pokud totiž tento výzkum vzal v úvahu kvantitativní vymezení dlouhodobosti 

stalkingu, které trvalo minimálně 4 týdny a došlo alespoň k 10 kontaktům, klesla celoživotní 

prevalence stalkingu na 3,7 % (4,7 % u žen a 2,6 % u mužů).73 

  

                                                 
72 Tamtéž.  
73 Tamtéž, s.98. 
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3. K jednotlivým podobám stalkingu 

 

3. 1 Typické formy jednání pronásledovatelů 

Výše jsem už uvedl, že jednání pronásledovatelů je značně rozmanité, kdy je takřka 

nemožné jej taxativně vyjmenovat, přičemž jednání může být na první pohled považováno za 

neškodné. Vzhledem k této skutečnosti dochází na základě zobecnění ke kategorizaci typických 

forem jednání, které jsou nejčastěji používány pronásledovateli. Starší výzkum z roku 1998 

s názvem British Crime Survey uvádí 14 kategorií stalkingového jednání. Tento průzkum odhalil, 

že jen u 16% případů uplatňuje pronásledovatel pouze jednu formu jednání. V rámci stalkingu 

tak pronásledovatel uplatňuje většinou několik forem jednání. Nejčastější kombinací je tzv. silent 

calls, kdy pronásledovatel po několika vteřinách ticha ukončí telefonní hovor, a nevyžádaná 

písemná komunikace.74 

Dr. M. Pathé pak ve své publikaci Surviving stalking uvádí 16 nejčastějších forem jednání 

pronásledovatelů75, přičemž některé z nich mohou zahrnovat běžné denní aktivity a najít hranici 

mezi sociálně akceptovatelným jednáním a stalkingem nemusí být někdy jednoduché. Níže 

uvedu pro představu některé z nich, a to od těch méně závažných až po ty společensky škodlivé.  

1) Zasílání dárků. Zatímco někteří pronásledovatelé pošlou jeden nebo dva dárky, někteří 

z nich pronásledovanou osobu doslova nevítanými dárky zasypou. Může se jednat o typické 

dary, jako jsou čokolády či květiny až po ty bizarní (např. sklenice s močí). Davis uvádí tzv. 

rizikové dny, do kterých řadí den sv. Valentýna, Den matek, Vánoce a Velikonoce.76 

2) Telefonáty. Jedna z nejčastějších forem jednání, neboť pronásledovaná osoba může být 

lehce dosažitelná v práci i v domácnosti. Někteří pronásledovatelé zůstávají po zvednutí telefonu 

potichu, někteří popisují, co zrovna má pronásledovaná osoba na sobě, jiní vyhrožují a používají 

oplzlosti. 

3) Zasílání dopisů. Obsah dopisů se podobně jako u telefonátů může lišit od 

romantických vyznání lásky až po výhrůžky. Jsou zasílány rovněž do práce či domů, nebo jsou 

nechávány např. za stěračem zaparkovaného osobního vozidla. Mohou být zasílány i třetím 

osobám, a to buď z důvodu, že pronásledovatel má dojem, že skrz tyto osoby se dostane 

k pronásledované osobě, nebo z důvodu, aby pronásledovanou osobu poškodil rozšiřováním 

pomluv.  

                                                 
74 FINCH, E. The Criminalisation of Stalking: constructing the problem and evaluating the solution. 1. vyd. 

London: Cavendish Publishing Limited, 2001, s. 133. 
75 PATHÉ, M. Surviving stalking. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2002, s. 9-13. 
76 DAVIS, J.A. Stalking Crimes and Victim Protection: Prevention, Intervention, Threat Assessment, and Case 

Management. Boca Raton, CRC PRESS, 2001, s. 11. 
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4) Pronásledování, pokusy o kontakt, sledování. Zatímco někteří pronásledovatelé pouze 

pronásledovanou osobu pozorují z dálky, jiní se pokoušejí o kontakt s ní, či volí rafinovanější 

způsoby s prvky překvapení, kdy se najednou zjeví před pronásledovanou osobou např. při 

nakupování v obchodním centu. Za obzvlášť nepříjemné pak považuji zejména ty formy 

sledování, kdy pronásledovatelé trpělivě vyčkávají v místech, kde se často vyskytuje 

pronásledovaná osoby do doby, než ji spatří, což u pronásledované osoby vyvolává logicky 

značný úlek a pocity ohrožení. 

5) Používání výhrůžek. Ty mohou být explicitní či nepřímo vyjadřovat hrozbu fyzického 

napadení či zdiskreditování a ponížení pronásledované osoby. 

6) Ničení majetku. Obvykle útoky směřují vůči automobilu oběti, kdy oblíbenou aktivitou 

je propíchání pneumatik a posprejování graffiti. Někteří pronásledovatelé se mohou uchýlit 

k tomu, že se násilně dostanou do obydlí pronásledované osoby, kde nechají různé vzkazy, 

odcizí osobní věci či v horším případě zabijí domácí mazlíčky. 

7) Napadení. K tomuto jednání dochází naštěstí v menším počtu případů a útoky 

pronásledovatelů zůstávají většinou ve stádiu výhrůžek. Čírtková uvádí údaj, že se tak děje 

zhruba ve 20 % případů.77 Přesto se jedná o nejzávažnější projev stalkingu, který může být 

zaměřen i vůči třetím osobám. Pathé uvádí několik rizikových faktorů u pronásledovatele, které 

jsou spojeny se zvýšenou možností výskytu násilí, Jedná se o tyto rizikové faktory: muž, 

odmítnutý typ pronásledovatele, abusus drog nebo alkoholu, pronásledování ex-partnera, 

výskyt poruchy osobnosti, předchozí trestní minulost, nezaměstnanost, sociální izolovanost, 

náklonnost ke zbraním.78 

 

3.1.1. Nejčastější formy jednání pronásledovatelů na základě empirických výzkumů 

Do výzkumu Mullena a Parcell, který byl publikován v prestižním periodiku American 

Journal Of Psychiatry, byl zahrnut vzorek celkem 145 pronásledovatelů, a to ve věku od 15 do 

75 let. V souladu s British Crime Survey 1998 bylo zjištěno, že většina pronásledovatelů 

neupřednostňuje pouze jednu formu jednání, ale dochází ke kombinaci několika forem jednání. 

V 92 případech pronásledovatelé použili tři až pět forem, šestnáct pronásledovatelů dokonce 

sedm odlišných, ale pouze tři z nich lpěli pouze na jedné formě stalkingového jednání. Dále bylo 

zjištěno, že výhrůžky přímo vůči pronásledované osobě používalo osmdesát čtyři (58%) 

pronásledovatelů a u 56 případů (39%) byly výhrůžky užity i vůči osobám třetím. Výhružky 

přerostly k implicitnímu násilí u 52 pronásledovatelů, avšak pouze 9 z nich (6%) atakovalo třetí 

                                                 
77 ČÍRTKOVÁ, L. Forenzní psychologie. 3. upr. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2013, s. 218. 
78 PATHÉ, M. Surviving stalking. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2002, s. 34. 
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osoby. Překvapující je možná skutečnost, že pouze 14 případů bylo sexuálně motivovaných. 

Celková doba trvání stalkingu pak sahala od 4 týdnů až po 20 let, medián byl přitom 12 měsíců. 

Nejčastější používanou formou stalkingového jednání byly telefonáty (78%), přičemž některé 

z nich nabývaly značné intenzity dosahující až dvouset telefonátů v rámci 24 hodin. 

Pronásledovatel nejčastěji udržoval kontakt s pronásledovanou osobou přibližováním se k ní ve 

veřejných prostorech, respektive ji potajmu sledoval. Z výše uvedeného počtu vzorků si 4 

pronásledovatelé dokonce nakoupili sledovací techniku ve formě kamer a 3 z nich využili služeb 

detektivních kanceláří. Bizarní je i ta skutečnost, že jeden pronásledovatel si dokonce pronajal 

z důvodu sledování helikoptéru.79 

V České republice viktimologický výzkum z roku 2014 nabídl svým respondentům 

dokonce až 25 možných forem jednání. Výsledky ukázaly, že tuzemští pronásledovatelé volí 

jako nejčastější formu jednání sledování (85%). Velmi často (77%) pak mají pronásledovatelé 

tendenci uchylovat se k navazování kontaktu s pronásledovanou osobou, a to tím, že osobně 

vyhledávají kontakt, např. čekají na pronásledovanou osobu před jejím zaměstnáním či domem. 

Pokud pronásledovatelé používají nepřímý kontakt, děje se tak zejména nevyžádanými 

telefonáty a zasíláním e-mailů – tzv. spamů. Nepříliš potěšující je fakt, že v poměrně velkém 

počtu případu (kolem 40%) došlo i k ničení majetku, vyhrožování a verbálním a fyzickým 

útokům vůči pronásledovaným osobám.80 

 

3.2. Jevové podoby stalkingu 

 
3.2.1. Klasifikace stalkingu dle Čírtkové 

Čírtková přináší typologii stalkingu na základě jednání pronásledovatelů, kteří spadají do 

tří kategorií. Jedná se o případy obtěžování, případy pronásledování a případy pronásledování 

s vyhrožováním. 

Případy obtěžování označuje jako „distální stalking“, který chápe jako nejmírnější formu 

stalkingu probíhající, jak název napovídá, za využití prostorové vzdálenosti a absence přímého 

fyzického kontaktu. Typicky se jedná o zasílání dárků, posílání dopisů či vzkazů pronásledované 

osobě. I přesto, že se jedná o nejmírnější podobu stalkingu, může se pronásledovaná osoba cítit 

zranitelná z důvodu, že netuší, zda toto jednání nepřeroste v závažnější formy.  

                                                 
79 MULLEN, P. E., PATHÉ, M., PURCELL, R. Study of stalkers. The American Journal of Psychiatry. August 

1999, vol. 156, issue 8, s. 1245. 
80IMRÍŠKOVÁ, R., PODANÁ Z. Prevalence a charakteristiky stalkingu v České republice: výsledky 

viktimologického výzkumu. Trestněprávní revue. 2014, roč. 13, č. 4, s. 96 a násl. 
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Za ten je považován tzv. „proximální stalking“, pro které už jsou typické pokusy o přímý 

fyzický kontakt v podobě sledování pronásledované osoby, ničení jejího majetku či fyzické 

napadání této osoby na veřejnosti.  

Nejzávažnější je pak stalking v podobě, který Čírtková nazývá „pronásledování 

s vyhrožováním“. Pronásledovaná osoba je vystavena zastrašování v podobě výhrůžek, které 

mohou směřovat i vůči třetím osobám.81 

 

3.2.2. Stalking by proxy 

V předchozích řádcích byly popsány víceméně způsoby „přímé“, kdy pronásledovatel 

jedná na vlastní pěst. Pronásledovatel však může využít třetích osob, které se pak snaží 

s pronásledovanou osobou jeho jménem komunikovat, či na ni jinak působit. Podle Čírtkové se 

tak děje až v jedné třetině případů.82 Dr. L. Sheridan ve svém výzkumu uvádí, že až ve 40% 

případech stalkingu do něj byli zahrnuti přátelé nebo rodina pronásledovatele.83 Rovněž jeden 

z nejznámějších případů stalkingu v České republice, který se táhnul od roku 2003, kdy se 

tehdejší středoškolský student Tomáš Kočí zastal na maturitním večírku své spolužačky Barbory 

Kupkové, která si toto gesto vyložila jako projev lásky, využíval asistence třetí osoby. Konkrétně 

Barbora Kupková využívala svoji matku Evu Kupkovou k tomu, aby mohla pronásledovat výše 

uvedeného studenta. Zpočátku tak dostával stovky zamilovaných zpráv a dárků pouze od 

Barbory Kupkové, a když začal studovat v Praze, připojila se k tomuto jednání i její matka. 

„Přespávaly ve křoví u vysokoškolských kolejí, v noci pokřikovaly do jeho oken, pronásledovaly 

ho po restauracích a vulgárně napadaly všechny dívky, které se kolem něj jen mihly.“84 

Mullen a Pathé uvádí, že pronásledovatel využívá následujících osob a subjektů, které lze 

zařadit jako formu stalking by proxy. I v případech stalkingu by proxy jsou však 

pronásledovatelé značně nápadití. 

1)Využívání služeb detektivních kanceláří. Jako příklad lze uvést výše zmíněnou vraždu 

herečky Rebeccy Schaeffer, kdy Robert Bardo využil služeb soukromého detektiva, 

což mu umožnilo získat adresu, kde se herečka zdržuje a následně ji zavraždit. 

                                                 
81 ČÍRTKOVÁ, L. Forenzní psychologie. 3. upr. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2013, s. 225-226. 
82 ČÍRTKOVÁ, L. Moderní psychologie pro právníky: Domácí násilí, stalking, predikce násilí. 1. vyd. Praha: 

Grada, 2008, s. 62. 
83 SHERIDAN, L. The course and nature of stalking: A psychological perspective. Thesis submitted for the-award 

of Ph. D. University of Leicester. 2001, str. 124. 
84

iDnes.cz: Matka a dcera už se nesmějí přiblížit k muži, jehož 8 let pronásledují [online]. 2011 [cit. 2018-04-30]. 

Dostupné na: https://zpravy.idnes.cz/matka-a-dcera-uz-se-nesmeji-priblizit-k-muzi-jehoz-8-let-pronasleduji-117-
/krimi.aspx?c=A110704_134832_usti-zpravy_alh 
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2) Zdravotničtí pracovníci. Obzvlášť znepokojující případ popisuje Mullen, kdy v USA 

byl rodinný lékař zneužit pronásledovatelem k předání aktuální informací o jeho ex-

partnerce.  

3) Realitní makléři. V případech, kdy se pronásledovaná osoba odstěhuje z místa bydliště, 

slouží realitní makléři jako zdroj informací o novém pobytu osoby. 

4) Využívání služeb kurýrů. Relativně častý jev, kdy např. pronásledovatel zaplatil 

doručovateli pizzy, aby každou noc v jednu hodinu ráno klepal velice hlasitě na dveře 

s tím, že zákazník je nahluchlý.85 

 

3.3. Stalking mezi bývalými partnery (ex-partner stalking) 

Válková kategorizuje stalking podle toho, zda se jedná o pronásledování vyvolané 

v důsledku existujícího intimního partnerského vztahu, nebo o jednání, kde se objektem 

nežádoucího zájmu stalkera stane pro něj víceméně cizí člověk.86 Situace, kdy je mezi 

pronásledovanou osobou a pronásledovatelem vztah na bázi ať již současného či bývalého 

soužití partnerů, jsou častým předmětem výzkumů. Rovněž soudní praxe v České republice 

potvrzuje, že v projednávaných případech je stalking velmi často zaměřen proti bývalým 

partnerům či partnerkám. Jak uvádí Horálková, u Okresního soudu v Přerově šlo dokonce 

o 100 % projednávaných případů do roku 2012.87 Podobně ve známých usneseních Nejvyššího 

soudu ČR pod sp. zn. 8 Tdo 282/2011, sp. zn. 3 Tdo 1378/2011 byly řešeny případy ex-partner 

stalkingu.  

Za ex-partner stalking se tedy označuje jev, kdy stalking nastává po ukončení či rozpadu 

intimního vztahu. Tomuto fenoménu se v České republice věnuje zejména doc. Čírtková, 

v angloamerické oblasti Keith E. Davis, Lorraine Sheridan a Julian Boon, v německé oblasti dr. 

Jens Hoffmann a prof. Dr. Hans-Georg Voss. Čírtková v návaznosti na nizozemské studie uvádí, 

že pronásledování bývalým partnerem představuje 68% případů stalkingu.88 Lorraine Sheridan 

uvádí, že v britské studii bylo zjištěno, že 22% žen ze zkoumaného vzorku uvedlo, že jejich 

bývalý partner odmítnul přijmout fakt, že jejich vztah je u konce, a projevily se u nich vzorce 

chování typické pro stalking. Rovněž v rámci průzkumu prováděného na vzorku 8000 žen 

s názvem National Violence Against Women Survey bylo potvrzeno, že v 38% případech byl 

                                                 
85 MULLEN, P.E., PATHÉ, M., PURCELL, R. Stalkers and Their Victims. 2nd ed. New York: Cambridge 

University Press, 2009, s. 157-160. 
86VÁLKOVÁ, H. Česká podoba stalkingu podle § 354 TrZ v širších než jen trestněprávních souvislostech. 

Trestněprávní revue. 2009, č. 9, s. 258. 
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HORÁKOVÁ, M. Stalking – první zkušenosti. Trestněprávní revue, 2012, č. 10. s .222. 
88ČÍRTKOVÁ, L. Expartner stalking a jeho podoby. Právo a rodina, 2011, roč. 13, č. 2, s. 1. 
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pronásledovatelem manžel či exmanžel, v 10% přítel či expřítel, se kterým žila žena ve společné 

domácnosti.89 Tyto údaje korespondují i s viktimologickým výzkumem provedeným v roce 2014 

v České republice, kde případy ex-partner stalkingu tvoří necelou polovinu (45%) všech 

stalkingových případů a výrazně častěji se týkají žen.90 

Typickým pronásledovatelem je tedy muž a osobou pronásledovanou bývalá partnerka, 

manželka či družka. Rozlišují se tři varianty důležité pro vznik ex-partner stalkingu.91 Podle 

Čírtkové v nejzávažnějších případech ex-partner stalkingu se formy jednání jako kontrola 

pohybu partnera či jeho sledování objevily již před samotným rozchodem. Pro druhou variantu je 

typické, že stalking nastává v průběhu rozchodu, kdy jeden z partnerů se obává, že ztratí 

protějšek, a proto se u něj projeví žárlivé vzorce chování a snahy o omezování partnera. Druhý 

partner na to reaguje rozhodnutím o definitivním ukončení vztahu. „Obvykle však nebývá 

důsledný i proto, že má pocity viny, dochází k pokusům o smíření. Opuštěný partner tak kolísá 

mezi nadějí a zoufalstvím.92 Konečně třetí varianta ex-partner stalkingu zahrnuje případy, kdy 

stalking nastupuje až po rozpadu vztahu. Impulzem může být skutečnost, že bývalý partner 

navázal nový vztah, s čímž nemusí být lehké se vyrovnat. Rozpoznat však moment, kdy se jedná 

pouze o reakci na rozchod, kde opakované usmiřování a krátkodobé pokusy o kontakt (zejména 

pokud mají společné potomky) či silné výbuchy emocí jsou běžné a společensky tolerované, 

a kdy jde o ex-partner stalking, není na první pohled jednoduché. Jako orientační vodítka, která 

svědčí o tom, že se nejedná o komplikovaný rozchod, ale spíše o stalking, jsou následující:  

1) Doba trvání pokusů o smíření či slepení vztahu je delší než tři měsíce.  

2) Intenzita pokusů o nevyžádaný kontakt je značná a dosahuje stupně psychoteroru. 

3) Motivace ex-partnera prošla bodem zlomu a z deklarované lásky se stala nenávist.  

4) Bývalý partner nepodporuje pokusy o smíření a svým jednáním dal jednoznačně 

najevo, že si přeje ukončit vztah.93  

 

3.4. Domácí násilí a stalking 

Dalším zkoumaným jevem je vzájemný vztah mezi fenoménem domácího násilím a ex-

partner stalkingem. Domácí násilí se řadí podobně jako stalking mezi jeden ze 

sociálněpatologických jevů a je systematicky zkoumán od 70. let 20. století v návaznosti 

                                                 
89BOON, J., SHERIDAN, L. (ed.). Stalking and Psychosexual Obsession: Psychological Perspectives for 

Prevention, Policing and Treatment. 1. vyd. Chichester: John Wiley & Sons, 2002, s. 88 
90IMRÍŠKOVÁ, R., PODANÁ Z. Prevalence a charakteristiky stalkingu v České republice: výsledky 

viktimologického výzkumu. Trestněprávní revue. 2014, roč. 13, č. 4, s. 97 a násl. 
91 ČÍRTKOVÁ, L. Expartner stalking a jeho podoby. Právo a rodina, 2011, roč. 13, č. 2, s. 1 a násl.. 
92 Tamtéž. s. 4. 
93 Tamtéž, s. 5. 
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na rozvoj feministického hnutí v USA. Domácí násilí je definováno jako „opakované, 

dlouhodobé a zpravidla eskalující násilí fyzického, psychického, sexuálního, sociálního 

a ekonomického rázu, které vytváří jednoznačně asymetrický vztah a vede ke stabilnímu 

rozdělení rolí na násilnou a ohroženou osobu.“94 Hoffman a Voss uznávají, že 

z psychologického hlediska představuje stalking a domácí násilí odlišný výraz pro stejný 

fenomén takzvaného „intimního násilí, a to v závislosti na diachronický průběh partnerských 

vztahů“.95 Britský průzkum o domácím násilí pak používá pojem interpersonální násilí, které 

pojímá jako„domácí násilí (nesexuální povahy) nebo sexuální napadení nebo pronásledování“.96 

V návaznosti na takto široce pojatou definici domácího násilí je odhadováno na základě 

Britského výzkumu kriminality v roce 2001, že 45% žen a 26% mužů od 16 do 59let zažilo 

alespoň jednou v životě incident interpersonálního násilí.97 Dopady domácího násilí s sebou 

přináší zvýšené riziko výskytu post-traumatické stresové poruchy, deprese, sebevražedných 

tendencí, zneužívání omamných a psychotropních látek a sníženého sebevědomí. Zejména 

prevalence výskytu post-traumatické stresové poruchy se odhaduje v průměru na 64%, a to 

v kontrastu s náhodně vybraným vzorkem žen, kde prevalence post-traumatické stresové 

poruchy dosahovala hodnot od 1% do 12%.98 

Hojně používaným pojmem je tzv. „kruh násilí“, jenž ukazuje komplexnost domácího 

násilí ve své podstatě. Tento pojem byl poprvé použit Lenore Walkerem již v roce 1979 a 

projevuje se postupně navazujícími fázemi: 

1) the tension stage, kde rostoucí konfliktvyúsťuje v napětí, 

2) the explosion stages projevy verbální a fyzické agrese 

3) the honeymoon stage, kde je snahou získat opětovnou důvěru a kontrolunad 

partnerem.  

Právě v této poslední fázi se projevují prvky stalkingu. Je typické, že opuštěný partner 

obviňuje partnerku, že ho „to“ donutila udělat ať již z důvodu, že opuštěného partnera 

provokovala, nebo z důvodu, že ho neposlouchala. Tento třífázový model byl později rozšířen až 

                                                 
94 ČÍRTKOVÁ, L. Moderní psychologie pro právníky: Domácí násilí, stalking, predikce násilí. 1. vyd. Praha: 
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na sedm fází s tím, že cyklus se neustále opakuje, a to většinou ve větší intenzitě než v předchozí 

fázi, nebo v závažnější formě a ve větší intenzitě.99 

Z teoretického hlediska je důležité dělení zmíněného stalkingu na defenzivní ex-partner 

stalkinga ofenzivní ex-partner stalking. Pro defenzivní stalkingje typické, že mu ve vztahu 

nepředchází žádné prvky domácího násilí, nýbrž pronásledovatel je „pouze“ emociálně upnut na 

partnerku. Naproti tomu ofenzivní stalking je pokračováním domácího násilí, kde motivací 

pronásledovatelova jednání je snaha o udržení či obnovení kontroly nad bývalou partnerkou. 

Tato forma je pro pronásledovanou osobu daleko nebezpečnější. Doc. Čírtková v této souvislosti 

hovoří o instrumentalizaci, čímž se má na mysli, že děti jsou využívány pronásledovatelem jako 

nástroj pro kontrolování a deptání bývalé ženy.100 

 

3.4.1. Vzájemný vztah mezi domácím násilím a stalkingem 

 V návaznosti na výše uvedené je tedy všeobecně přijímáno, že mezi domácím násilím a 

stalkingem existuje vzájemná souvislost a korelace. To potvrzují i výzkumy týkající se toho, jak 

často vyúsťuje domácí násilí ve stalkingu. Čírtková s odkazem na studie Hoffmana a Vosse 

uvádí, že 81 % obětí ex-partner stalkingu bylo dříve ve vztahu fyzicky atakováno a 32% obětí 

zažívalo fyzické napadení, respektive že se 30–40% obětí stalkingu setkalo s domácím násilím, 

kterého se dopouštěl současný pronásledovatel.101 Stalking je však považován za rizikový faktor 

pro závažné formy domácího násilí končícího smrtí. Davis a Maiuro uvádí, že u více než 75 % 

zavražděných žen totiž byly v období 12 měsíců před jejich smrtí zaznamenány projevy 

stalkingu.102 Tjaden a Thoennes ve svém výzkumu, který byl proveden v návaznosti na zprávu 

o stavu kriminality coloradským policejním sborem v roce 1998, si vzájemnou vazbu mezi 

stalkingem a domácím násilím uvědomovali, avšak rovněž uznávali, že hranice mezi stalkingem 

a domácím násilím nemusí být nikterak výrazná.103 

 Čírtková spatřuje mezi domácím násilím a stalkingem několik rozdílů, ale také 

podobností. Jako hlavní rozdíl je vnímání postavení oběti, kdy mezi potřebami obětí domácího 

násilí a stalkingu nelze klást rovnítko z důvodu, že metody a strategie intervence jsou 

jinéu stalkingu a jiné u domácího násilí. Oběti ex-partner stalkingu také častěji vyhledávají 
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pomoc než oběti domácího násilí. „Významnou roli přitom zřejmě hraje fakt, že oběti 

pronásledování již nežijí ve společné domácnosti s ohrožující osobou, a vyhledat nepozorovaně 

pomoc je proto po praktické stránce jednodušší.“104 U obou fenoménů se však vyskytuje znak 

eskalace, jasného vymezení rolí a dlouhodobosti, kdy u stalkingu i domácího násilí se nejedná o 

nahodilé incidenty. Co se týká vztahu ex-partner stalkingu a domácího násilí, uvádí Čírtková 

další společné prvky. Demonstrativně uvádím některé z nich:  

1) kontrola pronásledované oběti (např. prohlížení osobních věcí), 

2) úzkostná vazba, kdy pronásledovatel projevuje patologický strach o vztah, 

3) vyžadování důkazů lásky, 

4) izolace ve smyslu, kdy pronásledovatel zakazuje protějšku chodit do zaměstnání, 

5) falešné usmiřování, 

6) vydírání, kdy pronásledovatel odmítá poskytnout např. finanční prostředky, pokud 

protějšek ho nebude poslouchat.105 

Za obtížný úkol je považováno nalezení rizikových faktorů, které by predikovaly 

rozvinutí domácího násilí ve stalking. Nejvyšší riziko je u tzv. emočně nestabilního jedince, 

který se vyznačuje úzkostnou vazbou a emociálními výkyvy, ve vztahu uplatňuje egocentrický 

a narcistický přístup a je nedůvodně žárlivý. Takto pojatá charakteristika nejvíce odpovídá 

charakteristice klasického pronásledovatele u ex-partner stalkingu.106 Typickým příkladem 

z praxe týkajícím se domácího násilí a ex-partner stalkingu může být slavný soudní proces 

(oficiálně nazvanýPeople of the State of California v. Orenthal James Simpson) týkající se 

bývalého hráče amerického fotbalu O.J. Simpsona. Ten byl obviněn z vraždy své bývalé 

manželky Nicole Brown a jejího současného přítele Rona Goldmana. Jejich manželství trvalo 

sedm let, během kterých byl O.J. Simpson několikrát vyšetřován policií pro podezření 

z domácího násilí, přestože pár měl spolu dvě děti.107 O.J. Simpson se svojí bývalou manželkou 

nežil ve společné domácnosti od ledna roku 1992, přičemž od října stejného roku byli formálně 

rozvedeni, O.J. Simpson se s touto skutečností však nedokázal vyrovnat. Podle vyšetřování se 

potloukal kolem manželčina domu, neustále jí volal s cílem „vyjasnit“ si jejich vztah, nechával jí 

květiny před vstupními dveřmi do jejího domu či se znenadání objevoval v restauracích, kam 
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chodívala. Nechal se slyšet, že si neumí představit, že jejich manželství je u konce.108 Výše bylo 

zmíněno, že typická reakce opuštěného partnera je taková, že se snaží shodit „vinu“ na protějšek. 

Tato projekce je patrná i u O.J. Simpsona, který prohlásil: „Občas jsem se cítil jako týraný 

manžel nebo přítel, ale přesto jsem ji miloval, což bylo jasné všem.“ 109 Osudného dne 12.6. 

1994 pak byla bývalá manželka společně se svým současným přítelem nalezena mrtvá ve svém 

domě, kde byla ubodána k smrti. Podezřelým byl právě O.J. Simpson, který však nebyl ve 

značně medializovaném případu odsouzen, neboť mu vina nebyla přesvědčivě dokázána. 

V souvislosti s tímto rozsudkem se diskutovalo o rasovém podtextu celého soudního procesu, 

neboť v porotě zasedalo osm Afroameričanů, dva Hispánci a pouze jeden běloch. Výše zmíněná 

emoční nestabilita je patrná i z výroku pro časopis Esquire v roce 1998, kdy O.J Simpson 

prohlásil:„Řekněme, že jsem ji zabil… I kdybych to ale udělal, spáchal bych to proto, že jsem ji 

prostě příliš miloval, ne?“110 

 

3.5. Stalking u dětí a mladistvých 

Mnoho sociálněpatologických jevů bylo původně vnímáno pouze jako záležitost dospělé 

části populace. Vposledních letech se však zaměřila pozornost i na výzkum prevalence těchto 

sociálněpatologických jevů u dětí a mládeže. Tak například v posledních dekádách byly 

provedeny studie týkající se problematiky sexuální agrese u dětí či vražd, včetně těch sexuálně 

motivovaných. Rovněž stalking týkající se dětí a mládeže se dostává do oblasti zájmu. Má se za 

to, že děti jsou působení stalkingu nejvíce vystaveny skrz působení médií a počítačových her. 

Dokonce v kresleném seriálu pro děti s názvem Pepe le Pew z dílny The Warner Bros je 

zobrazeno až vytrvalé, patologické pobláznění hlavního hrdiny do kočky jménem Penelope. 

Prvky predátorského násilí jsou zobrazeny ve filmech pro náctileté jako Hallowen nebo Scream, 

ve kterém neznámý vrah tajně pronásleduje mladistvé oběti a předstírá, že je chce zabít. Rovněž 

v knize zaměřené na děti ve věku 9–12 let s výmluvným názvem „I´m Not Who You Think I 

Am“, hlavní postava trpí přeludy ve smyslu, že si myslí, že třináctiletá dívka je její dcerou a chce 

ji unést.111 

Pro období puberty je typické intenzivní prožívání a emocí a zkušenosti s prvními 

láskami. Poblouznění vyvolávající opakované volání či zasílání dopisů nebo čekání na svůj 

                                                 
108 MELOY, J. R. The psychology of stalking: clinical and forensic perspectives. San Diego: Academic Press, 2001, 

s. 150. 
109 Tamtéž, s. 92. 
110 Tamtéž, s. 105. 
111 DEBRA, A., PINALS, M.D. Stalking: Psychiatric Perspectives and Practical Approaches: Psychiatric 

Perspectives and Practical Approaches. Oxford University Press, 2007, s. 197. 



32 

 

objekt lásky je těžko možno považovat za stalking, neboť takováto nevítaná pozornost 

nevzbuzuje strach a obavy. Přesto se však objevilo několik případů vybočujících z rámce 

„normálu“. V literatuře je znám případ třináctileté dívky romanticky fixované na svého učitele, 

Postupem času se tato fixace přeměnila v rozsáhlý vznik přeludů projevující se tak, že dívka 

věřila, že učitel je do ní rovněž zamilován a začala ho bombardovat romantickými dopisy. 

Odmítnutí ze strany učitele vyvolalo u dívky sebevražedné tendence a dívka byla 

hospitalizována na psychiatrii. Dnes bychom zařadily tento případ do kategorie erotomanie.112 

Další případ se týká typické podoby stalkingu, šlo o patnáctiletého mladíka, který 

opakovaně pronásledoval a zahrnoval výhružkami svoji bývalou přítelkyni poté, co se rozhodla 

ukončit jejich vztah. Chlapec dokonce vyhrožoval smrtí i dívčiným rodičům, kteří mu bránili 

v kontaktu s jejich dcerou. 

 

3.5.1. Šikana a empirické výzkumy týkající se stalkingu u dětí a mladistvých  

 

 V návaznosti na výše zmíněné případy bylo provedeno několik výzkumných studií 

a analýz prokazujících, že stalking u dětí a mladistvých není ničím výjimečným. Tak například 

McCann ve své studii z roku 2000113 analyzoval 13 případů stalkingu u dětí a popsal typické 

formy jednání. Purcell, Flower a Mullen pak v roce 2008 na základě rozhodovací praxe 

australského Melbourne Children´s Court analyzovaly v období od 1.1. 2004 do 30.11.2016 

celkem 906 rozhodnutí týkajících se osob mladších 18 let. Celkem 299 případů mladistvých 

(33 %) pak naplňovalo kritéria stalkingu s tím, že průměrný věk pachatelů byl 15,4 let a v 64% 

případech se jednalo o muže. Co se týká pronásledovaných osob, tak jejich průměrný věk byl 

18,8 let a jednalo se převážně o ženy (69%) s tím, že 98% těchto osob pronásledovatele znalo.114 

Rovněž bylo provedeno několik výzkumů na vysokých školách. Např. výzkum Haugaard a 

Seri115 odhalil, že 20% vysokoškoláků bylo cílem nevyžádaného kontaktu, který u nich 

vzbuzoval strach a obavy.  

Zkusíme-li porovnat rozdíly mezi stalkingem u dospělých a u dětí a mladistvých, 

zjistíme, že jevová podoba stalkingu je v obou případech odlišná. Zatímco u dospělých dominuje 
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ex-partner stalking, u dětí je stalking pojímán jako určitá forma šikany s tím, že motivačním 

faktorem u dětí je nejčastěji odplata.116 Výše bylo uvedeno, že průměrný věk obětí byl 18,8 let. 

Tento věk lze považovat za klíčovou fázi v psychickém vývoji jedince a lze očekávat, že dopady 

na pronásledovanou osobu mohou mít vážnější následky ve srovnání s dospělou populací.117 

Stalking je často spojován i s dalšími sociálněpatologickými jevy typickými pro děti 

a mladistvé. Zejména je upozorňováno na určité podobnosti se sexuálním obtěžováním, dating 

violence (v doslovném překladu násilí na rande) a již zmíněnou šikanou. Pokud vezmeme 

v potaz vymezení šikany ve smyslu Metodického pokynu ministra školství, mládeže 

a tělovýchovy ČR, č.j. 28 275/2000, týkající se prevence a šikanování mezi žáky škol 

a školských zařízení, kde je šikana vymezena jako jakékoliv „chování, jehož záměrem je ublížit 

jedinci, ohrozit nebo zastrašovat jiného žáka, případně skupinu žáků. Je to cílené a obvykle 

opakované užití násilí jedincem nebo skupinou vůči jedinci či skupině žáků, kteří se neumí nebo 

nemohou bránit. Zahrnuje jak fyzické útoky v podobě bití, vydírání, loupeží, poškozování věcí 

druhé osobě, tak i útoky slovní v podobě nadávek, pomluv, vyhrožování či ponižování“,118 nelze 

nevidět některé podobnosti se stalkingem. Jak u stalkingu, tak i u šikany, je vyžadován aspekt 

opakovanosti a použití podobných metod, čili zastrašování, verbální a fyzické útoky s cílem 

vyvolat u oběti strach, přičemž u obou sociálněpatologických jevů si je oběť vědoma útočníkova 

jednání.119 Výzkumy rovněž prokázaly, že stalking je jakousi prodlouženou rukou šikany a ve 

Spojených státech, konkrétně v Severní Dakotě byly na případy dlouhodobé šikany aplikovány 

anti-stalkingové zákony. V případu Svedberg v. Stamness z roku 1994 tak byl vysloven dvouletý 

zákaz přiblížení se k pronásledované osobě (restraining order), který byl aplikován na základě 

anti-stalkingových předpisů. Rodiče mohli vyhledat soudní ochranu, neboť škola jako instituce 

selhala v zastavení šikany vůči dítěti. Tato šikana, která trvala téměř dva roky, zahrnovala 

obtěžování, vyhrožování a napadání.120 Ve Velké Británii byly šikana a stalking dokonce 

postihovány, jak již bylo zmíněno, podle stejného zákona, kterým je The Protection From 

Harassment Act 1997. 
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Zajímavým fenoménem může být zkoumání rozvoje stalkingu uvnitř rodiny, kdy se 

hovoří o tzv. intrafamiliárním stalkingu, který zahrnuje případy stalkingu mezi potomkem 

a rodičem, kdy pronásledovatel bývá rodič, ale existují i opačné případy. Tato forma stalkingu se 

do určité míry podobá ex-partner stalkingu z důvodu, že i zde existuje blízký a intimní vztah 

mezi pronásledovatelem a pronásledovanou osobou. Z důvodu odlišení od klasických rodinných 

sporů (např. spory při péči o dítě) navrhl McCann tři kritéria, při jejichž naplnění lze hovořit 

o intrafamiliárním stalkingu.  

1) Intrafamilární stalking by měl naplnit klasickou skutkovou podstatu stalkingu 

obsaženou v právních předpisech.  

2) Měly by být využity příslušené právní prostředky k ochraně před stalkingem. 

3) Stalking by měl trvat po určité časové období, kdy rodič a potomek žijí odděleně.121 

 

3.6. Stalking na pracovišti 

Podle amerického ministerstva spravedlnosti (U.S. Department of Justice) jsou 

každoročně zaznamenány 2 miliony případů napadení a vyhrožování v pracovním prostředí. 

Další zdroje uvádějí, že následkem násilného jednání v USA zemřou v zaměstnání tři osoby 

denně a ve výzkumu provedeném Society for Human Resource Manager uvedlo 57% 

respondentů, že na jejich pracovišti se odehrál v období od ledna 1996 do června 1999 násilný 

incident. Násilný incident však vedle stalkingu zahrnuje jiné formy násilného jednání, jako např. 

znásilnění, fyzické napadení či různé formy obtěžování.122 

Pokud jde o samotné zjišťování prevalence stalkingu na pracovišti, podle Workplace 

Violence Research Institute se 90% interních bezpečnostních pracovníků uvnitř korporací 

zaobíralo třemi a více případy stalkingu, kdy pronásledovanou osobou byla žena123. Výše 

uvedená čísla dobře ilustruje případ, který se stal 16.2. 1988. V tento den v prostorách 

společnosti ESL Corporation postřelil bývalý zaměstnanec Richard Wade Fairley sedm lidí, 

včetně Laury Black, se kterou se seznámil právě v  zaměstnání v roce 1984. Richard Fairley poté 

vůči této ženě manifestoval typické projevy stalkingu, kdy ji bombardoval dopisy (odhadem jich 

bylo za čtyři roky celkem 200) a telefonáty, na pracovní stůl jí pokládal dárky včetně domácího 

pečiva. V rámci HR oddělení společnosti ESL Corporation získal podvodným jednáním její 

adresu a následně se ji snažil doprovázet cestou do zaměstnání a zpět. Paní Black změnila místo 
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bydliště celkem čtyřikrát, přesto byl však Richard Fairley vždy schopen zjistit si aktuální adresu. 

Poté, co si paní Black stěžovala na personálním oddělení u výše uvedené společnosti, bylo 

Richardu Fairleymu doporučeno navštěvovat psychologa.124 Stalking z jeho strany však nepřestal 

a naopak začal ohrožovat i jiné spolupracovníky. Společnost ESL Corporation poté s Richardem 

Farleym ukončila v roce 1986 pracovněprávní vztah. Projevy stalkingu ze strany Richarda Farley 

poté eskalovaly a začaly zahrnovat výhružky, v jednom dopise píše paní Black:„Dlužíš mi práci, 

kvůli které jsem přišel o 40 000 dolarů. Nechápeš, že si se mnou zahráváš, a nemáš ponětí, čeho 

jsem schopen. Proč chceš zjistit, jak daleko jsem ochoten zajít?“125 Paní Black se až po čtyřech 

letech obrátila na soud, který vydal restraining order zakazující Richard Fairleymu kontaktovat a 

přibližovat se k paní Black. Tragédii to však nezabránilo. Richard Fairley si v osudný den 

nakoupil střelnou zbraň s municí a vrátil se do svého bývalého zaměstnání, neboť paní Black 

byla stále zaměstnána u ESL Corporation. Následně na paní Black a dalších šest bývalých 

spolupracovníků začal pálit ze střelné zbraně. Paní Black však s rozsáhlým zraněním střelbu 

přežila. Když se později vyšetřovatelé Richarda Fairley ptali, co mohlo střelbě zabránit, 

odpověděl: „Kdyby mi dala šanci jít s ní ven.“126 

V České republice je pak mj. známý případ stalkingu, kde důvodem bylo zaměstnání 

pronásledované osoby. Policií ČR127 a následně i dokonce Nejvyšším soudem v usnesení 

 3 Tdo 435/2014 byl řešen případ stalkingu, kde pronásledovanou osobou byl dokonce soudce 

krajského soudu v Hradci Králové a stalking zde souvisel s výkonem soudcovské funkce 

pronásledované osoby. Příslušný orgán Policie ČR proto zahájil trestní stíhání u obviněného 

Ing. Mgr. J. K., a to z důvodů, že tento obviněný v „době od 3. 7. 2010 do 27. 9. 2010 v Hradci 

Králové pronásledoval JUDr. P. M., soudce Krajského soudu v Hradci Králové, v souvislosti 

s výkonem profesní funkce poškozeného tím, že mu na adresu zaměstnavatele zasílal nevyžádané, 

obtěžující otevřené zásilky a drobné dárky s různorodým obsahem písemností od infantilního, 

familiárního až po nepřímé výhrůžky.“128 

 

3.6.1. Rozdělení stalkingu na pracovišti 

V publikaci Stalkers and Their Victimsje stalking na pracovišti rozdělován podle kritéria, 

který určuje, zda stalking vzniká z důvodů vznikajících mimo pracoviště (external stalking in the 

                                                 
124Richard Farley. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- 

[cit. 2018-05-01]. Dostupné z: https://en.wikipedia.org/wiki/Richard_Farley 
125 DAVIS, J.A. Stalking Crimes and Victim Protection: Prevention, Intervention, Threat Assessment, and Case 

Management. Boca Raton, CRC PRESS, 2001, s. 147. 
126 Tamtéž. 
127 Usnesení orgánu Policie ČR, Územní odbor v Hradci Králové, ze dne 3. 11. 2010, č. j. KRPH-9225/TČ-2010-

050271 
128 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 9.4.2014, sp. zn. 3 Tdo 435/2014 



36 

 

workplace), nebo stalking vzniká jako důsledek zaměstnání pronásledované osoby.129 V prvně 

jmenovaném případě se nejedná o stalking na pracovišti stricto sensu, neboť stalking jako takový 

vzniká z důvodů, které pramení mimo zaměstnání pronásledované osoby. Pronásledovatel však 

využívá zaměstnání pronásledované osoby jako prostředek k tomu, aby se mohl zjevovat 

znenadání na pracovišti v přítomnosti pronásledované osoby, sledovat, kdy pronásledovaná 

osoba do zaměstnání přichází a kdy odchází, či roznášet pomlouvačné informace 

o pronásledované osobě jejím spolupracovníkům.  

Stalking pramenící z důvodu vznikajícího přímo v zaměstnání (internal stalking in the 

workplace) může vycházet z představ a bludů, že na základě společného zaměstnání existuje 

mezi pronásledovatelem a osobou pronásledovanou „osudový“ vztah. Někdy může být motivem 

zášť vznikající na základě nějaké předchozí křivdy. Pronásledovatel a pronásledovaná osoba 

mohou být v postavení nadřízeného a podřízeného či se jedná o spolupracovníky. Problematická 

je zde skutečnost, že tyto osoby se nacházejí v rámci pracoviště na jednom místě a z toho důvodu 

má pronásledovatel neustálou možnost přibližovat se a kontaktovat pronásledovanou osobu, aniž 

by vyvolal nechtěnou pozornost okolí. Pokud není s pronásledovatelem ukončen pracovněprávní 

vztah, je těžké projevům stalkingu zabránit.130 

Následky stalkingu na pracovišti mohou dopadat jednak primárně na osobu 

pronásledovanou, tak i sekundárně na ostatní zaměstnance v rámci zhoršeného pracovního 

prostředí, respektive na zaměstnavatele v podobě obchodní společnosti či instituce.131 

Pronásledovaná osoba vykazuje sníženou pracovní výkonnost a v zaměstnání absentuje. Ve 

výzkumu Pathé a Mullen bylo navíc zjištěno, že více než polovina pronásledovaných osob na 

pracovišti se v důsledku stalkingu rozhodne opustit současné zaměstnání.132 Ostatní 

spolupracovníci pronásledované osoby mohou být považováni za sekundární oběti, neboť 

stalking zhoršuje morálku v rámci zaměstnavatele, což s sebou přináší také vyšší míru 

absentování. Na příkladu Richarda Fairleyho pak bylo patrné, že někteří spolupracovníci se 

mohou stát i primární obětí, zejména se tak děje tehdy, pokud jsou spolupracovníci považováni 

za překážku bránící v přístupu k pronásledované osobě. Pro zaměstnavatele přináší stalking 

zhoršenou reputaci a zvýšené náklady v podobě výdaje na preventivní strategie, které by měly 

stalkingu zabránit.  

                                                 
129 MULLEN, P.E., PATHÉ, M., PURCELL, R. Stalkers and Their Victims. 2nd ed. New York: Cambridge 

University Press, 2009, s. 173. 
130 DAVIS, J.A. Stalking Crimes and Victim Protection: Prevention, Intervention, Threat Assessment, and Case 

Management. Boca Raton, CRC PRESS, 2001, s. 149. 
131 MULLEN, P.E., PATHÉ, M., PURCELL, R. Stalkers and Their Victims. 2nd ed. New York: Cambridge 

University Press, 2009, s. 177. 
132 Tamtéž. 
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Reakcí zákonodárců ve Spojených státech na zvýšené riziko stalkingu na pracovišti bylo 

přijmutí tzv.The Federal Occupational Safety and Health Act (Fed-OSHA), který požaduje po 

zaměstnavateli, aby zaměstnanci „zajistil pracovní prostředí, které je prosto rizikazpůsobujícího 

smrt nebo fyzickou a psychickou újmu“.133 To zahrnuje závazek učinit veškeré nezbytně nutné 

kroky k ochraně života, bezpečnosti a zdraví zaměstnanců. V návaznosti na tento federální zákon 

bylo vydáno mnoho soudních rozhodnutí. V případu Secretary of Labor v. Megawest 

International Financial,Inc. bylo projednáváno porušení povinnosti ze strany zaměstnavatele, 

který neučinil potřebné kroky k tomu, aby minimalizoval nebo eliminoval výskyt násilí na 

pracovišti.134 Nutno podotknout, že široký termín násilí zahrnuje v tomto případě i stalking. 

Podle tohoto soudního rozhodnutí má tak zaměstnavatel odpovědnost za stalking na pracovišti za 

splnění čtyř podmínek: 

a) existence nebezpečí představující významné riziko pro zaměstnance, 

b) uznání tohoto nebezpečí ze strany zaměstnavatele, 

c) toto nebezpečí může způsobit smrt nebo vážnou újmu, 

d) uskutečnitelnými prostředky může být toto nebezpečí sníženo.135 

 

3.6.2. Ochrana před stalkingem na pracovišti 

V návaznosti na výše uvedený právní předpis rozpracovala doktrína pro management 

zaměstnavatele „anti-stalkingovou strategii“ zahrnující bezpečnostní opatření a intervenci pro 

prevenci stalkingu na pracovišti. Mullen cituje doporučení Schnella a Lantegaine, podle kterých 

je anti-stalkingová strategie na pracovišti založena na následujících obecných principech. 

1) Všichni členové organizace jsou odpovědni za bezpečné pracovní prostředí. 

2) Bezpečné pracovní prostředí neznamená jen absenci násilí stricto sensu, ale i stalkingu. 

3) Okamžitá reakce organizace na všechny nahlášené případy stalkingu. 

4) Organizace vyvine odpovídající kroky k zamezení stalkingu. 

5) Zaměstnancům potýkající se stalkingem bude poskytnuta potřebná podpora ze strany 

managementu organizace.136 

Obecně je však důležité především včasné rozpoznání a odhalení stalkingu, což zahrnuje 

vytvoření takového prostředí ze strany zaměstnavatele, které u pronásledovaných osob vzbuzuje 

důvěru a pocit bezpečí. Oběť stalkingu tak nebude mít obavu se svěřit o svých problémech s tím, 

                                                 
133 DAVIS, J.A. Stalking Crimes and Victim Protection: Prevention, Intervention, Threat Assessment, and Case 

Management. Boca Raton, CRC PRESS, 2001, s. 461. 
134 Tamtéž. 
135 Tamtéž. 
136 MULLEN, P.E., PATHÉ, M., PURCELL, R. Stalkers and Their Victims. 2nd ed. New York: Cambridge 

University Press, 2009, s. 181. 
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že stalking bude ze strany zaměstnavatele bagatelizován. Při přijímání do zaměstnání je 

doporučováno, aby zaměstnavatel pečlivě prostudoval reference týkající se uchazeče 

o zaměstnání a jakýkoliv předchozí náznak stalkingu ze strany uchazeče by měl být podroben 

analýze. V případě, že se znaky stalkingu na pracovišti objeví, je doporučována dokumentace 

všech incidentů týkající se stalkingu, obsahující místo, čas, okolnosti a průběh stalkingového 

jednání s důrazem na pečlivou ochranu osobních údajů – zejména adresa bydliště 

pronásledované osoby. Klíčové je také zajištění příslušných bezpečnostních opatření a vytvoření 

bezpečnostního plánu obsahujícího pokyny pro zaměstnance, kteří byli svědky stalkingu na 

pracovišti.137 

 

3.7 Cyberstalking 

Novým fenoménem, který vzniká s rozvojem informačních technologií, sociálních sítí 

a elektronické komunikace, je cyberstalking. Ten patří společně s  kyberšikanou či 

cybergroomingem mezi nové a rychle se rozvíjející fenomény dnešní doby odehrávající se 

v kyberprostoru, jenž je vymezen v § 2 písm. a) zák. č. 181/2014 Sb., o kybernetické 

bezpečnosti, jako „digitální prostředí umožňující vznik, zpracování a výměnu informací, tvořené 

informačními systémy, službami a sítěmi elektronických komunikací“. Ministerstvo vnitra ČR ve 

své Zprávě o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku na území České republiky 

v roce 2012 zařadilo cyberstalking mezi časté typy informační kriminality.138 

Cyberstalking je považován za zvláštní obdobu stalkingu, kdy již v roce 1999 si 

Deirmenjian povšiml, že internet vytvořil ideální prostředí pro cyberstalking.139 V českém 

prostředí je problematika cyberstalkingu a obecně kybernetické kriminality zpracována 

prof. Vladimírem Smejkalem.140 Rakouský psychiatr prof. Dressing označuje ve vědeckém 

článku z roku 2009 cyberstalking „za úmyslné, opakované a nevítané navazování kontaktu 

prostřednictvím prostředků komunikační techniky, resp. hanobení, zostuzování, či ohrožování 

prostřednictví těchto komunikačních prostředků“. Důležitým definičním kritériem je přitom 

skutečnost, že toto jednání musí vzbuzovat u zúčastněných osob strach. Má se za to, že v době 

prudkého rozvoje sociálních sítí je stalking daleko snadnější než dřív. Čírtková trefně podotýká: 

„Dnešní pronásledovatelé zpravidla ani nemusí mít žádné zásadní kriminální dovednosti. 

                                                 
137 Tamtéž, s.. 178 – 181. 
138Ministerstvo vnitra ČR: Zpráva o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku na území ČR v roce 

2012 [online]. [cit. 2018-05-01]. Dostupné z: http://www.mvcr.cz/clanek/zprava-o-situaci-v-oblasti-vnitrni-

bezpecnosti-a-verejneho-poradku-na-uzemi-cr-v-roce-2012.aspx s.60. 
139 DEIMENJIAN, J.. Stalking in cyberspace. The Journal of the American Academy of Psychiatry and the Law, 

27(3), 1999, s. 407–413. 
140SMEJKAL, V. Kybernetická kriminalita. Plzeň: Nakladatelství Aleš Čeněk, 2015, 636 s.. 
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Nemusí člověka tolik pronásledovat osobně. Když chtějí člověka pošpinit před jeho okolím, už 

nemusí obcházet celé jeho sociální okolí, stačí na internet umístit jednu dehonestující informaci, 

která se rázem může rozletět na všechny strany.“141 

 Internet jako takový tedy nabízí rozmanité formy jednání typických pro cyberstalking, 

např.: 

1) Opakované zasílání nechtěných zpráv. Jedna z nejčastějších forem jednání, kdy 

především e-mailová komunikace skýtá ideální prostředek, jak lze relativně snadno 

zastírat identitu pronásledovatele. Podobně oblíbené je i zasílání SMS zpráv. 

V přílohách je možno zasílat jako přílohy různé fotografie, což mohou využívat 

odmítnutí ex-partneři, jak u druhého partnera evokovat vzpomínky na dobu 

společného soužití. 

2) Objednávání zboží a služeb přes internet jménem oběti.  

3) Zveřejňování soukromých a intimních informací o pronásledované osobě.  

4) Rozšiřování nepravdivých informací. 

5) On-line získávání informací o pronásledované osobě. 

6) Tzv. theft identity, neboli krádež identity, kdy se pronásledovatel může v on-line 

prostředí vydávat za pronásledovanou osobu. 

7) Možnost podporovat obtěžování pronásledování osoby i prostřednictvím třetích osob. 

V literatuře je znám případ, kdy pronásledovatel umístil na internet inzerát týkající se 

jeho bývalé partnerky, kde uvedl její adresu s tím, že jeho ex-partnerka touží být 

znásilněná a případný odpor jen předstírá. Na základě toho před její dům přišla 

skutečně skupinka šesti mužů.142 

8) Útoky vůči počítači oběti ve smyslu rozesílání virů.143 

 

3.7.1. Rozdíly oproti klasickému stalkingu a empirické výzkumy týkající se cyberstalkingu 

Výše uvedené jednání je možno považovat do jisté míry za nebezpečnější a rafinovanější 

než klasický stalking a rovněž pro pronásledovatele má několik výhod. Pronásledovatel se 

pohybuje do jisté míry v anonymním prostředí, kdy může vystupovat pod zcela vymyšlenou 

identitou, nebo si vytvořit několik identit. Pronásledovaná osoba tak žije v nejistotě, kdo za 

                                                 
141 LICHKOVÁ, A. P. Lidem chybí základní vztahové dovednosti. In: Diagnóza F [rozhlasový pořad]. ČRo Radio 
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University Press, 2009, s. 153 – 154. 
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útoky stojí, což zvyšuje její obavy a snižuje kvalitu života. Možnost útoky stupňovat 

a rafinovaně je plánovat zvyšuje nebezpečnost takovéhoto jednání. Tím, že jednání 

pronásledovatele probíhá ve virtuálním prostředí, stírá se prostorová vzdálenost, kdy útoky 

pronásledovatele mohou dopadat na osobu, která je vzdálena stovky i tisíce kilometrů. Rovněž 

rozdíly patrné v reálném životě nejsou relevantní, takže např. fyzické vzezření či fyzická 

zdatnost nehrají v kyberprostoru roli. Tato skutečnost podporuje troufalost a „odvahu“ pachatele, 

kdy se pronásledovanou osobou může stát i jedinec, který je v „reálném světě“ psychicky 

a fyzicky silnější.144 Tyto skutečnosti potvrdil i rovněž výzkum z roku 2015, který poukázal na 

skutečnost, že 38 % obětí cyberstalkingu nezná totožnost pronásledovatele, což s sebou nese 

následky v podobě rozvinutí post-traumatické stresové poruchy, jehož výskyt je srovnatelný 

s jinými traumatickými událostmi, jako jsou např. sexuální útoky. U oběti se dále vyskytuje 

strach, deprese, úzkost, snížené sebevědomí a ztráta důvěry k druhým lidem, která je srovnatelná 

s případy s klasického stalkingu.145 

Podobně jako u klasického stalkingu je složité získat relevantní údaje o prevalenci 

a incidenci cyberstalkingu z důvodu značného množství definic cyberstalkingu a také rozdílných 

metod výzkumu. Studie týkající se četnosti výskytu cyberstalkingu jsou problematické v tom, že 

některé výzkumy používají při těchto výzkumech všeobecný termín kyberšikana, který může 

zahrnovat vedle cyberstalkingu i další aktivity. Dressing zmiňuje např. výzkum Patchina 

a Hinduja probíhající prostřednictvím on-line dotazování, kdy bylo zjištěno, že 29% osob do 

21 let se alespoň jednou v životě považuje za oběti on-line šikany, které zahrnovalo i právě 

cyberstalking.146 Ve výzkumech Spitzberga a Hooblera z roku 2002, do kterého bylo 

prostřednictvím dotazníkové metody zahrnuto 232 vysokoškoláků, přiznalo 18 % z nich, že byli 

obtěžováni nevyžádanými e-maily se sexuálním podtextem, přičemž 3% z nich bylo 

v kyberprostoru vyhrožováno.147 Další studie Finkelhora, Mitchella a Wolaka odhalila, že 

 u vzorku dětí mezi 10–17 lety má 6% z nich zkušenosti s opakovaným on-line obtěžováním, 

které v nich vyvolalo pocity strachu, ohrožení nebo zahanbení.148 Ve statistikách 

dobrovolnického sdružení Working to Halt Online Abuse je uvedeno, že toto sdružení obdrží 

                                                 
144SÝKORA, M. Trestní postih cyberstalkingu. Acta Universitatis Carolinae – Iuridica. 2012, č. 4, s. 102. 
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148 SHORT, E., et al. The impact of cyberstalking. Studies in Media and Communication 3 (2), 23-37, 2015. 9, 2015, 

s. 24. 



41 

 

prostřednictvím vyplnění on-line dotazníku přibližně 50–75 případů cyberstalkingu za týden. 

Mezi lety 2000–2013 se pak jednalo celkově o 4043 případů.149 

V americkém právním prostředí reflektovalo do svých právních řádů problematiku 

cyberstalkingu a „cyberobtěžování“ 49 z 50 států.150 Do českého právního řádu byl cyberstalking 

zaveden ve skutkové podstatě nebezpečného pronásledování v ustanovení § 354 zákona TrZ, kdy 

jednání odpovídající cyberstalkingu lze subsumovat v odst.1 pod písm.c). Trestněprávně 

relevantní je takové jednání, podle kterého ten, kdo jiného dlouhodobě pronásleduje tím, že jej 

vytrvale prostředky elektronických komunikací, písemně nebo jinak kontaktuje a toto jednání je 

způsobilé vzbudit v něm důvodnou obavu o jeho život nebo zdraví nebo o život a zdraví osob 

jemu blízkých. Veškeré toto jednání nemusí být nutně považováno za stalking v trestněprávním 

slova smyslu, což ale nevylučuje analyzovat toto jednání pachatele v rámci např. jeho 

psychiatrické analýzy. Sýkora trefně konstatuje, že si lze obtížně představit, že jen pouhé zasílání 

většího množství zpráv či zahlcení e-mailové schránky splní předpoklady dlouhodobého 

pronásledování, které je způsobilé vzbudit důvodnou obavy o život či zdraví. Možnost postihu 

pachatele pro trestný čin nebezpečného pronásledování bude vždy záviset především na 

konkrétním obsahu nevyžádané e-mailové zprávy.151 Podrobněji se tomuto tématu budu věnovat 

v rámci analýzy skutkové podstaty trestného činu nebezpečného pronásledování. 
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4. Příčiny stalkingu ve světle sociálních věd 

 

V průběhu času se vyskytlo několik psychologických a psychiatrických teorií, které se 

snaží najít vysvětlení, proč ke stalkingu vůbec dochází. V této souvislosti se zkoumá motivace 

pronásledovatele, hledá se odpověď na otázku, zda stalking je více ovlivněn osobností pachatele 

a jeho vývojem v raném dětství, nebo spíše situačními a sociálními faktory. 

 

4.1. Motivace pronásledovatelů 

V souladu s psychologickou teorií označuji pod pojmem motiv „pohnutku k činnosti, 

činitel usměrňující chování jedince k určitému cíli“152, respektive ,,jakýkoli vnitřní činitel, který 

člověka nebo jiný organismus vede k aktivitě“153 a motivací pak „proces vzbuzení nebo 

podnícení chování, udržení činnosti v běhu a jejího usměrňování do určité dráhy“.
154

 Dressing 

rozlišuje u pronásledovatele tři skupiny motivace, a sice pomstu, lásku, narcismus, přičemž 

pokud je motivací pomsta, lze počítat se zvýšeným rizikem násilného chování.155 Podle názoru 

Mullena obsaženého v periodiku American Journal of Psychiatry stojí za jednáním 

pronásledovatelů několik motivačních faktorů, na jejichž základě jsou pronásledovatelé 

rozděleni do několika skupin. Jak bude vysvětleno dále, je toto rozdělení důležité z toho důvodu, 

že u každé skupiny je zacházení s pronásledovatelem rozdílné. 

Mullen tak rozděluje pronásledovatele podle motivačních faktorů, kterých je hned 

několik. 

1) Reakce na odmítnutí. Typicky se jedná o odmítnutí ve vztahu. Motivační prvky 

zahrnují jednak touhu po odplatě a jednak touhu po smíření, dále pak frustraci a 

žárlivost.  

2) Hledání intimity. Objektem pronásledování je osoba, která je považovaná za skutečnou 

lásku pronásledovatelova života. Motivací je zde snaha o vybudování vztahu, ale 

někdy motivací může být i žárlivost. Pronásledovatelé spadající do této kategorie 

vyžadují psychiatrický přístup, protože trestně právní prostředky ignorují. 

3) Neschopnost v navazování vztahů. Podobně jako u výše uvedené kategorie hledají 

pronásledovatelé navození intimity, ale protějšek nedokážou zaujmout z důvodu své 

neatraktivity spočívající v jejich sociální inkompetenci a nižším intelektu. S relativní 

                                                 
152ŠVANCARA, J. Emoce, city a motivace. 3. dopl. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979. s. 131. 
153 ŘÍČAN, P. Psychologie. Praha: Portál, 2009, s.. 177. 
154 MRKVIČKA, J. Člověk v akci: motivace lidského jednání.  1. vyd. Praha: Avicenum, 1971, s.13. 
155DRESSING, H., MAUL-BACKER, H., GASS, P. Posuzování stalkingu z kriminalistického a psychiatrického 

hlediska. Trestněprávní revue. 2007, roč. 6, č. 10, s. 279. 
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lehkostí opustí svůj původní objekt zájmu, ale stalking přeorientují na osoby jiné.  

4) Ventilování nenávisti. Vyděsit a vystresovat oběť, často jako důsledek odplaty nebo 

díky pocitům křivdy, je hlavní motivací u této skupiny pronásledovatelů. 

Trestněprávní prostředky mnohdy ještě více rozdmýchají jejich zlobu, rovněž 

psychiatrická péče může být složitá z důvodu jejich vlastního přesvědčení o správnosti 

jejich jednání.  

5) Predátorské prvky motivace. Pronásledovatelé se projevují jako predátoři, kterým činí 

potěšení, že mají moc nad pronásledovanými osobami. Často má jejich motivace 

sexuální pozadí, přičemž část těchto osob trpí parafilií. Psychiatrická péče v podobě 

léčby případné sexuální deviace má v této souvislosti největší význam.156 

Čírtková pak uvádí s odkazem na Petera Fiedlera z Heidelberské univerzity pět 

motivačních prvků: 

a) znovuobnovení bývalého vztahu  

b) přání či touhu po intimním vztahu  

c) nedostatečné sociální dovednosti  

d) nemilost a zloba vůči oběti  

e) záludný, sexuálně motivovaný stalking157 

 Jiný pohled na motivaci přináší výzkumy provedené dr. J.R. Meloyem, kde bylo zjištěno, 

že 55% pronásledovatelů bylo motivováno vztekem a nenávistí a u 26% z nich byla motivem 

žárlivost.158 V České republice dle viktimologického výzkumu z roku 2014 byla respondentům 

položena otázka, jaké motivy vedou pronásledovatele dle jejich názoru k pronásledování. 

V 42 % případů respondenti předpokládali, že se pachatel s nimi snažil navázat či obnovit 

milostný vztah, o který však oni neměli zájem. Necelá třetina (31 %) pak uvedla, že motivem 

stalkingu může být pro pronásledovatele jeho negativní vztah k respondentovi, který pramení 

z nenávisti či msty. Téměř 20% respondentů pak předpokládalo, že motivace pronásledovatele je 

vedena snahou ublížit jim fyzicky, popřípadě psychicky. Pouze 9 % pronásledovaných osob 

netušilo, jaká motivace by mohla stát za jednáním pronásledovatele. Rozdíly v motivaci jsou pak 

patrné podle toho, zda byla pronásledovanou osobu žena, či muž. Zatímco ženy připisovaly 

jednání pronásledovatele jeho snaze o obnovení milostného vztahu, muži naopak častěji vůbec 

                                                 
156 MULLEN, P. E., PATHÉ, M., PURCELL, R. et al. Study of stalkers. The American Journal of Psychiatry. 

August 1999, vol. 156, issue 8, s. 1245-1248. 
157 ČÍRTKOVÁ, L. Moderní psychologie pro právníky: Domácí násilí, stalking, predikce násilí. 1. vyd. Praha: 

Grada, 2008, s. 67. 
158 MELOY, J. R.. The psychology of stalking: clinical and forensic perspectives. San Diego: Academic Press, 2001, 

s. 20. 
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netušili, jakou motivaci jejich pronásledovatel měl.159 

 

4.2. Psychologické vysvětlení příčin stalkingu 

Hned v úvodu lze konstatovat, že odpověď na otázku, z jakého důvodu k stalkingu 

dochází, není zcela jednoznačně zodpovězena. Rovněž není zcela uspokojivě vysvětleno, proč 

někteří jedinci mají větší predispozice ke stalkingu. Původní psychopatologické konstrukce, 

které jsou však stále poměrně rozšířené, spatřovaly důvod pro rozvoj stalkingu jako výsledek 

narušené osobnosti pronásledovatele či jeho duševní poruchy. Některé tyto teorie se však 

opouštějí a stalking je v modernějším pojetí chápán jako „sociálně strukturální porucha lidské 

interakce“. Tento pojem lze chápat tak, že původ stalkingu spočívá v nedostatečném začlenění 

do sociálních struktur, kdy pronásledovatelé žijí osamoceně a bez přátel.160 Studie provedené 

v USA potvrdily, že pronásledovatelé žijí buď sami, nebo stále ještě s rodiči. Pouze 4% z nich 

žila ve stálé domácnosti se svojí partnerkou a 3% se svým potomkem.161 Přesto však neexistuje 

jednotná koncepce, která by byla aplikovatelná na všechny jevové podoby stalkingu. I Čírtková 

uznává, že současný stav teorie stalkingu je v plenkách.162 Hans Georg Voss uvádí ve své 

publikaci Zur Psychologie des Stalking tři teorie, kterými si vysvětluje podstatu vzniku stalkingu 

u pronásledovatele.163 Této klasifikace se pak drží i Čírtková.164 

 

4.2.1.Psychodynamická teorie a psychopatologie 

Na rozdíl od níže uvedených teorií vazby a teorie psychoanalytické akcentujících vliv 

zkušeností z raného dětství na rozvoj stalkingu, je tato teorie zaměřená na současnost, resp. na 

aktuální patologické chování pronásledovatelů. Psychopatologické i psychodynamické teorie 

mají své přívržence i odpůrce, kdy kritici upozorňují, „že ji lze použít pouze pro některé případy 

stalkingu, a to takové, které vykazují symptomy dosahující stupně závažnosti klinických 

diagnóz“.165 Naopak některé údaje uvádějí, že duševní poruchou trpí až 50% pronásledovatelů, 

ačkoliv pronásledovatelé vykazují při měření inteligenčního koeficientu průměrné až 

                                                 
159 IMRÍŠKOVÁ, R., PODANÁ Z. Prevalence a charakteristiky stalkingu v České republice: výsledky 

viktimologického výzkumu. Trestněprávní revue. 2014, roč. 13, č. 4, s. 95 a násl. 
160 ČÍRTKOVÁ, L. Expartner stalking a jeho podoby. Právo a rodina, 2011, roč. 13, č. 2, s. 2. 
161 MELOY, J. R., SHERIDAN, L.,HOFMANN, J.  Stalking, Threatening and Attacking Public Figures. New York, 

NY: Oxford University Press, 2008, s. 166 
162 ČÍRTKOVÁ, L. Moderní psychologie pro právníky: Domácí násilí, stalking, predikce násilí. 1. vyd. Praha: 

Grada, 2008, s. 79. 
163 VOSS, H.-G. (2004): Zur Psychologie des Stalking In: Kerner, H.-J.; Marks, E. (Hrsg.):Internetdokumentation 

Deutscher Präventionstag. Hannover http://www.praeventionstag.de/dokumentation/download.cms?id=94 s. 5 
164 ČÍRTKOVÁ, L. Moderní psychologie pro právníky: Domácí násilí, stalking, predikce násilí. 1. vyd. Praha: 

Grada, 2008, s. 79-83 
165 Tamtéž, s. 81. 
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nadprůměrné výsledky a rovněž vyšší vzdělanost.166 

Původním zastáncem psychopatologické teorie vysvětlující původ stalkingu byl 

dr. J. R. Meloy, který v roce 1999 na základě analýzy již provedených výzkumů uvedl, že 

u většiny vzorků pronásledovatelů lze diagnostikovat symptomy, které spadají do kategorie 

Axis I a Axis II na základě kategorizace dle DSM (diagnostický a statistický manuál duševních 

poruch). To znamená, že u většiny pronásledovatelů lze dle jeho názoru diagnostikovat 

symptomy jako zneužívání drog či závislost na alkoholu, poruchu nálad nebo schizofrenii (dle 

Axis I). Meloy uvádí, že u pronásledovatelů se objevují čtyři typické typy osobnosti – 

narcistická, antisociální, histerionská a hraniční typ (dle Axis II).167 Takováto psychiatrická 

analýza však byla kritizovaná pro přílišné zjednodušení jinak složité problematiky, kdy se 

opomíjí sociální aspekty. Rovněž Meloyův vzorek pronásledovatelů je považován za 

nereprezentativní, kdy vychází pouze z extrémních případů stalkingu.168 

V pozdějším výzkumu z roku 2005 se Meloy zaobíral neurobiologickými aspekty a došel 

k zajímavým hypotézám, a sice že pronásledovatelé vykazují v porovnání s „normální populací“ 

rozdílné hladiny hormonů dopaminu a serotoninu. Konkrétně jejich mozek produkuje nižší 

množství serotoninu, které je spjato s obsesivními myšlenkami, kompulzivním chováním 

a dysforií, a naopak vyšší množství dopaminu169. Stalking v psychodynamickém pojetí není 

motivován sexuálními prvky, ale motivací je zde nenávist a zášť vůči osobě pronásledované, 

přičemž cílem je její narcistická destrukce. Vnější faktory hrají podřadnou roli.  

Přestože někteří považují psychodynamické teorie za překonané a nahlížejí na stalking 

v širším kontextu a perspektivě, nelze přehlížet, že v rámci výzkumu u několika nezávislých 

badatelů se potvrzuje, že obzvláště u ex-partner stalkingu se nápadně často objevují 

u pronásledovatelů narcistické a paranoidní rysy osobnosti, které jsou již považovány za 

patologické.170 Rovněž ve výzkumu týkajícím se pronásledování celebrit bylo odhaleno, že 27% 

pronásledovatelů v době jednání, které lze zařadit pod stalking, trpělo psychotickou poruchou 

s prvky halucinací a přeludy a u 6% chyběla dostatečná data k určení psychické poruchy. 

Přičteme-li k tomu, že 17 % těchto subjektů mělo v minulosti psychiatrické záznamy a 7% 

                                                 
166 MaCKENZIE,R.D., JAMES,D.V. Management and treatment of stalkers: problems, options, and 

solutions. Behavioral Sciences and the Law, 29, 2001, s. 220–239. 
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subjektů se pokusilo v minulosti o sebevraždu171, nelze psychodynamickou a psychoanalytickou 

teorii apriori odmítat. V České republice byla přítomnost duševní poruchy u pronásledovatele 

patrná v již zmíněném případu, kdy pronásledovatel uplatňoval několik forem jednání, které lze 

zařadit pod stalking, vůči pronásledované osobě, kterou byl soudce Krajského soudu v Hradci 

Králové. Na základě znaleckého posudku vypracovaného znalcem v oboru psychiatrie 

vyplynulo, že pronásledovatel„trpí duševním onemocněním zvaným afektivní psychóza, která se 

v době páchání posuzovaného jednání projevovala manickými stavy, doprovázenými poruchami 

v oblasti emocí, myšlení i chování, a to do té míry, že ovládací i rozpoznávací schopnosti 

obviněného byly v této době zcela zaniklé“.172 Státní zástupce pak ve smyslu § 172 odst. 1 písm. 

e) zák.č. 141/1961 Sb.  trestní stíhání pronásledovatele zastavil z důvodu, že pronásledovatel 

nebyl v době činu pro nepříčetnost trestně odpovědný, a zároveň byl podán návrh, aby byla 

pronásledovateli ve smyslu § 99 odst. 1 TrZ uložena ochranná psychiatrická léčba ambulantní.  

 

4.2.2. Teorie vazby 

Základ této konstrukce byl položen během druhé světové látky a následně empiricky 

studován po dobu více než 70 let. Za zakladatele je považován J. Bowlby, který využil svých 

poznatků z psychoanalýzy a etologie. Ve zkratce Bowlby definuje teorii vazby jako „trvalé 

emoční pouto, charakterizované potřebou vyhledávat a udržovat blízkost s určitou osobou, 

zejména v podmínkách stresu“.173 Podstatou teorie vazby je pudová tendence dítěte navázat se na 

individuální osobu v podobě matky (výjimečně případně i jinou osobu) a vytvořit si k ní stabilní 

a emocionální uspokojivý vztah, kdy je jí co nejvíce na blízku. Tento vztah je pro dítě zárukou 

bezpečí a životní jistotou. Vytvoření či nevytvoření takovéhoto pevného a stabilního vztahu má 

za důsledek, že v pozdějším věku bude ovlivňovat způsoby chování v intimních či 

v partnerských vztazích. Rozlišuje se přitom několik druhů vazeb. Ideálním stavem je bezpečná 

vazba, kdy rodič je dítěti k dispozici, poskytuje mu ochranu a reaguje na jeho signály například 

v podobě pláče. Vytvoření bezpečné vazby má za následek pozdější zdravý vývoj jedince 

s menší pravděpodobností vzniku různých patologických rysů osobnosti. Pokud se tak nestane, 

hovoří se o vytvoření nejisté vazby. V tomto případě matka nereaguje na signály dítěte, a to 

vůbec nebo nereaguje předvídatelně, což může vyústit, že děti potlačují své úzkosti.174 

V publikaci Psychology of Stalking je uvedeno rozdělení vazeb na několik typů: 
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172 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 9.4.2014, sp. zn. 3 Tdo 435/2014 
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1) Bezpečná vazba (secure attachement) se projevuje jak pozitivním vztahem k sobě 

samému, tak i k druhým lidem. 

2) Upoutaná vazba (preoccupied attachement) zahrnuje negativní vztah k sobě samému, 

ale pozitivní vztah k druhým lidem. Tyto osoby mají nízké sebevědomí, a tak hledají 

uznání od ostatních. 

3) U odmítavé vazby (dismissing attachement) je naopak patrný pozitivní vztah k sobě 

samému, ale negativní vztah k druhým lidem, což se projevuje určitým odstupem od 

ostatních.  

4) Bázlivá vazba (fearful attachement). Charakteristickým projevem bázlivé vazby je 

negativní vztah jak k sobě samému, tak i k druhým lidem. Tito jedinci prožívají 

ambivalenci mezi touhou po mezilidských vztazích a paradoxně strachem a nedůvěrou 

k druhým lidem175. 

Pro stalking mají tedy největší predispozice osoby s upoutanou vazbou a bázlivou 

vazbou. Meloy uvádí, že jednání naplňující znaky stalkingu se nejvíce podobá právě upoutaná 

vazba z důvodu, „že tyto osoby aktivně hledají uznání od ostatních, aby potvrdili jejich chabé 

sebevědomí“.176 Výše uvedená autorka Kristine Kienlen rovněž prokázala vztah mezi narušením 

bezpečné vazby a pozdějšími projevy stalkingu. Uvádí se, že u 63% osob ze zkoumaného vzorku 

pronásledovatelů je možno vysledovat ztrátu nebo změnu pečující osoby. Podstatný je také fakt, 

že tato ztráta proběhla ve 42% případů v raném dětství. Rovněž rozvod rodičů vede k narušení 

vztahu k pečující osobě.177 Výše uvedené skutečnosti potvrzují i další studie, které ukázaly, že 

problémy většiny jedinců, která se v dospělosti uchylovala k stalkingu, pramenily z neúspěšného 

vytvoření nebo udržení těchto důvěrných vztahů v dětství. Podobný názor uvádí i Čírtková, 

podle které existují dvě podobné hypotézy propojení stalkingu s negativními zkušenostmi 

z dětství, a to v souvislosti s narušenou vazbou, která vytváří predispozice pro stalking.178 

 

4.3. Psychoanalytická teorie a vztahová teorie k objektu (Objektbeziehungstheorie) 

Poslední teorie, kterou uvádí Hans Georg Voss, klade podobně jako teorie vazby důraz na 

nepodařený nebo jinak narušený vývoj vztahů v raném dětství, a to obzvláště ve vztahu 

k primárnímu objektu. Klíčovým objektem je zde zejména matka a kvalita tohoto vztahu 
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vznikající již v těhotenství. V průběhu separačního procesu se dítě vědomě odděluje od matky 

a navazuje vztah k dalším lidem. „Dojde-li k narušení rovnováhy mezi přirozeným hledáním 

autonomie na straně jedné a zajišťováním pocitu bezpečí nebo saturováním pocitu bezpečí, 

vznikají dysfunkční způsoby jednání.“179 Dysfunkční způsoby jednání mohou spočívat 

v odmítání cizích osob nebo naopak k jejich nezdravému přilnutí, což se v pozdějších vztazích 

může projevit v podobě stalkingu. Hoffman a Meloy uvádí, že u těchto jedinců je zvýšené riziko 

rozvinutí narcistických myšlenek. Jedinci pak věří, že zde existuje speciální a idealizovaný vztah 

k ostatním. Tyto myšlenky a fantazie mají vědomé i nevědomé prvky a zahrnují obraz sama sebe 

a obraz druhého, přičemž jedinci věří, že s druhým jsou spojeni na základě určitého speciálního 

pouta, a to z různých důvodů – romantických, sexuálních, či mocenských.180 

 

4.4. Přístupy k léčbě a terapii pronásledovatele z hlediska psychiatrie a psychologie 

Z důvodu, že stalking je komplexní a různorodý fenomén odlišující se jednotlivými 

formami jednání a různorodou motivací a osobnostní charakteristikou pronásledovatelů, mají 

někteří kriminologové a psychologové za to, že pouhá trestněprávní intervence může být 

nedostatečná a prostředky pro zacházení s pronásledovatelem mají zahrnovat i psychologické 

a psychiatrické aspekty léčby. Případné omezení na osobní svobodě u pronásledovatele v podobě 

uvěznění sice přináší úlevu pro pronásledovanou osobu, ale jedná se o úlevu pouze dočasnou, 

neboť trest odnětí svobody dříve či později skončí, což přináší zasloužené obavy s ohledem na 

fakt zvýšené možnosti recidivy u stalkingu. MacKenzie upozorňuje, že pokud je pronásledovatel 

ve vazbě či ve výkonu trestu odnětí svobody, vůči pronásledovateli se neuplatňují účinné 

programy zacházení, které by zahrnovaly terapeutické intervence sloužící k prevenci 

stalkingu.181 

Ačkoli případy stalkingu končící smrtí pronásledovatele či pronásledované osoby jsou 

spíše výjimkou, ve Velké Británii je znám případ z roku 2005, kdy Clare Bernal byla 

pronásledována svým bývalým přítelem i poté, co byl soudem propuštěn na kauci. Po propuštění 

vyhledal pronásledovatel (původem z České republiky) přítomnost Clare Bernal a čtyřikrát ji 

střelil zezadu do hlavy.182 
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Ve Spojených státech rozpoutal nebývalou mediální pozornost případ Peggy Klinke, 

kterou po rozchodu pronásledoval rovněž její bývalý přítel. Tento případ se měl dostat až 

k soudnímu projednávání, avšak Peggy Klinke nakonec byla zavražděna týden před zahájením 

soudního procesu.183 Případ Peggy Klinke vedl k založení internetové iniciativy Stalking Must 

Stop s cílem sdílet tento příběh za účelem předcházení podobných tragédií do budoucna. 

Při zacházení s pronásledovatelem se rozlišují psychologické a psychiatrické aspekty 

zacházení s pronásledovatelem. Stanovení vhodného přístupu zacházení však předchází sběr 

a vyhodnocení údajů o pronásledovateli zahrnující:  

1) „životopisné“ údaje o pronásledovateli, jako jsou předchozí partnerské vztahy, sociální 

a finanční situace, zaměstnání, předchozí kriminální minulost, 

2) analýza stalkingového jednání včetně motivů, 

3) motivace pro změnu stalkingové chování, 

4) hodnocení míry rizika, 

5) hodnocení míry recidivy stalkingového jednání.184 

Boon a Sheridan uvádí, že aplikace vhodné psychologické „léčby“ nabízí nejlepší přístup 

při zacházení s pronásledovatelem, neboť vnitřní motivační síla je podobná u všech případů 

stalkingu a většina pronásledovatelů netrpí duševní poruchou. Pokud se však u pronásledovatele 

duševní porucha vyskytuje, doporučuje se před vlastní aplikací psychologických prostředků 

léčba samotné duševní poruchy.185 

Samotný psychologický přístup pak spočívá v terapii kladoucí důraz na objektivní 

sebereflexi. Což znamená především uvědomění a přijmutí faktu, že stalking představuje pro 

pronásledovatele problém, který je potřeba řešit. K tomu je logicky nutná i vůle po změně 

v jednání ze strany pronásledovatele. Úspěšnost psychologické intervence závisí tedy na vůli 

a touze po změně ze strany pronásledovatele. V souvislosti s výše řečeným je nutno zmínit 

tzv. Multifactor Offender Readiness Model, který obsahuje jakýsi rámec pro zhodnocení 

pronásledovatele vůle po změně.186 

K samotné změně přístupu pronásledovatele k sobě samému slouží kognitivní 

behaviorální terapie, která se vyvinula z představy, že abnormální chování spojené 

s abnormálními emočními stavy jde ruku v ruce se zkreslením uvažování a myšlení. Tyto 
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abnormality pramení z negativních představ o sobě samém a o své budoucnosti vznikající 

v průběhu procesu učení. Pokud je možnost, že si jedinec tyto abnormality v kognitivním 

procesu uvědomí, může je použít ke změně svého chování. Behaviorální kognitivní terapie tak 

má za cíl identifikovat a následně zpochybnit negativní představy jedince o sobě samém 

a následně je přetvořit tak, že jedinec změní způsob svého myšlení. K tomu se používají techniky 

jako řízená představivost, nahrávání svého hlasu atd.187 Uplatňuje se také metoda odvozená od 

dialektické behaviorální terapie vyvinuté americkou psycholožkou Marshou Linehann, která je 

založená na skupinovém sezení. Tato metoda spočívá v kombinaci skupinového sezení 

pronásledovatelů s individuálním přístupem doplněným o telefonický koučink. Úspěšnost této 

metody byla potvrzena studií Rosenfelda z roku 2007, která ukázala, že z 29 pronásledovatelů 

dokončilo tuto terapii 14 a u žádného z nich pak v následujícím dvanáctiměsíčním období nebyla 

zaznamenána recidiva. Naopak u pronásledovatelů, kteří tuto terapii nedokončili, se objevovala 

recidiva v 27% případů.188 Naopak dříve velice rozšířená psychoterapie zahrnující metody 

psychoanalýzy vycházející z učení Sigmunda Freuda a Carla Gustava Junga týkající se potlačení 

vědomých i nevědomých vzorců chování je dle Boona a Sheridan v případě stalkingu využitelná 

jen částečně.189 

Výše bylo uvedeno, že až u 50% pronásledovatelů je diagnostikována duševní porucha. 

Může se jednat o přítomnost bludů, schizofrenii nebo bipolární afektivní poruchy. Přestože 

některé projevy těchto duševních poruch mohou být dočasné či jejich intenzita může v určitém 

časovém období kolísat, ve většině případů se jedná o záležitost trvalou. Pokud je tedy 

diagnostiková přítomnost duševní poruchy, nastupuje na scénu využití psychiatrické intervence, 

a to např. v podobě podávání psychofarmak. Typickým příkladem, jak využít těchto 

psychiatrických prostředků, je léčba již zmíněné erotomanie, v historickém kontextu vnímané 

jako předchůdce stalkingu v novodobém smyslu slova. MacKenzie však uvádí názor, že léčba 

psychofarmaky málokdy splní svůj účel, neboť zde absentuje možnost získání sebereflexe ze 

strany pronásledovatele.190 
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4.4.1. Zacházení s pronásledovateli ve Velké Británii a Austrálii 

Vzorem pro efektivní přístup při zacházení s pronásledovatelem může být Velká Británie, 

kde v roce 2006 bylo vytvořeno Fixated Threat Assessment Centre (FTAC)191. Tato instituce 

byla původně založena na ochranu královské rodiny před stalkingem a jinými hrozbami 

v podobě obtěžování či výhrůžek. Ačkoliv původně byla založena na ochranu královské rodiny, 

principy, na kterých se zakládá, mohou být aplikovatelné i v jiných případech. Jedná se 

o policejní jednotku doplněnou o psychiatry, psychology z National Health Service a právě tento 

společný přístup založený na spolupráci všech uvedených odborníků se jeví při zacházení 

s pronásledovateli jako nejvhodnější. Přestože tato instituce nemá pravomoc ve smyslu, že by 

mohla nařídit, jaký druh zacházení bude aplikován, její zaměstnanci mohou působit jako určitý 

poradní orgán pro další policejní jednotky, psychiatrické zařízení, lékaře, rodiny obětí a sociální 

pracovníky, a to po celém území Velké Británie. Tím, že shromažďují informace jak 

z policejních, tak i medicínských zdrojů, jsou schopni vytvářet komplexní zprávy při 

vyhodnocení případů stalkingu, včetně hodnocení míry rizika a navržení vhodného způsobu 

zacházení.192 Následně pak i v Austrálii při Victorian Institute of Forensic Mental Health vznikl 

program zacházení tzv. Problem Behavior Program. I zde pracují ve spolupráci psychologové 

a psychiatři s cílem vytvořit komplexní přístup při zacházení s pachatelem, avšak s tím rozdílem, 

že na rozdíl od výše uvedeného FTAC sám participuje v oblasti léčby.193 

Závěrem lze konstatovat, že v českém prostředí je otázce zacházení pronásledovatele 

a stanovení prognózy jeho dalšího chování věnována pozornost poprvé v periodiku 

Trestněprávní revue v roce 2007, kde je pro stanovení prognózy dalšího chování 

pronásledovatele navrženo použití vícerozměrné klasifikace, jež zahrnuje následující tři úrovně:  

a) psychopatologie  

b) vztah mezi pronásledovatele a jeho obětí  

c) motivace194 

 

4.5. Stalking jako sociální a mediální konstrukt 

Moderní přístupy se pokouší analyzovat stalking v širším kontextu a zahrnout při hledání 

jeho příčin sociální aspekt a znalosti ze sociálních věd. V americkém prostředí je hojně zkoumán 
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vliv médií a filmové kultury na rozvoj stalkingu. Gerbnerova kultivační teorie zabývající se 

účinky masových médií a televize pojednává o tom, jak dlouhodobé působení vlivu médií a 

televize pozměňuje představy o světě a oslabuje se smysl pro skutečnost.195 Vliv médií na rozvoj 

stalkingu potvrzuje i studie provedená v roce 2011, která se týká analýzy stalkingu ve filmu. 

V rámci této studie bylo podrobeno analýze 51 filmových snímků s tematikou stalkingu (např. 

snímky s výmluvným názvem typu Perfect Stranger, Obssesed, nebo A History of Violence).196 

Bylo zjištěno, že z uvedených 51 filmových snímků bylo pouze 17 % z nich natočeno v letech 

1970–1989. Naproti tomu 45% filmů je natočeno v období let 1990–1999 a 37 % jich bylo 

natočeno v období let 2000–2001. Znepokojující je počet filmů, v jejichž scénáři je zahrnuto 

zavraždění pronásledované osoby ze strany pronásledovatele, nebo naopak, což může v souladu 

s Gerbnerovou kultivační teorií mít negativní vliv na diváka. Ačkoliv statistiky ukazují, že míra 

vražd se v „reálných“ případech stalkingu pohybuje pouze kolem 1% případů, 41% filmových 

snímků tento fakt nereflektuje a zobrazuje násilné scény, které v 75% případech končí smrtí 

pronásledované osoby nebo pronásledovatele.  

Výše uvedené potvrzuje hypotézu Čírtkové, podle které nelze přehlédnout skutečnost, že 

moderní doba hraje stalkingu do karet. Ačkoliv v úvodu bylo uvedeno, že stalking je starým 

fenoménem, postmoderní doba a komunikační prostředky umožňují daleko snadnější 

a efektivnější způsoby stalkingu a v důsledku výše uvedeného rozmachu stalkingu ve filmové 

kultuře také rychlejší šíření do podvědomí, kdy jedinec může získat pocit, že stalking je do 

značné míry normální způsob jednání. Na druhou stranu tyto moderní komunikační prostředky 

způsobují, že jedinci se obtížněji začleňují do sociálních struktur, chybí jím sociální síť a reálné 

společenské vztahy, což vytváří živnou půdu pro stalking.197 Čírtková v souvislosti 

s postmoderní dobou poukazuje na rozkolísání životních hodnot a s tím spojený fakt, že utváření 

identity osobnosti je složitější. Posouvají se hranice norem a pro mnoho lidí je obtížné najít 

odpověď na otázku, co je spokojený život.198 

Sociální psychologové prosazují názory, že příčiny vzniku a rozvoje stalkingu souvisí 

s tzv. fatální atrakcí nedefinovaných vztahů, kdy jedinec není schopen nadhledu a má tendenci 

vracet se do vztahu, který zkrachoval. Další fakt, který může ovlivnit vznik stalkingu, souvisí 

s tzv. sociálně definovanou autonomií jedince představující „schopnost jedince jasně 

diferencovat mezi vlastními potřebami, se kterými vstupuje do vztahu, a potřebami druhého 
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partnera.“199 Dle mého názoru však lze tyto teorie sociálních věd do určité míry uspokojivě 

vysvětlit pouze při hledání příčin ex-partner stalkingu, ale nevysvětlují vznik stalkingu u jiných 

forem. 

Lze shrnout, že dle mého názoru je pravděpodobně nejpřijatelnější multidisciplinární 

pojetí, podle kterého je stalking nutno pojímat jako výsledek vzájemného působení všech výše 

uvedených faktorů. Význam těchto různých a mnohdy protichůdných teorií pro praxi je ten, že 

pomáhají orgánům činným v trestním řízení vysvětlovat motivaci pronásledovatele a stanovit 

prognózu jeho dalšího chování, a to z důvodu, že „stalking je zcela svébytným typem 

protiprávního jednání a že ke stanovení prognózy nelze použít běžných kritérií“.200 

 

4.6. Stalking a násilí 

Pokud převezmeme definici násilí dle Světové zdravotnické organizace (WHO), která 

chápe násilí jako„záměrné použití nebo hrozba použití fyzické síly proti sobě samému, jiné osobě 

nebo skupině či společnosti osob, které působí nebo má vysokou pravděpodobnost způsobit 

zranění, smrt, psychické poškození, strádání nebo újmu“,201 lze konstatovat, že stalking byl 

v historickém kontextu vnímán spíše ve smyslu obtěžování nebo hrozeb, které sice vzbuzují 

strach, ale stalking sám o sobě násilné prvky nezahrnuje. Rovněž Čírtková uvádí konstantní 

přítomnost násilí u stalkingu jako jeden z mýtů.202 Ve starších studiích je odhadováno, že násilí 

je zahrnuto v 25–45 % případech stalkingu203. Nelze však přehlédnout ani nejnovější studie, kdy 

např. výzkum McEvana a kol. z roku 2016 zaznamenal přítomnost stalkingu v 29 případech 

z celkového počtu 163 případů.  

Násilí se projevovalo ve formách, které lze považovat za lehčí, jako je např. fackování, až 

po ty závažnější, které zahrnovaly způsobení vážného ublížení na zdraví včetně pokusů 

o sexuální napadení a pokusu vraždy.204 Násilí bylo ve studii McEvana a kol. jednoznačně 

definováno, a to včetně rozdělení na jednotlivé formy násilí, což byl nedostatek některých 

předchozích studií, které používaly pro násilí značně široké pojmy jako physical assault. 
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Takovéto nejasné užívání pojmů s sebou přineslo i zkreslení ve výsledné prevalenci násilí 

u stalkingu, která se pohybovala někdy až v 47% procentech případů.205 

Ještě složitější je odhad počtu vražd spjatých se stalkingem. Původní odhad zněl, že  

ve 2% případů stalkingu dojde k zavraždění pronásledované osoby. To by znamenalo, že pokud 

bychom vzali v potaz výzkumy týkající se celkové prevalence stalkingu ve Spojených státech, 

kde se odhaduje, že v průměru 1 000 000 žen a 250 000 mužů má ročně zkušenost se stalkingem, 

dojdeme k počtu 25 000 vražd za rok, což se zdá však jako přehnaně vysoký odhad.206 Pokud jde 

o použití zbraně ze strany pronásledovatelů, Meloy uvádí, že v jeho zkoumaném vzorku 

pronásledovatelů použilo 15% z nich zbraň, a to střelné zbraně, nože a dokonce i automobil. 

Zbraně však byly použity spíše k zastrašování, než aby způsobily následek v podobě újmy na 

zdraví.207 

 

4.6.1. Rizikové faktory pro rozvoj násilí 

Pro praxi významné je zkoumání rizikových faktorů pro rozvoj násilí u stalkingu. Za 

nejsilnější rizikové faktory jsou konstantně považovány předchozí vztah mezi pronásledovatelem 

a osobou pronásledovanou a předchozí výhrůžky ze strany pronásledovatele. Na druhou stranu 

např. otázka zahrnutí demografických proměnných ve smyslu zkoumání věku, vzdělání či 

předchozí kriminální minulost pronásledovatele je v současné době málo prozkoumaná.208 Jako 

nejrizikovější faktor pro rozvoj násilí u stalkingu je považován předchozí vztah založený na 

sexuální bázi, kde míra prevalence násilí přesahuje 50%.209 Dressing pak jednoznačně uvádí: 

„Obzvláště vysoké riziko násilného chování pronásledovatele lze předpokládat tehdy, jestliže 

mezi stalkerem a jeho obětí existoval intimní vztah, který se posléze zhroutil.“210 Dřívější intimní 

vztah s sebou také přinášel větší pravděpodobnost zavraždění pronásledované osoby, ohrožení 

třetích osob a zahrnutí rozsáhlých forem stalkingového jednání. Nelze ani pominout vztah mezi 

předchozími výhrůžkami a pozdějším rozvinutím v násilné formy stalkingového jednání. Ve 

studii Meloy, Davis a Lovette z roku 2001, kde byl zkoumán vzorek 37 pronásledovatelů, kteří 

již dříve používali explicitní výhružky, přerostly tyto výhružky v násilné jednání u 25 

pronásledovatelů (68 %). Tato skutečnost je v kontrastu se vzorkem pronásledovatelů, u kterých 

                                                 
205 ROSENFELD, B.  Violence risk factors in stalking and obsessional harassment : A Review and Preliminary 

Meta-Analysis , Criminal Justice Behavior, Vol. 31, No.1. 2004, s. 12. 
206 Tamtéž, s. 13. 
207 MELOY, J. R.. The psychology of stalking: clinical and forensic perspectives. San Diego: Academic Press, 2001, 

s. 17. 
208 Tamtéž, s. 20. 
209 BOON, J., SHERIDAN, L. (ed.). Stalking and Psychosexual Obsession: Psychological Perspectives for 

Prevention, Policing and Treatment. 1. vyd. Chichester: John Wiley & Sons, 2002, s. 106. 
210DRESSING, H.; MAUL-BACKER, H., GASS, P. Posuzování stalkingu z kriminalistického a psychiatrického 

hlediska. Trestněprávní revue. 2007, roč. 6, č. 10, s. 279. 
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předchozí přítomnost výhrůžek absentovala, neboť pozdější násilí se zde projevovalo výrazně 

méně (48%).211 Přítomnost předchozí kriminální minulosti u pronásledovatele je také 

považována jako možný rizikový faktor. Některé výzkumy však tuto souvislost neprokázaly. 

Násilí je zaměřeno primárně jak vůči přímo pronásledované osobě, tak sekundárně i vůči třetím 

osobám, které jsou vnímány jako překážka bránící jim v přístupu k pronásledované osobě. Meloy 

uvádí, že pokud je v případě stalkingu zahrnuta i třetí osoba, zvyšuje se riziko násilí a rozvoj 

paranoidních přestav a uvádí příklad, kdy pronásledovatel postřelil dokonce policisty.212 

 

 4.6.2. Násilí afektivní a predátorské 

Z teoretického hlediska je násilí u stalkingu pojímáno jako komplexní působení 

sociálních, psychologických a biologických faktorů a v souvislosti se stalkingem rozdělováno na 

afektivní a tzv. predátorské násilí.213 Afektivní násilí se někdy synonymicky označuje jako 

impulzivní či reaktivní násilí, což má odkazovat ke skutečnosti, že zde chybí znak promyšlenosti 

a plánovanosti, a odkazuje se na biologickou podmíněnost. Afektivní násilí je spojeno se 

strachem či obavami z návaznosti na určitou momentální hrozbu. Jako hrozba může být vnímáno 

například odmítnutí ze strany pronásledované osoby, neboť odmítnutí je považováno za hrozbu 

z toho důvodu, že pronásledovatel „emociálně investoval“ do pronásledované osoby a odmítnutí 

způsobí pronásledovateli „jizvy na duši“. Cílem násilí je tak snížit hrozbu a návrat do psychické 

homeostaze a optimálního psychického vyladění.214 Meloy uvádí, že většina násilí spojeného se 

stalkingem spadá pod kategorii afektivní násilí a je použito vůči jedincům, které pronásledovatel 

zná osobně.215 Naproti tomu predátorské násilí je plánované, promyšlené a u pronásledovatele 

chybějí emoce, přičemž pronásledovatel často používá zbraně, včetně zbraní střelných. Cílem je 

převážně kontrola, zastrašování a ponižování oběti. U pronásledovatelů je často diagnostikována 

narcistická porucha osobnosti. Jako objektem násilí jsou vybírány většinou slavné osobnosti 

a politici. Výše uvedený případ vraždy herečky Rebeccy Schaeffer nebo postřelení amerického 

prezidenta Ronalda Reagana Johnem Hickleym je typickým příkladem predátorského násilí. 
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5. Pachatelé stalkingu 

 

5.1. Sociodemografické aspekty pachatelů stalkingu 

V kriminologickém smyslu slova označuje pojem pachatel „nejen osoby, které se 

dopustily činů označených zákonem jako trestné činy, ale i osoby, které orgány činné v trestním 

řízení nestíhají“216 (např. z důvodu nedostatečného věku či chybějící příčetnosti). Poznatky 

o pachatelích jsou v praxi využívány v rámci kriminalistiky, soudní psychiatrie a v trestním 

právu. Zaměříme-li se na sociálně-demografická data o pachatelích, zjistíme, že průměrným 

pronásledovatelem je ve většině případů (78%) muž a průměrný věk činí 38 let a více než 

polovina pronásledovatelů nikdy nenavázala dlouhodobý partnerský vztah. Rozvodovost 

a nezaměstnanost pronásledovatelů vykazuje také poměrně vysoké procento, které se shodně 

pohybuje kolem 35%.217 Důvod, proč je většina pronásledovatelů mužského pohlaví, vysvětluje 

Čírtková tím, že „muži neumí řešit vztahové problémy jiným způsobem, kdežto ženy volí stalking 

zcela programově a kontrolovaně.“218 

 Údaje Doris M. Hall korespondují v některých hlediscích s výše uvedeným výzkumem. 

Pokud jde o otázku pohlaví, byla zaznamenána shoda vtom, že ve většině případů jsou 

pronásledovateli muži (v 84% případů). Oproti jiným se D.M. Hall zaměřila rovněž na zkoumání 

etnické příslušnosti pronásledovatelů. Vzhledem k tomu, že její výzkum byl proveden ve 

Spojených státech, odpovídají této skutečnosti i výsledky, kdy 67% pronásledovatelů bylo bílé 

pleti, v 10% se jednalo o Afroameričany a v 4% procentech šlo o Hispánce. Na rozdíl od výše 

uvedeného výzkumu Mullena et al, kde nezaměstnanost pronásledovatelů činila kolem 35 %, 

D.M. Hall zjistila, že ve většině případů měli pronásledovatelé stálé zaměstnání a míra 

nezaměstnanosti činí pouhé 3% případů. Tento nesoulad lze vysvětlit tím, že ve výzkumu 

D. M. Hall nebyla většina respondentů v době výzkumu omezena na osobní svobodě a tím 

nepřišla o zaměstnání.219 Rovněž v České republice bylo v roce 2014 na základě 

viktimologického výzkumu zjištěno, že pachatelem je v 79 % případů muž.220 Bohužel bližší 

sociálně-demografická data týkající se pachatelů se z tohoto výzkumu nepodařilo zjistit. 
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 Jako zajímavost lze uvést, že mezi některými pronásledovateli se objevily osoby 

zastávající významnou pracovní pozici. Známý je případ Sola Wachtlera, bývalého soudce 

z New Yorku, který byl zadržen pro podezření ze stalkingu své bývalé manželky. Podezření se 

potvrdilo a tento soudce byl odsouzen k 13 měsícům odnětí svobody.221 

 

5.2 Typologie pachatelů 

Podobně jako v psychologii je i v rámci kriminologie zaměřena pozornost na osobnost 

pachatele, která je pojímána „jako organický celek duševního života člověka zahrnujícího jak 

biologický základ jedince, tak i společenské podmínky jeho života včetně společenských 

vztahů“.222 Nejinak je tomu i v případě stalkingu, kdy je otázkám týkajícím se pachatelů 

věnována mimořádná pozornost. Cílem je zjistit, jaké povahové vlastnosti jsou pro 

pronásledovatele typické, a vypracovat charakteristické znaky pronásledovatelů. Děje se tak na 

základě analýzy dat z empirických studií. Tyto poznatky pak slouží k dvěma praktickým a 

důležitým cílům. Jednak při posuzování rizika (risk assessment), které hrozí pronásledované 

osobě ze strany pronásledovatele, a jednak při vypracování vhodných metod strategie při 

intervenci vůči stalkingu, o kterých bude řeč v následujících kapitolách.223 

Výsledky zkoumání osobnosti pachatele slouží v kriminologii mimo výše uvedených 

účelů i k vytvoření typologií pachatelů. Pomocí typologie je pak v kriminologii používáno 

členění pachatelů (a jejich osobnosti) podle určitých kritérií do skupin, přičemž každou z těchto 

skupin lze charakterizovat pomocí určitého prototypu či typu. Tento typ je definován jako 

„určitý komplex vlastností rysů či jiných znaků osobnosti, které sice nepostihují celou osobnost 

jedince, ale jsou společné většímu počtu osob, z nichž podle výskytu těchto znaků lze vytvořit 

dílčí skupinu v rámci konkrétní typologie“.224 Podle Kris Mohandie by typologie měla naplňovat 

určitá kvalitativní kritéria a znaky: stabilitu, hospodárnost (ve smyslu počtu nabízených typů), 

behaviorální základ a užitečnost jednak ve smyslu praktické aplikovatelnosti orgány činnými 

v trestním řízení, advokáty, ale i vědeckými pracovníky.225 
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Je uváděno, že do roku 2009 vzniklo zhruba 20 typologií pronásledovatelů, přičemž však 

žádná z nich nebyla dosud všeobecně přijata.226 Každá typologie má rovněž svá omezení. 

Například je upozorňováno na skutečnost, že ve většině případů nelze pronásledovatele zařadit 

čistě pouze pod jeden typ. V souladu s tím prof. Novotný uvádí, že čistý typ neexistuje.227 

V potaz by se také měla vzít velikost „vzorku“ pronásledovatelů, neboť každá typologie většinou 

vychází ze zobecnění určitého počtu případů stalkingu, jejichž počet však může být nahodilý a 

vágní.228 Za závažnou námitku vůči typologiím je možno považovat, že typologie slouží často 

pouze potřebám jejich tvůrců, kdy některé z nich jsou vytvořeny pro potřeby lékařských 

pracovníků, avšak těžko se dají využít pro potřeby orgánů činných v trestním řízení, což uznávají 

i sami její autoři.229 V následujících řádcích se přidržím rozdělení typologií do tří širokých 

kategorií tak, jak je rozděluje ve své publikaci Mullen a kol.  

Pro první kategorii typologií je základním členícím kritériem přítomnost duševní poruchy 

u pronásledovatele (typologie dle Zona, Sharma, Lane a Kienlen et al.). Další členění bere 

v potaz předchozí vztah pronásledovatele s obětí (typologie RECON či typologie dle Harmona). 

Pro poslední kategorii je pak základem členění podle způsobu chování pronásledovatele 

(behaviorální typologie). Podrobně se zmíním se i o moderních přístupech zahrnujících 

multiaxiální aspekt, jejichž základem je typologie Mullena et al.  

 

5.3. Typologie pachatelů stalkingu podle přítomnosti duševní poruchy 

5.3.1. Typologie Kristine Kienlen 

Základem pro členění pronásledovatelů na základě přítomnosti duševní poruchy je 

typologie Kristine Kienlen užívající dichotomické rozdělení pronásledovatelů na psychotické 

(psychotic) a „nepsychotické“ (non-psychotic).230 Pro bližší přiblížení těchto termínů jsem byl 

nucen vyhledat literaturu z oblasti psychiatrie, která vymezuje psychotický stav jako závažné 

narušení kontaktu pacienta s realitou, pro které jsou typické příznaky v podobě poruch vnímání a 

poruch myšlení. Nejčastější poruchou vnímání jsou halucinace (vjemy vznikající bez podnětu). 

U poruch myšlení dominují bludy jakožto poruchy obsahu myšlení a poruchy v struktuře myšlení 
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projevující se zárazy myšlení či myšlením nesouvislým a nelogickým.231 Rozdělení 

pronásledovatelů na psychotické a nepsychotické vycházelo se zkoumání vzorku 

25 pronásledovatelů z amerického státu Missouri. Rozdíly u těchto dvou  kategorií 

pronásledovatelů spočívají v tom, že:  

1) U nepsychotického pronásledovatele je stalking motivován narcismem, závislostí a 

nekontrolovatelnou zlobou, zatímco u psychotického pronásledovatele dominuje porucha 

vnímání a myšlení. Vzhledem k této skutečnosti a ztrátě kontaktu s realitou psychotičtí 

pronásledovatelé častěji vstupují do obydlí pronásledované osoby, kdežto nepsychotičtí jsou více 

obezřetní v tom smyslu, že kontaktují pronásledovanou osobu mimo obydlí, kde je menší šance, 

že budou odhaleni. 

2) Nepsychotičtí pronásledovatelé tíhnou k násilí mnohem více než psychotická kategorie 

pronásledovatelů, což je vysvětlováno tím, že pronásledovanou osobou je nejčastěji bývalý 

partner a vztah k pronásledované osobě je založen na emocionálním základě. Pokud byl 

zkoumán počet ublížení na zdraví a fyzických útoků vůči pronásledované osobě, spadalo sedm 

pronásledovatelů (41%) do kategorie nepsychotického pronásledovatele, kdežto pouze jeden 

(13 %) psychotický pronásledovatel fyzicky napadl pronásledovanou osobu.232 Tato typologie, 

která slouží potřebám lékařských pracovníků, byla však podrobena kritice, a to pro svoji 

zjednodušující povahu založenou na prosté dichotomii psychotic vs. non-psychotic.233 

 

5.3.2. Typolgie dle Michaela Zony 

Jedna z prvních typologií vůbec byla vytvořena v roce 1993 (následně revidovaná v roce 

1998) psychiatrem Michaelem Zonou, který pronásledovatele společně s dalšími vědeckými 

pracovníky (Sharma a Lane) rozčlenil do tří poměrně širokých kategorií, kdy kritériem pro 

členění byl vedle přítomnosti duševní poruchy i předchozí vztah pronásledovatele s obětí. 

Někteří autoři proto zahrnují tuto typologii do kategorie, kdy hlavním kritériem pro typologie je 

předchozí vztah pronásledovatele a pronásledované osoby.234 Přidržím se však členění Mullena, 

Pathe a Purcell z roku 2009. Dle jejich názoru přítomnost duševní poruchy společně s aspektem 

„posedlosti“ pronásledovatele představuje hlavní členící kritérium. Michael Zona ve své 

typologii vycházel přitom z analýzy 74 skutečných případů projednávaných již dříve zmíněnou 
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jednotkou Threat Management Unit v rámci losangeleské policie a jeho výstup byl následně 

publikován v odborném periodiku Journal of Forensic Scienses. Jednalo se přitom o první 

komplexní studii stalkingu a jeho pachatelů. Zona rozdělil pachatele stalkingu do tří kategorií: 

 1) Erotomanic (erotomani). Řadí se mezi nejméně početnou kategorii pronásledovatelů a 

představují v této typologii pouze zlomek (kolem 10%) případů. Tyto osoby zahrnují definiční 

kritéria pro paranoidní poruchu typu erotomanského typu dle Diagnostického a statistického 

manuálu duševních poruch (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders). Jak již bylo 

uvedeno výše, erotomani věří, že pronásledovaná osoba je bezpodmínečně miluje, ačkoliv 

pronásledovaná osoba neměla v minulosti s erotomanem žádný předchozí vztah. V kontrastu 

s výše uvedenými sociálně-demografickými údaji o pachatelích je u této kategorie 

pronásledovatelů pachatelem netypicky žena. Pronásledovanou osobou je pak většinou muž 

s vyšším sociálně-ekonomickým statusem. U této kategorie pronásledovatelů však nehrozí pro 

pronásledované větší riziko.235 Na rozdíl od zbylých dvou kategorií se tedy u erotomanů 

projevují paranoidní poruchy osobnosti. Typickým případem je situace, kdy v advokátní 

kanceláři je zaměstnána nová recepční. Ačkoliv kontakt s advokátem je stručný a na 

profesionální bázi, tato žena věří, že ji advokát miluje. Proto začne s advokátem konverzovat 

způsobem, který naznačuje, že jsou spolu v intimním vztahu. Později začne nechávat v jeho 

kanceláři vzkazy a situace eskaluje tím, že si recepční sežene telefonní číslo na jeho soukromý 

telefon.236 

2) Love obsessional (posedlí láskou). Kategorie pronásledovatelů „posedlá láskou“ je 

rovněž jako u erotomanů charakterizovaná absencí předchozího vztahu mezi pronásledovatelem. 

Oproti erotomanům je typickým pronásledovatelem muž.237Objektem zájmu jsou především 

osoby mediálně známé, vystupující v televizi, ve filmech či zpěváci. V této souvislosti se ujalo 

označení celebrity stalking. Mnoho pachatelů „posedlých láskou“ trpí schizofrenií a špatnou 

sociální adaptací vyznačující se absencí předchozího partnerského vztahu. Pachatel uvažuje 

způsobem, že si vyhlédne mediálně známou osobnost, u níž předpokládá, že tuto celebritu bude 

pachatel přitahovat. Následně jí zasílá dopisy, kde vyjádří své touhy a předpokládá, že budou 

opětovány. Ve většině případů však nenastane žádná odpověď, respektive žádná pozitivní 

odpověď, což zvyšuje vztek a frustraci pronásledovatele.238 

                                                 
235 MELOY, J. R. The psychology of stalking: clinical and forensic perspectives. San Diego: Academic Press, 2001, 

s. 78 
236 Tamtéž, s.78-79. 
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3) Simple obsessional (posedlí). Představují poslední a nejpočetnější kategorii v Zonově 

typologii. Muži a ženy jsou v této kategorii rozvrstveni zhruba rovnoměrně. Jedná se o pachatele, 

kteří pronásledují na základě nějakého předchozího vztahu s oběti. Může se jednat typicky 

o bývalé partnery, ale pronásledované osoby jsou např. i sousedi či bývalí spolužáci nebo 

zaměstnanci. Tento předchozí vztah však byl nějakým způsobem narušen a pachatelé jsou vedeni 

touhou po odplatě za způsobená (často pouze domnělá) příkoří.239 Z tohoto důvodu jsou také 

považováni za nejnebezpečnější kategorii pronásledovatelů.  

 

5.4. Typologie založeny na předchozím vztahu mezi pronásledovatelem a pronásledovanou 

osobou 

5.4.1. Harmonova dvouosá typologie 

Jednou z nejpoužívanějších typologií je klasifikace založená na vztahu mezi 

pronásledovatelem a pronásledovanou osobou. Již výše uvedená typologie Michaela Zony brala 

v úvahu předchozí vztah mezi pronásledovanou osobou a pronásledovatelem jako rizikový faktor 

pro rozvoj stalkingu. Následně byla otázka týkající se této skutečnosti dále rozpracována 

a potvrzena i dalšími výzkumy. Meloy a Gothard zjistili, že 55% pronásledovatelů z jejich 

zkoumaného vzorku mělo k pronásledované osobě předchozí vztah, přičemž v 15% případů byl 

pronásledovatelem bývalý manžel a ve zbývajících 40% případech šlo osoby, u kterých vznikl 

v minulosti sexuální poměr.240 Ještě vyšší procento pak uvádí Harmon, podle kterého dokonce 

71 % pronásledovatelů z jeho zkoumaného vzorku mělo k pronásledované osobě předchozí 

vztah, přičemž v 13% se jednalo o milostný vztah, v 25% profesionální vztah (např. advokát 

a klient), v 25% vztah na základě předchozího zaměstnání a v 8% případů se jednalo 

o příbuzenský vztah.241 Právě Harmon vytvořil na základě svých zjištění typologii 

pronásledovatelů založenou na dvouosém dělení. Na jedné straně tak byl klíčový charakter 

předchozího vztahu (osobní, profesionální, pracovní, příbuzenský, žádný) a na straně druhé stálo 

kritérium v podobě emocí pronásledovatele k pronásledované osobě (láskyplný/milostný x 

rozhněvaný/persekuční). Z výstupu Harmona je pak považováno za překvapivé zjištění, že 

ačkoliv většinu pronásledovatelů z jeho zkoumaného vzorku lze zařadit na základě projevu 

emocí do kategorie láskyplný/milostný (affecionate/amorous), tak tyto osoby se více uchylují 

k výhrůžkám a fyzickému napadení. Děje se tak jako reakce na odmítnutí, kdy původně 

                                                 
239 Tamtéž, s. 60. 
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láskyplné projevy emocí se změní v hněv. Nedostatky této typologie lze spatřovat 

v nedostatečném rozlišení jednotlivých kategorií a v bližším rozčlenění pronásledovatelů na 

základě věku, pohlaví, vzdělání atd.242 

 

5.4.2. Typologie RECON 

Vychvalována s ohledy na svoji validitu a reliabilitu s širokou aplikovatelností pro 

orgány činné v trestním řízení i pro zdravotnické pracovníky je pak typologie RECON již 

zmíněného Kris Mohandie et al., která byla vypracována relativně nedávno (2006). Rovněž 

vzorek pronásledovatelů je v této typologii založen na obsáhlé analýze 1005 případů stalkingu.243 

Označení RECON vlastně znamená akronym odkazující na klasifikaci spočívající v kritériu 

vztahu pronásledovatelů k pronásledované osobě (RElationship) a soukromého či veřejného 

aspektu stalkingu (private versus public CONtext of stalking). Typologie RECON rozděluje 

pronásledovatele do dvou typů. U Typu I existuje předchozí vztah pronásledovatele 

s pronásledovanou osobou a dále se dělí na kategorii A, obsahující buď intimní vztah (Intimate) 

sexuální nebo milostné povahy, nebo pouhou známost (Acquaintance) ve smyslu přátelského 

vztahu,či pracovního vztahu (B). Typ II vykazuje absenci předchozího vztahu pronásledovatele 

s pronásledovanou osobou. Rovněž Typ II je dále rozdělen na ty, kdo pronásledují (A) osobu 

veřejně známou (Public figure) a (B) osobu soukromou (Private stranger). 

Typologie RECON tedy nabízí čtyři kategorie pronásledovatelů: Intimate, Acquaintance, 

Public Figure a Private Stranger. Z výše uvedeného vzorkupak 50% pronásledovatelů lze 

zařadit do kategorie Intimate, 13% do kategorie Acquaintance, 27% do kategorie Public Figure a 

10% do kategorie Private Stranger a u každé z nich byla navržena strategie intervence vůči 

stalkingu.  

Největší skupina pronásledovatelů tedy spadala do kategorie Intimate, ti vykazovali 

bohatou kriminální minulost, zneužívali omamné a psychotropní látky a ze všech kategorií pak 

byli nejvíce zlomyslní. Nejčastěji také vyhledávali osobní kontrakt s pronásledovanou osobou 

a tento osobní kontakt také eskaloval a nabíral na intenzitě. Více než polovina z nich fyzicky 

napadla pronásledovanou osobu, přičemž téměř třetina z nich pak používala při těchto útocích 

zbraň. Předchozí sexuální styk s pronásledovanou osobou pak zvyšuje riziko násilného chování. 

Nutno podotknout, že jejich agrese není výsledkem duševní poruchy. Z tohoto důvodu nemá 

smysl aplikovat u pronásledovatele prostředky psychoterapie a farmakoterapie. Jako nejúčinnější 
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prostředek v rámci intervence je považován dohled probačního úředníka a odloučení od 

pronásledované osoby.244 

Pronásledovatelé spadající do kategorie Acquaintancesice nevykazují tolik násilného 

jednání, a pokud používají výhrůžky, jsou to výhrůžky nepřímé a sporadické, což je 

vysvětlováno tím, že pouto k pronásledované není tak intenzivní jako v předchozí kategorii. 

Nicméně ve stalkingu jsou více vytrvalí a průměrná délka stalkingu dosahuje dvou let. Je 

doporučována kombinace intervence ze strany orgánů činných v trestním řízení i lékařských 

pracovníků s důrazem na pečlivou psychiatrickou diagnózu.  

Kategorie Public Figure Stalkers obsahuje pronásledovatele s nejnižší mírou násilí 

(pouze 2%), což je vysvětlováno tím, že slavné osobnosti investují nemalé finanční prostředky 

do zajištění své bezpečnosti a navázat tak osobní kontakt není pro pronásledovatele vůbec 

snadné. Z tohoto důvodu volí nepřímé způsoby kontaktu ve formě zasílání dopisů či telefonátů. 

Jedná se o pronásledovatele většinou staršího věku, kteří nemají tak bohatou kriminální 

minulost. Na rozdíl od ostatních kategorií trpí tito pronásledovatelé psychotickými poruchami 

osobnosti. Vzhledem k nízkému riziku násilného chování ze strany pronásledovatelů je 

doporučována psychiatrická a psychologická intervence.  

Nejméně pronásledovatelů spadá pak do kategorie Private stranger. Absence 

předchozího vztahu v kombinaci s tím, že pronásledovanou osobou není veřejně známá osoba, 

řadí tyto pronásledovatele někam mezi kategorii Intimate a Public Figure. Pronásledovatelé 

v této kategorii jsou méně náchylní ke zneužívání omamných a psychotropních látek a nemají 

tak bohatou kriminální minulost jako kategorie Intimate, ale na rozdíl od kategorie Public Figure 

vyhledávají více blízkost pronásledované osoby se snahou o přímý kontakt. Vzhledem k tomu, 

že jejich cílem je většinou komunikace s pronásledovanou osobou, riziko násilí je poměrně nízké 

a doporučována je intervence orgánů činných v trestním řízení i lékařských pracovníků.245 

Pro komplexnost uvedu, že Kienlen vzala v analýze výsledků svého výzkumu v potaz i 

typologii od Michaela Zona a 62% pronásledovatelů z jejího zkoumaného vzorku lze označit za 

„simple obsession“, 35% za posedlé láskou (Love Obssesional) a 3% byli erotomani.246 

 

5.5. Behaviorálně orientované typologie 

Behaviorálně orientovaná typologie je založena na rozdělení pronásledovatele do 

kategorií, odrážející typické způsoby stalkingového jednání ze strany pronásledovatele (viz 
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kapitola 3. Typické formy jednání pronásledovatelů). Zastáncem této typologie je David Canter 

a Maria Ioannou z University of Huddersfield, kteří na základě vzorku 50 pronásledovatelů 

vytvořily kategorizaci na základě interakce pachatel–oběť a to podle 24 proměnných. Tyto 

proměnné tvoří 24 nejčastěji se vyskytujících způsobů jednání u pronásledovatele podle četnosti 

výskytu. V příloze jejich studie je uveden jednotlivý seznam jednání s vysvětlením, co takovéto 

jednání typické obsahuje. Není zde účelné vypisovat všechny způsoby jednání, pro příklad 

uvedu, že se jedná se např. o telefonní hovory (76%), zasílání dopisů (46%), veřejné hanobení 

pronásledovatele (28%), zasílání dárků (28%), sexuální podtext v rámci dopisů, telefonátů apod. 

(32%), výhružný podtext v rámci dopisů, telefonátů apod. (80%), krádež majetku 

pronásledované osoby (24%), demolování majetku pronásledované osoby (32%), pronásledovaní 

(78%), sledování (44%), násilí vůči pronásledované osobě (42%) atd.247 Na základě výše 

uvedených způsobů jednání u pronásledovatele byly vytvořeny čtyři kategorie založené na 

interakci pachatel–oběť: intimacy, possesion, agression-destruction a sexuality.  

Kategorie sexuality obsahuje jednání pronásledovatele, které nemusí být vždy chápáno 

jako vyloženě sexuální, ale má sexuální podtext.248 Jedná se o osm vzorců chování zahrnující 

zasílání dopisů se sexuálním podtextem, vstup do obydlí pronásledované osoby, ničení osobního 

majetku apod. 

Blízko kategorii sexuality je kategorie intimacy. Jedná se o takové jednání ze strany 

pronásledovatele mající za následek narušení intimní sféry pronásledované osoby a zahrnující 

„přibližování“ k pronásledované osobě. Do této kategorie je zařazováno pět způsobů chování 

(např. pozorování, získávání poznatků o pronásledované osobě, porušení zákazu přibližovat se 

k pronásledované osobě).  

Narušení intimní sféry může přerůst v touhu po získání kontroly nad pronásledovanou 

osobou, pokud se tak stane, jednání pronásledovatele spadá do kategorie possession. Typickým 

způsobem jednání je tzv. „drive by“, kdy pronásledovatel opakovaně jezdí nebo chodí kolem 

místa bydliště nebo místa zaměstnání pronásledované osoby, což u ní má vzbudit vědomí toho, 

že se pronásledovatel snaží převzít kontrolu.  

Vyjadřuje-li pronásledovatel prvky agresivity v touze převzít kontrolu nad 

pronásledovanou osobou v podobě výhrůžek, fyzického násilí či veřejného hanobení 

pronásledovatele, hovoří Canter a Ioannou o kategorii agression-destructive obsahující ještě 
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další tří typické způsoby chování (konfrontace, výhrůžky sebevraždou, výhrůžky třetím 

osobám).249 

V závěru své studie autoři uvádějí, že jejich typologie se odlišuje od ostatních, do té doby 

zveřejněných typologií tím, že je založena na behaviorálních a empirických proměnných. Přesto 

si uvědomují nedostatky, spočívající v tom, že vycházeli z poměrně malého vzorku 

pronásledovatelů, o kterých měli navíc poměrně málo informací.250 

 

5.6. Multiaxiální typologie pronásledovatelů dle Mullena, Pathé a Parcel 

O typologii Mullena jsem se již zmínil v kapitole věnované motivaci pronásledovatelů. 

Uvedl jsem, že za jednáním pronásledovatelů stojí několik motivačních faktorů a na základě toho 

jsou pronásledovatelé rozděleni do několika skupin. O této typologii se nyní blíže rozepíšu, 

neboť tato typologie patří mezi nejpopulárnější a nejznámější251, a to i z hlediska metody, kterou 

pro svoji klasifikaci použila. Tuto typologii uvádí ve své publikaci Pomoc obětem a svědkům 

trestných činů i Čírtková s Vitoušovou.252 

Na rozdíl od dvouosých typologií, které jsou založeny na jednoduchém dělení na základě 

přítomnosti/nepřítomnosti duševní poruchy či přítomnosti/nepřítomnosti předchozího vztahu 

pronásledovatele a pronásledované osoby, je typologie Mullena a kol. specifická tím, že přináší 

multiaxiální přístup k typologii pronásledovatele. Jak uvádí Boon a Sheridan, „ačkoliv 

klasifikační systém založený na předchozím vztahu pronásledovatele a pronásledované osoby 

může být sice užitečný, je snad příliš zjednodušující a představuje pouze část klasifikační 

metody“.253 Je tomu tak z důvodu, že např. typologie založená na předchozím vztahu mezi 

pronásledovatelem a pronásledovanou osobou selhává v tom ohledu, že nebere v potaz další 

aspekty v podobě absence duševní poruchy. Typologie podle Mullena by měla sloužit jak 

forenzním, tak i zdravotnickým účelům a byla vytvořena na základě zkušeností 

s pronásledovateli v rámci soudního jednání i s jejich následnou terapií zahrnující psychiatrické a 

psychologické metody.254 
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Multiaxiální je tato typologie nazvána z důvodu, že bere v potaz několik aspektů na 

pomyslné ose. Jak již jsem uvedl v kapitole věnované motivaci, Mullen přináší pět kategorií 

motivace (reakce na odmítnutí, hledání intimity, neschopnost v navazování vztahů, ventilování 

nenávisti, predátorské motivy) a tyto motivační faktory jsou prvním hlediskem na Mullenově 

pomyslné ose. Druhý aspekt se týká předchozího vztahu mezi pronásledovatelem a 

pronásledovanou osobou, které dále rozděluje pod několik sub kategorií. Posledním aspektem je 

psychiatrický statut s rozdělením pronásledovatelů na psychotické a nepsychotické.255 

Kombinací těchto hledisek přináší vlastní typologii pronásledovatelů:  

a) odmítnutý pronásledovatel (rejected stalker)  

b) naštvaný pronásledovatel (resentful stalker)  

c) hledač intimity (intimity seeker) 

d) nekompetentní svůdce (incompetent suitor)  

e) predátorský pronásledovatel (predatory stalker) 

Při popisu jednotlivých kategorií budu vycházet z jejich rozsáhlého popisu v monografii 

Mullena  a kol. Stalkers and Their Victims z roku 2009. 

 

5.6.1. Odmítnutý pronásledovatel (rejected stalker) 

Stalking u této kategorie pronásledovatelů začíná jako důsledek rozpadu jejich vztahu, 

typicky partnerského a sexuálního. „Jakékoliv ukončení blízkého vztahu k druhé osobě, do které 

pronásledovatel investoval emocionální energii, však může přerůst ve stalking.“256 Odmítnutý 

pronásledovatel je motivován tím, že hlavním cílem je usmířit se s partnerem, nebo naopak 

pomstít se za odmítnutí. Nezřídka je však motivace i ambivalentní. Stalkingem je tak uspokojena 

potřeba pronásledovatele pokračovat v tomto pseudovztahu včetně potřeby blízkosti 

a komunikace s bývalým partnerem. Z těchto důvodů patří odmítnutý pronásledovatel mezi 

nejvytrvalejší a nejvíce obtěžující skupinu pronásledovatelů. Jakmile jednou začne odmítnutý 

pronásledovatel se stalkingem, je velice těžké jeho vzorce jednání změnit. Sami pronásledovatelé 

přiznávají, že i když si uvědomují, že stalkingem těžko změní partnerovo rozhodnutí týkající se 

ukončení vztahu, přesto si jaksi nemohou pomoci. Většina (90%) odmítnutých pronásledovatelů 

jsou pak muži. 

 Z psychopatologického hlediska vykazují odmítnutí pronásledovatelé nejnižší míru 

přítomnosti duševní poruchy, avšak běžný je výskyt narcistních a antisociálních rysů osobnosti. 
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Běžnými charakteristickými rysy jejich osobnosti je také sklon k žárlivosti a majetnictví, které se 

projevuje již v průběhu vztahu a právě žárlivost představuje úrodnou půdu i pro stalking. 

Odmítnutý pronásledovatel často zastrašuje bývalého partnera a vzácné nejsou ani případy 

fyzického napadení. Právě tyto způsoby jednání ze strany odmítnutého pronásledovatele mají za 

následek, že bývalý partner pod vlivem smíšených emocí (pocity viny a strach) má tendenci 

udržovat kontakt s pronásledovatelem, doufaje v usmíření a uklidnění situace. To však Mullen 

nedoporučuje. Podle Mullena by měla pronásledovaná osoba přetrhat s pronásledovatelem 

všechny vazby, což ale může být složité, neboť je běžné, že si bývalý partneři vytvoří sít 

společných přátel. Pokud však tyto vazby a spojení zpřetrhány nejsou, vystavují se 

pronásledované osoby velkému riziku. „Čím větší fyzická blízkost a četnější face to face 

kontakty, tím hrozí větší riziko eskalace násilí.“257 Odmítnutý pronásledovatel si je většinou 

vědom možných trestněprávních následků a vidina trestu pro něj již představuje příliš „vysokou 

cenu“, za kterou již nejsou ochotni jít a se stalkingem nezřídka kdy přestávají. Vedle toho je pro 

ně nejvhodnější nalezení nových sociálních kontaktů a vztahů, což je ale nesnadný úkol 

z důvodu jejich nižších sociálních dovedností. Poeticky lze tento fakt vyjádřit slovy spisovatele 

T. S. Eliota: „In order to possess what you do not possess, You must go by the way of 

dispossesion.“258 

 

5.6.2. Naštvaný pronásledovatel (resentful stalker) 

V předchozích řádcích jsem se zaobíral podrobně otázkou týkající se stalkingu na 

pracovišti. Právě kategorie naštvaného pronásledovatele je typická pro zaměstnanecké vztahy. 

Stalking u této kategorie pronásledovatelů vzniká jako důsledek nespravedlnosti či příkoří, 

kterému byl údajně pronásledovatel vystaven. Nejčastěji se jedná např. o vedoucího 

zaměstnance. Ten je pak ze strany pronásledovatele ztělesňován jako příčina nespravedlnosti, 

respektive může mít pocit, že ho tento vedoucí zaměstnanec ponižuje. Následnou motivací pro 

stalking je tedy snaha o odplatu, která má za cíl vyděsit a vystresovat pronásledovanou osobu. 

Může se jednat o krátké epizody stalkingu, ale někdy se jedná i o dlouhodobou záležitost 

vzhledem k tomu, že naštvaný pronásledovatel má uspokojení pramenící z pocitů moci 

a kontroly nad pronásledovanou osobou. Typickými formami jednání pronásledovatele jsou 

anonymní dopisy či telefonické kontaktování pronásledované osoby. Poměrně vysoká je 

přítomnost psychotických poruch u tohoto typu pronásledovatele, kdy Mullen uvádí, že 10 ze 46 
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pronásledovatelů v rámci vzorků spadajících pod tento typ, trpělo paranoiou.259 Jejich osobnost 

však vykazuje znaky hostility, sebestřednosti a nezralosti. Naopak úroveň jejich vzdělanosti patří 

mezi nejvyšší. Terapeutická péče ze strany odborníků může být však složitá, obzvláště pokud 

jsou i tito odborníci považováni pronásledovatelem jako ti, kdo mu činí příkoří. Na druhou 

stranu, rovněž jako u předchozí kategorie, pokud jsou pronásledovatelé konfrontováni s orgány 

činnými v trestním řízení, se stalkingem většinou přestávají.260 

 

5.6.3. Hledač intimity (intimacy seeker) 

Tato kategorie pronásledovatelů je specifická tím, že pronásledovatelem je ve většině 

případů žena, a to staršího věku. Pronásledovaná osoba je většinou osobou cizí a hledači intimity 

se pokouší navázat s objektem jejich touhy intimní vztah. Tento intimní vztah může být buď 

romantického charakteru, nebo čistě jen přátelského rázu. Příčinou je ve většině případů sociální 

izolace pronásledovatelů, na základě které zoufale hledají vztah a lásku. Jen zřídkakdy pramení 

tato potřeba po intimitě z narcistických rysů osobnosti. Přestože jejich city nejsou ze strany 

pronásledované osoby opětovány, hledač intimity žije v naději, že je ze strany objektu touhy 

milován. Jak uvádí Spitzberg a Cupach, „odmítnutí podnítí a dodá pronásledovateli energii 

a navíc odmítnutí spustí intenzivní kognitivní proces potlačení, který paradoxně umocní fixaci 

k pronásledované osobě.“261 Pouhá zdvořilostní odpověď např. na dopis je interpretována jako 

vyznání lásky, což pronásledovatele podporuje ve stalkingu. Z tohoto důvodu patří 

pronásledovatelé spadající do této kategorie mezi nejvytrvalejší s průměrnou dobou stalkingu 

trvající tři roky.262 Uvažují ve smyslu, že jsou oprávněni navázat vztah s pronásledovanou 

osobou, že jim tato osoba dluží lásku a odpověď. Rovněž přítomnost psychopatologických rysů 

osobnosti vykazuje u těchto osob nejvyšší zastoupení (zejména schizofrenie a poruchy myšlení). 

 Lze také konstatovat, že u této kategorie existuje největší zastoupení de Clerambaultova 

syndromu neboli erotomanie a do jisté míry se i stalking s projevy erotomanie kryje. Pozitivní je 

však fakt, že zneužívání omamných a psychotropních látek je u této kategorie pronásledovatelů 

naopak poměrně nízké. Typické způsoby stalkingu obsahují zasílání dopisů (75%), telefonáty 

(75%), které obsahují typické projevy jako vyznání lásky či pozvání ke schůzce. Zasílání 

nevyžádaných darů je také běžné (57%), avšak osobní kontakt vyhledávají hledači intimity méně 

                                                 
259 MULLEN, P.E., PATHÉ, M., PURCELL, R. Stalkers and Their Victims. 2nd ed. New York: Cambridge 

University Press, 2009, s. 77. 
260 Tamtéž str. 81. 
261 DAVIS, J.A. Stalking Crimes and Victim Protection: Prevention, Intervention, Threat Assessment, and Case 

Management. Boca Raton, CRC PRESS, 2001, s. 124. 
262 MULLEN, P.E., PATHÉ, M., PURCELL, R. Stalkers and Their Victims. 2nd ed. New York: Cambridge 

University Press, 2009, s. 84. 



69 

 

často z důvodu jejich vlastní stydlivosti. K násilí se uchylují pouze výjimečně, a to jako důsledek 

frustrace pramenící z odmítnutí ze strany svého objektu touhy. Násilí může být užito i vůči 

třetím osobám, pokud jsou vnímány ze strany pronásledovatele jako překážka bránící jim 

v přístupu k pronásledované osobě. Hledači intimity vyžadují pečlivý psychiatrický přístup, 

neboť vůči trestněprávním následkům jsou imunní a případný trest odnětí svobody vnímají jako 

„cenu za lásku“.263  

 

5.6.4. Nekompetentní svůdce (incompetent suitors) 

Podobně jako předchozí kategorie se vyznačují touhou po lásce a potřebou blízkosti. 

Z důvodu jejich nízkých sociálních dovedností a jakési nešikovnosti při „námluvách“ jsou 

protějškem odmítány. Spitzberg a Cupach uvádí, že obecně vztah mezi dvěma jedinci vzniká 

a postupně „rozkvétá“ na základě kroků a fází, které se postupem času vyvíjí. Jedinec vyhledává 

postupně blízkost druhého a snižuje se tak jeho nejistota.264 Toho však nekompetentní svůdci 

nejsou schopni. Na jedné straně spektra této kategorie jsou panovační a egoističtí jedinci, kteří si 

myslí, že jim každá žena padne do náruče, a druhým extrémem jsou sociálně nezpůsobilé osoby. 

Lze si je představit v podobě nešikovných nápadníků postrádajících sociální pravidla dvoření. 

Zastoupení mužů a žen je v této kategorii rozloženo zhruba rovnoměrně. Ze všech výše 

uvedených kategorií trvá stalking u této kategorie nejkratší dobu, kdy nekompetentní svůdci mají 

tendenci osoby střídat a zaměřit se na nové oběti. Spitzberg a Cupach označují tento typ 

pronásledovatele jako incorrigible suitor neboli „nepolepšitelný svůdce“. 265 

V kontrastu s hledači intimity vykazují relativně nízkou míru psychotických poruch, 

avšak mají potíže s úzkostmi, depresemi a užíváním omamných a psychotropních látek. 

V porovnání s ostatními kategoriemi vykazují nejnižší úroveň vzdělanosti a inteligenčního 

kvocientu. Jako příklad je uváděn případ, který byl zkoumán v rámci klinické praxe. Jedná se 

o případ muže silně postrádajícího sociální dovednosti. V jeho anamnéze se objevuje přítomnost 

Aspergerova syndromu, kdy u dotyčného se projevoval od dětství obsedantní zájem o sledování 

jízdních řádů vlaků a pozorování hořících plamenů. Přestože měl tento muž jednu dobu stálé 

zaměstnání, kde jeho bizarnosti byly ze strany spoluzaměstnanců tolerovány, nikdy v životě si 

nevybudoval k nějaké osobě intimní vztah. Později si vybudoval zálibu v chození na diskotéku. 

Oblečen do neatraktivního oblečení zahrnujícího pletený svetr a plandavé kalhoty ve stylu 50. let 
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si stoupl před atraktivní ženu a požádal ji o tanec. Jeho nabídka byla vždy ze strany ženy 

odmítnuta. Dotyčný na to reagoval tak, že následoval ženu po tanečním parketu a svoji nabídku 

opakoval a požadoval vysvětlení, proč je odmítán. Ochrankou diskotéky byl následně vyhozen 

na ulici a později mu byl do tohoto podniku zakázán vstup. Do rukou odborníků se dostal za 

situace, kdy opakovaně po dobu sedmi měsíců doprovázel ženu jdoucí na vlakové nádraží 

a žádal ji o rande. Psychiatrům sdělil, že jako každý muž má právo na to mít přítelkyni. Později 

si svoji chybu v navazování vztahů uvědomil a několikrát terapeuta žádal, aby mu poskytl návod, 

jak „sbalit“ ženu.266 Tento příklad ukazuje případ vhodné strategie zacházení 

s pronásledovatelem. V rámci terapie je potřebné naučit je chybějícím sociálním dovednostem, 

kdy potřebují získat větší míru empatie a získat vědomosti o podstatě „rituálu dvoření“. 

Vzhledem k tomu, že příznivě reagují i na možné trestněprávní následky, je možné je od 

stalkingu odradit i hrozbou v podobě trestu.  

 

5.6.5 Predátorský pronásledovatel (predatory stalker) 

Na závěr je zmíněna poslední kategorie, která je sice co do počtu nejméně zastoupená 

(pouze 11 z celkového vzorku 250 pronásledovatelů), ale svoji nebezpečností převyšuje všechny 

výše zmíněné kategorie. Zajímavý je také fakt, že tzv. predátory byli výlučně muži. Podobně 

jako predátoři v přírodě se tato skupina pronásledovatelů připravuje na útok vůči pronásledované 

osobě, a to často bez jakéhokoliv předchozího varování. S tím souvisí i typické způsoby 

stalkingu ze strany pronásledovatelů, pro které jsou místo telefonického kontaktování či zasílání 

dopisů typické způsoby zahrnující sledování a pronásledování oběti. Ve většině případů mají 

pronásledovatelé z této kategorie kriminální minulost sexuální povahy. Charakteristiky 

predátorského typu pronásledovatelů jsou tedy následující znaky:  

1) Mužské pohlaví pronásledovatele. 

2) Mnohočetné oběti, převážně se jedná o ženy. 

3) Stalking trvá relativně krátké časové období. 

4) Stalking je pojímaný jako příprava pro napadení oběti, převážně sexuální. 

5) Stalking zahrnuje získávání informací o oběti a její utajené pozorování. 

6) Pronásledovatel nemá v úmyslu oběť vystrašit či ji zneklidnit v době před plánovaným 

napadením.267 

Americká psychiatrička Debra E. Pinals z právnické fakulty University of Michigan 

přináší typický příklad stalkingu u predátorského pronásledovatele, kdy muž měl zájem navázat 
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sexuální vztah s krátkovlasou dívkou v pubertálním věku. Vyhledal si skryté místo v poli 

nacházející se za střední školou, ze kterého mohl pozorovat dívky, aniž sám by byl spatřen. 

Následně si vyhlédl vhodnou dívku, kterou se rozhodl znásilnit. Čekal na konec vyučování, aby 

tuto oběť mohl sledovat, jak jde na autobusovou zastávku a poté jede do místa svého bydliště. 

Dotyčný takto pokradmu sledoval dívku několik týdnů s cílem získat vědomosti o jejím 

každodenním programu, aby mohl vybrat vhodný okamžik k sexuálnímu napadení.  Vybral si 

konkrétní den a v momentě, když venčila psa, zastavil u ní automobilem, do kterého ji násilím 

natlačil a poté znásilnil.268 

Bylo uvedeno, že stalking bývá u predátorského pronásledovatele sexuálně motivován 

a pronásledovatelé mají někdy podobné vlastnosti jako klasičtí pachatelé sexuálně motivovaných 

trestných činů ve smyslu chabé sebeúcty či chybějících znalostí v oblasti navazování sexuálních 

vztahů. Mullen však sleduje zvyšující se aplikaci anti-stalkingových právních předpisů 

v případech, které mají primární sexuální podtext, což však považuje za chybné.269 U mnoha 

predátorských pronásledovatelů se vyskytuje parafilie jako např. telefonní skatologie, kdy osoba 

používá v rámci telefonického hovoru různých vulgarit či oplzlostí a prožívá tak intenzivní 

sexuální vzrušení.270 Se stalkingem jsou dále spojeny i parafilie ve smyslu exhibicionismu, 

fetišismu či voyeurismu. Dříve se místo pojmu parafilie užívalo označení sexuální deviace či 

sexuální úchylka. V dnešním pojetí lze však dle Diagnostického a statistického manuálu 

duševních poruch ve čtvrtém vydání považovat „opakující se, intenzivní a vzrušující sexuální 

fantazie, touhy a chování týkající jiného než lidského objektu, ponižování a utrpení sebe nebo 

třetích osob, či dětí a trvající alespoň v období šesti měsíců (kritérium A), které způsobuje 

klinicky významné potíže či zhoršení sociálních, pracovních nebo jiných významných 

oblastílidského života (kritérium B)“.271 

Vhodný způsob zacházení s predátorským pronásledovatelem spočívá vzhledem k jeho 

zvýšené nebezpečnosti a možnosti recidivy v kombinaci terapeutických a trestněprávních 

prostředků. U mnoho predátorských pronásledovatelů se totiž vyskytuje parafilie, kde je za 

nejvhodnější způsob zacházení s pachatelem považováno uložení nepodmíněného trestu odnětí 

svobody v kombinací se sexuálně terapeutickým programem, ve kterém by se mělo pokračovat 

i po propuštění pronásledovatele na svobodu v rámci případného podmínečného propuštění. 
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Podobně jako u jiných typů pronásledovatelů postrádají predátorští pronásledovatelé sociální 

vazby a trpí osamělostí. William R. Lindsay proto uvádí jako efektivní použití kognitivní terapie 

v kombinaci s farmakoterapií a celoživotním nácvikem sociálních dovedností.272 

 

5.6.6. Shrnutí typologií 

Výše bylo popsáno několik typologií pronásledovatelů, jak vidno často protichůdných. 

Přestože neexistuje shoda na jedné typologii, která by byla obecně platná, odborníci se však 

kloní k závěru, že i přes určité nedostatky, které přináší v podstatě každá typologie, představuje 

výše uvedená Mullenova typologie nejvhodnější způsob, jak klasifikovat pachatele stalkingu. 

Ztotožňuji se s názorem Debra A. Pinals, podle něhož výhody Mullenovy typologie spočívají 

v následujícím:  

1) Mullenova typologie obsahuje široký vzorek pronásledovatelů, kteří byli vybráni 

v Austrálii na základě zkušeností orgánů činných v trestním řízení i zdravotnických pracovníků.  

2) Vedle motivačních faktorů bere rozdělení v této typologii v úvahu i psychiatrickou 

diagnózu a vztah pronásledovatele s pronásledovanou osobou.  

3) Zatímco některé jiné typologie používají dichotomické rozdělení, na základě kterého 

spadají pronásledovatelé do jedné či druhé kategogie, Mullenova typologie uznává, že 

pronásledovatele lze zařadit do několika kategorií. 

4) Mullenova typologie také může být vhodným vodítkem při hodnocení míry rizika 

plynoucího ze stalkingu a následné aplikace vhodného přístupu k pachateli.273 

Právě hodnocení míry rizika je možno považovat za nejdůležitější praktický dopad 

Mullenovy typologie, která spočívá v tom, že zařazení pronásledovatele do určité kategorie 

slouží k vyhodnocení míry nebezpečnosti stalkingu. To uznává i Čírtková, podle které 

Mullenova typologie stanovuje riziko pro fyzické napadení (nejvyšší riziko u predátorského 

pronásledovatele); vyhrožování (nejnižší u hledače intimity); perzistenci stalkingu (nízké riziko 

u nekompetentního svůdce); stalking zacílený na nové oběti (vysoké riziko u predátorského 

pronásledovatele a u nekompetentního svůdce) a riziko pro psychické a sociální poškozování 

pronásledované osoby. Zároveň však upozorňuje, že při rozhodování o posuzování 

nebezpečnosti stalkingu je nutno vedle informací o pronásledovateli vzít v potaz i další 
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skutečnosti, jako jsou informace o pronásledované osobě a situační a dynamické faktory 

konkrétního případu.274 
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6. Oběti stalkingu 

 

6.1. Obecné pojednání o obětech stalkingu v rámci viktimologie 

Pokud zkoumáme stalking z kriminologických aspektů, nelze pominout také poměrně 

rozsáhlou oblast týkající se obětí stalkingu. Jak uvádí Mullen, „stalking byl kriminalizován kvůli 

jeho dopadům na oběť“.275 V rámci kriminologie se přitom obětem obecně věnuje viktimologie, 

jakožto „vědní obor zabývající se obětí a jejími biosociálními a psychologickými 

charakteristikami, procesy viktimizace, vztahy mezi obětí a pachatelem, rolí obětí v průběhu 

vyšetřování a soudního projednávání trestného činu, pomoci oběti a prevenci viktimizace.“276 

Jako vědní obor je viktimologie zkoumána od 50. let 20. století, kdy v kriminologii 

dochází ke změně názoru v tom smyslu, že se začíná prosazovat pojetí, že nejen pachateli, ale 

i oběti by se měla věnovat patřičná pozornost. Tato pozornost věnovaná oběti by měla vést ke 

zlepšení její pozice i zvýšené pomoci a ochraně.277 Pokud se zaměříme na stalking a budeme se 

zaobírat referováním o stalkingu ze strany médií v minulosti, tak zahraniční autoři upozorňují, že 

sice články o stalkingu bývají čtenářsky atraktivní, avšak média v minulosti referovala pouze 

o extrémních a šokujících případech, ale běžným případům a obětem nevěnovala pozornost. 

Dokonce se předpokládalo, že stalking se týká pouze celebrit a běžný občan se s ním nemůže 

setkat.278 Nyní je uznáváno, že oběť je centrálním bodem fenoménu stalkingu a jedním z jeho 

nejdůležitějších témat. L. Sheridan mluví o stalkingu jako o victim-defined crime. Tím se má na 

mysli, že v mnoha právních řádech je prožívání oběti stalkingu klíčovým prvkem v rámci 

příslušné skutkové podstaty trestného činu. Jinými slovy reakce oběti na stalking je důležitější 

než kriminální úmysly pronásledovatele.279 

 

6.2. Zakotvení pojmu oběť do českého právního řádu 

Právě zvýšený zájem o oběť, který lze přičíst na vrub rozvoji viktimologie, vyústil České 

republice k přijetí zákona č. 209/1997 Sb., o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti, 

který nabyl účinnosti 1.1. 1998. Tento zákon však přinášel poměrně úzké pojetí oběti, kdy podle 
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University Press, 2009, s. 35. 
279 BOON, J., SHERIDAN, L. (ed.). Stalking and Psychosexual Obsession: Psychological Perspectives for 

Prevention, Policing and Treatment. 1. vyd. Chichester: John Wiley & Sons, 2002, s.1. 
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ustanovení § 2 odst.1 zák.č. 209/1997 Sb. se obětí rozuměla fyzická osoba, které v důsledku 

trestného činu vznikla škoda na zdraví a podle odstavce 2 i osoba pozůstalá po oběti, která v 

důsledku trestného činu zemřela, jestliže této osobě zemřelý výživu poskytoval nebo byl povinen 

poskytovat. Toto úzké pojetí oběti dostalo od 1. 1. 2013 s nabytím účinností zákona č. 45/2013 

Sb., o obětech trestných činů, nových a širších obrysů, a to v ustanovení 

§ 2 odst. 2 zák. č. 45/2013 Sb., podle kterého se obětí „rozumí fyzická osoba, které bylo nebo 

mělo být trestným činem ublíženo na zdraví, způsobena majetková nebo nemajetková újma nebo 

na jejíž úkor se pachatel trestným činem obohatil“. Při takto formulovaném pojetí lze za oběť 

považovat i případy, kdy trestný čin zůstal ve fázi pokusu ve smyslu § 21 TrZ a přípravy ve 

smyslu § 20 TrZ,a nedošlo tak k účinku v podobě újmy.280 Podle ustanovení § 2 odst. 2 zák. 

č.45/2013 Sb., pokud by byla oběti způsobena smrt, je považován za oběť též „její příbuzný v 

pokolení přímém, sourozenec, osvojenec, osvojitel, manžel nebo registrovaný partner, druh nebo 

osoba, které oběť ke dni své smrti poskytovala nebo byla povinna poskytovat výživu za 

předpokladu, utrpěli-li v důsledku smrti oběti újmu“. Zákon o obětech trestných činů přinesl 

i některé nové pojmy, jako např. pojem zvlášť zranitelné oběti ve smyslu § 2 odst. 4 zák.č. 

45/2013 Sb.. Shora bylo již uvedeno, že stalking velice často doprovází i násilí. Pokud se tak 

stane, je možno pronásledovanou osobu považovat za zvlášť zranitelnou oběť ve smyslu 

ustanovení § 2 odst. 4 písm. d) zák. č.45/2013 Sb., který explicitně stanoví, že oběť lze 

považovat za zvlášť zranitelnou, pokud trestný čin zahrnoval nátlak, násilí či pohrůžku násilím.  

 

6.2.1. Oběť vs. poškozený 

Pojem „oběť“ však není identický s pojmem „poškozený“, který lze považovat za trestně 

procesní institut ve smyslu § 43 zák. TrŘ., stanovící, že poškozeným je ten, „komu bylo trestným 

činem ublíženo na zdraví, způsobena majetková škoda nebo nemajetková újma, nebo ten, na 

jehož úkor se pachatel trestným činem obohatil“. Poškozený má pak rovněž v trestním řízení 

postavení strany ve smyslu § 12 odst. 6 TrŘ.  

Na nesprávné směšování institutu poškozeného v trestním řízení a inputu oběti trestného 

činu upozorňuje teorie.281 Novotný uvádí, že za oběť se pokládají pouze fyzické osoby a nikoliv 

kolektivní osoby jako např. právnické osoby.282 S tím koresponduje i důvodová zpráva 
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 k zák. č. 45/2013 Sb., kdy se uznává (rovněž i v souladu s názorem prof. Jiřího Jelínka283), že 

pouze fyzické osoby mohou subjektivně pociťovat újmu, avšak „právnická osoba jako umělá 

právní konstrukce nedisponuje vlastnostmi, které jsou příznačné pro živé bytosti“.284 

Závěrem lze konstatovat, že „přijetí nové právní úpravy týkající se oběti, včetně novel 

trestního řádu a některých civilních předpisů, nastoluje dostatečný právní rámec ke 

komplexnímu zlepšení dosavadního postavení a role oběti v České republice před, v průběhu i po 

skončení trestního procesu“.285 Závěrem dodám, že zákon o obětech trestných činů přinesl 

s sebou i novelizaci trestního řádu, kdy s účinností od 1.8.2013 zavedl v ustanoveních 

 § 88b–88o institut předběžných opatření.286 K ochraně pronásledovaných osob slouží zejména 

předběžné opatření dle §88d TrŘ., které „stanoví zákaz styku s určitými osobami spočívající v 

nepřípustnosti jakéhokoli kontaktování nebo vyhledávání poškozeného, osob mu blízkých nebo 

jiných osob, zejména svědků, a to i prostřednictvím sítě elektronických komunikací nebo jiných 

obdobných prostředků“. Podrobná analýza těchto trestněprocesních ustanovení bude uvedena 

v samostatné kapitole. 

 

6.3. Viktimizace u obětí stalkingu 

Ve vztahu k viktimologii představuje stalking velice zajímavou a specifickou oblast 

zájmu tím, že se odlišuje od jiných traumat, které prožívá oběť. Jak uvádí Čírtková, děje se tak 

z důvodu, že stalking není jednorázový akt a oběť se tak cítí permanentně ohrožena, což přináší 

veliké riziko pokračující viktimizace v podobě mnoha drobných incidentů287. Viktimizace pak 

představuje proces, v němž se potenciální oběť stává skutečnou obětí.288 Rozlišuje se primární 

a sekundární viktimizace. Primární viktimizace pak zahrnuje poškození spojené bezprostředně 

s trestným činem, kdy vzniká újma způsobená oběti pachatelem.289 Určení, kdy se tak stane, však 

nebývá jednoduché, neboť další specifikum stalkingu spočívá v tom, že bývá obtížné stanovit 

jeho začátek. Z hlediska pohledu oběti stalking začíná v momentě, „kdy oběť vlastním 

diagnostickým úsudkem dojde k závěru, že snahy pronásledovatele o kontakt prožívá jako 
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nechtěné a nevyžádané“.290 Postavení pronásledované osoby však bývá složité, neboť ze strany 

třetích osob může být stalking vnímán pouze jako jednání motivované láskou a veřejnost může 

mít pro „poblázněného“ pronásledovatele určitou míru pochopení, k čemuž přispívá i fakt, že 

pronásledovatelé se často sami staví do role oběti.291 

Z důvodu této necitlivosti ze strany třetích osob pak může u pronásledované osoby 

docházet k sekundární viktimizaci. Sekundární viktimizace vzniká nejen v důsledku emočního 

rozvzpomínání na prožitou událost, ale i v důsledku necitlivého přístupu např. orgánů činných 

v trestním řízení. Zdroje sekundární viktimizace ale vedle orgánů činných v trestním řízení může 

představovat i okolí oběti či média.292 Právě média v minulosti vytvořila klasickou představu 

o obětech stalkingu spočívající v tom, že oběti bývají pouze celebrity, které jsou pronásledovány 

svými fanoušky. Tento pohled je však zjednodušující a většina případů stalkingu se netýká 

celebrit, ale obyčejných osob.293 Výzkum obětí stalkingu v České republice pak jednoznačně 

ukazuje, že stalking u „obyčejných“ lidí nelze bagatelizovat a že pocity, které oběť prožívá, lze 

považovat za závažné. Oběť často považuje svoji situaci za bezvýchodnou s pocity zmaru 

a bezmocnosti z důvodu, že pronásledovaná osoba obvykle nemá efektivní prostředky, kterými 

by mohla stalkingu zamezit. Téměř polovina obětí v rámci tohoto výzkumu uvedla, že pociťuje 

vyšší obavu o svoji bezpečnost a necelých 20% pak vyšší obavu o bezpečnost svých blízkých.294 

S tím souvisí i skutečnost, že stalking nemusí postihovat pouze samotnou oběť, ale i její okolí 

včetně rodinných příslušníků, přátel či spolupracovníků v rámci zaměstnání.  

V této souvislosti pak Boon a Sheridan hovoří o tzv. sekundárních obětech a uvádí, že 

zejména partneři a děti pronásledované osoby jsou obzvláště zranitelní. Pronásledovatelé 

(zpravidla spadající do kategorie „posedlí láskou“ dle výše uvedené Zonovy typologie) uvažují 

ve smyslu „jestli ji (ženu) nemůžu mít já, tak ani nikdo jiný“. Obzvlášť závažný je pak dopad na 

děti pronásledovaných osoby, které jsou nejednou svědky ničení majetku, výhrůžek či bizarního 

jednání ze strany pronásledovatele, jako je zabíjení domácích mazlíčků.295 Sheridan popisuje 

případ pronásledované ženy, u které stalking způsobil takové stavy úzkosti, že ji omezovaly 

odvážet autem svého osmiletého syna do školy. Tato žena nakonec nevycházela z domova a její 

                                                 
290 ČÍRTKOVÁ, L. Moderní psychologie pro právníky : Domácí násilí, stalking, predikce násilí. 1. vyd. Praha: 

Grada, 2008, s. 83. 
291 Tamtéž, s.84. 
292 ČÍRTKOVÁ, L., VITOUŠOVÁ P. a kol. Pomoc obětem (a svědkům) trestných činů. Příručka pro pomáhající 

profese. Praha: Grada, 2007. s.16-17. 
293 MELOY, J. R.. The psychology of stalking: clinical and forensic perspectives. San Diego: Academic Press, 2001, 

s. 113. 
294IMRÍŠKOVÁ, R., PODANÁ Z. Prevalence a charakteristiky stalkingu v České republice: výsledky 

viktimologického výzkumu. Trestněprávní revue. 2014, roč. 13, č. 4, s. 96.  
295 BOON, J., SHERIDAN, L. (ed.). Stalking and Psychosexual Obsession: Psychological Perspectives for 

Prevention, Policing and Treatment. 1. vyd. Chichester: John Wiley & Sons, 2002, s. 8. 



78 

 

syn nakonec přebral i její péči o domácnost. Případ vygradoval do takové podoby, že u ženy se 

objevovala emoční znecitlivělost, kdy svého syna ani nebyla schopna políbit.296 

 

6.4. Sociodemografické aspekty obětí stalkingu a empirické výzkumy obětí stalkingu 

Shora bylo uvedeno, že pokud byla dříve oběť stalkingu asociována pouze se slavnou 

osobností, nejedná se o zcela přesný pohled. Jak uvádí Čírtková, obětí stalkingu se může stát 

kdokoliv nezávisle na věku, pohlaví, sociálním statutu, kulturním zázemí, vzhledu či sexuální 

orientaci.297 Tato skutečnost však nebrání odborníkům a vědeckým pracovníkům zabývat se 

výzkumy odpovídajícími na otázku, jestli některé skupiny osob nemají poněkud větší sklon 

k viktimizaci a podat typické vlastnosti oběti ve smyslu sociodemografickém. Ve velkém 

výzkumu v USA (The Supplemental Victimization Survey), který proběhl v roce 2006 a jehož se 

zúčastnilo náhodných 65tisíc respondentů starších 18 let, byly popsány některé rizikové faktory 

týkající se viktimizace.  

Již v předchozích kapitolách jsem se zabýval otázkou pohlaví oběti. Bylo zmíněno, že 

zejména ženy mají větší šanci se stát obětí stalkingu než muži. Tento fakt potvrdil i tento 

výzkum. Zatímco na 1000 osob připadalo 20 obětí ženského pohlaví, u mužů se jednalo pouze 

o 7 osob. Riziko viktimizace roste se snižujícím se věkem pronásledované osoby, kdy největší 

míru viktimizace vykazovaly osoby ve věkové skupině 18–24 let. Byla zkoumaná i otázka 

příjmová, kdy osoby s vyšším příjmem vykazovaly nižší míru viktimizace. Významný rizikový 

faktor pak představuje status manželství. S trochou nadsázky lze konstatovat, že manželství 

představuje úrodnou půdu pro stalking, neboť osoby rozvedené vykazují dvojnásobnou míru 

viktimizace (34 osob na 1000 osob) než osoby, které ve svazku manželském nežily (17 osob na 

1000 osob). 298 

 Rozsáhlý výzkum týkající se obětí stalkingu rovněž provedla Doris M. Hall. Na rozdíl od 

výše uvedeného výzkumu, do kterého byl zahrnut náhodný vzorek osob, studie D. M. Hall 

obsahovala pouze osoby, které se samy označily jako oběť stalkingu. Výsledky D. M. Hall 

v zásadě korespondovalys výsledky výzkumu v rámci The Supplemental Victimization Survey. 

Ženy tvořily 83% obětí s tím, že pronásledovatel byl cizí osobou ve vztahu k pronásledované 

osobě pouze v 6 % případů. Sociodemografický aspekt zahrnoval zkoumání obětí stalkingu na 
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základě jejich věku a vzdělání, které dosahuje u obětí relativně vysoké úrovně s vysokým počtem 

vysokoškolských absolventů. Věk obětí zahrnoval v této studii osoby od 16 až do 70 let 

s průměrným věkem 35 let. Jako perlička je uveden případ sedmdesátiletých seniorů, kdy jeden 

z nich neunesl „kopačky“ od své přítelkyně. Senior William Smile pak jednal podobně jako 

mnohem mladší pronásledovatelé. Své přítelkyni neustále volal, vstoupil na její pozemek 

uprostřed noci s úmyslem přemístit zahradní nábytek na její terase. Nakonec se uchýlil 

k výhružkám, že si koupí střelnou zbraň a svoji přítelkyni zavraždí.299 

 

6.5. Dopady stalkingu na oběť 

Reakce a dopady trestného činu na konkrétní oběť se však staly předmětem zkoumání 

v rámci viktimologie již v 80. letech minulého století. Známá je teze Irene Hanzon Frieze a 

Ronnie Janoff-Bulamana, podle kterých reakce a dopad oběti na trestný čin ovlivňuje:  

1) předpoklad vlastní vulnerability, kdy vulnerabilita souvisí se strachem osoby, která se 

již jednou stála obětí trestného činu, s další viktimizací. Oběti se tak samy podvědomě staví do 

budoucna opět do postavení oběti. 

2) vnímání světa jako smysluplného a srozumitelného místa. Obvykle věříme, že se 

můžeme vyhýbat nešťastným událostem, pokud jsme dostatečně ostražití. Pro oběť trestného 

činu ale viktimizace nedává smysl a uvažuje ve smyslu „proč se to stalo zrovna mě?!“  

3) vnímání sebe sama v pozitivním světle. Osoby, které nejsou poznamenány trestným 

činem, vykazují vyšší míru sebeúcty a považují se za vážené a slušné občany. Naproti tomu 

viktimizace aktivuje negativní obraz sebe sama. Oběti se považují za slabé, bezmocné, strádající 

a vystrašené, což souvisí se ztrátou jejich autonomie jako reakce na trestný čin.300 Finch uvádí, 

že právě pocity bezmoci, bezradnosti a úzkosti prožívají i pronásledované osoby.301 

V kapitole věnované definování stalkingu bylo řečeno, že k pojmovým znakům stalkingu 

patří mimo jiné dlouhodobost, systematičnost a skutečnost, že obtěžující jednání musí 

pronásledovatel v určité době opakovat. Právě trvalé a opakované narušování soukromí a osobní 

integrity oběti v kombinaci s tím, že pronásledovatel se chová často nepředvídatelně a obvykle 

nepoužívá při stalkingu pouze jeden způsob jednání, má pro pronásledovanou osobu značné 

negativní dopady. Pronásledované osoby, když mají možnost hovořit o svých zkušenostech se 
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stalkingem, používají termíny jako „psychologický terorismus“ či „emocionální znásilnění“.302 

Odborníci zabývající se důsledky traumatických událostí jako jsou války, přírodní neštěstí či 

sexuálně motivované trestné činy upozorňují, že symptomy posttraumatické stresové poruchy se 

rozvíjejí nejčastěji v prostředí, pro které je typická nepředvídatelnost události a jistá trvalost 

v rámci časového období.303 Jedna pronásledovaná osoba se nechala anonymně v rozhlasovém 

vysílání věnovaném stalkingu slyšet: „Stalking otřese s každým. Způsob reakce je u každého 

individuální, ale já jsem cítila obrovskou neschopnost se ubránit a nevím proč.“304 Prožívání 

pronásledované osoby je popisováno jako spirála stalkingu a souvisí s chováním 

pronásledovatele, který nejprve v první fázi vyvolá u pronásledované osoby strach, úlek, a to 

prostřednictvím typických metod stalkingu, jako jsou telefonáty či zasílání dárků. Poté dojde ze 

strany pronásledované osoby ke zklidnění a stres odeznívá. Tato fáze však netrvá dlouho 

a u pronásledované osoby opět roste stres z důvodu obav a očekávání, jaké incidenty budou 

následovat. Vzhledem k tomu, že chování pronásledovatele je, jak bylo uvedeno, těžce 

předvídatelné, se tato spirála opakuje a interval mezi druhou a třetí fází se zkracuje. 

Pronásledovaná osoba nakonec žije v permanentním stresu způsobeném již proběhlým jednáním 

pronásledovatele a tím, že očekává, jaké jednání ze strany pronásledovatele bude následovat 

příště.305 

Dressing zkoumal v roce 2005 dopady stalkingu na oběť v rámci výzkumu v německém 

Mannheimu, a to i s ohledem na kvalitu života podle tzv. Well Being Indexu dle Světové 

zdravotnické organizace (WHO). Psychologické symptomy u pronásledovaných osob se 

odrážely v tom, že pronásledované osoby popisovaly projevy nervozity a neklidu (56%), úzkosti 

(44%), poruchy spánku (41%), deprese (28%), bolesti hlavy (14%) a panické ataky (12%). 

Některé oběti (25%) byly v důsledku stalkingu nuceny vyhledat psychologickou nebo 

psychiatrickou pomoc a 39% obětí uvedlo, že se stalo více podezíravými vůči ostatním. Dopady 

stalkingu však nelze u pronásledovaných osob omezovat pouze na psychické aspekty. Téměř tři 

čtvrtiny pronásledovaných osob uvedlo, že v důsledku stalkingu byly nuceny změnit svůj život 
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v některých ohledech, např. změnit telefonní číslo nebo pořídit záznamník (32%), přestěhovat se 

z místa bydliště (17%) či změnit zaměstnání (5%).306 

Jsou známy případy, kdy se pronásledované osoby pokoušely změnit i svůj vzhled 

a v důsledku toho přibraly na váze několik desítek kilogramů, nebo změnily barvu svých vlasů. 

Žádné z těchto opatření však pronásledovatele nezastavilo. Naopak postavení oběti se zhoršilo 

v tom smyslu, že se prohloubila její snížená sebeúcta a sociální důvěra.307 Na ekonomické 

a sociální dopady stalkingu ve vztahu k pronásledované osobě upozorňují i další autoři. 

Sheridan, Davie a Blaauw uvádějí, že pronásledované osoby sdělily, že v důsledku stalkingu 

utrpěly finanční ztrátu, neboť byly nuceny omezit svoji pracovní dobu (23–53% případů) 

a vynakládat zvýšené finanční prostředky na svoji bezpečnost či zabezpečení své domácnosti 

(22–73% případů), nebo vynakládat finanční prostředky na své vlastnictví, které bylo 

pronásledovatelem buď zničeno, nebo ukradeno. Sociální dopady na oběť spočívají v tom, že 

pronásledované osoby byly nuceny vyhýbat se běžným společenským aktivitám 

(63–82% případů) či změnit místo svého bydliště (11–66% případů).308 Čírtková v této 

souvislosti uvádí, že pro „oběti stalkingu je nesmírně obtížné udržet běžný životní styl. Mají 

pozornosti a obezřetnost vystupňovanou do extrému, redukují své sociální kontakty, přestávají 

vycházet ven“.309 Důsledkem je pak vznik deprese a skutečnost, že i pokud se pronásledovaná 

osoba nachází ve stabilním partnerském vztahu, tento vztah nezřídka ztroskotává. Jako logické, 

avšak znepokojující je pak zjištění, že pronásledované osoby vykazují i poté, co stalking ze 

strany pronásledovatele skončil, horší kvalitu života oproti osobám, které nebyly v životě 

podrobeny stalkingu. Dressing v této souvislosti hovoří o celoživotně zhoršené psychologické 

pohodě.310 

 

6.5.1. Posttraumatická stresová porucha u obětí stalkingu 

Výše jsem se již stručně zmínil o problematice posttraumatické stresové poruchy. 

V rámci forenzní psychologie je tak označován „soubor různých poruch chování a prožívání, 

včetně somatických reakcí, které vznikají jako důsledek extrémního stresového prožitku 

                                                 
306DRESSING, H., KUEHNER, C., GASS, P.  Lifetime prevalence and impact of stalking in a European 

population: Epidemiological data from a middle-sized German city. British Journal of Psychiatry 187, 2005,  s.171. 
307 BOON, J., SHERIDAN, L. (ed.). Stalking and Psychosexual Obsession: Psychological Perspectives for 

Prevention, Policing and Treatment. 1. vyd. Chichester: John Wiley & Sons, 2002, s. 11. 
308 SHERIDAN, L., BLAAUW, E., DAVIS, G. Stalking: Knowns and unknowns. Trauma Violence & Abuse, 2003, 

č. 4, s. 153.   
309 ČÍRTKOVÁ, L., VITOUŠOVÁ P. a kol. Pomoc obětem (a svědkům) trestných činů. Příručka pro pomáhající 

profese. Praha: Grada, 2007. s.122. 
310DRESSING, H., KUEHNER, C., GASS, P.  Lifetime prevalence and impact of stalking in a European 

population: Epidemiological data from a middle-sized German city. British Journal of Psychiatry 187, 2005,  s.172. 



82 

 

přesahujícího běžnou lidskou zkušenost.“311 Typické je, že vznik posttraumatické stresové 

poruchy se u obětí trestných činů neprojevuje hned, ale s odstupem času v průměru až za 3–4 

měsíce od traumatické události. V rámci mezinárodní klasifikace nemocí (MKN 10) je pak 

zařazena pod kódem F43 s projevy jako znovuoživování traumatu v neodbytných vzpomínkách, 

stranění se od lidí, netečnosti vůči okolí, zvýšená bdělost‚ zesílené úlekové reakce 

a nespavost.312 Výzkumy odhalily, že podobné symptomy se projevují často 

i u pronásledovaných osob. V rámci australského výzkumu z roku 1997 provedeného Mullenem 

a Pathé, do kterého bylo zahrnuto 100 obětí stalkingu, byly zjištěny zajímavé výsledky 

korespondující s výše uvedenými příznaky. Ty poukazují na skutečnost, že u 55 

pronásledovaných osob se projevovaly příznaky posttraumatické stresové poruchy, kdy osoby 

popisovaly, že trpí živými sny, které jsou podobné halucinacím a projevují se tak, že po 

zazvonění telefonu nebo zaklepání na dveře byly pronásledované osoby v očekávání, že toto 

jednání pochází od pronásledovatele. Dále bylo zjištěno, že k posttraumatické stresové poruše 

jsou více náchylné ženy a pronásledované osoby, které byly vystaveny násilí ze strany 

pronásledovatele.313 Čírtková pak ve své publikaci odkazuje na další výzkumy a potvrzuje, že 

riziko rozvinutí posttraumatické stresové poruchy u pronásledované osoby není vzácným jevem. 

Riziko rozvinutí posttraumatické stresové poruchy je vyšší u pronásledovaných osob, které 

reagují na stalking pasivně a stáhnou se do sebe. Naopak u pronásledovaných osob, které aktivně 

vyhledají pomoc, je toto riziko menší.314 

 

6.6. Zaměstnání jako rizikový faktor pro viktimizaci stalkingem 

Ačkoliv je výše uveden názor Čírtkové, že obětí stalkingu se může stát takřka kdokoliv, 

nasvědčují některé zkušenosti novinářů, policistů či zdravotnických pracovníků skutečnosti, že 

představitelé některých profesí představují z hlediska viktimizace stalkingem větší riziko. 

Naskýtá se otázka, z jakých důvodů a u kterých profesí se tak děje. Hypotéza je taková, že 

k viktimizaci stalkingem tíhnou více představitelé profesí, pro které je typický kontakt s dalšími 

lidmi a pronásledovatel vnímá tuto profesi jako významnou a prospěšnou.315 
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Ve studii týkající se viktimizace stalkingu u zdravotních pracovníků byl popsán případ 

psychiatra dr. Marka, který v rámci své praxe prováděl léčbu své pacientky trpící depresemi 

a poruchou osobnosti ve smyslu Axis II. V průběhu léčby začala tato pacientka zasílat 

dr. Markovi provokativní hlasové zprávy a vyhrožovala sebevraždou a sebepoškozováním. 

Pacientka získala i adresu bydliště dr. Marka, přičemž jeho manželka našla v poštovní schránce 

dopisy, které popisovaly, jak tuto pacientku dr. Mark přitahuje a fantazie, jak by ho ráda unesla. 

Stalking ze strany pacientky pak pokračoval ve vyhrocenější podobě. Po jeho skončení dr. Mark 

popisoval dopad stalkingu na svůj psychický stav a pracovní život. Stalking vedl u dr. Marka 

k hypervigilanci trvající 15 let a ke ztrátě zaměstnání.316 

Do současné doby byly provedeny studie u novinářů, zdravotnických pracovníků, 

veřejných osob (politiků) a policistů. Jeden z prvních výzkumů v tomto ohledu byl výzkum 

Dressinga et al. u novinářů z roku 2007, do kterého bylo zahrnuto 493 novinářů na základě 

dotazníkové metody prostřednictvím e-mailu. Desetina z nich pak přiznala, že se stala obětí 

stalkingu, avšak z důvodů, které nesouvisely s jejich profesí novináře. U 2,2 % novinářů pak 

viktimizace stalkingem souvisela zcela zřejmě s jejich profesí. Novináři považovali za primární 

motivaci ze strany pronásledovatele závist a odplatu a v porovnání s běžnou populací trpěli méně 

úzkostí, přestože byli vystaveni rovněž výhrůžkám nebo násilnému jednání ze strany 

pronásledovatele.317 

Dále se zaměřím na analýzu výzkumu týkajícího se viktimizace stalkingem u příslušníků 

policie, který byl proveden J.R. Meloyem, Angelou Guldiman v roce 2014 na vzorku 542 

švýcarských policistů z Curychu, Bernu a kantonu Solothurn a jehož výsledky byly otištěny 

v roce 2015 periodiku Journal of Threat Asseesment and Management. Policisté byli v tomto 

výzkumu vybráni z toho důvodu, že právě policisté jsou v intenzivním kontaktu s ostatními 

občany a z vlastní zkušenosti mohu potvrdit, že zde existuje zvýšené riziko násilí ze strany 

třetích osob, nemluvě o různých výhrůžkách. Cílem výzkumu bylo odpovědět na následující 

otázky: 

1) Jaká je míra rozšíření viktimizace stalkingem u policistů v souvislosti s výkonem jejich 

profese?  

2) Jaké jsou obecné charakteristiky pronásledovatele a jeho stalkingového jednání a jak 

tyto výsledky korespondují s ostatními empirickými výzkumy týkajícími se stalkingu?  
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3) Je rozdíl mezi stalkingem, pokud jsou pronásledovanými osobami policisté a pokud 

běžná populace? (ve smyslu sociodemografických proměnných pronásledovatele 

a pronásledované osoby, dopadů na oběť, motivace pronásledovatele atd.)  

4) Existují genderové rozdíly mezi policisty, které se staly obětí stalkingu?318 

Vzhledem k tomu, že ve švýcarském právním řádu není zakotvena legální definice 

stalkingu, byla použita doktrinální definice, kterou používá Dressing. Metoda, která byla při 

tomto výzkumu použita, byla založena na vyplňování on-line dotazníku s ohledem na zachování 

anonymity policistů. Jak již bylo uvedeno, výzkumu se zúčastnilo 542 policistů s průměrným 

věkem 37 let, kdy většina (77%) policistů byla mužského pohlaví. Zkušenost se stalkingem 

alespoň jednou v životě pak mělo 5,2% policistů, z čehož jedna pětina policistů (1,1%) sdělila, 

že stalking souvisel přímo s výkonem jejich povolání. Tato míra prevalence je u policistů 

v porovnání s novináři poměrně nízká. Meloy a Guldiman nabízejí možné vysvětlení, že 

„snížená prevalence viktimizací stalkingem u policistů souvisí s jejich statutem policejního 

úředníka, který je úzce spjat s trestněprávním systémem, a pronásledovatel je tak vnímá jako 

‚silné protivníky’ i z důvodu, že policisté jsou ve službě ozbrojeni“.319 V ostatních případech 

souvisel stalking u policistů s rozpadem jejich partnerského vztahu a lze je zařadit do kategorie 

ex-partner stalkingu. U více než poloviny policistů pak stalking trval mezi třemi měsíci a jedním 

rokem, kdy pronásledované osoby byly kontaktovány průměrně jednou denně a nejčastější 

metodou, kterou používal pronásledovatel, bylo zasílání textových zpráv a telefonické hovory. 

Pokud stalking souvisel s výkonem povolání policisty, nebyla motivem pro stalking ze strany 

pronásledovatele nikdy láska, ale spíše odplata za učiněná příkoří ze strany policistů. Ve smyslu 

Mullenovy typologie uvedené výše lze pronásledovatele zařadit do kategorie resentful stalker. 

V souvislosti s dopady stalkingu na oběť bylo ze strany pronásledovaných policistů přiznáno, že 

ve třetině případů zažívaly intenzivní pocity strachu a ve zbývajících dvou třetinách alespoň 

pocity úzkosti. Poměrně vysoký počet (79%) pronásledovaných policistů informovalo o jejich 

zkušenostech se stalkingem rodinu a přátele, zhruba polovina i své kolegy v zaměstnání, avšak 

pouze 11% pronásledovaných policistů zvolilo legální prostředky a stalking oznámilo formální 

cestou policii.320 

 

6.7. Problematika falešné viktimizace 
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Falešnou či nepravou viktimizací se označuje situace, kdy se osoba vydává za oběť 

trestného činu, ale ve skutečnosti jí však není a pachatel ani trestný čin neexistují.321 Ve vztahu 

ke stalkingu se jedná o málo prozkoumané téma, avšak v jiných oblastech trestné činnosti, kde se 

vyskytuje tento fenomén, je tématu falešné oběti věnována značná pozornost. Typicky se jedná 

zejména o problematiku znásilnění, kde již v roce 1994 Eugene J. Kanin provedla výzkum 

týkající se falešné viktimizace. Ze 109 zkoumaných případů znásilnění v období devíti let bylo 

45 z těchto případů (41%) oficiálně prohlášeno za falešné, tj. že se skutek nestal, pachatel 

neexistuje a podané trestní oznámení bylo falešné. Eugene J. Kanin nabídla hypotézu, že falešná 

oběť tak činí ze tří důvodů:  

a) alibi  

b) odplata  

c) snaha o získání pozornosti či sympatie 

Z oněch 45 falešných obětí učinilo nahlášení znásilnění 27 z nich kvůli alibi. Falešné 

oběti se tak může zdát vymyšlený příběh jako přijatelné a uvěřitelné vysvětlení pro nějaký 

neočekávaný důsledek jejího jednání, typicky sexuálního. Jako příklad je uváděn případ 

šestnáctileté dívky, která po sexuálním styku se svým přítelem otěhotněla. Poté si vymyslela 

příběh, že byla znásilněna neznámým mužem, neboť doufala, že z tohoto důvodu ji nemocniční 

zařízení umožní podstoupit potrat.322 

U 12 obětí (27%) sloužil jako hlavní motiv odplata, a to v reakci na odmítnutí ze strany 

partnera či milence. Vzhledem k tomu, že v tomto případě je konkrétní pachatel explicitně 

jmenován, představuje největší nebezpečí, že trestní stíhání bude nespravedlivě zahájeno vůči 

konkrétní osobě. Jako nejméně početný motiv, ale patrně nejbizarnější, je pak snaha falešné oběti 

o pozornost. Typickým příkladem je sedmnáctiletá dívka, která má problematický vztah se svou 

matkou, neboť ta jí vyčítá její lenost a styl života. Dívka si proto vymyslí, že byla znásilněná, 

aby jí matka „dala pokoj“ a soucítila s ní.323 

Falešná viktimizace přináší v obecné rovině mnoho negativních důsledků. Od plýtvání 

času a energie při vyšetřování údajné trestné činnosti ze strany orgánů činných v trestním řízení, 

přes podrývání věrohodnosti skutečných obětí trestné činnosti až po křivé obvinění nevinných 

osob, což může mít dopad v podobě jejich stigmatizace v běžném životě. Je znám dokonce 

případ z roku 1985, kdy Gary Dotson byl nepravdivě obviněn a následně i odsouzen právě ze 

znásilnění a soudem mu byl za tento skutek, který se však nikdy nestal, uložen trest odnětí 
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svobody na 25–50 let. Poté co Gary Dotson strávil ve vězení šest let, byl propuštěn.324 Nelze 

pominout ani skutečnost, že falešným obětem se poskytují prostředky pomoci, které by mohly 

být poskytnuty skutečně potřebným, či je jim věnována zbytečná mediální pozornost.325 

 

6.7.1. Falešná viktimizace u obětí stalkingu 

Pokud vztáhneme otázku falešné viktimizace k problematice stalkingu, zjistíme, že 

falešná viktimizace je u stalkingu poměrně vzácným jevem. Odhady v rámci losangeleského 

policejního sboru týkající se falešné viktimizace u stalkingu naznačují, že falešná viktimizace se 

týká zhruba 2 % ze všech případů stalkingu.326 Případy falešné viktimizace jsou tedy sice 

vzácné, avšak existují, což dokládá i případ australské bavičky Fairlie Arrow. Ta v roce 1991 

tvrdila, že je obětí stalkingu ze strany posedlého fanouška. Dokonce zinscenovala i svůj vlastní 

únos za pomoci svého komplice. Nakonec se přiznala, že obětí stalkingu není a vše si vymyslela, 

a to z důvodu své skomírající kariéry. Údajně pronesla i větu, že „15 minut slávy za tento ‚hoax’ 

stálo“. Přesto však byla obviněna z křivého obvinění a jako náhradu škody byla nucena zaplatit 

částku 18 500 australských dolarů.327 Odborníci věnující se problematice stalkingu zavedli 

i obecný pojem s názvem „falešný viktimizační syndrom“. Konkrétně se jim zabývá Kristie 

Mohandie,328 která již byla zmíněna jako autorka typologie pronásledovatelů s názvem RECON, 

a zmiňuje se o něm i doc. Čírtková. Falešný viktimizací syndrom lze podle ní rozčlenit na tři 

kategorie falešných obětí, které se dále dělí na subkategorie. Tento poměrně složitý model 

zjednodušeně vysvětluje doc. Čírtková tak, že používá pouze dvě kategorie falešných obětí, 

a sice ty, které falešnou viktimizaci předstírají, vědí, že klamou a vnímání reality u nich není 

narušeno. Druhou kategorii falešných obětí tvoří jedinci, kteří ztratili kontakt s realitou a falešné 

obvinění je u nich projevem duševní poruchy.329 
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6.7.2. Charakteristiky falešných obětí 

 Problematika falešné viktimizace u stalkingu byla otázkou i několika výzkumů. Jeden 

z nejznámějších pod vedením Mullena, Pathéa Purcell z roku1999330 podrobil zkoumání 

12 falešných obětí stalkingu ve věkovém rozpětí od 25 do 55let, prokazatelně vykazujících 

znaky falešné viktimizace, což bylo následně potvrzeno i soudem. Rozdíly mezi skutečnými 

a falešnými oběťmi stalkingu lze shrnout tak, že falešné oběti se neodlišují od těch skutečných na 

základě věku, pohlaví či sociálního aspektu. Diskrepance je však patrná v tom, že falešné oběti 

uvádí jako nejčastější způsob jednání ze strany pronásledovatele sledování, zatímco 

u skutečných obětí to jsou nechtěné telefonáty. Dále je uváděno, že „smyšlený příběh o stalkingu 

postrádá ucelenost, věrohodnost a množství uvedených detailů o stalkingu. Falešné oběti také 

vyhledávají pomoc mnohem dříve než skutečné oběti“.331 

 Existuje však více skutečností nasvědčujících, že oběť stalkingu je falešná. Bylo 

uvedeno, že ve většině případů stalkingu je pronásledovatel osobě pronásledované znám. Falešné 

oběti však nejčastěji uvádějí, že stalking pochází od neznámého pronásledovatele, popřípadě od 

skupinky pronásledovatelů, což je však velice vzácný případ. Diskrepance je patrná rovněž 

v chování falešně oběti, kdy falešné oběti neumí uvést moment, který stalking zahájil a pomoc 

vyhledávají nejen dříve, ale také bezostyšně, a to i na mnoha místech najednou. Typické je, že 

k falešné viktimizaci dochází u osob prožívajících složité životní období a trpí značnou zátěží 

v podobě stresu, přičemž v jejich minulosti lze nalézt sklony ke lhaní či vyhledávání pozornosti. 

Jak bude uvedeno níže, důležitým indikátorem svědčícím o falešné viktimizaci je skutečnost, že 

falešná oběť trpí psychotickými poruchami.332 Pozornost věnovaná falešným obětem je důležitá 

už z toho důvodu, že čím dříve je falešná oběť identifikovaná, tím více se minimalizují případy, 

kdy jsou zneužívány prostředky pomoci určené skutečným obětem. 

 

6.7.3 Kategorizace falešných obětí 

Na základě výše zmíněného výzkumu Mullena, Pathé a Purcell byla provedena typologie 

falešných obětí u stalkingu, která falešné oběti dělí do pěti kategorií.333 Do nejrozsáhlejší 

kategorie patří osoby, které trpí právě duševními poruchami (typicky schizofrenie) s poruchami 

vnímání a mají klamný pocit, že jsou pronásledováni. Rostoucí povědomí o stalkingu ze strany 
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širší veřejnosti a rozvoj technologií přispívá k paranoidním představám, že falešně oběti mají 

pocit, že jsou sledováni či pronásledováni. Čírtková v této souvislosti upozorňuje na roli médií 

a související zvýšený počet falešných obětí v momentě, kdy média začnou psát články týkající se 

nějakého případu souvisejícího se stalkingem. Psychicky nevyrovnaní jedinci se „v pochodech 

autostimulace dostávají do stádia, ve kterém již nerozlišují, zda jejich viktimizace spočívá na 

autentických osobních zážitcích či je výsledkem mediálně zprostředkovaných procesů imaginace 

a identifikace“.334 Typické jsou poruchy vnímání, kdy falešně oběti mají např. klamavé pocity, 

že různí lidé či předměty mají schopnost procházet skrz bariéry, jako jsou zdi nebo jiné překážky 

vytvořené falešnou osobou. Příkladem je uváděna 72letá žena stěžující si na to, že do jejího 

domu se v noci pravidelně vkrádá cizí muž a poblíž jejího okna v ložnici vydává zvuky podobné 

sově. V reakci na to si pořídila okenice, přesto měla pocit, že „pronásledovatel“ si pořídil 

laserový paprsek, který dokáže tyto okenice zničit.335 

Do druhé kategorie patří osoby, které se v minulosti skutečně staly, a to i několikrát, 

oběťmi stalkingu. Falešná viktimizace zde pramení z pocitu úzkosti, strachu a sociální izolace. 

Na vině může být i přítomnost posttraumatické stresové poruchy u skutečné oběti stalkingu 

s typickými projevy jako zvýšená bdělost či zvýšená citlivost vnímání. Pronásledovaná osoba se 

může cítit ohrožena i v případě, že je pronásledovatel ve výkonu trestu odnětí svobody.  

Do třetí kategorie patří samotní pronásledovatelé obracející role a tvrdící, že sami jsou 

oběťmi stalkingu. Jedná se většinou o narcistické osobnosti, u kterých obvinění ze stalkingu ze 

strany pronásledované osoby vyvolá vztek a touhu po odplatě. Ta se projevuje tím, že falešně 

obviní pronásledovanou osobu ze stalkingu. Bizarní je v této souvislosti případ popisovaný 

v knize Perfect victim od Norrise a Southalla. Ten se týká stalkingu a následně o vraždy 15leté 

dívky, kdy pachatelem byla o její pět let starší příbuzná. Právě pachatelka se snažila o obrácení 

rolí a to v takové míře, že změnila svůj vzhled i způsoby chování, aby se co nejvíce podobala 

zemřelé oběti.336 

Uměle vytvořené oběti jsou čtvrtou kategorií falešných obětí. Tyto osoby mají tendenci 

vžít se do role oběti např. z důvodu touhy po empatii a pozornosti ze strany třetích osob. Uměle 

vytvořené oběti jsou v určité míře podobnéi poslední kategorii, kterou Mullen označuje jako 

malingers neboli simulující. Zde však dominuje simulace ze zištného důvodu, jako např. touha 

vyhnout se trestnímu stíhání nebo finanční motivy. 
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Závěrem podotknu, že v rámci forenzní psychologie je otázce falešných obětí věnována 

značná pozornost. Pro účely trestního řízení je v rámci znaleckého zkoumání věnována 

pozornost věrohodnosti oběti, kdy jde o to zjistit, zda lze oběti věřit v tom smyslu, zda skutečně 

líčí to, co vnímala a následně si i zapamatovala. Rozlišuje se obecná a specifická věrohodnost 

oběti. Obecná věrohodnost je v rámci forenzní psychologie pojímána jako schopnost podat 

svědectví, která však může být snížena např. v důsledku duševní poruchy.337 Specifická 

věrohodnost výpovědi se pak zaměřuje na vyvrácení či potvrzení dvou hypotéz. Jednak tzv. 

hypotézu o lživé výpovědi, kdy je v rámci výpovědi zkoumáno úmyslné zkreslení, a pak tzv. 

hypotéza o sugesci, která se zaměřuje na to, zda líčení, kterému oběť subjektivně věří, 

koresponduje s realitou.338 

 

6.8. Snižování rizika viktimizace a prevence pro oběti stalkingu 

Nezřídka se stává, že pronásledované osoby viní samy sebe, že se staly obětí stalkingu. 

Často také samy sobě pokládají otázky typu „Mohl jsem se stalkingu vyhnout?“, respektive 

„Pokud bych se zachoval dříve jinak, nemusel by stalking zajít tak daleko?“ Každý případ 

stalkingu je však individuální a neexistují obecně platné preventivní zásady, jehož důsledným 

dodržováním je zaručena stoprocentní ochrana před stalkingem. Na základě zobecnění a analýzy 

mnoha případů stalkingu je však možné poskytnout alespoň doporučení, které možnost 

viktimizace stalkingem snižují. Ty lze rozdělit do tří oblastí: 

1) identifikace potenciálního pronásledovatele  

2) vhodné ukončení partnerského či jiného vztahu  

3) důsledná ochrana svých osobních informací339 

Identifikace potenciálního pronásledovatele nemusí být snadná záležitost, a to zejména 

v těch momentech, kdy pronásledovatelem je neznámá osoba a potenciální oběti není známá jeho 

minulost a osobnostní charakteristiky. Pokud jsme (nebo jsme byli) však s potenciálním 

pronásledovatelem ve vztahu (partnerském či jiném) a poznáme ho blíže, je zde situace 

jednodušší. O tendenci ke stalkingu svědčí některé varovné signály, např.: majetnická a žárlivá 

povaha, manipulativní chování, snaha o přehnané kontrolování ve vztahu, nálady oscilující mezi 

naprostou oddaností a výbuchy hněvu, nejistota a nízké sebevědomí. Purcell uvádí, že je vhodné 

naslouchat svým instinktům a pokud je těchto varovných signálů více, osoba by měla zpozornět. 

Doporučuje také neudržovat vztah jen ze soucitu s druhým a nechodit na schůzky, pokud již 
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v této fázi druhá osoba vyhrožuje, že si něco udělá, pokud nebude mít možnost vidět svůj 

protějšek.340 Někdy má potenciální pronásledovatel tendenci lhát o svých minulých vztazích, 

svalovat vinu na bývalé partnery či bagatelizovat vážnost obvinění vznesených bývalými 

partnery. V této situaci se doporučuje neostýchat se a potenciální oběť má kontaktovat bývalé 

partnery, pokud existuje podezření, že se stalking týkal i bývalých partnerů potenciálního 

pronásledovatele. Jsou také vypracovány určité strategie, jak nejlépe ukončit partnerský vztah 

s potenciálním pronásledovatelem. Oznámení o ukončení vztahu by mělo být učiněno stručně 

a výstižně a pokud možno i osobně, a to na veřejně přístupném místě z důvodu bezpečnosti. 

Naopak používání SMS zprávy a dopis, ve kterém je sdělováno ukončení vztahu, není vhodné, 

neboť potenciální pronásledovatel se může vymlouvat, že mu zpráva nebyla doručena, nebo že 

nechápe její obsah atd.341 Pečlivá ochrana osobních údajů hraje důležitý aspekt u všech 

potenciálních obětí stalkingu, včetně těch, kterým není potenciální pronásledovatel znám. 

Doporučuje se poskytovat veřejně co nejméně informací o své osobě a své rodině. Tento apel je 

nutno zdůraznit, a to s ohledem na masivní používání sociálních sítí typu Facebook a Instagram, 

kde osoby lehkovážně odhalují své soukromí a vystavují se tak zvýšenému riziku stalkingu. 

Další doporučení zahrnují zabezpečení své poštovní schránky před neoprávněným otevřením, 

popřípadě zřízení P.O. Boxu.342 

 

6.9. Pomoc obětem stalkingu 

Poskytnutí náležité pomoci obětem stalkingu je nelehký úkol a vyžaduje spolupráci nejen 

orgánů činných v trestním řízení, ale i psychologů, psychiatrů či dalších institucí jako např. 

Bílého kruhu bezpečí. Jak bylo uvedeno výše, každý případ stalkingu je individuální a oběti 

stalkingu vyžadují i diferenciovaný přístup. V potaz se tak musí vzít individuální aspekty 

každého případu zahrnujícího např. povahu předchozího vztahu mezi pronásledovanou osobou a 

pronásledovatelem, motivaci pronásledovatele a jeho duševní stav či prostředky, které nabízí 

právní řád daného státu.343 Obecně však lze konstatovat, že u obětístalkingu převažuje 

subjektivní hledisko, podle kterého stalking končí v momentě, kdy se pronásledovaná osoba 

přestane obávat dalších útokůze strany pronásledovatele. Aby se tak stalo, je nutná podpora 

pronásledované osoby, která by měla dle Čírtkové obsahovat následující kroky: „informování 
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o podstatě stalkingu a jeho pachatelích; podporu porozumění oběti vlastním reakcím 

a příznakům; odbourávání pocitů viny; restabilizaci pocitů viny, obnovení iluze kontroly“.344 

Byly také vytvořeny strategie, které mají pomoci pronásledované osobě v boji proti 

stalkingu, avšak je znovu nutno zdůraznit, že v úvahu je potřeba vzít individuální aspekt každého 

případu. Tyto strategie v boji proti stalkingu lze rozčlenit na ty, kde intervence pochází od 

samotné oběti, a na intervence, ve kterých hrají hlavní úlohu právní prostředky. O právních 

prostředcích v České republice, které zabezpečují ochranu pronásledované osoby, bude 

podrobněji pojednáno v kapitole věnované trestněprávním aspektům stalkingu. Prvním 

a klíčovým krokem, který by měla pronásledovaná osoba učinit, je jednoznačné a přesvědčivé 

sdělení, že o kontakt s pronásledovatelem nemá zájem. Toto odmítnutí by mělo být formulováno 

jasně tak, aby v pronásledovateli nevyvolávalo další naděje. Vzhledem k tomu, že 

pronásledovatelé mají sklon k racionalizaci či idealizaci, nedoporučuje se ani formulace typu 

„Nemůžu být s tebou, mám přítele“, neboť v pronásledovateli z toho plyne závěr, že pokud by 

pronásledovaná osoba přítele neměla, bude s ní.345 Po vhodně formulovaném odmítnutí se 

doporučuje nezvedat telefon ani neodpovídat na zprávy od pronásledovatele. Pro kategorii 

pronásledovatelů spadající do kategorie intimacy seeker či the incompetent suitor může každý 

další kontakt s pronásledovanou osobou znamenat naději na úspěch, neboť uvažují v tom smyslu, 

že jejich vytrvalost určitě přinese naději na úspěch a tuto mylnou domněnku tak pronásledovaná 

osoba ještě více přiživuje.346 

Pronásledovaná osoba by neměla o své zkušenosti se stalkingem mlčet, ale vhodné je 

svěřit se rodinným příslušníkům a dalším důvěryhodným osobám. Je tomu tak z důvodu, že tyto 

osoby mohou jinak nevědomky poskytovat pronásledovateli aktuální informace 

o pronásledované osobě. Je znám dokonce případ v USA, kdy pronásledovaná osoba vylepila ve 

své čtvrti fotografii pronásledovatele s tím, aby sousedé zavolali policii, pokud ho uvidí 

přibližovat se k obydlí pronásledované osoby. Nutno podotknout, že vůči pronásledovateli byl 

však vydán soudní příkaz obsahující zákaz přibližování se a navazování kontaktů 

s pronásledovanou osobou.347 
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6.9.1. Oběti stalkingu a policie 

 Dostupné údaje ukazují malou ochotu pronásledovaných osob obracet se na policii. 

V zemích, které přijaly příslušné anti-stalkingové předpisy, se odhaduje, že pouze 20–35% 

pronásledovaných osob oznamuje stalking policii. Důvody jsou přitom různé a zahrnují strach 

a obavu, že v důsledku oznámení policii zaujme pronásledovatel více nebezpečné formy jednání, 

obavu z toho, že policie pronásledované oběti neuvěří nebo obecně nedůvěra v celý justiční 

systém.348 V kontrastu s tím byl v Itálii relativně nedávno (v roce 2017) proveden výzkum 

týkající naopak toho, jaké motivy vedou pronásledované osoby k tomu, že stalking oznámí 

policii. Vedoucí motiv představuje vytrvalý a nepřetržitý strach o své vlastní bezpečí (62,2 %) 

čistrach o bezpečí rodinných příslušníků a dalších blízkých osob (14,7%) a zbývajících 23,1% 

respondentů uvedlo jako hlavní motiv tlak, v jehož důsledku jsou nuceni změnit své dosavadní 

návyky.349 Boon a Sheridan přitom upozorňují na to, jaká očekávání většinou mají 

pronásledované osoby, které se rozhodnou stalking policii oznámit. Příkladem uvádím některá 

z nich.  

Zaprvé pronásledovaná osoba očekává, že policie bude pronásledované osobě věřit 

a nebude např. zlehčovat její postavení nevhodnými otázkami znevěrohodňujícími líčení 

pronásledované osoby. Policie by si však na druhou měla být vědoma problematiky falešné 

viktimizace a měla by umět rozpoznat, kdy se jedná o skutečnou a kdy o falešnou oběť. K tomu 

slouží výše uvedené znalosti získané v rámci studia forenzní psychologie, kde je problematice 

věrohodnosti obětí věnována značná pozornost. Důležité je také sdělení přesných instrukcí, jak 

se zachovat, pokud se bude stalking opakovat. Policie by měla vykazovat aktivní zájem o sběr 

a získávání důkazů týkajících se stalkingu a zajistit, že pronásledovaná osoba bude informována 

o průběhu vyšetřování.350 

Na druhou stranu by měla i pronásledovaná osoba vykazovat snahu stalking 

dokumentovat a to zejména v případech, pokud jsou pronásledovatelem zasílány SMS zprávy,  

e-maily, dopisy, hlasové zprávy či dárky atp. Přirozená reakce obětí je sice taková, že v těchto 

případech je většina pronásledovaných osob tak vystrašená a k dárkům či SMS zprávám má 

takový odpor, že je vymaže či zničí. Mullen však doporučuje všechny tyto „hmatatelné důkazy“ 

stalkingu shromažďovat pro účely případného budoucího trestního řízení. Pokud se 

pronásledovatel pohybuje v okolí bydliště pronásledované osoby, je vhodné jeho přítomnost 

                                                 
348 VARRETO, A. Motives to Report Stalking Cases to the Police: A Comparison Between a Large City and a Small 

Town in Italy. Journal of Aggression, Maltreatment & Trauma, 26:5, 2017 s.508. 
349 Tamtéž, s. 51.1 
350 BOON, J., SHERIDAN, L. (ed.). Stalking and Psychosexual Obsession: Psychological Perspectives for 

Prevention, Policing and Treatment. 1. vyd. Chichester: John Wiley & Sons, 2002, s. 50-51. 
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vyfotit či jinak dokumentovat. Podobně tak má pronásledovaná osoba činit, i pokud je jí zničen 

majetek či za podivných okolností zemřou její domácí mazlíčci.351 

 

6.10. Neziskové organizace jako forma pomoci obětem stalkingu 

Přestože se očekává, že o oběti trestného činu se postará především stát, když připustil 

jeho spáchání352, nelze pominout vliv dalších subjektů, které poskytují obětem stalkingu široké 

spektrum pomoci. Obecně je uznáváno, že podpora obětem stalkingu by měla být co nejširší 

a měla by zahrnovat tzv. týmový postoj (team approach) skládající se ze spolupráce 

zdravotnického personálu, policie, státních zástupců, ale i advokátů, bezpečnostních služeb či 

neziskových organizací.353 Právě neziskové organizace zaměřené na podporu a pomoc obětem 

trestných činů, které mají svůj původ v oblasti Velké Británie a Spojených států amerických 

a Kanady, jsou schopny svým klientům nabídnout širokou škálu pomoci a informací. Již v roce 

1974 byla ve Velké Británii založena jedna z prvních iniciativ s názvem Victim Support, ze 

kterého se postupem času stalo celonárodní sdružení, které sdružuje kolem 17000 dobrovolníků 

ročně, poskytující služby více než jednomu milionu obětí. „Hlavním posláním Victim Support je 

poskytovat respekt, uznání a podporu obětem zločinu, zprostředkovat jim informace o tom, jak se 

vyvíjí vyšetřování jejich případu, a pomoci jim při uplatnění jejich nároku na finanční 

kompenzaci způsobených škod.“354 Ačkoliv se sdružení Victim Support orientovalo původně na 

oběti násilné kriminality, v současné době se v hojné míře zaměřuje i na problematiku stalkingu 

a domácího násilí. Jak je uvedeno na jejich internetových stránkách, obětem stalkingu nabízí 

pomoc ve formě emoční podpory zaměřenou na poradenské služby pronásledovaným osobám 

a na praktickou podporu.355 

Poradenské služby mají pro pronásledované osoby několik benefitů. Školení 

psychologové zde pomáhají pronásledované osobě v rámci následné psychologické péče 

s překonáním traumatu a úzkosti spojených se stalkingem. Vychází se zde z myšlenky, že oběti 

stalkingu jsou společně s oběťmi domácího násilí, loupeží a znásilnění nejvíce zasaženy trestným 

činem, což v nich způsobuje emocionální rány, které jsou více destruktivní než případná fyzická 

zranění. Psychická pomoc ze strany neziskových organizací vychází z následujících principů: 

                                                 
351 MULLEN, P.E., PATHÉ, M., PURCELL, R. Stalkers and Their Victims. 2nd ed. New York: Cambridge 

University Press, 2009, s. 269-270. 
352 NOVOTNÝ, O., ZAPLETAL, J. a kol. Kriminologie. 2. přeprac. vyd. Praha: ASPI, 2004, s. 158 
353 DEBRA, A., PINALS, M.D. Stalking: Psychiatric Perspectives and Practical Approaches: Psychiatric 

Perspectives and Practical Approaches. Oxford University Press, 2007, s. 119. 
354 KUCHTA, J., VÁLKOVÁ, H. a kol.: Základy kriminologie a trestní politiky. Praha: C.H. Beck, 2005, s.176. 
355Victim Suport [online]. [cit. 2018-05-03]. Dostupné z: https://www.victimsupport.org.uk/help-and-support/how-

we-can-help 
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podpořit ventilaci emocí, normalizovat následky trestného činu, podpořit ozdravné pochody, 

poskytovat informace, mobilizovat vlastní zdroje oběti a zahájit návrat ke všednímu dnu.356 Co 

se týká praktické podpory, Victim Support uvádí na svých internetových stránkách, že obětem 

trestných činů je schopna pomoci např. tím, že zajistí, že obydlí pronásledované osoby bude 

vybaveno alarmem, popřípadě je schopna provést reparaci škod, pokud pronásledovatel způsobí 

škody na majetku např. rozbitím okna atd. Samotná Victim Support pak spolupracuje se širokým 

spektrem dalších neziskových organizací a charit, na které se mohou pronásledované osoby dále 

v případě potřeby obrátit.357 

 

6.10.1. Bílý kruh bezpečí 

V České republice je největší neziskovou organizací zaměřující se na oběti trestných činů 

Bílý kruh bezpečí, který zahájil svoji činnost již v roce 1991. Bílý kruh v obecné rovině 

poskytuje obětem kriminality takzvanou kombinovanou pomoc spočívající v poskytnutí právních 

informací, psychologickém a sociálním poradenství a poskytnutí dalších praktických rad 

a informací, která je nabízena ze strany odborně vyškolených právníků, psychologů a sociálních 

pracovníků.358 V roce 2010 pak byla mezi policejním prezidentem a prezidentkou Bílého kruhu 

bezpečí podepsána dohoda o poskytování pomoci obětem trestné činnosti, která se zpočátku 

omezovala jen na zprostředkování pomoci obětem úmyslného násilného trestného činu 

s následkem smrti nebo těžké újmy na zdraví a trestného činu znásilnění. Od roku 2013 se pak 

tato dohoda rozšiřuje na všechny oběti trestných činů ve smyslu zákona č. 45/2013 Sb., 

o obětech trestných činů. Tato spolupráce spočívá v tom, že policejní psycholog po poskytnutí 

akutní psychologické pomoci oběti trestného činu nabídne možnost následné psychologické péče 

a další pomoci právě ze strany Bílého kruhu bezpečí. Pokud oběť souhlasí, jsou její osobní údaje 

po udělení písemného souhlasu z její strany předány Bílému kruhu bezpečí, který oběť následně 

sám kontaktuje.359 Jak uvádí Čírtková, ve vztahu ke stalkingu nabízí Bílý kruh bezpečí 

pronásledované osobě pomoc tím, že se snaží odpovědět společně s pronásledovanou osobou na 

tři otázky: zda se jedná o stalking, zda hrozí oběti nebezpečí fyzického napadení a na základě 

                                                 
356 ČÍRTKOVÁ, L., VITOUŠOVÁ P. a kol. Pomoc obětem (a svědkům) trestných činů. Příručka pro pomáhající 

profese. Praha: Grada, 2007. s.135. 
357Victim Suport [online]. [cit. 2018-05-03]. Dostupné z: https://www.victimsupport.org.uk/help-and-support/how-

we-can-help 
358Bílý kruh bezpečí: Pomoc obětem trestných činů v ČR [online]. [cit. 2018-05-03]. Dostupné z: 

https://www.bkb.cz/o-nas/poslani-a-cinnost/ 
359Bílý kruh bezpečí: Dohoda mezi Policií ČR a Bílým kruhem bezpečí o poskytování pomoci obětem trestné 

činnosti [online]. [cit. 2018-05-03]. Dostupné z: https://www.bkb.cz/aktuality/n22-dohoda-mezi-policii-cr-a-bilym-

kruhem-bezpeci-o-poskytovani-pomoci-obetem-trestne-cinnosti/ 
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konkrétního případu stanoví vhodnou strategii intervence. Tato pomoc je poskytována i třetím 

osobám, jako jsou např. rodinní příslušníci pronásledované osoby.360 

Konkrétní příklad, jak dokáže Bílý kruh bezpečí pomoci při řešení stalkingu, a to i ve 

vztahu k jeho sekundárním obětem, je popsán v roce 2016 v periodiku s názvem Zpravodaj 

Bílého kruhu. Jednalo se o případ z České republiky, kdy mladá dívka odmítla svého ctitele 

z důvodu, že s ním nechtěla navázat vztah. Následovaly typické způsoby stalkingu jako zasílání 

výhružných e-mailů a případ vyvrcholil tím, že ze strany pronásledovatele došlo k pokusu 

o vraždu. Pronásledovatel tloukl mladou dívku hlavou o zeď a následně ji pobodal nožem, avšak 

žádné vnitřní orgány nebyly shodou okolností zasaženy. Sekundární obětí zde byla i matka 

mladé dívky, která po výše uvedeném skutku trpěla psychickými problémy. Přestože si matka 

pronásledované dívky chválí přístup orgánů činných v trestním řízení, který byl ohleduplný, 

citlivý a vstřícný, „vysvětlili nám, na co máme právo a o co můžeme žádat, nevěděla jsem ale, 

jakým způsobem postupovat, kdy a co v té chvíli řešit.“ Poté se obrátila matka pronásledované 

osoby na Bílý kruh bezpečí. „Pracovnice Bílého kruhu bezpečími ochotně pomáhala řešit vše 

kolem nadcházejícího hlavního líčení u soudu. Dokonce se mnou navštívila soudní budovu 

předem a vše mi vysvětlila na místě. Moc mi to pomohlo a zbavilo mě to strachu.“ Z důvodu 

přetrvávajícího špatného stavu byla matce nabídnuta i psychologická pomoc. Po vyhledání této 

pomoci se matka pronásledované dívky začala cítit lépe. „Navíc jsem si uvědomila, že na některé 

věci nemusím být sama, že existují lidé, kteří mě dokážou pochopit, chtějí a umí poradit, a co víc, 

dělají to s velkou ochotou. A tak jsem s jejich podporou a pomocí prošla všemi útrapami, které 

nás čekaly, snadněji a s větším klidem.“361 O skutečnosti, že stalking nepředstavuje pro Bílý kruh 

bezpečí okrajovou záležitost, svědčí i statistiky Bílého kruhu bezpečí. Za rok 2016 vyhledalo 

osobní kontakt s pracovníky Bílého kruhu bezpečí z důvodu stalkingu celkem 274 osob. Za první 

až třetí čtvrtletí roku 2017 se jednalo o 199 osob hledajících pomoc v návaznosti na stalking.362 

Údaje z posledního čtvrtletí roku 2017 a prvního čtvrtletí roku 2018 nebyly v době psaní této 

práce ještě dostupné.  

  

                                                 
360ČÍRTKOVÁ, L. Stalking – podstata, jevové podoby a strategie intervence, Zpravodaj Bílého kruhu bezpečí, č. 4, 

2009, s. 3-6., rovněž VANTUCH, P. K postihu stalkingu (nebezpečného pronásledování) podle § 354 

trestního zákoníku. Trestní právo, 2011, ročník 15., č. 2, s. 6. 
361 Zpravodaj Bílého kruhu bezpečí, 2016, roč. 25, č. 2, s. 5. 
362Bílý kruh bezpečí: Statistiky [online]. [cit. 2018-05-03]. Dostupné z: https://www.bkb.cz/o-nas/statistiky/ 
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7. Právní úprava stalkingu v České republice před účinností nového trestního 

zákoníku 

 

Trestněprávní úprava stalkingu v České republice byla až do 1.1.2010, kdy nabyl 

účinnosti zákon č. 40/2009 Sb. (dále jen TrZ), roztříštěná do několika skutkových podstat. Jak 

uvádí Válková, tato roztříštěnost nereflektovala správným způsobem podstatu a charakteristické 

rysy stalkingu, kdy trestněprávní úprava mohla reagovat na případy jen těžkopádně a v praxi 

byla považována za neefektivní. U orgánů činných v trestním řízení tak panoval zmatek, které 

ustanovení trestního zákona na konkrétní případ stalkingu aplikovat.363 Přestože pro případy 

domácího násilí byla již v té době vytvořena poměrně efektivní trestněprávní ochrana, v případě 

stalkingu tomu tak nebylo. Vzhledem k častému výskytu ex-partner stalkingu v praxi, kterému 

dle kriminologických výzkumů často předchází domácí násilí, se tak pronásledovaná osoba 

dostává do paradoxní situace. Pokud se oběť domácího násilí rozhodla od pachatele odejít a ten 

pak pokračoval vůči oběti v jednání naplňujícím znaky stalkingu, nešlo aplikovat ustanovení 

§ 215a zák.č. 40/1961 Sb. a pronásledovaná osoba tak v rámci tohoto ustanovení zůstala 

nechráněna. Pronásledovaná osoba by se tak v rámci ex-partner stalkingu domohla účinnější 

trestněprávní ochrany, pokud by s pronásledovatelem dále žila ve společné domácnosti.364 

V rámci trestního práva a tehdy účinného zákona č. 40/1961 Sb. (trestní zákon) nebylo možné 

subsumovat stalking pod jednu skutkovou podstatu trestného činu v rámci jeho zvláštní části, ale 

v úvahu přicházelo několik variant. Jednání naplňující znaky stalkingu tak bylo možné podle 

Válkové subsumovat pod skutkové podstaty trestných činů a sice: § 178 Neoprávněné nakládání 

s osobními údaji; § 197a Vzbuzení důvodné obavy; § 202 Výtržnictví; § 206 Pomluva; § 209 

Poškozování cizích práv; § 215 Týrání svěřené osoby; § 215a Týrání osoby žijící ve společně 

obývaném bytě nebo domě; § 219 Vražda; §221 Úmyslné ublížení na zdraví; § 222 Úmyslná 

těžká újma na zdraví; § 230 Účast na sebevraždě; § 231 Omezování osobní svobody; § 232 

Zbavení osobní svobody; § 235 Vydírání; § 237 Útisk; § 238 Porušování domovní svobody; 

§ 239 Úmyslné porušení tajemství dopravovaných zpráv; § 240 Úmyslné prozrazení nebo využití 

tajemství dopravovaných zpráv; § 241 Znásilnění a § 257a Poškození a zneužití záznamu na 

nosiči informací. 365 

                                                 
363 VÁLKOVÁ, H. Proč by neměl chybět v novém trestním zákoníku „Stalking“. In: VANDUCHOVÁ, M. (ed.); 

GŘIVNA, T. (ed.). Pocta Otovi Novotnému k 80. narozeninám. Praha : ASPI, 2008, s. 418-419. 
364 KORBEL, F; ŠÁMAL, P.. Změny trestního zákoníku a návrh postihu „stalkingu“. Státní zastupitelství. 2008, č. 

7-8, s. 16 a násl. 
365 Všechna výše uvedená ustanovení jsou ve znění zákona č. 40/1961 Sb. viz  VÁLKOVÁ, H. Proč by neměl 

chybět v novém trestním zákoníku „Stalking“. In: VANDUCHOVÁ, M. (ed.); GŘIVNA, T. (ed.). Pocta Otovi 

Novotnému k 80. narozeninám. Praha : ASPI, 2008, s. 418-419. 
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Pro příklad uvádím, že v níže uvedeném tragickém případu stalkingu Michaely Maličké 

Obvodní soud pro Prahu 10 v rozhodnutí sp.zn. 29T 49/2006 subsumoval jednání vykazující 

typické znaky stalkingu ze strany pronásledovatele pod skutkovou podstatu trestného činu 

uvedenou § 239 zák. 140/1961 Sb. v souběhu se skutkovou podstatu trestného činu uvedeného 

v § 196 zák.č. 140/1961 Sb.. Tento příklad ukazuje, že před účinností nového trestního zákoníku 

tak bylo při řešení problematiky stalkingu nutno aplikovat v rámci trestního zákona jiné a ne 

zcela přilehající skutkové podstaty trestných činů, případně nahrazovat trestněprávní ochranu 

před stalkingem aplikací jiných než trestněprávních předpisů. Konkrétně šlo o právní úpravu 

v rámci zákona č. 99/1963 Sb. (občanský soudní řád), zákona č. 273/2008 Sb. (zákon o policii) a 

zákona č. 200/1990 Sb. (zákon o přestupcích). Tyto právní předpisy, o kterých bude pojednáno 

níže, tak vytvořily jakýsi rámec, ve kterém existovala určitá míra ochrany pro pronásledované 

osoby před projevy stalkingu, a to ještě před účinností nového trestního zákoníku a zavedení 

skutkové podstaty trestného činu nebezpečného pronásledování ve smyslu ustanovení § 354 TrZ. 

 

7.1 Právní ochrana před stalkingem v rámci občanského soudního řádu 

V rámci občanského soudního řízení bylo možno domáhat se ochrany před stalkingem 

buď v rámci předběžných opatření, či návrhem ve věci samé, kdy z hmotněprávního hlediska se 

návrh ve věci samé měl opírat o § 11 zák. č. 40/1964 Sb. Právní úprava obsažená v §11 starého 

občanského zákoníku vycházela z pojetí, že má každá fyzická osoba právo na ochranu své 

osobnosti, zejména života a zdraví, občanské cti a lidské důstojnosti, jakož i soukromí, svého 

jména a projevů osobní povahy a návrh ve věci samé se pak opíral o tzv. negatorní žalobu. 

U předběžných opatření přicházela v úvahu aplikace § 76 odst. 1 písm.f) zák. č. 99/1963 Sb. 

(dále jen OSŘ), podle kterého může být uloženo účastníkovi, aby něco vykonal, něčeho se zdržel 

nebo něco snášel. Zde se také návrh na nařízení tohoto předběžného opatření měl opírat o § 11 

starého občanského zákoníku s tím, že „soukromí žalobce je jednáním žalovaného vážným 

způsobem narušováno“. Soudkyně Kateřina Čuhelová uvádí příklad, kdy se navrhovatelka 

domáhala nařízení předběžného opatření, kterým by soud uložil žalovanému zdržet se zásahů do 

jejího soukromí posíláním krátkých textových zpráv, telefonickými i písemnými a osobními 

kontakty a jednalo se tak o klasické projevy stalkingu. Soud v rozhodnutí sp.zn. 24 C 38/2008 

návrhu vyhověl s tím,že „soud dospěl k závěru, že žalobkyně osvědčila, že její soukromí je 

jednáním žalovaného vážným způsobem narušováno, díky jeho vyhrožování má obavy o svůj 
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život a zdraví. Návrhu soud vyhověl, vědom si toho, že zčásti koresponduje s návrhem ve věci 

samé“.366 

Zákon č. 218/2009 Sb. pak změnil občanský soudní řád v tom smyslu, že zakotvil 

s účinností od 1.7.2009 předběžné opatření v novelizovaném ustanovení §76b odst.1 OSŘ, podle 

kterého je-li jednáním účastníka, proti kterému návrh směřuje, vážným způsobem ohrožen život, 

zdraví, svoboda nebo lidská důstojnost navrhovatele, předseda senátu předběžným opatřením 

uloží účastníku, proti kterému návrh směřuje, učinit určitá opatření.  Konkrétně v prvním 

odstavci předmětného ustanovení bylo možno dle písm. c) uložit pronásledovateli, aby se zdržel 

setkávání s navrhovatelem, respektive dle písm. d) mu rovněž uložit zdržení se nežádoucího 

sledování a obtěžování navrhovatele, a to jakýmkoliv způsobem. Nutno podotknout, že tento 

výčet byl demonstrativní (srov. slovo zejména v předmětném ustanovení), čili předseda senátu 

mohl uložit pro pronásledovatele i jiná opatření na ochranu pronásledované osoby před 

stalkingem. Pro předběžné opatření dle § 76b odst.1 OSŘ. byla místní příslušnost v návaznosti 

na § 74 odst. 5 OSŘ určena tak, že příslušným je okresní soud, v jehož obvodu je nebo byl dům, 

byt, místnost nebo jiný prostor společně obývaný s navrhovatelem. 

Takto pojatá právní úprava však přinesla v právní praxi mnoho problémů. Zejména byl 

problematický vzájemný vztah dle § 76 odst. 1 písm.f) OSŘ a § 76b odst.1 OSŘ, a to zejména 

z důvodu, že každé z těchto ustanovení má svá specifika s ohledem na příslušnost soudu, 

předpoklady nařízení nebo z důvodu, že u předběžného opatření dle §76 odst.1 písm.f) OSŘ bylo 

nutno skládat jistotu ve výši 10 000,- Kč. Dále se jednalo zejména o otázku, zda ustanovení dle § 

76b odst.1 OSŘ se lze domáhat i v případech, kdy pronásledovatel a pronásledovaná osoba 

nemají, resp. neměly společné obydlí. To si uvědomovali i autoři komentáře k občanskému 

soudnímu řádu, podle kterého„§74 odst.5 zák.č. 99/1963 Sb. naznačuje, že předběžným 

opatřením podle § 76b odst.1 mohly být řešeny jen poměry osob, které mají (měly) společné 

obydlí, na druhé straně však povaha povinností uvedených v § 76b odst. 1 písm. c) a d) nutně 

nepředpokládá společné obydlí ohrožující osoby s navrhovatelem.“367 Názor, že společné obydlí 

mezi pronásledovatelem a pronásledovanou osobou není nutným předpokladem pro nařízení 

tohoto předběžného opatření, je logický z toho důvodu, že zejména ex-partner stalking je 

charakteristický tím, že vzniká jako reakce na partnerský rozchod, což předpokládá, že 

pronásledovatel a pronásledovaná osoba ve společném obydlí již nežijí. Soudkyně krajského 

soudu v Brně Kateřina Čuhelová si v článku týkajícím se analýzy právních nástrojů před 

                                                 
366ČUHELOVÁ, K. Právní nástroje ochrany před neoprávněným sledováním a obtěžováním. Právní rozhledy. 2010, 

č. 15, s. 560. 
367 DRÁPAL, L.,BUREŠ, J., a kol. Občanský soudní řád I. Komentář. Praha: C. H. Beck, 2009, s. 455. 
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neoprávněným sledováním a obtěžováním pokládá otázku, zda chtěl zákonodárce v ustanovení 

§ 76b odst.1 OSŘ chránit jen oběti domácího násilí nebo také ex-partner stalkingu, případně 

stalkingu? A dochází k závěru, že je nutno rozlišovat případy klasického stalkingu a případy ex-

partner stalkingu. V případě klasického stalkingu projednával věc krajský soud, kdy mělo jít 

o návrh ve věci samé na základě ochrany osobnosti ve smyslu §11 starého občanského zákoníku. 

V případě ex-partner stalkingu bylo nutné aplikovat ustanovení §76b odst.1 OSŘ, a to u místně 

příslušného okresního soudu . Jak uvádí Čuhelová, „tato praxe se jeví praktickou, neboť v 

případě domácího násilí a ex-partner stalkingu je namístě, aby o předběžném opatření rozhodl 

soud, který je dostupný, aby rozhodl rychle a aby zde nebyla překážka v podobě nutnosti složit 

jistotu. Pokud potom ohrožená osoba hodlá situaci řešit nikoliv prozatímně, musí již podat návrh 

ve věci samé u místně příslušného krajského soudu“.368 

 

7.2. Právní úprava stalkingu v zákoně č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky 

 

7.2.1. Krátkodobá ochrana osoby 

Pokud jde o oblast policejní práva, přinesl zákon č.273/2008 Sb. některá nová ustanovení, 

která byla v určité omezené míře aplikovatelná i na případy stalkingu. Jde zejména o ustanovení 

§50 zák.č. 273/2008 Sb. týkající se krátkodobé ochrany osoby, kdy policie poskytne v 

odůvodněných případech krátkodobou ochranu osobě, které zřejmě hrozí újma na zdraví nebo 

jiné vážné nebezpečí. V odůvodněných případech se tato krátkodobá ochrana poskytne také 

u osob, které jsou blízké ohrožené osobě. Krátkodobá ochrana spočívá podle §50 odst.1. 

zák.č. 273/2008 Sb. v poskytnutí fyzické ochrany nebo pomocí dočasné změny pobytu ohrožené 

osoby. Komentář k zákonu o policii pojímá institut krátkodobé ochrany jako jakýsi mezistupeň 

mezi obecnou ochranou všech osob v rámci plnění úkolu policie ve smyslu § 2 zák.č. 273/2008 

Sb. a zvláštní ochranou svědka dle zákona č. 137/2001 Sb., kdy o poskytnutí krátkodobé ochrany 

pronásledované osobě by rozhodovaly oprávněné osoby v rámci služby kriminální policie 

a vyšetřování.369 Ve vztahu k ochraně před stalkingem však trpí takto pojatá ochrana v rámci 

zákona o policii zásadním nedostatkem a z toho důvodu, že jak již z názvu plyne, se jedná 

o ochranu pouze krátkodobou, která je poskytována po dobu nezbytně nutnou. Jak plyne 

z definičních znaků stalkingu, pro stalking je typická jeho dlouhodobost a systematičnost. Je 

proto značně pravděpodobné, že se pronásledovatel ke stalkingu vrátí i poté, co bude krátkodobá 

                                                 
368 ČUHELOVÁ, K. Právní nástroje ochrany před neoprávněným sledováním a obtěžováním. Právní rozhledy. 2010, 

č. 15, s. 562. 
369 VANGELI, B.. Zákon o Policii České republiky : Komentář. 1. vyd. Praha : C. H. Beck, 2009, s.197. 
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ochrana pronásledované osobě ukončena. Na rozdíl od ochrany poskytované v rámci 

předběžného opatření dle občanského soudního řádu, kde mohl pronásledovatel v případě, že se 

dopustil závažného nebo opakovaného jednání, aby zmařil rozhodnutí o předběžném opatření 

soudu, týkající se povinnosti zdržet se styku s navrhovatelem a navazování kontaktů s ním, 

naplnit skutkovou podstatu maření výkonu úředního a vykázání ve smyslu § 171 odst.4 

zák.č. 40/1961 Sb., u narušování institutu krátkodobé ochrany takováto možnost neexistuje.  

 

7.2.2. Institut vykázání 

Jako ochranu před stalkingem lze pak v rámci policejního zákona využít i institut 

vykázání dle § 44 zák.č. 273/2008 Sb., který znal již předchozí zákon o policii v § 21a a násl. 

zák. č. 283/1991 Sb. Současná právní úprava vykázání je sice orientována především na 

problematiku domácího násilí, přičemž cílem vykázání je zabránit pokračování domácího násilí, 

resp. domácímu násilí předejít,370 přesto je však možné tento institut aplikovat i v rámci ex-

partner stalkingu, což dokládá i komentář k trestnímu zákoníku.371 V kapitole věnované 

domácímu násilí a stalkingu bylo zmíněno, že se zhruba 30–40% obětí stalkingu setkalo 

s domácím násilím, kterého se dopouštěl současný pronásledovatel a i mnoho výzkumů 

prokázalo, že mezi problematikou domácího násilí a stalkingem existuje nepochybná souvislost. 

Lze-li tak na základě zjištěných skutečností, zejména s ohledem na předcházející útoky, důvodně 

předpokládat, že se určitá osoba dopustí nebezpečného útoku proti životu, zdraví anebo svobodě 

nebo zvlášť závažného útoku proti lidské důstojnosti, má policista dle §44 odst.1 

zák. č. 273/2008 Sb. pravomoc tuto osobu vykázat z bytu nebo domu společně obývaného 

s útokem ohroženou osobou, jakož i z bezprostředního okolí společného obydlí, přičemž 

vykázání trvá po dobu 10 dnů od jeho provedení. Rovněž bylo upozorněno na nebezpečnost 

ofenzivního stalkingu, který je v podstatě pokračováním domácího násilí a je motivován snahou 

o udržení či obnovení kontroly nad pronásledovanou osobu. Z tohoto důvodu má pak vykázaná 

osoba povinnost zdržet se styku nebo navazování kontaktu s ohroženou osobou. Za navazování 

kontaktu je pak možno považovat nejen fyzické vyhledávání blízkosti pronásledované osoby, ale 

i další typické způsoby stalkingu jako pokusy o telefonické kontaktování, zasílání SMS zpráv 

atd. 372 

 

7.3. Právní úprava stalkingu v zákoně č. 200/1990 Sb., o přestupcích 

                                                 
370 Tamtéž, s. 179 
371  ŠÁMAL, P. a kol. Trestní zákoník II : Komentář § 140-421. 2. vyd. Praha : C. H. Beck, 2012, s. 3290 a násl. 
372 VANGELI, B.. Zákon o Policii České republiky : Komentář. 1. vyd. Praha : C. H. Beck, 2009, s.185. 
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V oblasti správního práva bylo možno jako obranu proti stalkingu využít některá 

ustanovení dnes již zrušeného zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích. Přestupkem se přitom 

podle §2 zák.č. 200/1990 Sb. rozumělo zaviněné jednání, které porušuje nebo ohrožuje zájem 

společnosti a bylo za přestupek výslovně označeno v tomto nebo jiném zákoně, nešlo-li o jiný 

správní delikt postižitelný podle zvláštních právních předpisů, nebo o trestný čin. Teorie 

uznávala podobnost mezi přestupky a trestnými činy na základě toho, že v obou případech se 

jedná o protispolečenské činy a k odpovědnosti za trestný čin i přestupek je potřeba zavinění, 

příčetnost a dosažení určité věkové hranice. Rozdíly spočívají především ve stupni společenské 

závažnosti v návaznosti na princip subsidiarity trestní represe obsažený v § 12 odst.2. TrZ.373 

 

7.3.1. Stalking – trestný čin nebo přestupek? 

V praxi bylo na některé případy stalkingu aplikováno ustanovení §49 odst.1. písm.c) 

zák.č. 200/1990 Sb., podle kterého se přestupku vůči občanskému soužití dopustí ten, kdo 

úmyslně naruší občanské soužití vyhrožováním újmou na zdraví, drobným ublížením na zdraví, 

nepravdivým obviněním z přestupku, schválnostmi nebo jiným hrubým jednáním. Občanské 

soužití je teorií považováno za neurčitý právní pojem a Jemelka je vymezuje jako „souhrn 

ustálených pravidel jednání a chování ve společnosti, který je založen na respektování práv 

ostatních lidí, jejichž dodržování v určitém čase a místě je ve společnosti obvyklé“.374 Ani po 

zavedení skutkové podstaty nebezpečného pronásledování ve smyslu § 354 TrZ však nemuselo 

být vždy pro orgány činné v trestním řízení vždy jednoduché najít hranici, kdy by měly být 

aplikovány normy trestního práva a kdy práva přestupkového. Bednář uvádí jako příklad 

překročení hranice mezi trestným činem a přestupkem případ stalkingu, který rozhodoval 

v rámci dovolání Nejvyššího soudu, a to unesením 7 Tdo 1492/2012-17. Podle tohoto usnesení 

situace, kdy „pachatel zaslal své oběti nejméně 28 výhrůžných dopisů, v nichž jí pohrozil 

i fyzickou likvidací, čímž se míra výhrůžek a tím i míra obav poškozeného logicky stupňovala, 

a to za situace, kdy obviněný chtěl dosáhnout toho, aby měl poškozený strach. Nejednalo se tedy 

o nějaký jednorázový a ojedinělý projev, nýbrž o sérii jednání obviněného, které svojí 

společenskou škodlivostí překročilo meze, v nichž by mohlo být kvalifikováno jen jako přestupek 

proti občanskému soužití (§ 49 odst. 1 písm. c) PřesZ), a nabylo tak povahy trestného činu“.375 

Stalking však není jediným trestným činem, u kterého se aplikační praxe dosud 

nevypořádala s jednoznačným rozlišením, kdy se jedná o přestupek a kdy o trestný čin. V této 

                                                 
373 JELÍNEK, J. a kol. Trestní právo hmotné: Obecná část, zvláštní část. 5. aktualizované a doplněné vydání. Praha: 

Leges, 2016, s.148. 
374 JEMELKA, L. Zákon o přestupcích a přestupkové řízení: komentář. Vyd. 2. V Praze: C.H. Beck, 2013.s. 292. 
375 BEDNÁŘ, M.Stalking – nebezpečné pronásledování. Právní rozhledy. 2014, roč. 22, č. 20, s. 701 – 702. 
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souvislosti je vhodné zmínit usnesení Nejvyššího soudu pod sp. zn. 8 Tdo 282/2011 týkající se 

aplikace trestného činu nebezpečného vyhrožování dle § 353 TrZ., kdy jednání obviněného 

popsané v tomto usnesení bylo na rozdíl od výše uvedeného příkladu posouzeno jako přestupek 

ve smyslu § 49 odst. 1 písm. c) zák. č. 200/1990 Sb. ve smyslu uplatnění zásady ultima ratio 

trestního práva.  
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8. Zakomponování trestného činu nebezpečného pronásledování do trestního 

zákoníku 

 

Válková uvádí, že výše uvedená právní úprava stalkingu v rámci mimotrestních právních 

předpisů vytvářela určité předpoklady pro to, aby mohla být právní ochrana před projevy 

stalkingu od 1.1.2010 s účinností nového trestního zákoníku považována za relativně komplexní, 

a tím i účinnou.376 Samotná absence trestněprávního postihu stalkingu v rámci zákona č. 

140/1961 Sb. však byla kvůli níže uvedeným tragickým událostem považována za handicap, a to 

i s ohledem na skutečnost, že v sousedním Rakousku byla přijata s účinností od 1. 7. 2006 novela 

trestního zákoníku v § 107aStGB (Strafgegetzbuch z roku 1974) obsahující skutkovou podstatu 

tzv. Beharrliche Verfolgung (doslovně přeloženo jako „vytrvalé pronásledování“). Rovněž 

v Německu byl změněn s účinností od 31.3.2007 trestní zákoník, do jehož znění byla v § 238 

dSTGB zakomponována nová skutková podstata s názvem Nachstellung (přeloženo jako 

„obtěžování).377 

Trestní právo plní ve společnosti několik funkcí. Jednou z nich, která je svým způsobem 

dominantní, je i funkce ochranná, sloužící k řádné ochraně společnosti před kriminalitou. Ve 

smyslu zásady ultima ratio je trestní právo považováno za nejpřísnější prostředek, který má stát 

k dispozici k ochraně taxativně vymezených zájmů. Dle Jelínka trestní právo doplňuje ochranu, 

která je poskytovaná v rámci jiných právních odvětví, a nastupuje tam, kde se ostatní právní 

prostředky ukážou jako neúčinné.378 

 

8.1. Smrt Michaely Maličké 

Tato neúčinnost jiných právních prostředků se ukázala i v případě smrti třiadvacetileté 

Michaely Maličké, která byla zavražděna v červenci 2007 v Praze 10 svým bývalým kolegou ze 

zaměstnání, přičemž tento případ podnítil vášnivou diskuzi o začlenění stalkingu do nového 

trestního zákoníku. Této vraždě však předcházely typické projevy stalkingu právě ze strany 

jejího bývalého kolegy Petra Hanuše, se kterým odmítla mít Michaela Maličká partnerský vztah. 

Podle Mullenovy typologie, uvedené v kapitole 12 věnované pachatelům stalkingu, lze Petra 

Hanuše zařadit do kategorie odmítnutého pronásledovatele, u kterého se však vyskytovaly i rysy 

                                                 
376 VÁLKOVÁ, H. Česká podoba stalkingu podle § 354 TrZ v širších než jen trestněprávních souvislostech. 

Trestněprávní revue. 2009, roč. 8, č. 9, s. 257 a násl. 
377 VÁLKOVÁ, H. Proč by neměl chybět v novém trestním zákoníku „Stalking“. In: VANDUCHOVÁ, M. (ed.); 

GŘIVNA, T. (ed.). Pocta Otovi Novotnému k 80. narozeninám. Praha: ASPI, 2008, s. 415-416. 
378 JELÍNEK, J. a kol. Trestní právo hmotné: Obecná část, zvláštní část. 5. aktualizované a doplněné vydání. Praha: 

Leges, 2016, s.24. 
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predátorského pronásledovatele. I všechny další aspekty tohoto případu svědčí o učebnicovém 

průběhu a okolnostech stalkingu. Právě s odmítnutím týkajícím se intimního soužití se Petr 

Hanuš nedokázal smířit a po dobu téměř dvou let zasílal Michaele Maličké několik desítek 

nevyžádaných dárků a SMS zpráv, které postupem času obsahovaly stále více a více výhrůžek, 

přičemž Hanuš se uchýlil i k poškozování majetku pronásledované ženy. Tehdejší právní 

prostředky však stalkingu ze strany Petra Hanuše nedokázaly účinně zabránit a případ skončil 

tragicky v tom smyslu, že Michaela Maličká byla ubita větví před jejím domem, a to v momentě, 

kdy ji Petr Hanuš pronásledoval po cestě z jejího zaměstnání. Prezidentka Bílého kruhu bezpečí 

se k tomu případu vyjádřila tak, že „analýza tohoto případu vede k jasnému závěru. Všechny 

právní možnosti k ochraně oběti podle stávajícího trestního zákoníku byly vyčerpány, zachránit 

její život však nepomohly“.379 Rovněž doc. Čírtková volala v souvislosti s tímto případem po 

samostatné trestněprávní úpravě a subsumpci pod jiné skutkové podstaty trestných činů 

neuznávala. „Jeho podstata (stalkingu) nespočívá v tom, že někdo na ulici někoho přepadne 

a začne ohrožovat, ale v tom, co se dělo předtím. Nová skutková podstata by vyhmátla jádro 

problému, že totiž někdo dlouhodobě, systematicky, úmyslně obtěžuje druhého, a to způsobem, že 

u něj vyvolává strach třeba i o život.“380 Petr Hanuš byl následně za svůj skutek odsouzen 

Městským soudem v Praze k trestu odnětí svobody v trvání 15 let, který byl následně Vrchním 

soudem v Praze korigován v tom smyslu, že zrušil výrok o trestu a Petr Hanuš byl odsouzen 

pravomocně k trestu odnětí svobody na 14 let a osm měsíců.381 

Závěrem nutno podotknout, že praxe Okresního soudu v Přerově ukázala, že 

pronásledovatele neodradilo od stalkingu ani případně vydané předběžné opatření ve smyslu 

§ 76b OSŘ, jímž mu byla uložena povinnost zdržet se kontaktu s poškozeným, kdy všechna 

předběžná opatření vydaná v rámci případů projednávaných u Okresního soudu v Přerově byla 

následně porušena.382 Ze všech těchto důvodů tak bylo nutno považovat začlenění stalkingu do 

nového trestního zákoníku jako potřebné a společensky žádoucí. 

 

8.2. Legislativní proces 

I přes hlasy odborné i laické veřejnosti po tom, aby byla právní úprava stalkingu zahrnuta 

do nového trestního zákoníku, je nutno podotknout, že ve vládním návrhu trestního zákoníku 

                                                 
379Bílý kruh bezpečí: Z tisku: „Proboha, ať už mi dá pokoj!“ [online]. [cit. 2018-05-03]. Dostupné z: 

https://www.bkb.cz/aktuality/n111-z-tisku-proboha-at-uz-mi-da-pokoj/ 
380KOUKAL, J. Stalking končí i vraždami, v zákoně přesto není. Novinky.cz [online]. [cit. 2018-05-03]. Dostupné z: 

https://www.novinky.cz/krimi/139145-stalking-konci-i-vrazdami-v-zakone-presto-neni.html 

381Týden.cz: Za brutální vraždu kolegyně stráví 15 let ve vězení [online]. [cit. 2018-05-03]. Dostupné z: 

https://www.tyden.cz/rubriky/domaci/za-brutalni-vrazdu-kolegyne-stravi-15-let-ve-vezeni_60667.html 

382 HORÁKOVÁ, M. Stalking – první zkušenosti. Trestněprávní revue, 2012, č. 10. s .221. 

http://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mjzgyzv6ojzfzygmnzwmi
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obsaženém ve sněmovním tisku č. 410 ze dne 25. 2. 2008 nebyla skutková podstata 

nebezpečného pronásledování uvedena.383 Této skutečnosti si povšimli prof. Šámal s Korbelem 

a tuto absenci vysvětlují tím, že původně panovalo u zákonodárců přesvědčení, podle kterého je 

právní postih stalkingu dostačující v rámci odvětví práva přestupkového a na základě ochrany 

osobnosti dle §11zák.č. 40/1964 Sb.384 Vládní návrh trestního zákoníku byl po prvním čtení 

schválen v Poslanecké sněmovně, kdy poslanci přikázali vládní návrh trestního zákoníku 

k projednání sněmovním výborům, a to konkrétně Výboru pro sociální politiku a Ústavně 

právnímu výboru. Ústavně právní výbor projednal vládní návrh trestního zákoníku dne 

19. 6. 2008 v rámci jeho 41. schůze. Právě na půdě Ústavně právního výboru byl vydán 

pozměňovací návrh, který původně v § 352 navrhoval zakomponování skutkové podstaty 

nebezpečného pronásledování do trestního zákoníku. Tento pozměňovací návrh byl chápán jako 

doplnění skutkových podstat trestných činů týrání osoby ve společném obydlí, vydírání 

a nebezpečného vyhrožování.385 Ve druhém čtení v Poslanecké sněmovně je možno vypozorovat 

další důvody, které patrně vedly k tomu, že ve vládním návrhu trestního zákoníku nebyla 

obsažena skutková podstata trestného činu nebezpečného pronásledování. U některých poslanců 

totiž v souvislosti se zavedením některých nových skutkových podstat trestných činů panovaly 

obavy poslanců z nadměrného rozšiřování trestní represe.386 Konkrétně poslanec Stanislav 

Grospič v rámci druhého čtení uvedl, že: „Není mezi námi rozporu, že na protiprávní jednání je 

třeba reagovat prostředky trestního práva až v krajním případě a v souladu se subsidiární 

úlohou trestního práva, tedy vyvažováním prevence a represe. Avšak při bližším posouzení 

koncepce předloženého trestního zákona a po jeho projednání v Ústavněprávním výboru, včetně 

struktury zvláštní části, včetně načtených změn formulací některých skutkových podstat, se tento 

návrh trestního kodexu ubírá zcela jinou cestou.“387 Přesto však byl pozměňovací návrh Ústavně 

právního výboru ve druhém čtení poslanci schválen. Poté byl vládní návrh trestního zákoníku 

dne 12.12. 2008 postoupen Senátu, který tento návrh schválil dne 8.1. 2009. Po podepsání 

prezidentem a premiérem byl nový trestní zákoník vyhlášen dne 9. 2. 2009 ve Sbírce zákonů 

v částce 11 pod č. 40/2009 Sb., s účinností od 1. 1. 2010.388 

                                                 
383Vládní návrh zákona č.40/2009 Sb. Dostupné na: http://www.psp.cz/doc/00/02/60/00026072.pdf 
384 ŠÁMAL, P., KORBEL, F. Trestněprávní postih nebezpečného pronásledování, tzv. stalkingu [Program] ASPI, 

2008, s. 
385 KORBEL, F; ŠÁMAL, P.. Změny trestního zákoníku a návrh postihu „stalkingu“. Státní zastupitelství. 2008, č. 

7-8, s. 17. 
386 ŠÁMAL, P. Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR schválila návrh nového trestního zákoníku. Právní zpravodaj, 

2008, č.12, s. 3.   
387Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky [online]. [cit. 2018-05-03]. Dostupné z: 

https://www.psp.cz/eknih/2006ps/stenprot/039schuz/s039154.htm 
388Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky [online]. [cit. 2018-05-03]. Dostupné z  

https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=5&t=410 

https://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?O=5&T=410
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Původní ustanovení skutkové podstaty trestného činu nebezpečného pronásledování 

obsažené v pozměňovacím návrhu Ústavně právního výboru v § 352 bylo pouze změněno tak, že 

došlo k přečíslování na § 354 a zařazení za skutkovou podstatu trestného činu nebezpečného 

vyhrožování. Skutková podstata trestného činu nebezpečného pronásledování byla tak zařazena 

do hlavy X trestního zákoníku s názvem „trestné činy proti pořádku věcem veřejným“, konkrétně 

v rámci této hlavy do 5.dílu pod „trestné činy narušující soužití lidí“. Takto systematické 

zařazení trestného činu nebezpečného pronásledování však vyvolává otázky, proč tento trestný 

čin nebyl zařazen do hlavy II, dílu 2 mezi trestné činy proti právům na ochranu osobnosti, 

soukromí a listovního tajemství.389 Mimo přečíslování však zůstalo po obsahové stránce znění 

skutkové podstaty trestného činu nebezpečného vyhrožování totožné s návrhem Ústavně 

právního výboru a základní skutková podstata trestného činu nebezpečného pronásledování 

v rámci nového trestního zákoníku tak zní: „Kdo jiného dlouhodobě pronásleduje tím, že 

a) vyhrožuje ublížením na zdraví nebo jinou újmou jemu nebo jeho osobám blízkým, 

b) vyhledává jeho osobní blízkost nebo jej sleduje, c) vytrvale jej prostřednictvím prostředků 

elektronických komunikací, písemně nebo jinak kontaktuje, d) omezuje jej v jeho obvyklém 

způsobu života, nebo e) zneužije jeho osobních údajů za účelem získání osobního nebo jiného 

kontaktu, a toto jednání je způsobilé vzbudit v něm důvodnou obavu o jeho život nebo zdraví 

nebo o život a zdraví osob jemu blízkých, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo 

zákazem činnosti.“ Kvalifikovaná skutková podstata uvedená v odstavci 2 § TrZ pak obsahuje 

další znaky charakteristické vyšším stupněm závažnosti spojené s vyšší trestní sazbou390 a sice: 

„Odnětím svobody na šest měsíců až tři roky bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený 

v odstavci1 a) vůči dítěti nebo těhotné ženě, b) se zbraní, nebo c) nejméně se dvěma osobami.“ 

S účinností od 1.1. 2010 se tak Česká republika začlenila mezi ostatní země, které 

reagovaly na stalking tím, že začlenily příslušné skutkové podstaty trestný činů do svých 

trestních předpisů. Otázkou jde, zda legisvakanční doba v případě trestního zákoníku není příliš 

krátká na to, aby se adresáti s takto rozsáhlým právním předpisem seznámili a adaptovali se na 

něj. Viktor Knapp v souvislosti s pojednáním o účinnosti právní normy uvádí, že dlouholeté 

zkušenosti ukazují, že ani delší legisvakanční doba nezajistí lepší seznámení se adresátů s právní 

normou. Důležitější je skutečnost, že se právní norma musí zmocnit své každodenní činnosti 

a k nejdůležitějšímu seznamování se právním normou dochází při její aplikaci.391  Považuji za 

                                                 
389VÁLKOVÁ, H. Česká podoba stalkingu podle § 354 TrZ v širších než jen trestněprávních souvislostech. 

Trestněprávní revue. 2009, roč. 8, č. 9, s. 261. 
390 JELÍNEK, J. a kol. Trestní právo hmotné: Obecná část, zvláštní část. 5. aktualizované a doplněné vydání. Praha: 

Leges, 2016, s.166. 
391 KNAPP, V. Teorie práva. Praha: C. H. Beck, 1995, s. 164. 
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vhodné podotknout, že se tak stalo i v případě trestného činu nebezpečného pronásledování, 

neboť poměrně krátce po datu nabytí účinnosti trestního zákoníku si soudy osvojily aplikaci 

ustanovení týkající se skutkové podstaty trestného činu nebezpečného pronásledování. 

U Okresního soudu v Přerově byl trestný čin nebezpečného pronásledování pátým nejčastěji 

řešeným trestným činem v rámci trestných činů proti pořádku ve věcech veřejných.392 

O podobné potřebě trestněprávní úpravy svědčí i rakouské statistiky, kde v relativně krátkém 

období od 1. 7. 2006 (kdy nabyl účinnosti § 107a rakouského trestního zákoníku) do 

31. 12. 2006 bylo podáno celkem 930 trestních oznámení, z toho 259 ve Vídni.393 Na závěr ještě 

doplním, že Válková však ve svém návrhu de lege ferenda týkající se trestněprávní úpravy 

stalkingu vycházela z německé a rakouské právní úpravy a navrhovala zavedení pojmu 

„neodbytné pronásledování“, který se však neujal.  

  

                                                 
392

HORÁKOVÁ, M. Stalking – první zkušenosti. Trestněprávní revue, 2012, č. 10. s .222. 
393 VÁLKOVÁ, H. Proč by neměl chybět v novém trestním zákoníku „Stalking“. In: VANDUCHOVÁ, M. (ed.); 

GŘIVNA, T. (ed.). Pocta Otovi Novotnému k 80. narozeninám. Praha : ASPI, 2008, s. 418. 
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9. K některým pojmům v rámci trestního zákoníku 

 

9.1. Trestný čin a jeho kategorizace 

V předchozích řádcích jsem několikrát použil pojmy jako trestný čin, či skutková 

podstata trestného činu, avšak bez toho, abych  je alespoň ve stručnosti blíže vysvětlil v kontextu 

obecných trestněprávních ustanovení, které jsou základem trestní odpovědnosti.394 Ustanovení § 

111 TrZ k pojmu trestný čin uvádí, že trestným činem se rozumí jen čin soudně trestný, čímž se 

má na mysli, že jde o takový čin, o kterém rozhodují soudy. Podle čl. 40 odst.1 Listiny 

základních práv a svobod totiž jen soud rozhoduje o vině a trestu za trestné činy.395 Trestným 

činem není však jen dokonaný trestný čin, ale pokud z jednotlivého ustanovení trestního 

zákoníku nevyplývá něco jiného, tak i příprava k trestnému činu, pokus trestného činu, 

organizátorství, návod a pomoc. Vzhledem k tomu, že trestný čin nebezpečného pronásledování 

nemůže nikdy být zvlášť závažným zločinem, je právní úprava vývojového stádia trestného činu 

dle §20 TrZ ve vztahu k trestnému činu nebezpečného pronásledování irelevantní. Trestní 

zákoník obecně stanoví v § 13 odst. 1 TrZ formální pojetí trestného činu, podle kterého je 

trestným činem „protiprávní čin, který trestní zákon označuje za trestný a který vykazuje znaky 

uvedené v takovém zákoně“. Na rozdíl od § 3 zák.č. 40/1961 Sb. byl v současné definici 

trestného činu vypuštěn materiální znak trestného činu spočívající ve formulaci „pro společnosti 

nebezpečný čin“ a naopak do současné definice trestného byl explicitně doplněn znak 

protiprávnosti.396 Trestný čin mladistvého se pak s ohledem na § 6 odst. 1.zák.č. 218/2003 Sb. 

nazývá proviněním a nestanoví-li zákon č. 218/2003 Sb. jinak, platí pro posouzení provinění 

spáchaného mladistvým trestní zákoník. O samostatnou kategorii trestného činu však nejde, 

jedná se pouze o označení trestného činu spáchaného mladistvým.397 U trestných činů dochází 

k jejich kategorizaci na základě společenské škodlivosti, kdy z historického hlediska se 

u trestního kodexu uplatňovala tripartice (např. Code Penal z roku 1810 či rakouský trestní 

zákoník z roku 1852), bipartice trestných činů, na kterém je založen i současný český trestní 

zákoník, a to v návaznosti na § 14 odst.1 TrZ, podle kterého se trestné činy dělí na přečiny 

a zločiny. Přečiny jsou podle současného pojetí uvedeného v ustanovení § 14 odst.2 TrZ všechny 

nedbalostní trestné činy a ty úmyslné trestné činy, na něž trestní zákon stanoví trest odnětí 

svobody s horní hranicí trestní sazby do pěti let. Z výše uvedeného vyplývá, že vzhledem 

                                                 
394 JELÍNEK, J. a kol. Trestní právo hmotné: Obecná část, zvláštní část. 5. aktualizované a doplněné vydání. Praha: 

Leges, 2016, s.130. 
395 ŠÁMAL, P. a kol . Trestní zákoník I : Komentář § 1-139. 2. vyd. Praha : C. H. Beck, 2012. 1256-1257. 
396 Tamtéž, s. 126 a násl. 
397 ŠÁMAL, P. a kol. Trestní právo hmotné, 7., přeprac. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2014, s.104. 
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k tomu, že u trestného činu nebezpečného pronásledování je v rámci kvalifikované skutkové 

podstaty stanovena maximální trestní sazba tři roky, bude trestný čin nebezpečného 

pronásledování vždy spadat na základě této kategorizace pod kategorii přečinů. Přesto se 

„přečiny stávají kategorií poměrně širokého dosahu, zahrnující z hlediska typové závažnosti 

trestných činů i případy poměrně vysoce společensky škodlivé“.398 Zločiny jsou pak vymezeny 

negativně a jsou jimi všechny trestné činy, které nejsou přečiny. Trestní zákoník ještě uvádí 

pojem zvlášť závažné zločiny, což je pouze určitá subkaterogie zločinů s tím, že se u zvlášť 

závažných zločinů jedná o úmyslné trestné činy, na které trestní zákoník stanoví trest odnětí 

svobody s horní hranicí trestní sazby nejméně deset let. Zločiny se pak podle povahy 

a závažnosti subkategorizují na zvlášť závažné zločiny a ostatní zločiny.399 

Jelínek uvádí jako další hlediska pro kategorizaci trestných činů následek, který trestný 

čin vyvolává. Z tohoto hlediska se rozlišují trestné činy ohrožovací, kdy následkem je nebezpečí 

vzniku poruchy, a trestné činy poruchové. U trestných činů poruchových vyvolává trestný čin 

následek v podobě poruchy.400 Trestný čin nebezpečného pronásledování lze na základě tohoto 

hlediska zařadit spíše mezi ohrožovací trestné činy, avšak pro orgány činné v trestním řízení 

může být někdy složité určit hranici, kdy jednáním pronásledovatele dochází k následku 

v podobě poruchy.401 

 

9.2. Subsidiarita trestní represe 

V kapitole týkající se právní úpravy stalkingu v zákoně č. 200/1990 Sb. byl již zmíněn 

princip subsidiarity trestní represe s tím, že pro orgány činné v trestním řízení nebylo v minulosti 

vždy jednoduché najít hranici, kdy by měly být na stalking aplikovány prostředky trestního práva 

vyjádřené ve skutkové podstatě trestného činu nebezpečného pronásledování v rámci a kdy 

aplikovat právo přestupkové, konkrétně skutkovou podstatu přestupku uvedenou v minulosti 

v 49 odst.1 písm.c) zák.č. 200/1990 Sb. Samotný princip subsidiarity trestní represe je vyjádřen v 

§ 12 odst.2 TrZ, podle kterého trestní odpovědnost pachatele a trestněprávní důsledky s ní 

spojené lze uplatňovat jen v případech společensky škodlivých, ve kterých nepostačuje uplatnění 

odpovědnosti podle jiného právního předpisu. Tento princip a jeho uplatnění několikrát ve svých 

nálezech zdůraznil i Ústavní soud, kdy ve svém nálezu2005 sp. zn. II. ÚS 413/2004 uvedl, že 

                                                 
398 ŠÁMAL, P. a kol . Trestní zákoník I : Komentář § 1-139. 2. vyd. Praha : C. H. Beck, 2012. s.193 
399 Tamtéž, s. 187 a násl. 
400 JELÍNEK, J. a kol. Trestní právo hmotné: Obecná část, zvláštní část. 5. aktualizované a doplněné vydání. Praha: 

Leges, 2016, s.151. 
401VANTUCH, P. K postihu stalkingu (nebezpečného pronásledování) podle § 354 trestního zákoníku. Trestní 

právo, 2011, roč. 16, č. 2, s. 12. 

https://www-beck-online-cz.ezproxy.is.cuni.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mjzhezv6mjygi
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„trestní právo má z podstaty principu ultima ratio místo pouze tam, kde jiné prostředky 

z hlediska ochrany práv fyzických a právnických osob jsou vyčerpané, neúčinné nebo 

nevhodné“.402 V rámci předchozí kapitoly bylo zmíněno v souvislosti s principem ultima ratio 

i usnesení Nejvyššího soudu pod sp. zn. 8 Tdo 282/2011. Ve vztahu k otázce trestného činu 

a uplatnění zásady trestní represe je však nutné zmínit i usnesení Nejvyššího soudu  

pod sp. zn. 8 Tdo 1084/2014. Ten v návaznosti na skutková zjištění judikoval, že společenská 

škodlivost jednání obviněného není sice nijak vysoká, ale v konkrétně projednávaném případě 

stalkingu již nepostačovalo uplatnění odpovědnosti podle jiného právního předpisu, konkrétně 

zákona o přestupcích, a to mimo jiné z důvodu, že hrozba použití tohoto mimotrestního postihu 

se opakovaně míjela účinkem.403Obecně jsou ona kritéria „pro případy společensky škodlivé“ 

vymezena v ustanovení týkající se stanovení druhu a výměry trestu v § 39 odst.2 TrZ, kdy trestní 

zákoník uvádí demonstrativně, že povaha a závažnost trestného činu jsou určovány např. 

způsobem provedení činu a jeho následky, okolnostmi, za kterých byl čin spáchán či osobou 

pachatele, mírou jeho zavinění a jeho pohnutkou, záměrem nebo cílem. Právní věta Nejvyššího 

soudu v již citovaném usnesení 7 Tdo 1492/2012-1 tak určuje jako kritéria společenské 

škodlivosti nebezpečného pronásledování „počet útoků, jimiž se míra výhrůžek a tím i míra obav 

poškozeného v konkrétní věci stupňovala“.404 

 

9.3 Pojmové znaky trestného činu 

Abychom jednání pronásledovatele mohli označit za stalking a považovat je za trestný 

čin nebezpečného pronásledování ve smyslu § 354 TrZ, musí být splněno několik obligatorních 

podmínek. Tyto podmínky trestní odpovědnosti se však vztahují obecně na všechny trestné činy 

a nejsou typické pouze pro trestný čin nebezpečného pronásledování. Z výše uvedené definice 

trestného činu vyplývá, že každý trestný čin se musí vyznačovat těmito znaky405:  

1) protiprávnost 

2) typové znaky trestného činu  

3) obecné znaky trestného činu  

V praxi má podle Nejvyššího soudu orgán činný v trestním řízení při posuzování 

stalkingu postupovat tak, že tento orgán nejprve provede potřebná zjištění o rozhodných 

                                                 
402 Nález Ústavního soudu ze dne 3. 3. 2005 sp. zn. II. ÚS 413/2004, uveřejněn pod č. 40 ve sv. 36 Sb. nál. 

a usn. ÚS ČR 
403 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 30. 10. 2014, sp. zn. 8 Tdo 1084/2014 
404 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 12.12.2012, sp. zn. 7 Tdo 1492/2012. 
405 JELÍNEK, J. a kol. Trestní právo hmotné: Obecná část, zvláštní část. 5. aktualizované a doplněné vydání. Praha: 

Leges, 2016, s.138. 

https://www-beck-online-cz.ezproxy.is.cuni.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mjzhezv6mjygi
https://www-beck-online-cz.ezproxy.is.cuni.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mjzhezv6mjygi
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skutkových okolnostech, na základě kterých zjistí, zda předmětný skutek je či není trestným 

činem (případně proviněním). Dále rozhodne o tom, zda zjištěné skutkové okolnosti naplňují 

i další znaky trestného činu uvedeného výše. Poté vezme v úvahu společenskou škodlivost 

posuzovaného skutku a vypořádá se s tím, zda lze uplatnit s ohledem na níže popsanou zásadu 

subsidiarity trestní represe a z ní vyplývající princip ultima ratio, trestní odpovědnost 

pachatele.406 

 

9.3.1. Protiprávnost trestného činu 

Jedná-li se o podmínku protiprávnosti, tu lze pojímat jako rozpor s právní normou 

v rámci právního řádu jako celku, čímž dochází i k uplatňování zásady nullum crimen sine lege, 

nulla poena sine lege. Jelínek dále uvádí, že protiprávnost má dva významy – protiprávnost 

formální a materiální.407 U trestného činu nebezpečného pronásledování však zákonodárce 

nepovažoval za nutné znak protiprávnosti znovu zdůrazňovat, neboť znak protiprávnosti vyplývá 

z již samotné definice trestného činu obsažené v § 13 odst. 1 TrZ. Přesto se však vyskytují určité 

okolnosti, které trestní zákoník označuje jako okolnosti vylučující protiprávnost a způsobují, že 

pachatele činu, jinak trestného, zbavují trestní odpovědnosti.408 Trestní zákoník k těmto 

okolnostem vylučujícím protiprávnost přiřazuje v ustanovení § 28–32 TrZ krajní nouzi, nutnou 

obranu, svolení poškozeného, přípustné riziko a oprávněné použití zbraně. Ve vztahu 

k trestnému činu nebezpečného pronásledování si však lze jen stěží představit, že by 

pronásledovatel jednal například za podmínek nutné obrany a nebyla by tak naplněna podmínka 

jeho trestní odpovědnosti.  

 

9.3.2. Typové znaky trestného činu 

V definici trestného činu dle § 13 odst.1 TrZ sousloví „znaky uvedené v trestním 

zákoníku“ označuje tzv. formální znaky trestného činu tvořící skutkovou podstatu trestného činu. 

Použijeme-li definici Jelínka, „skutková podstata je souhrnem objektivních a subjektivních 

znaků, které určují jednotlivé druhy trestných činů a odlišují je navzájem“.409 Typové znaky 

trestného činu tak charakterizují objekt trestného činu, objektivní stránku trestného činu, subjekt 

trestného činu a subjektivní stránku trestného činu a ve vztahu k trestnému činu nebezpečného 

pronásledování o těchto typových znacích bude pojednáno v samostatné kapitole. Tyto typové 

                                                 
406 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 30. 10. 2014, sp. zn. 8 Tdo 1084/2014 
407 JELÍNEK, J. a kol. Trestní právo hmotné: Obecná část, zvláštní část. 5. aktualizované a doplněné vydání. Praha: 

Leges, 2016, s.130. 
408 Tamtéž, s.256. 
409 Tamtéž, s.162 
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znaky jsou označovány také jako obligatorní znaky skutkové podstaty trestného činu, čímž se má 

na mysli, že jsou u každé skutkové podstaty trestného činu a pokud některý z těchto znaků chybí, 

pak neexistuje ani skutková podstata trestného činu. Tím se liší od fakultativních znaků skutkové 

podstaty trestného činu, které nemusí být obsaženy u všech skutkových podstat.410 Význam 

skutkových podstat spočívá v přesném „vymezení podmínek trestní odpovědnosti výčtem znaků 

trestného činu“.411 V konkrétním případě Ústavní soud konstatoval, že „ve skutkové větě 

rozhodnutí musí být znaky skutkové podstaty výslovně obsaženy tak, aby samotný výrok mohl se 

zřetelem k ní, tedy k jejímu zákonnému vymezení, co do své určitosti, obstát“.412 Tento nález 

reagoval na usnesení Nejvyššího soudu 3 Tdo 792/2013-46, kdy v ústavní stížnosti stěžovatel 

poukazoval mj. na skutečnost, že specifikace jednání, jímž měl naplnit objektivní stránku 

trestného činu nebezpečného pronásledování, byla nedostatečná a zavádějící. Ústavní soud této 

argumentaci vyhověl a následně výše uvedené usnesení Nejvyššího soudu zrušil. 

 U skutkových podstat dochází rovněž k jejich dělení podle několika hledisek. 

V souvislosti se skutkovou podstatou trestného činu nebezpečného pronásledování je vhodné 

zmínit rozdělení skutkových podstat podle jejich závažnosti na základní, kvalifikované 

a privilegované. Privilegovanou skutkovou podstatu však trestný čin nebezpečného 

pronásledování neobsahuje, neboť zákonodárce nezahrnul do ustanovení § 354 TrZ žádnou 

okolnost, která snižuje nebezpečnost trestného činu pro společnost. O základní skutkové 

podstatě, která je obsažena v prvním odstavci § 354 TrZ a kvalifikované podstatě trestného činu 

nebezpečného pronásledování obsažené v odstavci 2§ 354 TrZ, bude řeč níže. Ve vztahu 

k pojednání o skutkové podstatě je však nutno podotknout, že věk a příčetnost pachatele se již ke 

skutkové podstatě nevážou, neboť věk a příčetnost pachatele od sebe již jednotlivé trestné činy 

neodlišují, a jsou proto nazývány jako obecné znaky trestného činu. Někteří autoři (prof. Šámal) 

pod znaky skutkové podstaty přiřazují i znak protiprávnosti, ale to pouze v případě, že skutková 

podstata trestného činu požaduje konkrétní vymezení znaku protiprávnost, a to zpravidla 

v návaznosti na jiný právní předpis.413 

  

                                                 
410 Tamtéž, s.154. 
411 ŠÁMAL, P. a kol . Trestní zákoník I : Komentář § 1-139. 2. vyd. Praha : C. H. Beck, 2012. 144. 
412Nález Ústavnho soudu, IV. ÚS 520/14 ze dne 23.9. 2014 
413 ŠÁMAL, P. a kol. Trestní právo hmotné, 7., přeprac. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2014, s.92. 
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10. Objekt trestného činu nebezpečného pronásledování 

 

Jak bylo uvedeno výše, patří objekt trestného činu mezi obligatorní znaky skutkové 

podstaty, přičemž je definován „jako společenské vztahy, zájmy a hodnoty, chráněné trestním 

zákonem“.414 Jedná se přitom o pojem značně abstraktní, přičemž ve vztahu k trestnému činu 

nebezpečného pronásledování má význam rozlišovat objekt druhový a individuální. Druhový 

objekt je základem pro systematiku zvláštní části trestního zákoníku a je vyjádřen „společnými 

druhovými rysy individuálních objektů jednotlivých trestných činů“415 a právě trestné činy, které 

chrání stejný druhový objekt, bývají zařazovány do stejné hlavy, respektive dílu zvláštní části 

trestního zákoníku. Trestný čin nebezpečného pronásledování je zařazen ve zvláštní části 

trestního zákoníku, do hlavy X obsahující trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných. 

Konkrétně je pak zařazen do pátého dílu mezi trestné činy narušující soužití lidí a vedle trestného 

činu nebezpečného pronásledování obsahuje např. trestný čin násilí proti skupině obyvatelů 

a proti jednotlivci dle § 352 TrZ, trestný čin hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny 

osob dle § 355 TrZ či podněcování nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv 

a svobod dle § 356 TrZ. 

 

10.1. Druhový objekt trestného činu nebezpečného pronásledování 

 Jak název pátého dílu trestního zákoníku napovídá, je druhovým objektem těchto 

trestných činů zájem zákonodárce na nerušeném soužití lidí. Jinak řečeno díl pátý chrání veřejný 

pořádek proti jednání hrubě narušující soužití lidí, a to tím, že chrání skupiny obyvatel 

i jednotlivce před násilnými útoky a vyhrožováním z různých xenofobních pohnutek a před 

vyvoláváním takovýchto nálad v obyvatelstvu.416 Z příkladu výčtu výše uvedených trestných 

činů zařazených do pátého dílu je zřejmé, že zde dominuje ochrana spíše zájmů skupinových. 

Výjimkou je právě skutková podstata trestného činu nebezpečného pronásledování a pak také 

skutková podstata trestného činu nebezpečného vyhrožování ve smyslu § 352 TrZ. Na tento fakt 

upozorňuje také např. Visinger, podle kterého by mnohem vhodnější z hlediska druhového 

objektu bylo zařazení trestného činu nebezpečného pronásledování do hlavy II TrZ, konkrétně do 

dílu druhého obsahujícího skupinu trestných činů proti právům na ochranu osobnosti, soukromí a 

                                                 
414 JELÍNEK, J. a kol. Trestní právo hmotné: Obecná část, zvláštní část. 5. aktualizované a doplněné vydání. Praha: 

Leges, 2016, s.170. 
415 Tamtéž, s. 172. 
416 Tamtéž, s. 826. 



114 

 

listovního tajemství.417 Tento názor je do určité míry logický, neboť z hlediska druhového 

objektu trestný čin nebezpečného pronásledování skutečně koresponduje spíše s těmito trestnými 

činy. Podobně jako další trestné činy v ustanovení § 180–184 TrZ totiž chrání trestný čin 

nebezpečného pronásledování spíše jednotlivce než skupinu osob ve smyslu národa, rasy, etnika, 

či příslušnost skupin osob k určitému náboženství, jak činí např. trestný čin hanobení národa, 

rasy, etnické nebo jiné skupiny osob ve smyslu § 355 TrZ. Tuto myšlenku vzal do jisté míry 

v úvahu i zákonodárce, o čemž svědčí skutečnost, že v rámci legislativního procesu byl trestný 

čin poškození cizích práv ve smyslu § 181 TrZ přesunut právě z dílu pátého hlavy X trestního 

zákoníku mezi trestné činy proti svobodě a právům na ochranu osobnosti.  

 

10.2. Individuální objekt trestného činu nebezpečného pronásledování 

Určitá nelogičnost z hlediska systematického zařazení trestného činu nebezpečného 

pronásledování na základě druhového objektu však nic nemění na povaze individuálního objektu 

trestného činu nebezpečného pronásledování. Individuální objekt v obecné rovině označuje 

„jednotlivý zájem, k jehož ochraně je to které ustanovení zvláštní části trestního zákoníku 

určeno“.418 Přestože individuální objekt nebývá v příslušných skutkových podstatách trestných 

činů vždy explicitně vyjádřen, má určení individuálního objektu zásadní význam pro správnou 

právní kvalifikaci trestného činu a pro určení společenské škodlivosti ve smyslu § 12 odst. 2 TrZ 

rovněž i povahy a závažnosti trestného činu podle § 39 odst. 1, 2 TrZ.419 Lze se setkat se 

stručným vymezením individuálního objektu trestného činu nebezpečného pronásledování, že 

jím je „zájem na ochraně nerušeného soužití mezi lidmi“.420 S podobným stručným vymezením 

individuálního objektu se lze setkat i v některých usneseních Nejvyššího soudu.421 Takovéto 

vymezení individuální však považuji za nedostatečné. V kapitole věnované obětem stalkingu 

jsou uvedeny dalekosáhlé dopady stalkingu na pronásledované osoby. Z tohoto důvodu je nutno 

dle mého názoru onu ochranu nerušeného mezilidského soužití konkretizovat, a to s ohledem na 

ochranu tělesné a duševní integrity, osobní svobody a soukromí každého jedince, jak učinil 

Nejvyšší soud v usnesení 3 Tdo 1378/2011 a doc. Vantuch ve svém komentáři.422 

                                                 
417VISINGER, R. Jak postihovat stalking? Zamyšlení nad novou právní úpravou. Trestněprávní revue. 2009, roč. 8, 

č. 11, s. 334. 
418 JELÍNEK, J. a kol. Trestní právo hmotné: Obecná část, zvláštní část. 5. aktualizované a doplněné vydání. Praha: 

Leges, 2016, s.175 
419 ŠÁMAL, P. a kol . Trestní zákoník I : Komentář § 1-139. 2. vyd. Praha : C. H. Beck, 2012 s. 150 a násl. 
420 DRAŠTÍK, A.; FREMR, R., DURDÍK, T., a kol. Trestní zákoník. Komentář. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 

2015, s. 2769 
421Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 9.4.2014, sp. zn. 7 Tdo 229/2014., či usnesení Nejvyššího 

soudu České republiky ze dne 8.9.2011, sp. zn. 8 Tdo 1082/2011   
422 VANTUCH, Pavel. Trestní zákoník s komentářem. Olomouc : ANAG, 2011. s.1232. 
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11. Objektivní stránka trestného činu nebezpečného pronásledování 

 

K dalším obligatorním znakům skutkové podstaty trestného činu patří objektivní stránka 

trestného činu, která je charakterizována způsobem spáchání činu a jeho následky. Právě 

prostřednictvím objektivní stránky se od sebe jednotlivé trestné činy nejvíce odlišují.423 

K obligatorním znakům objektivní stránky trestného činu patří jednání, následek a příčinný vztah 

mezi jednáním a následkem. K fakultativním znakům objektivní stránky trestného činu, které 

jsou znaky nepovinnými, pak patří např. místo jednání, čas jednání atp. Fakultativní znaky 

objektivní stránky trestného činu jsou obsaženy i v rámci kvalifikované skutkové podstaty 

u trestného činu nebezpečného pronásledování a bude o nich pojednáno v samostatné kapitole. 

Jednání, jakožto projev vůle ve vnějším světě, pak může spočívat buď v konání, nebo 

v opomenutí. Na základě toho lze pak třídit trestné činy na trestné činy komisivní, které lze 

spáchat pouze konáním, což je případ i trestného činu nebezpečného pronásledování, a trestné 

činy omisivní.424 Skutková podstata trestného činu nebezpečného pronásledování totiž 

nepředpokládá žádný případ, že by jednání mohlo spočívat v opomenutí, což je vzhledem 

k podstatě stalkingu, který spočívá na aktivním jednání pronásledovatele, logické.  

Samotné vymezení objektivní stránky trestného činu nebezpečného pronásledování pak 

spočívá v „dlouhodobém pronásledování jiného prováděného v konkrétních, zákonem taxativně 

stanovených formách jednání, které jsou způsobilé v jiném vzbudit důvodnou obavu o jeho život 

nebo zdraví nebo o život a zdraví osob jemu blízkých“.425 Zákonodárce v ČR formuloval pět 

taxativně stanovených forem jednání ze strany pronásledovatele:  

a) vyhrožování ublížením na zdraví nebo jinou újmou pronásledované osobě nebo jejím 

osobám blízkým  

b) vyhledávání osobní blízkosti pronásledované osoby nebo její sledování  

c) vytrvalé kontaktování pronásledované osoby písemně nebo prostřednictvím prostředků 

elektronických komunikací  

d) omezování pronásledované osoby v obvyklém způsobu života  

e) zneužívání osobních údajů pronásledované osoby za účelem získání osobního nebo 

jiného kontaktu 

Je otázkou, nakolik je vhodné určovat u stalkingu taxativně stanovené formy jednání ze 

strany pronásledovatele, jak provedl zákonodárce i v České republice. Na konferenci věnované 

                                                 
423 ŠÁMAL, P. a kol. Trestní právo hmotné, 7., přeprac. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2014, s.123-124. 
424 JELÍNEK, J. a kol. Trestní právo hmotné: Obecná část, zvláštní část. 5. aktualizované a doplněné vydání. Praha: 

Leges, 2016, s.181. 
425 ŠÁMAL, P. a kol. Trestní zákoník II : Komentář § 140-421. 2. vyd. Praha : C. H. Beck, 2012. s. 3294. 



116 

 

anti-stalkingové právní úpravě prohlásila Suzy Lamplugh: „Pokud máte taxativně stanovený 

seznam zakázaného jednání, pronásledovatel se jednoduše posadí, zapřemýšlí a vymyslí jinou 

aktivitu, kterou mi může způsobovat muka.“426 V kapitole věnované typickým způsobům jednání 

pronásledovatele bylo uvedeno, že jeho jednání sahá od těch na první pohled neškodných forem, 

kdy se chování stalkera omezuje na to, že čeká pouze na ulici před obydlím oběti, až po ty 

závažné, které zahrnují i fyzické napadení oběti.427 Ve Velké Británii v roce 1996 bylo snahou 

definovat stalking v rámci tzv. Stalking Bill natolik precizně, že byl vytvořen taxativní seznam 

zakázaného jednání ze strany pronásledovatele. Opozice v britském parlamentě na to reagovala 

tvrdou kritikou s tím, že takto pojatá definice stalkingu je na jedné straně příliš široká a na druhé 

straně i příliš úzká. Tento návrh byl zamítnut a v návaznosti na tuto skutečnost byl přijat o rok 

později tzv. Protection Harassment Act, který umožnil naopak dostatečně pružně reagovat na 

různé formy stalkingu. Jak již bylo uvedeno, tato pružnost však na druhou stranu přináší 

nebezpečí, že vzhledem k vágnímu stanovení objektivní stránky trestného činu bude 

kriminalizováno i jinak neškodné jednání vykazující malou společenskou škodlivost.  

Výše uvedené skutečnosti si uvědomuje i Nejvyšší soud, který v usnesení Tdo 3 

1378/2011 uznává, že „konkrétní způsoby nebezpečného pronásledování obecně zahrnují široké 

spektrum a různou intenzitu lidského jednání; také prostředky, které pachatel používá, se liší, 

neboť může používat jak zdánlivě ‚legální’ (např. vyhledávání osobní blízkosti, zasílání dopisů, 

SMS apod.), tak zákonem nedovolené způsoby (vyhrožování, omezování v obvyklém způsobu 

života apod.)“.428 Z toho vyplývá, že ačkoliv např. jednotlivý telefonát pronásledovatele nemusí 

sám o sobě naplňovat skutkovou podstatu trestného činu nebezpečného pronásledování, je nutno, 

aby se orgány činné v trestním řízení dívaly na stalking komplexně a braly v úvahu všechny jeho 

aspekty. 

 

11.1. Aspekt dlouhodobosti v rámci skutkové podstaty trestného činu nebezpečného 

pronásledování 

Z pojmového vymezení stalkingu vyplývá, že ze strany pronásledovatele jde o jednání 

dlouhodobé, systematické a opakované. Tento požadavek klade na objektivní stránku i skutková 

podstata trestného činu nebezpečného pronásledování, a to tím, že výše uvedené taxativně 

stanovené formy jednání pronásledovatele musí nabýt znaku „dlouhodobého pronásledování“. 

                                                 
426 FINCH, E. The Criminalisation of Stalking: constructing the problem and evaluating the solution. 1. vyd. 

London: Cavendish Publishing Limited, 2001, s. 14 
427Tamtéž, s. 10. 
428 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 9.11.2011, sp. zn. 3 Tdo 1378/2011-21 
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Válková odkazuje na ustálené chápání pojmu „dlouhodobost v obecném smyslu“ 

jako opakujícího se, zpravidla i systematicky a soustavně prováděného jednání, kdy nelze 

kriminalizovat jednání náhodně či krátkodobě.429 V relativně nedávném usnesení Nejvyššího 

soudu se zpravidla„bude jednat o soustavně, vytrvale, tvrdošíjně a systematicky prováděná 

jednání, vybočující z běžných norem chování, které mohou v některých případech i nebezpečně 

gradovat“.430 Právě otázka dlouhodobosti představuje poměrně problematický znak stalkingu, 

a to i v zahraničních právních úpravách, který byl reflektován již před účinností nového trestního 

zákoníku. Čírtková již v roce 2008 uváděla, že existují dva tábory, kdy jeden zastává 

kvantitativní vymezení dlouhodobosti stalkingu, na základě kterého znak dlouhodobosti 

vymezuje např. počtem pokusů o kontakt pronásledované osoby ze strany pronásledovatele. 

Druhý tábor se kloní k tzv. diagnostické teorii počátku stalkingu, podle které je pro počátek 

stalkingu důležitější fakt, že pronásledovaná osoba se cítí pronásledovaná a zažívá důvodné 

obavy o své bezpečí a soukromí.431 

 V kapitole týkající se prevalence stalkingu bylo zmíněno, že otázka dlouhodobosti byla 

brána v potaz i v rámci prvního viktimologického výzkumu stalkingu v České republice. Zjištěná 

celková prevalence stalkingu totiž klesla z 5,8% na 3,7%, pokud byl do výzkumu zahrnut 

i aspekt dlouhodobosti stalkingu. Ten byl pro účely tohoto výzkumu stanoven minimální dobou 

trvající alespoň 4 týdny, v rámci kterého došlo alespoň k 10 kontaktům. Tento výzkum však 

poukázal také na různé vnímání stalkingu ze strany mužů a žen, kdy se ukázalo, že „někteří muži 

jsou méně ‚senzitivní’ ke stalkingu a jeho méně závažné formy by za něj neoznačili, obzvláště 

pokud v nich pachatelovo jednání nevyvolává obavu o život a zdraví“.432 Právě tato skutečnost 

odrážející subjektivní vnímání stalkingu na základě pohlaví je odborně nazývána jako genderový 

efekt. Na základě výše uvedeného tak doporučuje Čírtková obě hlediska kombinovat a vzít 

v potaz počet kontaktů i subjektivní pocity pronásledované osoby. Příkladem je uváděno, že 

např. zaslání 30 SMS za den vzbudí u pronásledované osoby strach a obavy velice rychle, 

zatímco pokud je tento počet zaslaných SMS zpráv rozložen do delšího časového úseku, budou 

rozličné i subjektivní pocity pronásledované osoby.433 S touto argumentací se ztotožnil 

i Nejvyšší soud v usnesení 8 Tdo 1082/2011, kdy „splnění požadavku dlouhodobosti je dozajista 

závislé na formě nebezpečného pronásledování a intenzitě, s jakou byly zákonem vyjmenované 

                                                 
429VÁLKOVÁ, H. Česká podoba stalkingu podle § 354 TrZ v širších než jen trestněprávních souvislostech. 

Trestněprávní revue. 2009, roč. 8, č. 9, s. 261. 
430Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 27. 1. 2016, sp. zn. 3 Tdo 1594/2015 
431 ČÍRTKOVÁ, L.. Forenzní psychologie. 3. upr. vyd. Plzeň : Aleš Čeněk, 2013, s. 224. 
432

IMRÍŠKOVÁ, R., PODANÁ Z. Prevalence a charakteristiky stalkingu v České republice: výsledky 

viktimologického výzkumu. Trestněprávní revue. 2014, roč. 13, č. 4, s. 99 
433 ČÍRTKOVÁ, L.. Forenzní psychologie. 3. upr. vyd. Plzeň : Aleš Čeněk, 2013, s. 224. 
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formy nebezpečného pronásledování jednáním obviněného naplněny, přičemž platí, že čím 

závažnější forma a vyšší intenzita jejího naplňování, tím kratší doba postačí pro vyslovení 

závěru, že jde o jednání dlouhodobé“. V konkrétním případě byla tak doba páchání skutku 

vymezena několika měsíci, což Nejvyšší soud považoval v obecné rovině za období, které 

vyhovuje požadavku dlouhodobosti, přičemž se ale zároveň může se jednat i o mnohem kratší 

období v závislosti na konkrétních aspektech individuálního případu. 

V zahraničních právních úpravách je pak možné nalézt tři přístupy k otázce 

dlouhodobosti stalkingu. Jak uvádí Mullen, v zahraničních právních úpravách požadují některé 

anti-stalkingové předpisy, že jednání vykazující znaky stalkingu musí obsahovat alespoň dvě 

nebo více obtěžujících forem jednání ze strany pronásledovatele. Typickým příkladem může být 

Velká Británie.434 V některých jurisdikcích ve Spojených státech amerických zase znak 

dlouhodobosti není explicitně vyjádřen kvantitativně, ale tamější právní předpisy používají 

termín series of acts, čemuž odpovídá i německá a rakouská právní úprava a v podstatě i právní 

úprava v České republice. Právní předpis sice vyžaduje znak dlouhodobosti, avšak bez toho, aby 

bylo explicitně vymezeno časové období, resp. počet útoků, ke kterým musí dojít ze strany 

pronásledovatele. Na základě rozhodnutí People v. Heilman však americký soud judikoval 

doktrínu, že stalking konstituují alespoň dva obtěžující vzorce chování.435 V Evropě pak na 

základě výzkumu právníků a kriminologů z italské University of Modena byla vydána 

komparace právní úpravy stalkingu v rámci zemí Evropské unie436, ze které vyplývá, že třetí 

přístup k otázce dlouhodobosti v rámci právních předpisů představuje právní řád Belgie. 

V Belgii totiž znak opakovanosti a dlouhodobosti absentuje úplně a stalking zakládá již jeden 

jediný incident.437 Belgické pojetí dlouhodobosti stalkingu je však značně problematické. 

V České republice první pokus o vymezení aspektu dlouhodobosti byl učiněn již dva 

měsíce po účinnosti nového trestního zákoníku, kdy Odbor bezpečnostní politiky Ministerstva 

vnitra ČR dne 2. 3. 2010 vydal své stanovisko č. j. MV-22662-2/OBP-2010 za účelem usnadnění 

práce policistů. V tomto stanovisku je znak dlouhodobosti vymezen kombinací počtu útoků 

a týdnů, po něž trvá, obecně pak postačuje 8–10 útoků po dobu 4–6 týdnů.438 Právě takto 

                                                 
434The Protection from Harassment Actz roku 1997 uvádí: A course of conduct of at least two episodes, where it was 

intended to harass or the person ought to have known that the conduct constituted harassment. 
435 MULLEN, P.E., PATHÉ, M., PURCELL, R. Stalkers and Their Victims. 2nd ed. New York: Cambridge 

University Press, 2009, s. 288. 
436 Modena Group on Stalking. Protecting Women from the New Crime of Stalking: A Comparison of Legislative 

Approaches Within the European Union. Final report, University of Modena and Reggio Emilia for the European 

Commission, 2007, s. 79. 
437 Článek  442 trestního zákoníku Belgie, podle kterého:  He, who has belaged (harassed) a person, while he New 

or should have known that due to his behaviour he would severely disturb this person’s peace, will be punished, s.52  

dle poznámky pod čarou č. 439 
438HORÁKOVÁ, M. Stalking – první zkušenosti. Trestněprávní revue, 2012, č. 10. s .221 
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kvantifikované vymezení stalkingu převzala i některá literatura. Doc. Vantuch uvádí, že 

„dlouhodobostí je opakující se pronásledování. Opakováním je zde více než deset pokusů 

o kontakt v období minimálně čtyř týdnů“.439 Takto pojatá dlouhodobost je však problematická, 

jak bude vysvětleno níže, přesto se však objevuje i v některých soudních rozhodnutích 

a komentářové literatuře. Nelze se například ztotožnit s usnesením sp. zn. 3 Tdo 1360/2014 ze 

dne 22. 10. 2014, podle kterého „dlouhodobostí je třeba rozumět aktivity pachatele vyvíjené 

nejméně v řádu několika měsíců“.440 

V rámci komentářové literatury je aspektu dlouhodobosti věnována rovněž pozornost. 

Konkrétně podle komentáře prof. Šámala představuje stalking z hlediska klinického jen takové 

opakované a trvající nechtěné navazování kontaktů pronásledovanou osobou, přičemž 

opakováním se podle něho rozumí více než 10 pokusů o kontakt a oním trvajícím obdobím pak 

minimálně doba 4 týdnů.441 Nutno podotknout, že se jedná o vymezení na základě klinických 

poznatků psychologie a psychiatrie a z hlediska aplikace skutkové podstaty trestného činu by 

měly orgány činné v trestním řízení brát v úvahu spíše všechny okolnosti konkrétního případu 

a takto vymezené klinické hledisko není pro ně absolutně závazné. 

V souladu s výše citovaným usnesením Nejvyššího soudu Tdo 1082/2011 nelze však 

požadavek 10 pokusů o kontakt v trvajícím období alespoň 4 týdnů brát zcela doslova. Záleží 

totiž na intenzitě, frekvenci a různorodosti jednotlivých forem jednání ze strany 

pronásledovatele. Tento přístup je logický a uznává jej i prof. Šámal. Proto lze tedy shrnout, že 

čím větší je frekvence, různorodost a intenzita jednotlivých forem pronásledování, tím kratší 

může být časové období zakládající skutkovou podstatu trestného činu nebezpečného 

pronásledování.442 K tomu nutno připočíst i fakt, že intenzita stalkingu nezůstává s ohledem na 

časové hledisko neměnná. V rámci praxe okresního soudu v Přerově byla vysledována tendence, 

že „ve více než 80 %projednávaných případů docházelo v průběhu času k zesilování intenzity 

pronásledování, a to jak po stránce frekvence, tak i závažnosti projevů“.443 Tento fakt má tak za 

následek, že za stalking by mělo být považováno i jednání, které nenaplňuje ono kvantitativní 

vymezení dlouhodobosti, ale pokud je zde zvýšená společenská škodlivost spočívající ve výše 

uvedených aspektech, je aplikace prostředků trestního práva na místě z důvodu poskytnutí řádné 

ochrany pronásledované osoby.  

                                                 
439 VANTUCH, P. K postihu stalkingu (nebezpečného pronásledování) podle § 354 trestního zákoníku. Trestní 

právo, 2011, ročník 15., č. 2, s. 6. 
440Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 22. 10. 2014, sp. zn. 3 Tdo 1360/2014 
441 ŠÁMAL, P. a kol. Trestní zákoník II : Komentář § 140-421. 2. vyd. Praha : C. H. Beck, 2012. s. 3295. 
442Tamtéž. 
443HORÁKOVÁ, M. Stalking – první zkušenosti. Trestněprávní revue, 2012, č. 10. s .221. 
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Absenci kvantitativního vymezení ve skutkové podstatě trestného činu nebezpečného 

pronásledování tak považuji za správný krok. Je na místě, aby tento pojem byl vysvětlen 

a zpřesňován spíše v rámci doktríny a soudních rozhodnutí, kde se berou v úvahu individuální 

aspekty každého případu. Tento názor podporuje i empirický poznatek v rámci zmíněného 

viktimologického výzkumu stalkingu v ČR, kde byl potvrzen onen genderový efekt a různé 

subjektivní vnímání stalkingu každého jednotlivce. Z uvedených důvodů by bylo velice složité 

posoudit otázku, zda počítání oné kvantitativní hranice začíná v okamžiku samotného 

obtěžujícího jednání, nebo až v okamžiku, kdy jej pronásledovaná osoba začne vnímat jako 

nechtěné a nežádoucí. Přesto však stanovení výše uvedené kvantitativní hranice stanoviska 

Odboru bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra ČR může do jisté míry ulehčovat práci orgánů 

činných v trestním řízení, základem je však jejich odborná erudice a individuální posouzení 

každého případu s ohledem na jeho společenskou škodlivost.  

Závěrem uvedu, že vzhledem k tomu, že jednotlivé formy jednání pronásledovatele jako 

např. napsání jedné SMS zprávy není trestně postižitelné, kdy až teprve ve svém souhrnu naplní 

skutkovou podstatu trestného činu nebezpečného pronásledování, je možno spatřovat určitou 

podobnost s trestnými činy hromadnými. U trestných činů hromadných je podmínkou trestnosti 

více útoků, které v souhrnu zakládají odpovědnost za trestný čin s tím, že musí být splněna 

podmínka společného záměru a mnohosti útoků.444 Podobnou mnohost útoků a společný záměr 

lze vysledovat i u skutkové podstaty nebezpečného pronásledování, avšak s tím rozdílem, že 

jednotlivé útoky u stalkingu zpravidla nenaplňují znaky skutkové podstaty žádného trestného 

činu.445 

 

11.2. Důvodná obava v rámci skutkové podstaty trestného činu nebezpečného 

pronásledování 

Podobně jako u aspektu dlouhodobosti je nutné, aby v rámci všech taxativně stanovených 

forem jednání v rámci skutkové podstaty trestného činu nebezpečného pronásledování byla 

naplněna důvodná obava pronásledované osoby. Ta je vyjádřena v rámci této skutkové podstaty 

tak, že jednání pronásledovatele v taxativně stanovených formách jednání musí vzbudit 

v pronásledované osobě důvodnou obavu o její život nebo zdraví. V kriminologické části 

rigorózní práce bylo zmíněno, že někteří zahraniční autoři někdy hovoří o stalkingu jako 

                                                 
444 JELÍNEK, J. a kol. Trestní právo hmotné: Obecná část, zvláštní část. 5. aktualizované a doplněné vydání. Praha: 

Leges, 2016, s.157. 
445VISINGER, R. Jak postihovat stalking? Zamyšlení nad novou právní úpravou. Trestněprávní revue. 2009, roč. 8, 

č. 11, s. 334. 
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o victim-defined crime. Tím se má dle Lorraine Sheridan na mysli, že v mnoha právních řádech 

je prožívání oběti stalkingu klíčovým prvkem v rámci příslušné skutkové podstaty trestného 

činu. Jinými slovy jsou dle některých názorů reakce oběti na stalking důležitější než kriminální 

úmysly pronásledovatele.446 Rovněž bylo uvedeno, že stalking nemusí postihovat pouze 

samotnou oběť, ale i její okolí včetně rodinných příslušníků, přátel či spolupracovníků v rámci 

zaměstnání, kdy se hovoří o tzv. sekundárních obětech. Z tohoto důvodu je nanejvýš správné, že 

do skutkové podstaty trestného činu nebezpečného pronásledování bylo zákonodárcem zahrnuto, 

že důvodná obava o život nebo zdraví se nemusí vztahovat pouze k pronásledované osobě, ale 

může se týkat i osob, které jsou pronásledované osobě osobami blízkými. Osoby blízké bude 

zřejmě nutno vnímat v kontextu výkladového ustanovení § 125 TrZ, podle kterého se „osobou 

blízkou se rozumí příbuzný v pokolení přímém, osvojitel, osvojenec, sourozenec, manžel a 

partner; jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby sobě navzájem 

blízké jen tehdy, kdyby újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu 

vlastní.“ 

Přesto se však vyskytly tendence v Senátu změnit skutkovou podstatu trestného činu 

nebezpečného pronásledování v tom smyslu, že požadavek na vzbuzení důvodné obavy 

u pronásledované oběti bude vypuštěn. Navrhovatel senátor Marcel Chládek tak učinil v rámci 

senátního návrhu zákona, kdy podle důvodové zprávy argumentuje tím, že„z praxe vyplývá, že 

často není možné prokázat splnění této podmínky“.447 Tento senátní návrh zákona však nakonec 

nebyl přijat. Vzhledem k tomu, že jednání pronásledovatele se může skládat z jednání, která 

sama o sobě nejsou protiprávní, jako např. čekání před domem nebo zasílání SMS zpráv 

pronásledované osobě, považuji za nutné zachovat, popřípadě i rozšířit dosavadní právní úpravu, 

kdy výše uvedené neškodné jednání pronásledovatele teprve ve svém souhrnu může vzbudit 

důvodnou obavu o život nebo zdraví pronásledované osoby nebo osob jí blízkých. Tím je totiž 

na jedné straně zajištěno, aby šlo o jednání objektivně dostatečně intenzivní, a na druhé straně je 

přihlíženo i k subjektivnímu stavu konkrétní oběti. 

V zahraniční právní úpravě je otázka reakce pronásledované osoby na stalking v rámci 

jednotlivých anti-stalkingových předpisů hojně diskutována. Jak uvádí Mullen, anti-stalkingové 

předpisy v USA, Kanadě či v Austrálii vyžadují, že pronásledovaná osoba musí být sužována 

emočním utrpením (emotional distress) nebo strachem o své bezpečí (fear for safety), a to 

                                                 
446 BOON, J., SHERIDAN, L. (ed.). Stalking and Psychosexual Obsession: Psychological Perspectives for 

Prevention, Policing and Treatment. 1. vyd. Chichester: John Wiley & Sons, 2002, s. 1. 
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v důsledku jednání pronásledovatele. Toto „utrpení“ u pronásledované osoby má ve shodě s výše 

uvedenou citací svoji subjektivní stránku i objektivní stránku, kdy je nutno vzít měřítko obav 

u „průměrně rozumné osoby“ (reasonable person). Jako příklad uvádí rozhodnutí soudu 

v Kansasu v případu State vs. Bryan, kdy tento soud shledal, že místní anti-stalkingové předpisy 

jsou vágní v tom smyslu, že nezahrnují objektivní zásady, které by určovaly, nakolik jednání 

pronásledovatele bylo vůči pronásledované osobě zneklidňující, nepříjemné a obtěžující.448 

Vzhledem k tomu, že v kriminologické části rigorózní práce byly uvedeny dalekosáhlé 

dopady stalkingu, které nespočívají pouze v tom, že pronásledovaná osoba má obavu o svůj život 

a zdraví, nelze pominout, že u poměrně velké části pronásledovaných osob má stalking následek 

i v podobě ekonomických a sociálních aspektů, což může zhoršovat podstatným způsobem 

kvalitu života u pronásledovaných osob. Z tohoto důvodu je možno, dle mého názoru, považovat 

českou právní úpravu týkající se dopadů stalkingu na pronásledovanou osobu obsaženou ve 

skutkové podstatě trestného činu nebezpečného pronásledování za poměrně úzce pojatou. 

Slovenský trestní zákoník č. 300/2005 Z.z. v ustanovení § 360a uznává, že nebezpečné 

pronásledování taxativně vyjmenovanými způsoby jednání může u pronásledované osoby 

„vzbudiť dôvodnú obavu o jeho život alebo zdravie, život alebo zdravie jemu blízkej osoby alebo 

podstatným spôsobom zhoršiť kvalitu jeho života“.449 Nehledě na to, že v trestním zákoníku je 

použit pojem „důvodná obava“ ještě v rámci skutkové podstaty trestného činu nebezpečného 

vyhrožování v ustanovení § 353 TrZ. Zde je však ona důvodná obava pojata extenzivněji 

a zahrnuje i „jinou těžkou újmu“. Je tedy otázkou, proč takováto podobná formulace nebyla 

zákonodárcem použita i v rámci skutkové podstaty u trestného pojetí nebezpečného 

pronásledování. Šámal totiž za těžkou újmu považuje např. i „vyhrožování způsobením škody 

velkého rozsahu nebo škody na věci vysoké umělecké hodnoty, ke které má navíc poškozený 

citový vztah“.450 Jednání pronásledovatele totiž bývá značně rozmanité a může mít 

u pronásledované osoby dalekosáhlé následky, které nespočívají jen v důvodné obavě týkající se 

způsobení újmy na zdraví, ale i např. v demolování majetku pronásledované osoby atd. 

V tuzemské právní úpravě není pojem důvodná obava novým termínem. Znal ho již 

původní trestní zákoník v ustanovení § 197a zák.č. 140/1961 Sb. týkající se trestného činu násilí 

proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci. V dnešním pojetí a ve vztahu ke stalkingu je důvodná 

obava v rámcijiž citovaného usnesení Nejvyššího soudu 3 Tdo 1360/2014 ze dne 22.10.2014 

pojata jako „obava objektivně způsobilá vyvolat vyšší stupeň úzkosti nebo jiného tísnivého pocitu 

                                                 
448 MULLEN, P.E., PATHÉ, M., PURCELL, R. Stalkers and Their Victims. 2nd ed. New York: Cambridge 

University Press, 2009, s. 290 
449Zákony pre ľudí [online]. [cit. 2018-05-03]. Dostupné z: http://www.zakonypreludi.sk/zz/2005-300#p360a 
450 ŠÁMAL, P. a kol. Trestní zákoník II : Komentář § 140-421. 2. vyd. Praha : C. H. Beck, 2012. s.3284 
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ze zla, kterým je na poškozeného působeno“. Vzhledem k tomu, že existuje zvýšené riziko 

možnosti rozvinutí psychických poruch u pronásledovaných osob, respektive i posttraumatické 

stresové poruchy, považuji za správný extenzivní výklad obsažený v Šámalově komentáři, kdy 

pojmem zdraví je nutno chápat nejen zdraví fyzické, ale i obavu právě ze způsobení psychických 

poruch.451 

Podobně jako v případě dlouhodobosti je však nutno i aspekty týkající se důvodné obavy 

u pronásledované osoby posuzovat individuálně a přihlédnout ke všem okolnostem případu jako 

např. zda je pronásledovanou osobou žena či muž, resp. dítě. Bylo již zmíněno, že v rámci 

empirických výzkumů mají muži vyšší frustrační toleranci a vnímají pocity ohrožení později než 

ženy. Podle Bednáře je nutno vzít v úvahu i osobnost a povahové vlastnosti pronásledovatele, je 

však přitom nerozhodné, zdali pronásledovatel chtěl skutečně pronásledovanou osobu nebo 

osoby jí blízké napadnout, zranit či dokonce usmrtit. Podstatný je zde úmysl pronásledovatele 

a to, zdali chtěl pronásledovatel dosáhnout stavu, aby pronásledovaná osoba měla z jednání 

naplňujícího znaky stalkingu strach a obavy.452 Jak uvádí Nejvyšší soud v usnesení 7 Tdo 

1492/2012, pokud poškozený ve své výpovědi potvrdí, že na základě jednání pronásledovatele 

měl skutečně obavu o život a zdraví a logicky ji vysvětlí, je požadavek na vzbuzení důvodné 

obavy splněn.453 

Skutečnost, že někdy je hranice oné důvodné obavy u trestného činu nebezpečného 

pronásledování tenká a ne zcela exaktně vymezená, dokládá i konkrétní rozhodovací praxe 

soudů. V usnesení Nejvyššího soudu 3 Tdo 435/2014 je soudu prvního stupně vytýkáno 

nesprávné právní posouzení předmětného skutku, kdy Nejvyšší soud usoudil, že latinské 

filosofické sousloví memento mori, které pronásledovatel zaslal poškozenému na pohlednici 

s vyobrazením malého štěněte a nápisem „Chybí mi tvé pomazlení“ není výhružkou dle § 354 

odst.1 písm. a) TrZ. Argumentoval mj. tím, že „rčení ‚memento mori’ na ní (pohlednici) 

především nestojí osamoceně, aby představovalo jasně vyjádřený výhrůžný vzkaz poškozenému. 

Celý obsah písemného pozdravu činí opět spíše dojem, že dovolatel se chtěl poškozenému znovu 

připomenout a snad i apelovat na jeho profesní svědomí, nikoli mu však vyhrožovat nějakou 

konkrétní újmou“.454 

 

11.3 Konkrétní formy jednání v rámci skutkové podstaty trestného činu nebezpečného 

pronásledování 

                                                 
451 Tamtéž, s. 3298. 
452 BEDNÁŘ, M. Stalking – nebezpečné pronásledování. Právní rozhledy. 2014, roč. 22, č. 20, s. 701 
453Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 12.12.2012, sp. zn. 7 Tdo 1492/2012 
454Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 9. 4. 2014, sp. zn. 3 Tdo 435/2014 
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11.3.1. Jednání uvedené v ustanovení § 354 odst. 1 písm. a) TrZ 

Vyhrožování ublížením na zdraví nebo jinou újmou pronásledované osobě nebo jeho 

osobám blízkým představuje první z taxativně stanovených forem jednání pronásledovatele. 

V Dřeštíkově komentáři se výhrůžkou rozumí „slovní projev, který je pro svou závažnost 

objektivně způsobilý vyvolat u dotčené osoby obavu z její realizace, aniž by se vyžadovalo, aby 

výhrůžka skutečně vzbudila obavu u adresáta“.455 Takto vymezené pojetí výhružky však 

považuji za nepřesné. Výhružka totiž nemusí být pouze slovním projevem, lze si představit 

výhrůžky, kdy pronásledovatel používá např. písemnou formu prostřednictvím tzv. graffiti, 

kterým poškozuje fasádu domu u pronásledované osoby a pronásledovaná osoba nemusí být 

výhružce vůbec přítomna. Stejně tak přichází v úvahu i konkludentní vyhrožování 

pronásledovatele, který ukazuje různá gesta mající symbolizovat např. podříznutí krku či 

napodobovat nabíjení střelné zbraně. Podle Nejvyššího soudu však musí být výhrůžka míněná 

vážně, což vylučuje případy, kdy se jedná pouze o žert, a musí být zaměřena na způsobení 

ublížení na zdraví nebo způsobení jiné újmy.456 

Pojem ublížení na zdraví nepřináší žádné výraznější potíže, neboť je vymezen ve 

výkladových ustanoveních trestního zákoníku, a to konkrétně v ustanovení § 122 odst. 1 TrZ., 

kdy se ublížením na zdraví „rozumí takový stav záležející v poruše zdraví nebo jiném 

onemocnění, který porušením normálních tělesných nebo duševních funkcí znesnadňuje, nikoli 

jen po krátkou dobu, obvyklý způsob života poškozeného a který vyžaduje lékařského ošetření“. 

Pojem „jiná újma“ však v těchto výkladových ustanoveních vymezena není a je konkretizován 

doktrínou, resp. soudním rozhodnutím. Tak např. v usnesení Nejvyššího soudu 8 Tdo 1084/2014 

je za jinou újmu považováno např. narušení sexuální integrity, rodinného soužití, způsobení 

škody na majetku nebo na odborné pověsti. Podle tohoto usnesení „musí být jiná újma 

hodnocena jednak s přihlédnutím k ublížení na zdraví, které je zde alternativně uvedeno (měla by 

být z hlediska závažnosti srovnatelná), a jednak ke konkrétním okolnostem případu 

s přihlédnutím i k tomu, jak subjektivně pociťuje újmu ten, jemuž je vyhrožováno“.457 

Několikrát bylo zdůrazněno, že je nutno brát v úvahu individuální aspekty každého 

případu. Ztotožňuji se proto s názorem Horákové, že pokud jde o posuzování výhrůžky v rámci 

nebezpečného pronásledování, mělo by se brát v potaz i stáří pronásledované osoby, její zdraví, 

respektive její schopnosti bránit se případnému útoku. „Jinou intenzitu výhrůžky je nutné 

                                                 
455 DRAŠTÍK, A. a kol. Trestní zákoník : Komentář II. díl (§ 233 až 421). Praha : Wolters Kluwer, 2015, s. 2769. 
456Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 8. 9. 2011, sp. zn. 8 Tdo 1082/2011 
457Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 30. 10. 2014, sp. zn. 8 Tdo 1084/2014 
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požadovat u poškozeného, který je zdravý, mladý muž s patřičným sportovním tréninkem, a jinak 

zapůsobí podstatně méně intenzivní výhrůžka na důchodkyni s pohybovými potížemi žijící 

osaměle.“458 Podobný názor je obsažen i ve výše citovaném usnesení Nejvyššího soudu 

 8Tdo 1084/2014a v komentáři prof. Šámala.459 Právní věta v usnesení Nejvyššího soudu 

 3 Tdo 1378/2011 pak shrnuje výše uvedené, kdy „v rámci posouzení obsahu výhrůžky 

u trestného činu nebezpečného pronásledování je třeba hodnotit okolnosti, za kterých bylo 

výhrůžky užito. Pronese-li pachatel na adresu poškozené osoby slova, jimiž této osobě hrozí 

fyzickou likvidací, musí být také objektivně zjištěno, že se zřetelem na konkrétní situaci a osobu 

pachatele takové vyjádření skutečně odůvodňuje vznik obavy o život poškozené osoby“.460 

Jak vyplývá ze znění ustanovení § 354 odst.1 písm. a) TrZ, není nutné, aby výhrůžka 

směřovala přímo vůči pronásledované osobě. Pronásledovatel může vyhrožovat ublížením na 

zdraví nebo způsobením jiné újmy i osobám, které jsou považovány ve vztahu k pronásledované 

osobě za osoby blízké ve smyslu ustanovení § 125 TrZ, což uznává v rámci své rozhodovací 

praxe i Nejvyšší soud, podle kterého „výhrůžka může směřovat buď přímo proti poškozenému, 

anebo může mu být vyhrožováno způsobením ublížení na zdraví nebo jiné újmy osobám jemu 

blízkým, čímž je pronásledován poškozený, neboť se u něj vyvolává strach o zdraví a bezpečí 

takových blízkých osob“.461 

Na první pohled je možno spatřit podobnost se skutkovou podstatou trestného činu 

nebezpečného pronásledování dle § 353 TrZ. V ustanovení § 353 TrZ však vyhrožuje pachatel 

usmrcením, těžkou újmou na zdraví nebo jinou těžkou újmou, kdežto u skutkové podstaty 

trestného činu vyhrožuje pouze ublížením na zdraví nebo jinou újmou. V případě, že budou 

pachatelem použity při dlouhodobém nebezpečném pronásledování i uvedené podstatně 

intenzivnější výhrůžky, kdy pronásledovatel bude vyhrožovat usmrcením, těžkou újmou na 

zdraví nebo jinou těžkou újmou, připadá v úvahu souběh trestného činu nebezpečného 

pronásledování a trestného činu nebezpečného vyhrožování.462 Dalším rozdílem v rámci těchto 

je pak skutečnost, že zatímco u nebezpečného pronásledování postačí k naplnění skutkové 

podstaty v § 353 TrZ i jednorázový útok. Skutková podstata trestného činu nebezpečného 

pronásledování však vyžaduje aspekt dlouhodobosti tak, jak o něm bylo pojednáno výše. 

 

                                                 
458 HORÁKOVÁ, M. Stalking – první zkušenosti. Trestněprávní revue, 2012, č. 10. s .222. 
459ŠÁMAL, P. a kol. Trestní zákoník II : Komentář § 140-421. 2. vyd. Praha : C. H. Beck, 2012. s. 3295 a násl. 
460 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 9. 11. 2011, sp. zn. 3 Tdo 1378/2011 -21 
461Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 8. 9. 2011, sp. zn. 8 Tdo 1082/2011 
462 ŠÁMAL, P., KORBEL, F. Trestněprávní postih nebezpečného pronásledování, tzv. stalkingu [Program] ASPI, 

aktualizace z 1. ledna 2010  
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11.3.2. Jednání uvedené v ustanovení § 354 odst. 1 písm. b) TrZ 

Vyhledávání osobní blízkosti pronásledované osoby nebo její sledování uvedené 

v ustanovení § 354 odst. 1 písm. b) zák. č. 40/ 2009 Sb. patří k nejtypičtějším projevům 

stalkingu. V rámci viktimologického výzkumu uskutečněného v roce 2014 v České republice 

patřilo sledování k dokonce nejčastějším projevům stalkingu, kdy 85% respondentů uvedlo, že je 

pronásledovatel někdy sledoval. Časté (77% případů) bylo i jednání pronásledovatele spočívající 

v tom, že pronásledovatel má snahu navázat kontakt s pronásledovanou osobou. Tento kontakt 

může být osobní, kdy pronásledovatel přímo čeká např. před domem pronásledované oběti či 

před jejím zaměstnáním, nebo (69% případů) nepřímý, kdy pronásledovatel vyhledával místa, o 

kterých ví, že je pronásledovaná osoba často navštěvuje.463 

Vzhledem k tomu, že tyto pojmy nejsou v trestním zákoníku nikde vymezené, je 

i v komentářové literatuře patrná snaha vykládat ono vyhledávání osobní blízkosti a sledování 

poškozeného v „širokém smyslu slova, neboť jedině tak lze naplnit záměr zákonodárce účinně 

ochránit jedince před závažnými útoky do jeho soukromí“.464 V usnesení Nejvyššího soudu 

3 Tdo 33/2015 jsou pak pod toto jednání zahrnuty nejrůznější způsoby slídění, obtěžování, 

dotírání, doprovázení, pozorování atd. Avšak za podmínky, že jsou způsobilé vzbudit již 

zmíněnou důvodnou obavu, kdy „je irelevantní, zda je u poškozeného důvodná obava skutečně 

vyvolána, či zda zůstane u pouhé odůvodněné možnosti ji vyvolat“.465 V jiném případě řešeném 

Nejvyšší soudem pod sp.zn. Tdo 1378/2011 byly patrné výše uvedené způsoby jednání 

spočívající ve vyhledání osobní blízkosti pronásledované osoby a jejím sledování. Lze se tak mj. 

dočíst, že pronásledovatel se pohyboval v okolí bydliště pronásledované osoby, kde byl skryt za 

porostem a sledoval pohyb pronásledované osoby v domě a její pohyb po okolí. Pronásledovaná 

osoba v důsledku stalkingu změnila bydliště, to však pronásledovateli nebránilo v tom, aby 

navštívil zaměstnání pronásledované osoby. Zde se pokoušel pod smyšlenou historkou, že je 

obchodním partnerem pronásledované osoby, zjistit telefonický kontakt na pronásledovanou 

osobu a adresu jejího nového bydliště.466 

 

11.3.3. Jednání uvedené v ustanovení § 354 odst. 1 písm. c) TrZ 

Jednání pronásledovatele vymezená v ustanovení § 354 odst. 1 písm. c) TrZ spočívá 

v kontaktování pronásledované osoby nejen písemně ve formě např. dopisů, různých vzkazů, ale 

                                                 
463IMRÍŠKOVÁ, R., PODANÁ Z. Prevalence a charakteristiky stalkingu v České republice: výsledky 

viktimologického výzkumu. Trestněprávní revue. 2014, roč. 13, č. 4, s. 96 a násl. 
464 ŠÁMAL, P. a kol. Trestní zákoník II : Komentář § 140-421. 2. vyd. Praha : C. H. Beck, 2012. s. 3297 
465 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 11.3. 2015, sp.zn. 3 Tdo 33/2015 
466 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 9. 11. 2011, sp. zn. 3 Tdo 1378/2011 – 21 
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i prostřednictvím elektronické komunikace. Zahrnutí prostředků elektronické komunikace do 

tohoto ustanovení je možno vnímat jako reakci zákonodárce na relativně nový a překotně se 

rozvíjející fenomén cyberstalkingu. Nutno však podotknout, že dle Sýkory je samotný 

cyberstalking užším pojmem než pronásledování prostřednictvím prostředků elektronických 

komunikací, a je tak specifickým druhem tohoto elektronického pronásledování.467 Dle Šámala 

pod cyberstalking spadá jednání, které spočívá např. v zasílání nevyžádaných e-mailů, rozesílání 

negativních zpráv prostřednictvím chatu, blogu, zasílání spamů a záměrné útoky na data 

v počítači oběti v podobě zavirování počítače pronásledované osoby, resp. neoprávněného 

získávání osobních dat.468 

Již v roce 2014 patřilo např. zasílání nevyžádaných e-mailů mezi nejčastější projevy 

stalkingu a lze předpokládat, že s rozvojem moderních komunikačních prostředků budou tyto 

formy jednání ze strany pronásledovatelů hojně využívány. V kriminologické části 

rigoróznípráce již byl věnován cyberstalkingu patřičný prostor. Z trestněprávního hlediska 

zmíním, že existují názory, že tato forma jednání by se měla trestat přísněji, neboť podle Sýkory 

představuje cyberstalking jednání důmyslnější a nebezpečnější než jiné formy stalkingového 

jednání, což zvyšuje jeho společenskou škodlivost.469 Je tomu tak z několika důvodů. 

Cyberstalking přináší pronásledovateli značnou anonymitu, neboť si může vytvořit zcela novou 

identitu, popřípadě i více identit. Pronásledovaná osoba většinou není schopna zjistit identitu 

pronásledovatele, resp. zda se jedná o jednu nebo více osob, a dochází u ní ke zvýšení 

důvodných obav o svoji bezpečnost a zdraví. Kvalifikovaná skutková podstata v ustanovení § 

354 odst. 2 písm.c) TrZ. přitom umožňuje přísnější trestní postih, pokud je nebezpečné 

pronásledování spácháno nejméně dvěma osobami. Je proto na škodu, že nelze v případě, kdy 

pronásledovatel využívá prostředky elektronických komunikací a může tak v poškozeném 

vyvolat pocit, že jednání se dopouští více osob, aplikovat ustanovení kvalifikované skutkové 

podstaty ve smyslu § 354 odst. 2 písm.c) TrZ. Dopad na pronásledovanou osobu je tak podobný, 

jako by se jednání dopouštělo skutečně několik osob.470 Obrana vůči tomuto jednání ze strany 

pronásledované osoby však není jednoduchá. V úvahu připadá pouze změna telefonního čísla či 

založení nové e-mailové schránky.  

V rámci rozhodovací praxe byl řešen případ cyberstalkingu mj. v usnesení Nejvyššího 

soudu pod sp.zn. 4 Tdo 379/2012. Pronásledovatel během téměř půlročního období „opakovaně 

a nepravidelně nejméně v padesáti případech obtěžoval a pronásledoval poškozenou Š. S. tím, že 

                                                 
467 SÝKORA, M. Trestní postih cyberstalkingu. Acta Universitatis Carolinae – Iuridica. 2012, č. 4, s. 99 
468 ŠÁMAL, P. a kol. Trestní zákoník II : Komentář § 140-421. 2. vyd. Praha : C. H. Beck, 2012. s. 3297. 
469 SÝKORA, M. Trestní postih cyberstalkingu. Acta Universitatis Carolinae – Iuridica. 2012, č. 4, s. 102. 
470 Tamtéž, s. 103. 
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ji z různých míst prostřednictvím mobilního telefonu s různými SIM kartami či prostřednictvím‘ 

e-mailu kontaktoval v místě jejího bydliště a v jejím zaměstnání, a to zejména vyvoláním zvonění 

telefonu poškozené Š. S., zasíláním krátkých textových zpráv a e-mailů s vulgární a urážlivou 

erotickou tematikou obsahující mimo jiné výhrůžky znásilnění poškozené Š. S. a fyzického 

napadení v případě opuštění jejího bydliště, dále na základě osobních údajů poškozené Š. S. 

založil na síti internet nejméně dvě seznamovací stránky, na základě kterých poškozenou 

kontaktovali zájemci o seznámení s její osobou“.471 Další obdobné případy řešené Nejvyšším 

soudem lze nalézt např. pod sp. zn. 4 Tdo 1263/2012-15 či sp.zn. 7 Tdo 949/2012-23. Jak je 

vidět na výše uvedeném případu, pronásledovatel využíval ke svému jednání nejen vytvoření 

falešných profilů na internetových seznamkách, ale měnil i své SIM karty a na základě různých 

telefonních čísel pak kontaktoval pronásledovanou osobu, a tím ztěžoval určení své identity. 

Vyvolávání zvonění pronásledované osoby lze pak považovat za formu telefonního teroru. 

Šámal uvádí, že telefonní teror a cyberstalking jsou, jako v tomto případě, používány souběžně, 

„což jejich devastující dopad na psychiku oběti přirozeně zvyšuje“.472 

O pojmu stalking by proxy, kdy pronásledovatel nejedná sám, ale využívá třetích osob 

jako jakýchsi prostředníků, bylo již rovněž zmíněno v rámci kriminologické části rigorózní 

práce. Právě vytrvalý kontakt „jinak“ s pronásledovanou osobou v rámci ustanovení 

 § 354 odst. 1 písm.c) míří na případy stalkingu by proxy, kdy i podle komentáře se jedná 

o kontaktování zprostředkované třetí osobou, která se bude pronásledované osobě snažit 

předávat různé vzkazy, informace, dárky atd.473 

 

11.3.4. Jednání uvedené v ustanovení § 354 odst. 1 písm. d) TrZ 

Dle mého názoru je možno toto ustanovení, které spočívá v omezování pronásledované 

osoby v jejím obvyklém způsobu života pojímat jako určitou zbytkovou klauzuli. Pod toto 

jednání lze totiž ve smyslu usnesení Nejvyššího soudu sp.zn. 4 Tdo1378/2011 podřadit veškeré 

zásahy a omezení v rámci dosavadního života pronásledované osoby,ať již ve sféře rodinné, 

osobní či profesní. Válková již v roce 2009 upozorňuje, že klíčovým je subjektivní hledisko 

újmy u pronásledované osoby, což dál rozvádí na příkladu, že herec nebo jiná veřejně známá 

osoba by měla být více imunní vůči různým formám obtěžování a zásahům do své soukromé 

sféry ze strany svých fanoušků než např. venkovský učitel.474 Tato tendence je patrná 

                                                 
471 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 11.4.2012, sp.zn. 4 Tdo 379/2012 
472 ŠÁMAL, P. a kol. Trestní zákoník II : Komentář § 140-421. 2. vyd. Praha : C. H. Beck, 2012. s. 3297.  
473 Tamtéž. 
474VÁLKOVÁ, H. Česká podoba stalkingu podle § 354 TrZ v širších než jen trestněprávních souvislostech. 

Trestněprávní revue. 2009, roč. 8, č. 9, s. 261. 

aspi://module='JUD'&link='JUD225915CZ%2523'&ucin-k-dni='30.12.9999'/
aspi://module='JUD'&link='JUD222083CZ%2523'&ucin-k-dni='30.12.9999'/
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i z rozhodovací praxe Evropského soudu pro lidská práva, kdy např. v rozhodnutí Lingens 

vs. Rakousko při posuzování případů týkajících se urážek ze strany tisku uvedl, že „jeden 

standard platí pro osoby, jež se politického života přímo neúčastní, druhý, podstatně nižší, pak 

platí pro politiky a další veřejně činné osoby“.475 S výše uvedeným názorem Válkové se pak 

v usnesení sp.zn 8 Tdo 1082/2011 ztotožnil i Nejvyšší soud. 

 

11.3.5. Jednání uvedené v ustanovení § 354 odst. 1 písm. e) TrZ 

Jedná se o poslední z taxativně vymezených jednání pronásledovatele, kdy 

pronásledovatel zneužije osobních údajů pronásledované osoby za účelem, aby získal její osobní 

nebo jiný kontakt. Pojem „osobní údaj“ vymezuje zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 

údajů, kdy v ustanovení § 4 písm. a) tohoto zákona se osobním údajem rozumí jakákoliv 

informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů je pak vymezen 

v ustanovení § 4 písm.d) zák. č. 101/2000 Sb., kdy se jedná o fyzickou osobu, k níž se osobní 

údaje vztahují. Podobné jednání není ze strany pronásledovatele nikterak výjimečné, pokud 

vezmeme v potaz, že v rámci viktimologického výzkumu v České republice odpovědělo 79% 

respondentů, že pronásledovatel si o nich s jistotou získával informace. Bohužel není dále 

rozvedeno, jakým způsobem tak pronásledovatel činil a zda naplnil skutkovou podstatu ve 

smyslu ustanovení § 354 odst. 1 písm. e) TrZ. Výše již byl popsán stalking by proxy. Je možno 

si v této souvislosti představit, že pronásledovatel uvede osobní údaje pronásledované osoby, na 

jejímž základě bude objednávat na její jméno doručení určitého zboží či služeb ze strany třetích 

osob. Tento příklad zmiňuje výslovně mj. ve své publikaci i Mullen a Pathé, přičemž tento a jiné 

podobné příklady mají společné to, že fantazie pronásledovatele je značně bohatá.476 Lze proto 

kvitovat záměr zákonodárce, že v tomto ustanovení nevypočítává všechny v úvahu přicházející 

formy kontaktu s pronásledovanou osobou. Podle Šámala není přitom ani rozhodující, zda ke 

kontaktu skutečně dojde a o jaký druh kontaktu pachatel usiluje.477 

  

                                                 
475Lingens v. Rakousko, rozhodnutí ESLP 8. 7. 1986, č.j. 9815/82 dostupné na 

http://j.nezhyba.sweb.cz/ochrana_svobody_projevu.pdf Lingens v. Rakousko, ESLP 8. 7. 1986, č.j. 9815/82 

dostupné na http://j.nezhyba.sweb.cz/ochrana_svobody_projevu.pdf 
476 MULLEN, P.E., PATHÉ, M., PURCELL, R. Stalkers and Their Victims. 2nd ed. New York: Cambridge 

University Press, 2009, s. 157. 
477 ŠÁMAL, P. a kol. Trestní zákoník II : Komentář § 140-421. 2. vyd. Praha : C. H. Beck, 2012. s. 3298. 
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12. Pachatel trestného činu nebezpečného pronásledování 

 

O subjektech neboli pachatelích stalkingu již bylo pojednáno obecně v kriminologické 

části rigorózní práce, kde jsem popsal mj. jejich osobnost, sociodemografické aspekty a jejich 

typologii. Trestní právo však pojímá pachatele trestného činu odlišně než kriminologie. Legální 

definice pachatele je uvedena v ustanovení § 22 odst.1 TrZ, podle které „je pachatelem trestného 

činu ten, kdo svým jednáním naplnil znaky skutkové podstaty trestného činu nebo jeho pokusu či 

přípravy, je-li trestná,“ která je však podle Jelínka problematická. Jmenovaný autor pojímá 

pachatele trestného činu buď v obecném smyslu slova, nebo v užším smyslu slova. V obecném 

smyslu slova je pachatelem trestného činu fyzická nebo právnická osoba, která spáchala trestný 

čin. V užším smyslu slova pak trestně odpovědná osoba, a to ať již fyzická osoba nebo 

právnická, která bezprostředně spáchala trestný čin.478 

Z hlediska nebezpečného pronásledování si však lze těžko představit situaci, že by 

pachatelem mohla být i osoba právnická, i když některé případy stalkingu by proxy by tomuto 

pojetí mohly dle mého názoru nasvědčovat. Do účinnosti zák. č. 183/2016 Sb. obsahovalo 

ustanovení § 7 zák.č. 418/2011 Sb. pozitivní výčet 88 trestných činů, kterých se mohla 

dopustit právnická osoba. Trestný čin nebezpečného pronásledování mezi nimi však chyběl, 

ačkoliv některé trestné činy v rámci hlavy X dílu pátého do toho výčtu trestných činů byly 

zahrnuty. Přestože bylo uvedeno, že představa právnické osoby jako pachatele trestného činu 

nebezpečného pronásledování může být těžce představitelná, vyskytly se názory, že „u trestných 

činů proti pořádku ve věcech veřejných by i přes jinak správný restriktivní přístup měly být do 

výčtu zřejmě zařazeny trestné činy pohrdání soudem dle § 336 TrZ a nebezpečné pronásledování 

dle § 354 TrZ“.479 S účinností od 1.12.2016 dochází ke koncepční změně zák.č. 418/2011 Sb. 

v tom smyslu, že právnická osoba odpovídá zásadně za veškeré trestné činy s výjimkou těch, 

u kterých to zákon výslovně vylučuje, což je případ i trestného činu nebezpečného 

pronásledování. Skutková podstata trestného činu nebezpečného vyhrožování ve smyslu 

§ 353 TrZ., která je skutkové podstatě nebezpečného pronásledování v některých ohledech 

podobná, však vyloučena není. Dle důvodové zprávy k zák.č. 183/2016 Sb. je „cílem této novely 

rozšířit katalog trestných činů obsažený v zákoně o trestní odpovědnosti právnických osob 

                                                 
478 JELÍNEK, J. a kol. Trestní právo hmotné: Obecná část, zvláštní část. 5. aktualizované a doplněné vydání. Praha: 

Leges, 2016, s.200. 
479 ŠÁMAL, P. a kol.:Trestní odpovědnost právnických osob: komentář. 1. vydání. Praha: C.H. Beck, 2012, s. 153-4.   
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a řízení proti nim tak, aby bylo možné trestněprávně postihnout i ta jednání právnických osob, 

u kterých je to z povahy věci žádoucí a dosud to nebylo možné“.480 

 

12.1. Otázka příčetnosti pachatele 

Vzhledem ke znění ustanovení § 7 zák.č. 418/2011 Sb. pachatelem trestného činu 

nebezpečného pronásledování v současné době může být pouze fyzická osoba, která je v době 

činu příčetná a dovršila patnáctý rok věku. V případě mladistvého musí být tato osoba také 

rozumově a mravně vyspělá, kdy trestní odpovědnost mladistvého je vedle příčetnosti a věku 

podmíněna také právě jeho rozumovou a mravní vyspělostí.481 V kapitole věnované typologii 

pachatelů bylo již uvedeno, že někteří badatelé rozdělují ve své typologii pachatele stalkingu 

podle přítomnosti duševní poruchy na pachatele psychotické a nepsychotické. Pro psychotické 

pachatele stalkingu je typické závažné narušení kontaktu pacienta s realitou, kdy obvyklé jsou 

poruchy vnímání a poruchy myšlení. V těchto případech je na místě se zabývat otázkou 

příčetnosti pachatele, která je pojímána jako způsobilost být pachatelem trestného činu 

v závislosti na jeho duševních schopnostech. Ustanovení § 26 TrZ uvádí, že ten „kdo pro 

duševní poruchu v době spáchání činu nemohl rozpoznat jeho protiprávnost nebo ovládat své 

jednání, není za tento čin trestně odpovědný“. Zejména u pachatelů stalkingu vykazujících 

známky schizofrenie, která je pojímána jako duševní porucha ve smyslu ustanovení § 123 TrZ, je 

nutno v konkrétním případě zkoumat, zda v důsledku schizofrenie nevymizela v době činu 

u pachatele schopnost rozpoznat protiprávnost stalkingu, nebo zda měl pachatel schopnost své 

jednání ovládnout. Jak vyplývá z například z rozhodnutí R 14/1979 zjištění, že „obviněný je pro 

duševní chorobu trestně nezodpovědný (§ 26 TrZ), nestačí založit na tvrzení lékaře, ale musí být 

vždy založené na znaleckém posudku znalce psychiatra“. Podle dalšího rozhodnutí R 17/1979 je 

pak aspekt nepříčetnosti „otázkou právní, její posouzení náleží orgánům činným v trestním řízení 

na základě skutečností vyplývajících z provedených důkazů. Povaha této otázky vyžaduje, aby její 

posouzení bylo založeno na odborných znalostech z oboru psychiatrie.“ Co se týče trestného 

činu nebezpečného pronásledování lze konstatovat, že např. v rámci rozhodovací praxe 

Okresního soudu v Přerově byla osobnost pachatele předmětem znaleckého zkoumání pouze ve 

                                                 
480ŠÁMAL, P. K trestní odpovědnosti právnických osob po novele provedené zákonem č. 183/2016 Sb. 

Trestněprávní revue, roč. 2016, č. 11-12, s.247 
481JELÍNEK, J. a kol. Trestní právo hmotné: Obecná část, zvláštní část. 5. aktualizované a doplněné vydání. Praha: 

Leges, 2016, s.202 

https://www-beck-online-cz.ezproxy.is.cuni.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqga4v6nbqfzygmmrw
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20 % případů, což bylo dle Horákové dáno zejména tím, že případy byly rozhodovány v rámci 

zkráceného řízení.482 

12.2. Obecné a zvláštní trestné činy 

Trestné činy lze podle okruhu subjektů rozlišovat na obecné a zvláštní. Obecné trestné 

činy jsou takové, které může spáchat každý, kdo v době činu dovršil věk 15 let a je příčetný, 

případně i rozumově a mravně vyspělý, jde-li o mladistvého pachatele. Právě trestný čin 

nebezpečného pronásledování je takovým obecným trestným činem, což je ve skutkové podstatě 

trestného činu nebezpečného pronásledování vyjádřeno slovem „kdo“. Zvláštní trestné činy jsou 

pak charakteristické tím, že od pachatele vyžadují určité zvláštní vlastnosti či jeho zvláštní 

postavení, kdy se hovoří o tzv. konkrétním, respektive speciálním subjektu.483 V případě 

trestného činu nebezpečného se však s ohledem na výše uvedené takové zvláštní vlastnosti či 

zvláštní postavení od pachatele nevyžaduje. 

Nelze ani vyloučit situaci, kdy trestný čin nebezpečného pronásledování bude spáchán ve 

formě spolupachatelství. Podle ustanovení § 23 TrZ se tak děje v případě, že je trestný čin 

spáchán úmyslným společným jednáním dvou nebo více osob. V tom případě odpovídá každý 

z nich, jako by trestný čin spáchal sám. Konkrétně Nejvyšší soud v usnesení 

sp. zn. 8 Tdo 308/2013 řešil případ, kdy „oba obvinění společně a opakovaně vyhrožovali 

usmrcením a pronásledovali rodinu P. tím způsobem, že to u nich vzbudilo strach o život 

a zdraví jich samotných či osob blízkých“.484 

  

                                                 
482 HORÁKOVÁ, M. Stalking – první zkušenosti. Trestněprávní revue, 2012, č. 10. s. 223. 
483 JELÍNEK, J. a kol. Trestní právo hmotné: Obecná část, zvláštní část. 5. aktualizované a doplněné vydání. Praha: 

Leges, 2016, s. 219-220. 
484 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 17.04.2013, sp. zn. 8 Tdo 308/2013. 
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13. Subjektivní stránka trestného činu nebezpečného pronásledování 

 

Pokud jde o subjektivní stránku trestného činu, která je pojímána jako soubor znaků 

charakterizující psychiku pachatele ve vztahu k trestnému činu, kde obligatorním znakem je 

zavinění,485 je shoda na tom, že k jejímu naplnění je třeba forma zavinění ve formě úmyslu. 

K zavinění ve formě nedbalosti u trestného činu nebezpečného pronásledování se vyjádřil 

Nejvyšší soud např. v usnesení sp. zn. 3 Tdo 33/2015. Ve smyslu tohoto usnesení je z povahy 

věci vyloučeno, aby pronásledovatel např. posílal SMS z nedbalosti či se snažil o fyzický 

kontakt z nedbalosti.  

Pokud jde o formu zavinění, učebnice Šámala a kol. a ani Jelínka a kol. však 

nekonkretizují, o jakou formu úmyslu se u trestného činu nebezpečného pronásledování má 

jednat. Trestní zákoník rozlišuje v ustanovení § 15 odst.1 písm. a) TrZ úmysl přímý, „jestliže 

pachatel chtěl způsobem uvedeným v trestním zákoně porušit nebo ohrozit zájem chráněný 

takovým zákonem“,a v ustanovení § 15 odst.1 písm. b) TrZ úmysl nepřímý, kdy „pachatel věděl, 

že svým jednáním může takové porušení nebo ohrožení způsobit, a pro případ, že je způsobí, byl 

s tím srozuměn“. Jak plyne např. z praxe Nejvyššího soudu, který v usnesení 

 sp. zn. 8 Tdo 1503/2011 uvádí, že většině případů stalkingu se bude jednat o zavinění ve formě 

úmyslu přímého, kdy jen zcela výjimečně si lze u stalkingu představit nepřímý úmysl. Šámal 

uvádí jako příklad nepřímého úmyslu případ, kdy hlavním a dlouhodobým cílem 

pronásledovatele je únos dítěte, které je v péči pronásledované osoby, a na základě toho tuto 

pronásledovanou osobu sleduje a ztrpčuje mu dlouhodobě život.486 

Dle mého názoru možné zavinění ve formě nepřímého úmyslu lze najít například 

u pachatele, který ve smyslu Mullenovy typologie spadá do kategorie „hledač intimity“. Takový 

pachatel totiž žije v sociální izolaci a zoufale hledá vztah a lásku. Přestože jeho city nejsou ze 

strany pronásledované osoby opětovány, hledač intimity žije v naději, že je ze strany objektu 

touhy milován. Taková situace může například nastat, když pronásledovaná osoba na zamilované 

zprávy nikterak neodpovídá a nedává dost jasně najevo svůj nesouhlas. Způsobení následku 

relevantního pro trestní právo tak není sice přímým cílem pronásledovatelova jednání, ani jeho 

nevyhnutelným prostředkem, neboť pronásledovatel sleduje svým záměrem cíl jiný. V tomto 

případě půjde o navázání vztahu s „objektem své lásky“. Tento cíl sice může být sám o sobě 

z hlediska trestního práva cílem nezávadným, avšak pronásledovatel je srozuměn s tím, že 

realizace tohoto cíle (snaha o neodbytné navázání vztahu) předpokládá způsobení následku 

                                                 
485 JELÍNEK, J. a kol. Trestní právo hmotné: Obecná část, zvláštní část. 5. aktualizované a doplněné vydání. Praha: 

Leges, 2016, s. 219-220. 
486 ŠÁMAL, P. a kol. Trestní zákoník II : Komentář § 140-421. 2. vyd. Praha : C. H. Beck, 2012. s. 3299. 
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významného pro trestní právo. Tento následek je tak nechtěným a pouze vedlejším následkem 

jednání pachatele, s kterým je však srozuměn.487 Za rozumění lze pak dle teorie považovat 

„smíření pachatele s tím, že způsobem uvedeným v trestním zákoně může porušit nebo ohrozit 

zájem chráněný takovým zákonem“.488 

Závěrem nutno podotknout, že podle judikatury platí, že „závěr o zavinění musí být 

podložený skutkovým zjištěním soudu na podkladě dokazování právě tak, jako závěr 

o objektivních znacích trestného činu“.489 Obecně přitom platí pravidlo, že zavinění se musí 

vztahovat na všechny skutečnosti, jež jsou znakem skutkové podstaty trestného činu, přičemž 

pokud jde o skutkovou podstatu trestného činu nebezpečného pronásledování, musí úmysl 

pachatele zahrnovat i vůli vzbudit u pronásledované osoby důvodnou obavu o své zdraví nebo 

život.490 

  

                                                 
487 ŠÁMAL, P. a kol . Trestní zákoník I : Komentář § 1-139. 2. vyd. Praha : C. H. Beck, 2012. s.220 
488 ŠÁMAL, P. a kol. Trestní právo hmotné: komentář. 7., přeprac. vyd. Praha: Wolter Kluwer, 2014, s.189. 
489 R 7/1954 
490 JELÍNEK, J. a kol. Trestní právo hmotné: Obecná část, zvláštní část. 5. aktualizované a doplněné vydání. Praha: 

Leges, 2016, s.867. 
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14. Kvalifikovaná skutková podstata trestného činu nebezpečného 

pronásledování 

 

Kvalifikovaná skutková podstata, která je obsažena obvykle ve vyšších odstavcích, 

vzniká podle teorie tak, že k základní skutkové podstatě trestného činu přistoupí určité 

kvalifikační okolnosti, zvyšující typovou škodlivost těchto činů, což má za následek použití 

vyšší trestní sazby. Trestní zákoník hovoří o těchto kvalifikačních okolnostech v ustanovení 

§ 17 TrZ jako o okolnostech podmiňujících použití vyšší trestní sazby.491 Kvalifikovaná 

skutková podstata u trestného činu nebezpečného pronásledování je obsažena v ustanovení 

 § 354 odst. 2 pod písm. a), b) a c) TrZ. Kvalifikovaná skutková podstata je naplněna, pokud se 

pachatel dopustí některého jednání, které je taxativně uvedeno v prvním odstavci tohoto 

ustanovení, vůči dítěti nebo těhotné ženě, se zbraní nebo nejméně se dvěma osobami. 

Pronásledovatel musí však stále naplňovat znak dlouhodobosti pronásledování a vzbudit 

takovým jednáním důvodnou obavu u pronásledované osoby o její život nebo zdraví nebo 

o život a zdraví osob jí blízkých. 

Pojem dítě je vymezen ve výkladovém ustanovení trestního zákoníku v ustanovení 

 § 126 TrZ, kdy se jím rozumí osoba mladší 18 let, pokud trestní zákon nestanoví jinak. Zároveň 

je však nutno přihlédnout k interpretačnímu ustanovení v § 139 TrZ. Ve smyslu tohoto 

ustanovení je osoba dítětem jen do dne, který předchází osmnáctým narozeninám, jelikož v den, 

kdy slaví své osmnácté narozeniny, již tato osoba není dítětem. 

Pojem těhotná žena ve výkladovém ustanovení trestního zákoníku vymezen není. Setkává 

se s nimi však u trestných činů proti těhotenství ženy nebo v rámci ustanovení § 140 odst. 3 

písm.b) TrZ. Šámal jako těhotnou vymezuje ženu „v období od nidace do začátku porodu, neboť 

těhotenství je stav počínající uhnízděním oplodněného vajíčka v děložní sliznici (nidace) v těle 

matky až do počátku porodu“.492 Skutečnost, že ani těhotné ženy nejsou mezi pronásledovanými 

osobami výjimkou, dokládá loňský případ z Velké Británie. Královský soud v Manchesteru 

projednával případ, kdy 85letý důchodce byl posedlý o mnoho mladší ženou natolik, že násilím 

vstoupil do obydlí této pronásledované ženy, ačkoliv věděl, že tato žena je těhotná.493 Rovněž v 

usnesení Nejvyššího soudu sp.zn. 3 Tdo 1169/2013 se objevuje v roli poškozené těhotná žena. 

Nejvyšší soud v rámci dovolání přezkoumával usnesení Krajského  soudu v Praze sp. zn. 9 To 

213/2013, kterým byl pronásledovatel uznán 

                                                 
491 ŠÁMAL, P. a kol. Trestní právo hmotné: komentář. 7., přeprac. vyd. Praha: Wolter Kluwer, 2014, s.100. 
492 ŠAMAL, P. a kol. Trestní zákoník II : Komentář § 140-421. 2. vyd. Praha : C. H. Beck, 2012. s. 1469. 
493Metro: Pregnant woman hounded by 85-year-old stalker who broke into her home [online]. 2017 [cit. 2018-05 

03]. Dostupné z: http://metro.co.uk/2017/06/24/pregnant-woman-hounded-by-85-year-old-stalker-who-broke-into 

her-home-6731089 

http://metro.co.uk/2017/06/24/pregnant-woman-hounded-by-85-year-old-stalker-who-broke-into
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 vinným ze spáchání přečinu nebezpečného pronásledování podle  

§ 354 odst. 1 písm. b), c), d) TrZ, kdy naplnil rovněž i kvalifikovanou skutkovou podle  

§ 354 odst. 2 písm. a) TrZ. Jakmile totiž „obviněný zjistil, že je poškozená těhotná, nejméně 

v červenci 2011 ji obtěžoval v souvislosti s jejím těhotenstvím, zjišťoval informace k jejímu 

těhotenství a soukromí na pracovišti i v okolí poškozené“.494 

Důvod, proč poskytuje zákonodárce dítěti či těhotné ženě zvýšenou ochranu, je nasnadě. 

Jak uvádí výše uvedené usnesení Nejvyššího soudu i Šámal, je u těchto osob objektivní stránka 

trestného činu nebezpečného naplněna pachatelem výrazně snadněji.495 Stalking u těhotné ženy 

totiž logicky vyvolá obavy o její život a plod, což zvyšuje společenskou škodlivost jednání 

pronásledovatele. Z hlediska zavinění se pak uplatňuje zásada vyjádřená v ustanovení  

§ 17 odst. 2 písm.b) TrZ, kdy u okolností zvláště přitěžujících pachateli postačí zavinění ve 

formě nevědomé nedbalosti. Pronásledovatel totiž nemusí nutně vědět, že je žena těhotná, ale 

postačí, že to vzhledem k okolnostem a k svým osobním poměrům vědět měl a mohl. 

Trestný čin nebezpečného pronásledování je spáchán se zbraní ve smyslu 

 § 354 odst.2. písm. b)TrZ nejen tehdy, pokud je zbraň použita k přímému fyzickému násilí, 

nýbrž i tehdy pokud je zbraň použita k zastrašování pohrůžkou, že bude použita k přímému 

fyzickému násilí, pokud nebude pohrůžka splněna.496 V kriminologické části rigorózní práce 

byly zmíněny výzkumy Meloye, které poukázaly na skutečnost, že použití zbraně 

u pronásledovatelů není ojedinělým jevem. V rámci jeho zkoumaného vzorku pronásledovatelů 

byla zbraň použita u 15 % z nich. Samotný pojem „zbraň“ je pak v trestním zákoníku vymezen 

v ustanovení § 118 TrZ. Za zbraň je tak nutno považovat „cokoli, čím je možno učinit útok proti 

tělu důraznějším, pokud pachatel nebo s jeho vědomím některý ze spolupachatelů užije zbraně 

k útoku, k překonání nebo zamezení odporu anebo jestliže ji k tomu účelu má u sebe“. Právě 

spáchání trestnému činu se zbraní a vymezení pojmu zbraně se věnuje bohatá judikatura soudů. 

Lze si jistě představit i případy, kdy pronásledovatel používá makety zbraně, např. dětské 

hračky, které vypadají podobně jako střelné zbraně. Podle Nejvyššího soudu je však za zbraň 

nutno považovat i „předmět, který pachatel použije v úmyslu vyvolat v poškozeném obavu 

z hrozícího fyzického násilí, je-li užit za takových okolností, kdy se poškozený může důvodně 

                                                 
494 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 6. 11. 2013, sp. zn. 3 Tdo 1169/2013 
495 ŠAMAL, P. a kol. Trestní zákoník II : Komentář § 140-421. 2. vyd. Praha : C. H. Beck, 2012. s. 3300. 
496 VANTUCH, P. K postihu stalkingu (nebezpečného pronásledování) podle § 354 trestního zákoníku. Trestní 

právo, 2011, ročník 15., č. 2, s. 10. 
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domnívat, že hrozba zbraní je reálná a že se násilí uskuteční, jestliže se poškozený nepodřídí vůli 

pachatele“.497 

Rovněž poslední případ okolnosti podmiňující použití trestní sazby, kdy trestný čin 

nebezpečného pronásledování je spáchán nejméně se dvěma osobami, je nutno považovat za 

společensky škodlivější. Byl již zmíněn případ, kdy trestný čin nebezpečného pronásledování byl 

spáchán ve spolupachatelství. Formulace „nejméně se dvěma osobami“ však svědčí o výkladu, 

že se může jednat i o některou z forem účastenství trestního zákoníku (s výjimkou návodu) ve 

smyslu § 24 odst. 1 písm. a) a c) TrZ. To vše ale za podmínky, že se musí jednat o nejméně dvě 

další osoby, které se na jednání aktivně podílejí, ale nemusí být jednání současně přítomny. Není 

ani vyžadováno, aby se jednalo o trestně odpovědné osoby.498 

  

                                                 
497TR NS 4/2004-T 684, In:  ŠÁMAL, P. a kol . Trestní zákoník I : Komentář § 1-139. 2. vyd. Praha : C. H. Beck, 

2012. s.1304. 
498 VANTUCH, P. K postihu stalkingu (nebezpečného pronásledování) podle § 354 trestního zákoníku. Trestní 

právo, 2011, ročník 15., č. 2, s. 10. 
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15. Trestání nebezpečného pronásledování 

 

V obecném pojetí lze za trest chápat zákonem stanovený právní následek za určité 

protiprávní jednání, resp. jinými slovy se dle Jelínka jedná o „prostředek státního donucení, 

který stát používá k ochraně zájmů chráněných trestním zákonem, k ochraně společnosti před 

trestnými činy a jejich pachateli“.499 Článek 39 Listiny základních práv a svobody pak naplňuje 

zásadu trestního práva nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege, kdy jen zákon může 

stanovit, jaké jednání je trestným činem a jaký trest lze za jeho spáchání uložit. Trestní zákoník 

tak činí v ustanovení § 52 odst. 1, 2 TrZ obsahujícím katalog trestů, které lze uložit na základě 

trestního zákoníku. Konkrétně ustanovení § 354 odst. 1 TrZ stanoví, že pokud pachatel naplní 

základní skutkovou podstatu trestného činu nebezpečného pronásledování, bude potrestán 

odnětím svobody až na jeden rok nebo zákazem činnosti. Lze kvitovat, že v případě, dojde-li ze 

strany pronásledovatele i k naplnění kvalifikované skutkové podstaty, bude pronásledovatel 

potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři roky. Trestem odnětí svobody je však nutno 

s ohledem na ustanovení § 52 odst. 2 TrZ rozumět vedle nepodmíněného trestu odnětí svobody 

i podmíněné odsouzení k trestu odnětí svobody a podmíněné odsouzení k trestu odnětí svobody 

s dohledem. Zákaz činnosti pak spočívá v souladu s ustanovením § 73 odst.3 TrZ v tom, že 

„odsouzenému po dobu výkonu tohoto trestu zakazuje výkon určitého zaměstnání, povolání nebo 

funkce nebo takové činnosti, ke které je třeba zvláštního povolení, nebo jejíž výkon upravuje jiný 

právní předpis“. Soud však může uložit trest zákazu činnosti jen v případě, dopustil-li se 

pachatel trestného činu v souvislosti s touto činností, a to na jeden rok až deset let, a pokud 

trestní zákon uložení tohoto trestu za spáchaný trestný čin dovoluje, což je i případ trestného 

činu nebezpečného pronásledování. Nejedná se však o jediné tresty, které lze pachatelům 

trestného činu nebezpečného pronásledování uložit. S ohledem na ustanovení § 53 odst.2 TrZ 

připadá v úvahu i situace, že pronásledovatelům bude soudem uložen i trest domácího vězení, 

obecně prospěšných prací, peněžitého trestu, zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné 

společenské akce, vyhoštění a zákazu pobytu. Tyto tresty lze si totiž uložit samostatně, i když 

trestní zákon za některý trestný čin takový trest nestanoví. 

Dále nutno podotknout, že pokud by byl pronásledovatel v konkrétním případě jednal 

např. v důsledku duševní poruchy a naplňoval další znaky nepříčetnosti, připadala by místo 

trestů aplikace ochranných opatření. Ty mohou být dle Jelínka vymezeny právě jako 

                                                 
499 JELÍNEK, J. a kol. Trestní právo hmotné: Obecná část, zvláštní část. 5. aktualizované a doplněné vydání. Praha: 
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trestněprávní následek činu jinak trestného, přičemž s tresty mají některé společné znaky.500 

Druhy ochranných opatření jsou vypočteny v ustanovení § 98 odst. 1 TrZ a jsou jimi ochranné 

léčení, zabezpečovací detence, zabrání věci, zabrání části majetku a ochranná výchova. 

 

15.1. Horní hranice trestní sazby u trestného činu nebezpečného pronásledování 

Lze si klást otázku, zda je výše uvedení horní hranice trestní sazby odnětí svobody až na 

jeden rok u základní skutkové podstaty dostatečně přísná. Stejnou trestní sazbu je možno nalézt 

např. u trestných činů ublížení na zdraví z omluvitelné pohnutky dle§ 146a odst. 1 TrZ, či 

padělání a pozměnění předmětů k označení zboží pro daňové účely a předmětů dokazujících 

splnění poplatkové povinnosti dle § 245 odst.1 TrZ. Vzhledem k tomu, jak rozsáhlé negativní 

dopady může stalking způsobit pronásledované osobě v jejím životě, kdy pronásledované osoby 

hovoří o stalkingu jako o „psychologickém terorismu“ či „emocionálním znásilnění“, nezdá se 

mi horní hranice trestní sazby u základní skutkové podstaty jako příliš dostačující a reflektující 

společenskou škodlivost některých případů. I osoby působící v justici uznávají, že i když 

v konkrétním případě nedojde u stalkingu přímo k fyzickému napadení oběti, je nepochybné, že 

významně snižuje kvalitu života poškozeného. Mimo psychických poruch stalking způsobil např. 

podle statistik Okresního soudu v Přerově více než polovině poškozených závažné potíže 

v zaměstnání a v některých případech byly pronásledované osoby nuceny změnit dosavadní život 

tím, že se odstěhovaly do jiného místa bydliště.501 Výše uvedený názor podporuje i skutečnost 

uvedená v ustanovení§ 55 odst. 2 TrZ. Podle tohoto ustanovení lze za trestné činy, u nichž horní 

hranice trestní sazby odnětí svobody nepřevyšuje pět let, což je případ i trestného činu 

nebezpečného pronásledování, uložit nepodmíněný trest odnětí svobody jen za podmínky, že by 

vzhledem k osobě pachatele uložení jiného trestu zjevně nevedlo k tomu, aby pachatel vedl 

řádný život. V praxi tak není trest odnětí svobody u nebezpečného pronásledování ukládán příliš 

často, což dokládá i praxe u Okresního soudu v Přerově. Horáková k tomu uvádí: „Co se týká 

ukládaných trestů, jednalo se u pozorovaných případů v naprosté většině o tresty podmíněné. 

Nepodmíněný trest odnětí svobody byl uložen pouze jeden, a to právě vzhledem k předchozímu 

odsouzení za násilný trestný čin vůči stejnému poškozenému“.502 Z důvodu, že již Ministerstvo 

spravedlnosti ČR nevydává v rámci svých statistických údajů tzv. přehled o pravomocně 

odsouzených osobách podle paragrafů, nepodařilo se mi zjistit aktuální údaje z roku 2016 a 2017 

týkající se počtu pravomocně odsouzených osob u trestného činu nebezpečného pronásledování, 

                                                 
500 Tamtéž, s. 464. 
501 HORÁKOVÁ, M. Stalking – první zkušenosti. Trestněprávní revue, 2012, č. 10. s .223. 
502 Tamtéž. s.222. 
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resp. počet případů, kolikrát byl v rámci tohoto trestného činu uložen nepodmíněný trest odnětí 

svobody.  

Názory na zvýšení horní hranice trestní sazby odnětí sazby v rámci trestného činu 

nebezpečného pronásledování však nejsou ojedinělé a zastává je i laická a odborná veřejnost. 

Názor, že trestání nebezpečného pronásledování by se mělo zpřísnit, přinesl i výzkum veřejného 

mínění, který provedla v České republice agentura Commservis. Tohoto výzkumu se zúčastnilo 

celkově 1062 respondentů, kteří v 61% procentech uvedli, že jsou pro přísnější postih trestného 

činu nebezpečného pronásledování. Pouze 16% respondentů se vyjádřilo negativně a zbylých 

23 % uvedlo, že jim to je jedno.503 S ohledem na výše uvedené se v roce 2011 se vyskytly 

tendence v Senátu ČR hranici horní trestní sazby u nebezpečného pronásledování zvýšit na dva 

roky, a to v již zmíněném senátním návrhu zákona Marcela Chládka.504 Tento senátní návrh 

zákona však byl v legislativním procesu zamítnut. Otevřeme-li si britské noviny, zjistíme, že ve 

Velké Británii je tendence přesně opačná. V roce 2017 britské ministerstvo spravedlnosti 

oznámilo, že se labouristické straně podařilo ve Sněmovně lordů prosadit celkem razantní 

zpřísnění trestního postihu za stalking. Možný maximální trest odnětí svobody se tak 

zdvojnásobil až na 10 let. Britský ministr spravedlnosti Sam Gyimah k tomuto zvýšení uvedl: 

„Pronásledovatelé trýzní své oběti a můžou učinit jejich každodenní život nesnesitelným. 

Zdvojnásobili jsme proto trestní sazbu, což umožní soudům, aby tento otřesný trestný čin mohl 

být řádně potrestán.“505 Osobně se domnívám, že ke zpřísnění trestní represe u trestného činu 

nebezpečného pronásledování by mělo dojít i v České republice. Jako odpovídající bych 

považoval u základní skutkové podstaty trestného činu nebezpečného pronásledování zvýšení 

horní hranice trestní sazby z jednoho roku na dva roky odnětí svobody a u kvalifikované 

skutkové podstaty by pachatel mohl být potrestán odnětím svobody až na pět let. 

 

15.2. Podmíněný trest odnětí svobody u trestného činu nebezpečného pronásledování 

Výše bylo uvedeno, že v rámci Okresního soudu v Přerově byly v naprosté většině 

případů ukládány pronásledovatelům podmíněné tresty. Dle ustanovení § 81 odst. 1 TrZ může 

„soud podmíněně odložit výkon trestu odnětí svobody nepřevyšujícího tři léta, jestliže vzhledem k 

osobě a poměrům pachatele, zejména s přihlédnutím k jeho dosavadnímu životu a prostředí, ve 

                                                 
503Eurozprávy.cz: "Stalking" - Pronásledují vás? Češi požadují tvrdší tresty [online]. 2011 [cit. 2018-05-03]. 

Dostupné z: http://domaci.eurozpravy.cz/spolecnost/35710-stalking-pronasleduji-vas-cesi-pozaduji-tvrdsi-tresty/ 
504CHLÁDEK, M.: Návrh senátního návrhu zákona senátora Marcela Chládka, kterým se mění zákon č. 40/2009 

Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. [online]. Senát ČR, senátní tisk č. 163, 8. funkční období Senátu 

ČR [cit. 2018-05-03]. Dostupné na <http://senat.cz/xqw/webdav/pssenat/original/61011/5168 
505The Guardian: Maximum sentence for stalking to rise to 10 years [online]. 2017 [cit. 2018-05-03]. Dostupné z: 

https://www.theguardian.com/law/2017/jan/06/maximum-sentence-for-stalking-to-rise-to-10-years 
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kterém žije a pracuje, a k okolnostem případu má důvodně za to, že k působení na pachatele, aby 

vedl řádný život, není třeba jeho výkonu“. Samotné podmíněné odsouzení k trestu odnětí 

svobody však nepovažuji v některých případech stalkingu za dostatečně efektivní, aby odradilo 

pronásledovatele od dalšího protiprávního jednání a řádně ochránilo společnosti. Podíváme-li se 

znovu na aspekty onoho tragického případu stalkingu, který skončil smrtí Michaely Maličké, tak 

nejprve byl pronásledovatel Hanuš odsouzen pouze k trestu obecně prospěšných prací ve výměře 

250 hodin. Jak známo, trest však ani nevykonal a naopak vůči Michaele Maličké stalking 

eskaloval až do té míry, že poškozenou nakonec po cestě z práce ubil. V tomto případě tak zcela 

jasně nebyl naplněn účel trestu, kdy jedním z účelů trestu má být ochrana společnosti před 

pachateli trestný činů, která spočívá v tom, že trestem bude pachateli zabráněno v páchání další 

trestné činnosti a bude veden k řádnému životu. Ani tzv. zábranný účinek trestu nebyl 

naplněn.506 Je nepochybné, že pokud by byl pronásledovatel Hanuš vzhledem k okolnostem 

tohoto konkrétního případu odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody spočívajícím 

v izolaci pachatele od společnosti, případně by mu byl uložen dohled ve smyslu § 26a a § 26b 

zák. 140/1961 Sb., nemusel by tento případ stalkingu skončit takto tragicky. Nutno podotknout, 

že v této době neexistovala ani předběžná opatření ve smyslu § 88c písm.a) TrŘ. spočívající 

v zákazu styku s určitými osobami, která by mohl asehrát také jistou preventivní roli.  

V kapitole 4.4. (Přístupy k léčbě a terapii pronásledovatele z hlediska psychiatrie 

a psychologie) jsem se zabýval i psychologickými a psychiatrické aspekty léčby 

pronásledovatelů. Bylo uvedeno, že zahraniční výzkumy ukazují, že samotné trestněprávní 

prostředky spojené pouze s tresty mohou být v některých případech z hlediska prevence 

nedostatečné. Zahraniční autoři doporučují, že ochrana společnosti před stalkingem by měla 

vycházet i z psychologického a psychiatrického působení na pronásledovatele. Tento aspekt je 

zákonodárcem reflektováni v ustanovení § 82 odst.1 TrZ, kdy podmíněně odsouzenému může 

soud uložit přiměřená omezení a přiměřené povinnosti uvedené v § 48 odst. 4 TrZ směřující 

k tomu, aby vedl řádný život. Ustanovení § 48 odst. 4 TrZ uvádí základní konkretizaci 

a demonstrativní výčet přiměřených omezení a přiměřených povinností, které jsou zaměřeny na 

odstranění základních kriminogenních faktorů. Z hlediska vhodného preventivního působení na 

pronásledovatele lze doporučit, aby v případě, kdy bude pronásledovatel odsouzen 

k podmíněnému trestu odnětí svobody, byla soudem zároveň uložena pronásledovateli 

povinnost podrobit se vhodným programům psychologického poradenství ve smyslu  

§ 48 odst.4 písm. c) TrZ. Jak uvádí Šámal, k samotné realizaci by měla přispívat i úloha 

                                                 
506 JELÍNEK, J. a kol. Trestní právo hmotné: Obecná část, zvláštní část. 5. aktualizované a doplněné vydání. Praha: 

Leges, 2016, s.39. 
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probačního úředníka, která „je zde nezastupitelná nejen proto, aby mohl pachateli podle potřeby 

zprostředkovat plnění uvedených povinností a jejich koordinaci, jestliže jich bylo uloženo více 

vedle sebe, ale aby rovněž rozvíjel pozitivní motivaci pachatele k realizaci stanovených 

programů, jejichž úspěšnost je do značné míry závislá právě na kladném postoji pachatele a na 

jeho vlastním zájmu“.507 Efektivnost podmíněného trestu by tak mohla být u pronásledovatele 

zvýšena tím, že v rámci dohledu uvedeného § 49 a násl. TrZ by probační úředník sledoval 

a kontroloval chování pachatele, čímž by mohla být účinněji zajišťována ochrana společnosti 

a snížení možnosti recidivy u stalkingu. K tomu by mohlo přispět i odborné vedení a pomoc 

pronásledovatele ze strany probačního úředníka, která měla být vedena s cílem zajistit, aby 

v budoucnu vedl pronásledovatel řádný život. 

 

16. K některým institutům trestního práva procesního 

Je uznáváno, že mezi trestním právem hmotným a trestním právem procesním existuje 

vzájemná spojitost, kdy trestní právo lze realizovat pouze způsobem, který stanoví trestní právo 

procesní. Trestní právo procesní je pak systematicky upraveno v trestním řádu. Výše uvedená 

spojitost platí samozřejmě i pro trestný čin nebezpečného pronásledování, neboť 

pronásledovatele lze odsoudit a jeho případný trest vykonávat jen ve formě trestního řízení.508 

Vedle této skutečnosti pak existují určitá ustanovení trestního řádu, která mají ve vztahu 

k trestnému činu nebezpečného pronásledování a stalkingu obecně bližší spojitost. V souvislosti 

se zakomponováním trestného činu nebezpečného pronásledování do nového trestního zákoníku 

bylo totiž nutno tuto skutečnost zohlednit i některá ustanovení trestního řádu. Zmíním se zde 

proto v následujících řádcích o některých ustanoveních trestního řádu, která podle mého názoru 

mají k trestnému činu nebezpečného pronásledování značnou relevanci. Jedná se o ustanovení § 

163 TrŘ obsahující případy, kdy trestní stíhání lze zahájit nebo v něm pokračovat jen se 

souhlasem poškozeného. Dále pak ustanovení § 88 a násl. TrŘ, které se týká odposlechu a 

záznamu telekomunikačního provozu, což s sebou přináší lepší možnost sběru důkazních 

prostředků. Nelze se nezmínit ani o relativně nové ochraně pronásledované osoby na základě 

institutu předběžných opatření upraveném v ustanovení § 88b TrŘ. 

 

16.1. Trestní stíhání se souhlasem poškozeného 

                                                 
507 ŠÁMAL, P. a kol . Trestní zákoník I : Komentář § 1-139. 2. vyd. Praha : C. H. Beck, 2012. s. 664. 
508 JELÍNEK, J. Trestní právo procesní. 3. aktualiz. a dopl. vyd. podle stavu k 1.4.2013 včetně změn vyplývajících ze 

zákona č. 45/2013 Sb. Praha: Leges, 2013. s. 17 a násl. 
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Ustanovení § 163 TrŘ upravuje případy, kdy pro taxativně vyjmenované trestné činy lze 

trestní stíhání zahájit a v již zahájeném trestním stíhání pokračovat pouze se souhlasem 

poškozeného. Jedná se o ustanovení, které je ve své podstatě průlomem do zásady legality ve 

smyslu ustanovení ve smyslu ustanovení § 2 odst.3 TrŘ a oficiality ve smyslu ustanovení  

§ 2 odst.4 TrŘ a řeší kolizi veřejného zájmu na trestním stíhání a zájmu poškozeného, který má 

v některých případech blízký vztah k pachateli. Tato kolize je u určitých trestných činů, mezi 

které patří rovněž i trestný čin nebezpečného pronásledování, „řešena ve prospěch poškozeného, 

jenž může být v důsledku potrestání pachatele nepřímo (fakticky) také postižen“.509 Musí však 

být naplněna podmínka, že pronásledovaná osoba musí být ve vztahu k pronásledovateli osobou, 

která má dle ustanovení § 100 odst. 2 TrŘ jako svědek právo odepřít výpověď. Podle tohoto 

ustanovení tak půjde o „příbuzného v pokolení přímém, sourozence, osvojitele, osvojence, 

manžela, partnera nebo druha anebo jinou osobu v poměru rodinném nebo obdobném, jejichž 

újmu by svědek, resp. poškozený právem pociťoval jako újmu vlastní“. Pokud některá z těchto 

osob svůj souhlas neudělí, má tato skutečnost za následek, že trestní stíhání je dle 

 § 11 odst.1 písm. i) TrŘ nepřípustné. Naopak pokud je souhlas udělen, postupují orgány činné 

v trestním řízení dle zásady oficiality a legality. Trestní řád však předpokládá, že v některých 

případech uvedených v ustanovené § 163a TrŘ nebude souhlasu poškozeného třeba. Ve vztahu 

k trestnému činu nebezpečného pronásledování se bude nejčastěji jednat o případy, kdy 

pronásledovanou osobou bude osoba mladší 15 let a také dále skutečnost uvedená v ustanovení 

§ 163a odst.1 písm. d) TrŘ, o které se zmíním níže.  

Zahrnutí trestného činu nebezpečného pronásledování mezi trestné činy, kde je trestní 

stíhání podmíněno souhlasem poškozeného, se mi nezdá jako příliš správný krok. Je 

nepochybné, že se bude jednat především o případy, kdy vztah pronásledovatele 

a pronásledované osoby bude vyplývat nejčastěji z ex-partner stalkingu. V těchto případech bylo 

prokázáno, že stalking je v mnoha případech jistou formou pokračování domácího násilí. Tento 

fakt potvrzují již zmíněné kriminologické výzkumy, na základě kterých bylo zjištěno, že 

 30–40 % obětí stalkingu se setkalo s domácím násilím, kterého se dopouštěl současný 

pronásledovatel.510 Pronásledovatel je nadán schopností jednat vůči pronásledované osobě 

značně rafinovaně a je schopen uplatňovat manipulativní vzorce chování, kdy lze předpokládat, 

že souhlas u pronásledované osoby nebude dán zcela dobrovolně. Tento fakt klade na orgány 

činné v trestním řízení odpovědnost, aby pečlivě v konkrétním případě zkoumaly, zda je 

                                                 
509 ŠÁMAL, P. a kol.: Trestní řád. Komentář. 7. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 2116. 
510 ČÍRTKOVÁ, L. Moderní psychologie pro právníky: Domácí násilí, stalking, predikce násilí. 1. vyd. Praha: 

Grada, 2008, s. 49. 
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z okolností zřejmé, že souhlas s trestním stíháním nebyl ze strany pronásledované osoby dán, 

nebo byl vzat zpět v tísni vyvolané výhrůžkami, nátlakem, závislostí nebo podřízeností dle 

ustanovení § 163a odst. 1 písm.d) TrŘ. Dle rozhodnutí Nejvyššího soudu pod sp.zn. 5 Tdo 

1119/2003 se tísní rozumí „stav, byť přechodný, vyvolaný výhrůžkami, které vedou k omezení 

volnosti rozhodování, kdy se utiskovaná osoba ocitá v těžkostech a nesnázích, které ovlivňují její 

rozhodování o souhlasu s trestním stíháním“.511 Zákonodárce si patrně výše uvedené skutečnosti 

byl vědom a např. trestný čin týrání osoby ve svěřeném obydlí ve smyslu § 199 TrZ mezi trestné 

činy, kde je trestní stíhání podmíněno souhlasem poškozeného, nezahrnul. Podobný názor 

zastává i Vantuch, podle kterého praxe ukázala, že poškozené ženy mají tendenci odmítat 

souhlas s trestním stíháním manžela či partnera nebo takovýto souhlas brát v průběhu trestního 

stíhání zpět.512 

 

16.2. Odposlech a záznam telekomunikačního provozu 

Nechtěné telefonické kontaktování pronásledované osoby patří mezi nejčastější a typické 

formy jednání ze strany pronásledovatele. Viktimologický výzkum v České republice prokázal, 

že76% respondentů zažilo situaci, kdy „jim pronásledovatel volal, i když sami nechtěli.“513 

S účinností zák.č. 459/2011 Sb., kterým bylo novelizováno ustanovení § 88 odst. 5 TrŘ, je 

možno provádět odposlech a záznam telekomunikačního provozu se souhlasem uživatele 

odposlouchávané stanice i u trestného činu nebezpečného pronásledování, což může ulehčit 

orgánům činným v trestním řízení práci při sběru důkazního materiálu.Souhlas uživatele 

odposlouchávané stanice je nutno vykládat extenzivně a „souhlas může poskytnout např. 

u domácí telefonní stanice (tzv. pevné linky) manželka, jejíž manžel je účastníkem, který uzavřel 

s poskytovatelem telekomunikační služby smlouvu“. Obecně je totiž odposlech a záznam 

telekomunikačního provozu umožněn jen v případech, je-li vedeno trestní řízení pro zločin, na 

který zákon stanoví trest odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby nejméně osm let, což však, 

jak známo, není případ trestného činu nebezpečného pronásledování. Podle ustanovení 

§ 88odst. 5 TrŘ tak k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu prováděného se 

souhlasem uživatele odposlouchávané stanice není třeba příkazu předsedy senátu a v přípravném 

řízení soudce a provedení odposlechu a záznamu může nařídit nebo jej provést i sám příslušný 

                                                 
511Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 22. 10. 2003, sp. zn. 5 Tdo 1119/2003 
512VANTUCH, P. K postihu stalkingu (nebezpečného pronásledování) podle § 354 trestního zákoníku. Trestní 

právo, 2011, roč. 16, č. 2, s. 13. 
513IMRÍŠKOVÁ, R., PODANÁ Z. Prevalence a charakteristiky stalkingu v České republice: výsledky 

viktimologického výzkumu. Trestněprávní revue. 2014, roč. 13, č. 4, s. 97. 

https://www-beck-online-cz.ezproxy.is.cuni.cz/bo/document-view.seam?documentId=njptembqgnptkx3umrxv6mjrge4q
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orgán činný v trestním řízení. Podle Šámala však v praxi však tento odposlech a záznam provádí 

nejčastěji příslušný orgán Policie České republiky.514 

Lze vyzdvihnout i záměr zákonodárce zařadit trestný čin nebezpečného pronásledování 

do ustanovení § 88a odst.1 TrŘ, které umožňuje zjistit u pronásledovatele údaje 

o telekomunikačním provozu, které jsou předmětem telekomunikačního tajemství anebo na něž 

se vztahuje ochrana osobních a zprostředkovacích dat, a to za podmínky, že nelze sledovaného 

účelu dosáhnout jinak, nebo bylo-li by jinak jeho dosažení podstatně ztížené. Předmět 

telekomunikačního tajemství je přitom vymezen v ustanovení § 88 a násl. zákona 

č. 127/2005 Sb. V praxi jsou známy případy tzv. sillent calls, kdy pronásledovatel např. po 

zvednutí telefonu ze strany pronásledované osoby chvíli mlčky vyčkává a pak hovor ukončí 

a zavěsí. Na základě tohoto ustanovení již v přípravném řízení má možnost soudce na návrh 

státního zástupce nařídit policejnímu orgánu nebo státnímu zástupci získat u mobilního telefonu 

pronásledovatele provozní a lokalizační údaje. Těmi se rozumí zejména „údaje vedoucí 

k dohledání a identifikaci zdroje a adresáta komunikace a dále údaje vedoucí ke zjištění data, 

času, způsobu a doby trvání komunikace“.515 Toto ustanovení tak rovněž přináší možnost, jak 

zlepšit sběr důkazů v některých případech stalkingu, které se v minulosti značně obtížně 

dokazovaly. 

 

16.3 Předběžná opatření v trestním řádu a zákoně o zvláštních řízeních soudních 

 

16.3.1. Předběžná opatření v trestním řádu 

Předběžné opatření bylo v trestním řádu institutem neznámým, a to až do 1.8. 2013, kdy 

nabyla účinnosti novela trestního řádu v návaznosti na zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných 

činů, který v ustanovení § 14 odst. 7 zák.č. 45/2013 Sb. předpokládá, že soud nebo státní 

zástupce vydá předběžné opatření v trestním řízení za podmínek stanovených trestním řádem. Od 

1.8. 2013 tak v osmém oddílu hlavy IV trestního řádu přibyl nový institut předběžných opatření, 

který pronásledovaným osobám přinesl další prostředek sloužící k jejich ochraně před 

stalkingem. Prof. Jelínek uznává, že jedním z důvodů, proč byla předběžná opatření zavedena do 

trestního řádu, je potřeba náležité ochrany poškozeného a jemu blízkých osob již v průběhu 

trestního řízení, kdy tato potřeba je patrná zejména v otázce domácího násilí a právě stalkingu.516 

Podobný názor lze nalézt i v komentáři prof. Šámala. Předběžná opatření podle trestního řádu 

                                                 
514 ŠÁMAL, P. a kol.: Trestní řád. Komentář. 7. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 1211. a násl. 
515 Tamtéž, s. 1222-1237. 
516 JELÍNEK, J. Předběžná opatření v trestním řízení, Bulletin advokacie, 2013, č. 5, s.27. 

https://www-beck-online-cz.ezproxy.is.cuni.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqga2v6mjsg4xhazryha
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jsou Jelínkem definována jako „taxativně vymezený okruh povinností, které lze obviněnému 

uložit v průběhu trestního řízení, již od zahájení trestního stíhání, nejdéle však do právní moci 

rozsudku nebo jiného rozhodnutí, kterým řízení končí“.517 Význam předběžných opatření nelze 

spojovat pouze ve vztahu k obětem stalkingu, ale podle Jelínka je jejich obecným účelem 

ochrana života, svobody, lidské důstojnosti obětí trestných činů, ochrana osob jim blízkých. 

Předběžná opatření tak v důsledku přinášejí obětem trestných činů ochranu před primární 

i sekundární viktimizací.518 Na druhou stranu se lze v zahraničních publikacích, které 

pojednávají o účinnosti předběžných opatření v USA, setkat i s názory opačnými. Podle 

D. Beckera jsou intervence v podobě předběžných opatření často považovány jako faktor, který 

podnítí pronásledovatele k použití násilí. Gerber potom označuje předběžná opatření jako 

orders of illusions, který dává pronásledované oběti pocit bezpečí, ale ve skutečnosti se jedná 

pouze o kus papíru, což má podtrhovat i skutečnost, že podle výsledků některých studií je 48% 

vydaných předběžných opatření stejně ze strany pronásledovatele porušeno.519 Přesto však 

považuji zakotvení předběžných opatření do trestního řádu za krok správným směrem 

umožňující orgánům činným v trestním řízení reagovat pohotově na okolnosti konkrétního 

případu, přičemž předběžné opatření dle § 88n TrŘ trvá, dokud to vyžaduje jeho účel, nejdéle 

však do právní moci rozsudku nebo jiného rozhodnutí, jímž řízení končí. Rovněž důsledky 

porušení předběžného opatření ze strany pronásledovatele, o kterých bude pojednáno níže, 

mohou působit samy o sobě preventivně.  

Ustanovení § 88c TrŘ přináší taxativní výčet předběžných opatření, které je možno 

obviněnému uložit. Uložení těchto předběžných opatření však předpokládá splnění několika 

podmínek, které jsou uvedeny v ustanovení § 88b TrŘ. Za prvé je lze uložit pouze obviněnému. 

Postavení obviněného je vymezeno v ustanovení § 32 TrŘ, který předpokládá, že obviněným je 

osoba, proti které bylo zahájeno trestní stíhání ve smyslu § 160 TrŘ. Prakticky se obviněným 

stane až v případě, je-li mu usnesení o zahájení trestního stíhání doručeno, přičemž trestní řád 

v ustanovení § 160 odst. 2 TrŘ určuje, že se tak má stát nejpozději na počátku prvního 

výslechu.520 Druhou podmínkou uložení předběžného opatření je, že „z jednání obviněného nebo 

z dalších konkrétních skutečností vyplývá důvodná obava, že bude opakovat trestnou činnost, pro 

niž je stíhán, dokoná trestný čin, o který se pokusil, nebo vykoná trestný čin, který připravoval 

nebo kterým hrozil“. Trestní řád také vyžaduje, že dosud zjištěné skutečnosti musí nasvědčovat 

                                                 
517 Tamtéž, s.28. 
518 Tamtéž. 
519 FINCH, E. The Criminalisation of Stalking: constructing the problem and evaluating the solution. 1. vyd. 

London: Cavendish Publishing Limited, 2001, s.250-251. 
520 ŠÁMAL, P. a kol.: Trestní řád. Komentář. 7. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 399 a násl. 
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tomu, že skutek, pro který bylo zahájeno trestní stíhání, byl spáchán a má všechny znaky 

trestného činu a jsou zřejmé důvody k podezření, že tento trestný čin spáchal obviněný. Musí jít  

o takové konkrétní skutečnosti, které jsou dostatečným a rozumným podkladem pro odůvodněné 

podezření, čímž by se mělo zamezit ukládání předběžných opatření v případech, kdy toto 

podezření je pouze mlhavé či nepodložené.521 Posledními podmínkami pro uložení předběžného 

opatření je pak skutečnost, že účelu předběžného opatření nelze dosáhnout jinak a „uložení 

předběžného opatření vyžaduje ochrana oprávněných zájmů poškozeného, který je fyzickou 

osobou, zejména jeho života, zdraví, svobody nebo lidské důstojnosti, nebo zájmů osob mu 

blízkých, nebo ochrana zájmů společnosti“. 

Ve vztahu ke stalkingu připadá v úvahu zejména předběžné opatření upravené 

v § 88d TrŘ spočívající v zákazu styku s poškozeným, osobami jemu blízkými nebo s jinými 

osobami, zejména svědky a pak také předběžné opatření ve smyslu § 88g TrŘ, které 

stanovuje zákaz zdržovat se na konkrétně vymezeném místě. Zejména předběžné opatření 

uvedené v ustanovení § 88d TrŘ spočívající v nepřípustnosti jakéhokoli kontaktování nebo 

vyhledávání poškozeného, osob mu blízkých nebo jiných osob, předpokládá využití nejen 

v případech domácího násilí, ale především i u stalkingu. Právě souvislost s formami jednání, 

které jsou obsaženy u trestného činu nebezpečného pronásledování v ustanovení 

 § 354 odst.1 písm. b) a c) TrZ, je zde neoddiskutovatelná. Tím, že předběžné opatření 

v § 88d TrŘ předpokládá, že nepřípustnost kontaktování se vztahuje i na kontaktování 

prostřednictvím sítě elektronických komunikací nebo jiných obdobných prostředků, je možno 

v rámci tohoto předběžného opatření postihovat i rychle se rozvíjející fenomén cyberstalkingu. 

 Zákaz styku s určitými osobami však není absolutní 

 a § 88d odst.2 TrŘ upravuje výjimku, kdy je povoleno obviněnému se setkat s určitými 

osobami, ale pouze za přítomnosti orgánu činného v trestním řízení nebo za přítomnosti 

probačního úředníka. Důsledky, které může mít pro pronásledovatele nedodržení podmínek 

tohoto předběžného opatření, jsou poměrně razantní. Příslušný orgán činný v trestním řízení 

může dle § 88o TrŘ rozhodnout o uložení pořádkové pokuty ve smyslu § 66 TrŘ, může 

obviněnému uložit jiný druh předběžného opatření a v krajním případě může být za podmínek 

trestního řádu vzat i do vazby. Jelínek uvádí, že ačkoliv to trestní řád výslovně nepředpokládá, 

porušení předběžného opatření spočívající v zákazu styku s určitými osobami podle ustanovení 

§ 88d TrŘ by mohlo naplnit skutkovou podstatu trestného činu zákaz maření výkonu úředního 

rozhodnutí a vykázání podle § 337 odst.2 TrZ.522 

                                                 
521 Tamtéž, s.1238-1245. 
522 JELÍNEK, J. Předběžná opatření v trestním řízení. Bulletin advokacie, 2013, č. 5, s.30. 
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16.3.2. Předběžná opatření v zákoně o zvláštních řízeních soudních 

V samostatné kapitole bylo již pojednáno o předběžných opatřeních, která byla upravena 

v ustanovení §76b odst.1 OSŘ a v ustanovení § 76 odst. 1 písm.f) OSŘ. Dne 1.1. 2014 však 

v souvislosti s rekodifikací soukromého práva nabyl účinnosti zákon č. 292/2013 Sb., 

o zvláštních řízeních soudních (dále jen ZŘS), který poskytuje rovněž ochranu pronásledovaným 

osobám. Jak uvádí učebnice civilního práva procesního, zákon o zvláštních řízeních soudních 

upravuje převážně řízení povahy nesporné, ale budou se jím řídit i některé věci jiné.523 Taxativní 

výčet řízení je upraven § ZŘS, kdy jedním z řízení, které upravuje tento zákon, je i řízení ve věci 

ochranyproti domácího násilí, jehož samotná úprava je pak obsažena v ustanovení § 400 a násl. 

ZŘS. Přestože tato právní úprava je primárně určena pro ochranu před domácím násilím ve 

smyslu § 751 zák. č. 89/2012 Sb., vychází Winterová z toho, že výše uvedená ustanovení v rámci 

ZŘS je možno použít i v rámci obrany proti stalkingu.524 Tento názor podporuje výslovně i ZŘS, 

který uvádí, že návrh na nařízení předběžného opatření dle ustanovení § 402 odst. 1 ZŘS může 

obsahovat i „vylíčení skutečností, které osvědčují nežádoucí sledování nebo obtěžování 

navrhovatele“. Pokud soud tomuto návrhu vyhoví, uloží pronásledovateli, aby se zdržel 

nežádoucího sledování a obtěžování navrhovatele jakýmkoliv způsobem, jak uvádí  

§ 405 odst. 1 písm. d) ZŘS. 

 Od předběžných opatření upravených v rámci trestního řádu se předběžné opatření dle 

ZŘS liší celou řadou prvků, které jsou dány samotnou povahou rozdílných principů, na kterých 

je trestní řád a zákon o zvláštních řízeních soudních postaven. Předběžné opatření dle ZŘS lze 

vydat totiž jen na návrh navrhovatele, kdežto trestní řád je ovládán zásadou oficiality. Rozdílná 

je také doba trvání předběžných opatření, neboť obecně trvá předběžné opatření dle 

§ 408 odst.1 ZŘS jen jeden měsíc od jeho vykonatelnosti, která nabývá účinnosti okamžikem 

vydání rozhodnutí, zatímco předběžné opatření dle trestního řádu trvá, jak již bylo uvedeno, 

dokud to vyžaduje jeho účel. Aplikace předběžného opatření dle ZŘS bude v praxi přicházet 

v úvahu v případech, kdy ještě nebyl pronásledovatel obviněn ve smyslu §160 TrŘ a trestní 

stíhání nebylo ještě zahájeno, resp. nebyly naplněny další podmínky uvedené v ustanovení 

§ 8b TrŘ. V těchto případech by aplikaci předběžných opatření dle trestního řádu nebylo možno 

použít a pronásledovaná osoba by tak zůstala bez řádné ochrany.  

  

                                                 
523 WINTEROVÁ, A., MACKOVÁ, A., a kol., Civilní právo procesní, část první. Řízení nalézací 7. aktual. a 

dopl. vyd. , Praha, Linde 201, s.357.  
524 Tamtéž, s. 439. 
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Závěr 

 
Jsem si vědom, že předkládaná rigorózní práce nevyčerpala všechna témata, která by si 

v rámci zkoumání fenoménu stalkingu zasloužila pozornost. Omezený rozsah rigorózní práce mi 

již nedovolil věnovat se některým zajímavým tématům např. posuzování hrozeb stalkingu 

(Stalking Risk Assessment), posuzování a stanovení prognózy dalšího jednání pronásledovatele, 

vnímání stalkingu ze strany orgánů činných v trestním řízení (zejména policie) nebo otázce 

souběhu trestného činu nebezpečného pronásledování. V kapitolách věnovaných 

kriminologickým aspektům stalkingu jsem se pokusil rozebrat témata, kterým se v České 

republice nevěnuje dle mého názoru dostatečná pozornost. Jedná se např. o otázku stalkingu na 

pracovišti nebo problematiku falešné viktimizace. Při psaní práce jsem pociťoval rovněž absenci 

relevantních kriminologických výzkumů ze strany tuzemských badatelů, které by se týkaly např. 

zkoumání pachatelů stalkingu či otázky násilí a stalkingu, jak je běžné v zahraniční literatuře. 

Byl jsem tak nucen vycházet především ze zahraničních empirických výzkumů. Ty ukázaly na 

nutnost shodnout se při výzkumu stalkingu na jeho jednotné definici, což se však v současné 

době zdá spíše jako utopie. 

V některých ohledech jsem téma rigorózní práce pojal multidisciplinárně, kdy jsem např. 

při pátrání po příčinách stalkingu byl nucen vycházet i z poznatků jiných společenských věd, 

zejména psychologie a sociologie. Právě psychologové poukazují na skutečnost, že pouhá 

trestněprávní intervence vůči stalkingu může být nedostatečná a prostředky pro zacházení 

s pronásledovatelem mají zahrnovat i psychologické a psychiatrické aspekty. Je žádoucí, aby 

podobně jako ve Velké Británii byl i tuzemský přístup orgánů činných v trestním řízení založen 

na široké spolupráci odborníků z různých oblastí. Značnou pozornost jsem věnoval typologii 

pachatelů, kdy jsem podrobně představil zejména Mullenovu multiaxiální typologii 

pronásledovatelů, a to s ohledem na její praktické dopady, kdy zařazení pronásledovatele do 

určité kategorie slouží k vyhodnocení míry nebezpečnosti stalkingu. Tato typologie by měla být 

dle mého názoru osvojena orgány činnými v trestním řízení, aby byla náležitě posouzena 

nebezpečnost pronásledovatele a lépe zajištěna ochrana společnosti. Rovněž oběti byla věnována 

značná pozornost, a to s ohledem na skutečnost, že v zahraničí je stalking pojímán jako victim-

defined crime. Postavení oběti stalkingu by nemělo být bagatelizováno, jak dokazují některé 

tragické události, které vedly ke smrti pronásledovaných osob. Byla nastolena otázka, zda 

představitelé některých profesí tíhnou k větší tendenci k viktimizaci stalkingem. Bylo zjištěno, 

že např. u policistů je míra jejich viktimizace poměrně nízká z důvodu, že je pronásledovatel 

vnímá jako silné „protivníky“. 
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Pokud jde o trestněprávní aspekty stalkingu, kde jsem se zaobíral především analýzou 

skutkové podstaty trestného činu nebezpečného pronásledování, dnes již asi nikdo nepochybuje, 

že její zavedení do trestního zákoníku byl krok správným směrem. Poukázal jsem na některé 

tragické případy z minulosti, které nakonec zákonodárce přiměly zakomponovat trestný čin 

nebezpečného pronásledování do trestního zákoníku. Skutkovou podstatu trestného činu 

nebezpečného pronásledování, vůči které jsou někdy vznášeny výhrady, považuji za správně 

pojatou. Je nutno si uvědomit, že zavedení generální klauzule, jako učinil např.Protection 

Harassment Act 1997 tím, že zavedl pojem harassment, by znamenalo nebezpečí, že generální 

klauzule by byla pojata natolik široce a vágně, že by mohla přinést riziko, že jím bude 

kriminalizováno i neškodné jednání. I podle právní úpravy mají orgány činné v trestním řízení 

někdy problém správně posoudit uplatnění subsidiarity trestní represe.  

Výhradu mám v aspektu dlouhodobosti trestného činu nebezpečného pronásledování. 

Kvantifikaci dlouhodobosti stalkingu ve smyslu 8–10 útoků po dobu 4–6 týdnů, jak je 

judikováno v některých případech Nejvyšším soudem, považuji za nedostatečnou a 

zjednodušující. Ztotožňuji se s názorem, že tento požadavek nelze brát doslova, ale je nutno 

zkoumat intenzitu, frekvenci a různorodosti jednotlivých forem jednání ze strany 

pronásledovatele. S ohledem na genderový efekt doporučuji se také zabývat podrobně 

konkrétními aspekty každého případu. Naopak je potěšující, že zákonodárce v otázce důvodné 

obavyu trestného činu nebezpečného pronásledování určil, že důvodná obava o život nebo zdraví 

se nemusí vztahovat pouze k pronásledované osobě, ale důvodná obava o život nebo zdraví se 

může týkat i osob, které jsou pronásledované osobě osobami blízkými. Vypuštění požadavku na 

vzbuzení důvodné obavy u pronásledované osoby, jak navrhoval senátor Marcel Chládek, 

nepovažuji za krok správným směrem. Nedostatečný se mi zdá trestní postih nebezpečného činu 

a tresty, které jsou za spáchání tohoto trestného činu v České republice ukládány. Ve Velké 

Británii je tendence opačná a v minulém roce zde byl přijat návrh zákona, kterýpřináší možnost 

uložitpronásledovatelům trest odnětí svobody v délce 10 let. Pokud jsou ukládány tuzemskými 

soudy podmíněné tresty odnětí svobody, vyžaduje zájem o řádnou ochranu společnosti, aby 

podmíněně odsouzenému byla soudem ukládána i přiměřená omezení a přiměřené povinnosti 

uvedené v § 48 odst. 4 TrZ, k čemuž by měla přispívat úloha probačního úředníka. 
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Název rigorózní práce 

 

 
Trestněprávní a kriminologické aspekty stalkingu 

 

 

Abstrakt 

 
 Předkládaná rigorózní práce se zabývá moderním fenoménem stalkingu. Cílem práce 

je představit tuto problematiku komplexně z trestněprávních a kriminologických aspektů. 

Rigorózní práce se skládá celkem z 16. kapitol, které lze rozdělit na dva velké celky – 

kriminologickou a trestněprávní část. V zahraniční odborné literatuře má zkoumání tohoto jevu 

poměrně bohatou tradici, kdy bylo provedeno několik desítek empirických výzkumů. Rovněž 

zahraniční právní řády reagovaly na fenomén stalkingu  přijetím příslušných anti-stalkingových 

právních předpisů již v 90. letech 20. století. V České republice byl stalking kriminalizován až 

v roce 2010 a to v návaznosti na zavedení nové skutkové podstaty trestného činu nebezpečného 

pronásledování do zákona č.40/2009 Sb. 

  V kriminologické části rigorózní práce využívám poznatky z forenzní psychologie, 

psychiatrie, sociologie a dalších společenských věd. Tam, kde to je vhodné, se snažím ilustrovat 

popisovanou problematiku na příkladech z praxe. V úvodních kapitolách jsou uvedeny pojmové 

znaky stalkingu, krátký historický exkurz a je zde reflektována prevelanece stalkingu na základě 

empirických výzkumů. Rozebírám některé jevové podoby stalkingu, kterým není, dle mého 

názoru, v české odborné literatuře věnována dostatečná pozornost.  Pokládám si otázku po 

příčinách stalkingu a motivaci pronásledovatelů. Značná pozornost je věnovaná pachatelům 

stalkingu a jeho obětem. Předkládám několik možných typologií pronásledovatelů a kladů důraz 

na problematiku viktimizace u pronásledovaných osob. Uvádím dalekosáhlé negativní dopady, 

které stalking představuje pro jeho oběti a hledám odpověď na otázku, jak snižovat jejich 

viktimizaci.   

V trestněprávní části je podrobena analýze především skutková podstata trestného činu 

nebezpečného pronásledování v zákoně č. 40/2009 Sb., kterým je postihováno právě jednání, 

které lze označit jako stalking. Opírám se zde o poznatky získané v rámci kriminologického 

zkoumání této problematiky. Uvádím vyčerpávající rozbor skutkové podstaty trestného činu 

nebezpečného pronásledování. Upozorňuji na některé problematické aspekty v rámci této 

skutkové podstaty a uvádím úvahy de lege ferenda. Opírám se zde o články z odborných 

periodik, komentářové literatury a především ze soudní judikatury. Provádím však i komparaci 
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s právními řády dalších státu. Neomezuji se však pouze na analýzu skutkové podstaty trestného 

činu nebezpečného pronásledování, ale pojednáním o právní úpravě stalkingu v České republice 

v širších souvislostech. Uvádím důvody, které vedly zákonodárce k zakomponování skutkové 

podstaty trestného činu nebezpečného pronásledování do trestního zákoníku a právní úpravu 

stalkingu v České republice obecné rovině. Na základě analýzy všech skutečností bylo zjištěno, 

že trestněprávní úprava stalkingu je společensky žádoucí a s rozvojem tzv. cyberstalkingu bude 

nabírat nepochybně stále více na aktuálnosti.  

 

 

Klíčová slova 

 
Stalking, nebezpečné pronásledování, pronásledovatel, pronásledovaná osoba, trestní právo, 

kriminologie   
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Title 

 
Criminal and criminological aspects of stalking 

 

 

Abstract 
 

Submitted rigorous thesis deals with the modern phenomenom of stalking. The aim of 

this academic paper is to present this issue comprehensively from both criminal and 

criminological aspects. This rigorous thesis consists of 16 chapters. These chapters can be 

divided into two large parts – criminal and criminological.  Research of the problematics of 

stalking have got a rich tradition in foreign professional literature, we can find there also some 

empirical research studies. Furthermore, there are countries that haveissued relevant anti-stalking 

regulations already in the 90‘s of the 20th Century. On the contrary, in the Czech Republic, 

stalking was included as a part of Force of New Offence under the Czech Criminal Code no. 

40/2009only in 2010. 

 In criminological part of this rigorous thesis I apply general knowledge from forensic 

psychology, psychiatry, sociology and other social sciences. Moreover, I illustrate the cases on 

real-life examples. First chapters are dedicated to present all key characteristic features of 

stalking, its historical context and to cover the selected empirical reasearches about this complex 

issue. Furthermore, I analyse some aspects of stalking where science examination does not pay 

attetion. I study the causesbehind stalking and analyse main motivation of stalkers. Significant 

attention is paid to the personality of stalkers and their victims. I include in this paper the 

stalkers‘ typology and illustrate the process of their victimization. One of my objective is to 

highlight key negative impacts on victims and to look for solutions how to further reduce 

victimization of stalkers. 

 In criminal part of the rigorous thesis I thoroughly cover the new offence of so-called 

dangerous pursuit according to the Czech Criminal Code no. 40/2009. Criminological knowledge 

is basic element of this study. I point out some problematical aspects of this offence including 

consideration de lege ferenda. I enrich my case using knowledge and cases from various 

journals, commentary literature as well as court practises, in addition to that I include 

comparison with legal systems of other countries. Consequently, I mention legal aspect of 

stalking in Czech republic. I explain reasons why law-maker has composed the new offence of 

dangerous pursuit in Czech Criminal Code no. 40/2009. Finally, I conclude that the content of 

the offence of dangerous pursuit issued in the Czech Criminal Code no. 40/2009 issocially 
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neccessary and that with the raising problematics of so-called “cyber-stalking“ will become 

increasingly relevant. 

 

Key words 
 

Stalking, dangerous pursuit, stalker, victim of stalking, criminal law, criminology 

 

 


