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Úvod 

 

 Za téma diplomové práce jsem si vybral mravnostní kriminalitu a její prevenci, 

 která čtenáře uvede do oblasti společensky palčivého problému, za který lze nepochybně tento 

druh kriminality považovat. V souhrnu všech oblastí kriminality představuje kriminalita 

mravnostní jen nepatrný zlomek, přesto kriminální jednání, která se pod ni dají zařadit, považuji 

osobně  za  jedny  z  nejvíce  traumatizujících  a  schopných  zanechávat  dlouhodobé  negativní 

důsledky. Dané téma jsem si vybral  z důvodu, že jej osobně považuji za zajímavé  a rád bych 

využil této příležitosti k hlubšímu průniku do dané problematiky. 

 Má diplomová práce je rozdělena do pěti hlavních kapitol a několika podkapitol.  

V  úvodní  kapitole  usiluji  o  vysvětlení  základních  pojmů,  jakými  jsou  morálka,  mravnost, 

kriminalita a mravnostní kriminalita. 

 V  druhé  kapitole  se  věnuji  přehledu  právních  dokumentů,  které  se  týkají  vybraného 

tématu.  Jedná  se  především  o  předpisy  vnitrostátní,  dále  mezinárodní  smlouvy  a  dokumenty 

vzniklé  na  půdě  Evropské  unie  a  Rady  Evropy.  U  některých  z  nich  se  pozastavím  a  rozeberu 

jednotlivé  relevantní  články.  Dále  nastíním,  jak  některé  mezinárodní  dokumenty  konkrétně 

ovlivnily naši právní úpravu a pokusím se vyjádřit vlastní názor na přijetí jedné z nejnovějších a 

nejkontroverznějších úmluv Rady Evropy, tedy Istanbulské úmluvy. 

 Obsahem třetí kapitoly, která tvoří gró této práce, je více podkapitol. První  

z nich se týká fenomenologie mravnostní kriminality, kde se na příkladu trestného činu 

znásilnění snažím dovodit závěry v tom směru, jak se mravnostní kriminalita vyvíjí a jakou má 

strukturu.  V  následující  podkapitole  se  zaobírám  etiologií  mravnostní  kriminality.  Jde  tedy  o 

snahu uvést okolnosti, které ulehčují vznik trestné činnosti. V rámci obou podkapitol přihlížím  

nejen  k  právním,  ale  i  ke  kriminologickým,  kriminalistickým a  sexuologickým  aspektům.  

V  ostatních  podkapitolách  identifikuji  a  vyčleňuji  skutkové  podstaty  náležející  k  mravnostní 

kriminalitě  podle  zvláštní  části  trestního  zákoníku.  Zároveň  v  jejich  případě  provádím  jejich 

rozbor a analýzu obligatorních znaků. Na konci každého rozboru se pokusím o porovnání nynější 

právní  úpravy,  nalézající  se  v  zákoně  č.  40/2009  Sb.,  trestní  zákoník,  ve  znění  pozdějších 

předpisů,  s  právní  úpravou,  která  jí  předcházela,  tedy  s právní  úpravou  obsaženou  v zákoně  č. 

140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů. V některých případech se pokouším 

přicházet s návrhy na změny či doplnění stávající právní úpravy.   
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 Čtvrtá  kapitola  obsahuje  vymezení  základních  pojmů,  jako  jsou  pachatel  a  osobnost 

pachatele.  Následuje  problematika  rozdělení  typů  pachatelů,  poté  se  moje  pozornost  naopak 

přesune  k obětem  trestného  činu.  Definuji  zde  pojem  oběti,  vysvětlím  pojem  viktimologie, 

viktimizace a uvedu některé z typologií obětí. 

 V páté  a zároveň poslední kapitole se věnuji prevenci mravnostní kriminality.  Budu se 

zaobírat  jejími  jednotlivými  druhy,  dále  úrovněmi  organizace  prevence  v  České  republice, 

přidám  náhled  do  specifických  programů  prevence  a  na  závěr  podám  svůj  názor  k  tomuto 

problému s uvedením důvodu, proč a jaký druh prevence pokládám za nejefektivnější. 

Za  cíle  této  práce  jsem  si  stanovil  především  zorientování  se  v  dané  problematice, 

osvojení  si  základních  pojmů  souvisejících  s  mravnostní  kriminalitou,  zanalyzování  mýtů  a 

stereotypů o znásilnění, dále pak návrh na řešení problému prostituce a v neposlední řadě také 

srovnání předchozí trestněprávní úpravy této oblasti práva s právní úpravou aktuální.  

 Ve své práci vycházím z dostupné trestněprávní literatury, tedy především z učebnic  

trestního  práva  hmotného  a  učebnic  kriminologických.  Dále  využívám  zákonné  komentáře, 

odborné články a samozřejmě judikaturu uveřejněnou ve Sbírce rozhodnutí a stanovisek. 
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1. Morálka a mravnostní trestné činy  

Na  začátku  této  práce  si  je  třeba  uvést  a  vysvětlit  několik  pojmů,  které  tvoří  její  gró  

a  které  se  budou  v  textu  často  objevovat.  Takto  bude  nutno  objasnit  zejména  pojmy  morálka, 

kriminalita a mravnostní kriminalita.  

 

1.1. Morálka  

Morálka  a  právo  jsou  dva  relativně  nezávislé  systémy,  kdy  některé  právní  normy  jsou 

projevem  norem  morálních.  Rozlišujícím  znakem  mezi  nimi  je  sankce  za  porušení  normy.  

V  případě  porušení  morální  normy  je  touto  sankcí  opovržení  lidským  společenstvím,  u  právní 

normy půjde o přímé státní donucení. Tyto dva systémy se vzájemně nepřekrývají. Říká se, že 

právo je minimun morálky. Existuje velké množství právních norem, které nemají žádný morální 

základ, a naproti tomu existují morální pravidla, která právo neupravuje a jejich porušování nijak 

nesankcionalizuje.1 Chmelík ve své knize uvádí, že morálka je: „historicky a kulturně podmíněný 

soubor hodnotících soudů, zvyků, názorů, ideálů a pravidel, jimiž se lidé řídí ve svém jednání. 

Dodržování  morálky  je  kontrolováno  a  hodnoceno  zejména  veřejností  a  podléhá  sociálnímu 

tlaku.  Dodržování  morálky  je  hodnoceno  i  samotným  člověkem,  kdy  její  porušování  podléhá 

vnitřní sankci ve formě studu, viny, nevole, rozmrzelosti. Teorií morálky je etika.“2 

 

1.2. Kriminalita    

 Kriminalita je vedle jejích pachatelů, obětí a její kontroly jedním z předmětů,  

které zkoumá kriminologie. Pojetí kriminality dělíme na juristickou (legální) a sociologickou. 3 

Mezi jednu z definic legální kriminality patří ta, kterou ztotožňuje kriminolog Kaiser. 

Kriminalita je pojímána jako souhrn takových forem chování, které trestní právo posuzuje jako 

trestné činy. Jinými slovy se zločinem myslí jen to, co upravuje trestní právo.4 

 V  sociologickém  pojetí  kriminality  je  součástí  kriminality  i  takové  jednání,  které  není 

regulováno trestním právem, které je ovšem společností pokládáno za nežádoucí a ve velké části 

případů souvisí s trestnou činností. Jedná se například o nadměrné užívání omamných  

                                                 
1 HAVRÁNEK, Jaromír a kol. Teorie práva. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1998, s. 24 – 29. 
2 CHMELÍK, Jan a kol. Mravnost, pornografie a mravnostní kriminalita. Praha: Nakladatelství Portál, s. 

r. o., 2003, s 15. 
3 GŘIVNA, T. SCHEINOST, M., ZOUBKOVÁ, I. a kol. Kriminologie. 4.vyd. Praha: Wolters Kluwer,     
a.s., 2014, s. 21.  
4 KAISER, G. Kriminologie. Ein Lehrbuch. Heidelberg: C. F. Miller Verlag, 1996, s. 400. 
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a  psychotropních  látek,  alkoholismus,  prostituce  a  další.  Sociologická  teorie  míří  především  

na nedodržování sociálních či morálních norem. Za touto teorií stojí kupříkladu K. Mannheim.5 

 

1.3. Mravnostní kriminalita 

Za mravnostní kriminalitu považujeme „skupinu trestných činů, jejichž typickým obsahem 

je  protiprávní  zasahování  do  sféry  svobodného  rozhodování  o  pohlavním  styku,  mravního  a 

tělesného  vývoje“.  Mravnostní  trestná  činnost  neboli  sexuální  trestná  činnost  je  pojem  užší. 

Mravnostní kriminalita zahrnuje širší okruh jednání, která slouží policejním složkám ke 

kategorizaci trestných činů.6 

 

Mravnostní kriminalita nekoreluje s pojmem sexuální deviace, neboť na všechny sexuální 

deviace sankce trestního práva nedopadají a ne každý sexuální deviant svým chování překračuje 

normy trestního práva. A tato teze platí i naopak, tedy ne všechny sexuální trestné činy páchají 

sexuální devianti.7 Toto zjištění tak boří časté mýty veřejnosti, která si pod nálepkou pachatele 

těchto  trestných  činů  nejčastěji  představuje  právě  onoho  sexuálního  devianta,  trpícího  určitou 

odchylkou či úchylkou. Množství deviantů je ovšem schopno přeměnit svou poruchu do 

intelektuálních,  uměleckých  či  pedagogických  výkonů. 8  Větší  část  kriminálního  sexuálního 

chování  páchají  osoby  nedeviantní.  Příčin  tohoto  stavu  může  být  celá  řada,  a  to  od  sexuální 

abstinence způsobené nedostatkem příležitostí k intimnímu styku, po nabytí dojmu toho, co je v 

sexuální oblasti normální skrze masmédia, která například veřejnosti poskytují informace o tom, 

jaký počet souloží týdně je pro zdravého jedince takzvaně v normě. Zpravodajská média by dle 

mého  vůbec  měla  fungovat  jako  součást  prevence  před  kriminalitou.  Namísto  zprostředkování 

seriózních informací však často podávají informace značně zkreslené, neobjektivní a tendenční. 

Mnohdy rovněž nedodržují princip presumpce neviny, takže z podezřelého se ve zprávě ihned 

stává pachatel. Média napomáhají utvrzování společnosti ve stereotypech, například že 

pachatelem znásilnění je neznámý muž, který na oběť zaútočí v noci na odlehlém místě apod.9   

Dle mého svůj díl viny v tomto směru nese i film, kdy prakticky v žádném z nich nesmí 

chybět takzvaná postelová scéna, pokud možno co nejvíc explicitně natočená. Jedinci,  
                                                 
5 MANNHEIM, K. Ideologie und utopie. Frankfurt am Main: Klostermann, 1985, s. 3 – 7. 
6 CHMELÍK, Jan a kol. Mravnost, pornografie a mravnostní kriminalita. Praha: Nakladatelství Portál, s. 

r. o., 2003, s. 15-16. 
7 VÁLKOVÁ, H., KUCHTA, J. a kol.  Základy kriminologie a trestní politky. 2. vydání. Praha : C. H. 

Beck, 2012, s. 485. 
8 Tamtéž, s. 486 - 487. 
9  BLATNÍKOVÁ  Šárka,  Petra  FARIDOVÁ  a  Petr  ZEMAN.  Násilná  sexuální  kriminalita  -  téma  pro 

experty i veřejnost. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2014, s. 165. 
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který  takové  informace  pouze  pasivně  přijímá,  nedokáže  si  je  utřídit  a  rozlišit  uměleckou 

nadsázku od reality, se podvědomě posouvají hranice toho, co ještě je společensky přípustné a co 

už přesahuje meze slušnosti či morálky, neřkuli co už se nachází za hranicemi zákona. Bohužel v 

dnešní  době  „sex  prodává“.  Mezi  další  příčiny  kriminálního  sexuálního  chování  jistzě  patří 

návykové a omamné látky jako jsou alkohol a jiné drogy, které řadím mezi „lubrikanty“ volného 

průchodu emocí a chování, kterého by se za normálních okolností člověk zpravidla nedopustil. 
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2. Právní dokumenty vztahující se k problematice mravnostní 

kriminality    

 

Jelikož  se  soustřeďuji  na  mravnostní  kriminalitu,  budu  se  zabývat  především  prameny 

práva trestního. Ovšem je třeba si uvědomit, že nejrůznější oblasti právního řádu jsou vzájemně 

propojené a konkrétní kriminální čin tak může zasahovat do několika oblastí práva současně. Za 

příklad  ingerence  do  práva  správního  může  sloužit  zákon  č.  128/2000  Sb.,  o  obcích,  ve  znění 

pozdějších předpisů, který ve svém § 10 umožňuje obcím stanovit, že určité činnosti narušující 

dobré  mravy  lze  vykonávat  na  jasně  vymezeném  místě  a  v  čase  určeném  obecně  závaznou 

vyhláškou nebo zakázat určité činnosti na některých veřejných, jednoznačně určitelných 

prostranstvích.  Jako  jeden  příklad  za  všechny  uvádím  obecně  závaznou  vyhlášku  statutárního 

města Plzeň č. 17/2004, o vymezení veřejných prostranství, na nichž se zakazuje prostituce.10 

 

Prameny práva obecně dělíme na prameny práva ve smyslu formálním a prameny práva 

ve smyslu materiálním.11 Prameny práva v materiálním smyslu jsou různé oblasti života 

společnosti, ať už demografické, sociální, ekonomické, mravní, politické a jiné, které podněcují 

zákonodárce  ke  vzniku  právní  úpravy.12  Formálními  prameny  práva  rozumíme  právní  formy, 

v nichž své vyjádření nacházejí normy trestního práva. 13  Mezi formy, jež se v České republice 

považují  za  prameny  práva,  právní  teorie  řadí  normativní  právní  akty  a  normativní  smlouvy. 

Pojem normativního právního aktu je někdy nesprávně zaměňován s pojmem právního předpisu. 

To však není zcela přesné, neboť pojem normativního právního aktu je širší a zahrnuje v sobě  

i  některá  rozhodnutí,  která  jsou  obecná  a  mají  tak  normativní  povahu.  Kromě  normativních 

právních aktů mohou být pramenem českého práva i normativní smlouvy. Z normativních smluv 

pak  jako  pramen  trestního  práva  hmotného  přicházejí  v úvahu  hlavně  mezinárodní  smlouvy 

podle čl. 10 Ústavy ČR. 14 

                                                 
10  BLÁHA,  Roman.  Trestněprávní  apekty  prostituce  v  České  republice.  1.  vyd.  Praha:  LexisNexisCZ, 

2008, s. 244. 
11 JELÍNEK, J. a kol.: Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 6. vydání. Praha: Leges, 2017, s. 

45. 
12  CHMELÍK,  J.,  NOVOTNÝ,  F.,  STOČESOVÁ,  S.  Trestní  právo  hmotné.  Obecná  část.  Plzeň:  Aleš 

Čeněk, 2016, s. 27. 
13 JELÍNEK, J. a kol.: Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 6. vydání. Praha: Leges, 2017, s. 

45. 
14 Tamtéž, s. 45 - 46. 
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Dle hierarchického uspořádání právních pramenů našeho právního řádu, tedy uspořádání 

pramenů  dle  jejich  právní  síly,  je  nejdůležitějším  předpisem  ve  státě  Ústavní  zákon  č.  1/1993 

Sb.,  Ústava  České  republiky,  ve  znění  pozdějších  předpisů  (dále  jen  „Ústava“),  bezprostředně  

po ní pak Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod, ve znění pozdějších 

předpisů  (viz.  níže  „Listina“).  Z hlediska  této  diplomové  práce  jsou  pak  důležité  především 

preambule a článek 10 Ústavy, stanovující způsob inkorporace a zakotvující aplikační přednost 

mezinárodních smluv. Listina ve své druhé hlavě zaručuje osobnostní práva, jako jsou 

nedotknutelnost osoby, osobní svoboda, lidská důstojnost, právo na osobní čest, dobrou pověst a 

jméno a svobodu pohybu a pobytu. Základním pramenem trestního práva hmotného je pak zákon 

č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (viz. níže „TZ“), kdy pro tuto práci 

jsou významné zvláště jeho hlavy II., III., IV. zvláštní části, dále pak zákon č. 141/1961 Sb., o 

trestním řízení soudním (známý též jako trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, dále zákon č. 

218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o 

změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže), ve znění pozdějších předpisů. 

Ve  výčtu  pramenů  trestního  práva  rovněž  nelze  opomenout  Důvodovou  zprávu  k  zákonu  č. 

40/2009  Sb.,  trestnímu  zákoníku  (dále  jen  „důvodová  zpráva“),  jež  je  materiálním  pramenem 

trestního práva vysvětlujícím, na jakých zásadách a hodnotách je trestní zákoník vystavěn a proč 

zákonodárce  zvolil  tu  kterou  úpravu  u  jednotlivých  skutkových  podstat.  Určitě  není  od  věci 

zmínit další prameny trestního práva, jako je například zákon č. 45/2013 Sb. o obětech trestných 

činů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo zákon č. 209/1997 Sb., o 

poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti, ve znění pozdějších předpisů.  

  

Mezi  další  prameny  práva  v oblasti  mravnostní  kriminality  zajisté  patří  mezinárodní 

smlouvy a jiné mezinárodní dokumenty. Jedná se o vyhlášené mezinárodní smlouvy,  

k jejichž ratifikaci dal Parlament souhlas a které mají v případě kolize aplikační přednost před 

zákonem (dle čl. 10 Ústavy).  

 

Následuje výčet nejdůležitějších mezinárodně-právních dokumentů, které podle mě 

souvisí  s tématikou  mravnostní  kriminality,  kdy  u  některých  z nich  provádím  bližší  vymezení 

okruhu jimi upravovaných otázek15: 

 

                                                 
15  Upraveno  dle  výčtu  z:  CHMELÍK,  J.,  NOVOTNÝ,  F.,  STOČESOVÁ,  S.  Trestní  právo  hmotné. 

Obecná část. Plzeň: Aleš Čeněk, 2016, s. 27 – 32. 
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2.1. Mezinárodní dokumenty: 

 

- Všeobecná deklarace lidských práv  

 

- Mezinárodní pakt o občanských a politických právech 

 

- Úmluva o právech dítěte 

Relevantními  jsou  hlavně  články  34  a  35  Úmluvy.  V prvním  zmíněném 

článku  se  smluvní  státy  zavazují  chránit  děti  před  všemi  formami  sexuálního 

vykořisťování a sexuálního zneužívání, zejména před:  

o sváděním  nebo  donucováním  dětí  k  jakékoli  nezákonné  sexuální 

činnosti 

o využíváním dětí k prostituci nebo k jiným nezákonným sexuálním 

praktikám za účelem finančního obohacování 

o využíváním dětí v pornografii a při výrobě pornografických 

materiálů za účelem finančního obohacování 

Článek 35 se týká přijímání nezbytných opatření k zabránění únosů dětí, 

prodávání dětí a obchodování s nimi za jakýmkoli účelem a v jakékoli podobě.16  

 

- Opční  protokol  k  úmluvě  o  právech  dítěte  proti  prodeji  dětí,  dětské  prostituci  

a dětské pornografie 

Ve  druhém  článku  nalezneme  definice  prodeje  dětí,  dětské  prostituce  

a  dětské  pornografie.  V dalších  článcích  nalezneme  výčet  jednání,  které  musí 

trestní právo smluvních států postihovat. V souladu s jeho přijetím byl 

implementován do znění skutkových podstat šíření pornografie, výroba  

a jiné nakládání s dětskou pornografií a zneužití dítěte k výrobě pornografie.17 

 

- Mezinárodní úmluva o otroctví  

Nejdůležitějšími články z mého pohledu jsou článek 1 a článek 2. 

V prvním  najdeme  širokou  definici  otroctví,  v sobě  zahrnující  prvky  trestných 

                                                 
16 Úmluva o právech dítěte. United Nations [online]. [cit. 2018-07-14]. Dostupné z: 

https://www.osn.cz/wp-content/uploads/2015/03/umluva-o-pravech-ditete.pdf 
17 SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí č.74/2013 Sb. m. s. 
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činů obchodování s lidmi, omezování osobní svobody a zbavení osobní 

svobody.18 

 

- Minimální standardní pravidla soudnictví nad mládeží  

 

- Úmluva OSN o odstranění všech forem diskriminace žen 

 

- Směrnice OSN pro prevenci kriminality mládeže  

 

- Úmluva OSN k ochraně mladistvých zbavených osobní svobody  

 

- Deklarace OSN o odstraňování násilí páchaného na ženách  

- Protokol  o  prevenci,  potlačování  a  trestání  obchodování  s  osobami,  zejména 

ženami  a  dětmi  doplňující  Úmluvu  OSN  proti  nadnárodnímu  organizovanému 

zločinu  

Jeho  stěžejním  účelem  je  předcházet  obchodování  s lidmi,  chránit  oběti 

obchodování  a  podporovat  spolupráci  mezi  smluvními  stranami  v rámci  dané 

problematiky.19 

 

 2.2 Dokumenty Evropské unie:  

 

- Úmluva o počítačové kriminalitě 

 

Na jejím základě byla přijata úprava trestných činů souvisejících s 

obsahem počítačových dat, konkrétně s dětskou pornografií. Tato Úmluva se tedy 

                                                 
18 Úmluva o otroctví. Český helsinský výbor [online]. [cit. 2018-07-14]. Dostupné z: 

http://www.helcom.cz/cs/umluva-o-otroctvi/ 
19 PROTOCOL TO PREVENT, SUPPRESS AND PUNISH TRAFFICKING IN PERSONS, 

ESPECIALLY WOMEN AND CHILDREN, SUPPLEMENTING THE UNITED NATIONS 
CONVENTION  AGAINST  TRANSNATIONALORGANIZED  CRIME. Organization  for  Securit 
and Co-operation in Europe [online]. [cit. 2018-07-14]. Dostupné z: 
https://www.osce.org/odihr/19223?download=true 
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dotkla úpravy trestných činů, jako je šíření pornografie, výroba a jiné nakládání s 

dětskou pornografií a zneužití dítěte k výrobě pornografie.20 

 

- Rámcové  rozhodnutí  Rady  o  boji  proti  pohlavnímu  vykořisťování  dětí  a  dětské 

pornografii (2004/68/SVV) 

 

Každý členský stát musel přijmout opatření k zajištění trestnosti 

úmyslných  jednání,  jakými  mj.  jsou  donucování  dítěte  k prostituci,  provádění 

sexuálních  praktik  s dítětem,  výroba,  prodej,  rozšiřování  nebo  další  předávání 

dětské  pornografie.  Rozhodnutí  ovlivnilo  podobu  skutkových  podstat  trestného 

činu pohlavního zneužití, přechovávání dětské pornografie, zneužití dítěte  

k výrobě pornografie, sexuální nátlak, svádění k pohlavnímu styku a obchodování 

s lidmi.21  Toto  rozhodnutí  bylo  nahrazeno  směrnicí  Evropského  parlamentu  a 

Rady  2011/92/EU  ze  dne  13.  12.  1011  o  boji  proti  pohlavnímu  zneužívání  a 

pohlavnímu  vykořisťování  dětí  a  proti  dětské  pornografii.  Směrnice  slouží  jako 

nástroj sbližování trestního práva a stanoví konkrétní trestní sazby, které by měly 

být uplatňovány. Členské státy měly za úkol v souladu se směrnicí upravit 

přitěžující okolnosti v jejich vnitrostátních právních řádech. Rovněž upravila 

definici dětské pornografie, dotýká se tedy trestných činů uvedených výše.22 

 

- Rozhodnutí Rady č. 375/2000 o potírání dětské pornografie na internetu  

 

- Rámcové rozhodnutí Rady o postavení obětí v trestním řízení (2001/220/SVV) 

 
- Úmluva o vzájemné pomoci v trestních věcech mezi členskými státy Evropské unie 

 

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady (2011/36/EU)  

 

                                                 
20  Vládní  návrh,  kterým  se  předkládá  Parlamentu  České  republiky  k  vyslovení  souhlasu  s  ratifikací 

Úmluva o počítačové kriminalitě (Budapešť, 23. listopadu 2001) senat.cz [online]. [cit. 2018-07-14]. 
Dostupné z: https://www.senat.cz/xqw/webdav/pssenat/original/66810/56264 

21 Rámcové rozhodnutí Rady o boji proti pohlavnímu vykořisťování dětí a dětské pornografii 
(2004/68/SVV). 

22 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/92/EU ze dne 13. prosince 2011 o boji proti 
pohlavnímu zneužívání a pohlavnímu vykořisťování dětí a proti dětské pornografii, kterou se 
nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2004/68/SVV. 
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Skutková podstata trestného činu obchodování s lidmi implementuje 

požadavky  nejen  tohoto  dokumentu,  ale  i  výše  uvedených,  např.  Rámcového 

rozhodnutí Rady o boji proti pohlavnímu vykořisťování dětí a dětské pornografii. 

Ovlivňuje i podobu dalších skutkových podstat trestných činů, jakými jsou trestné 

činy omezování osobní svobody a zbavení osobní svobody.23 

 

2.3. Dokumenty Rady Evropy: 

 

- Úmluva Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí   

Tzv.  Istanbulská  úmluva  je  jeden  z  nejkontroverznějších  dokumentů 

Rady Evropy. Česká republika ji sice podepsala, ale dosud  

ji neratifikovala. Jejím cílem je stíhat a potlačovat násilí vůči ženám  

a  domácí  násilí,  dále  pak  chránit  ženy  před  všemi  formami  násilí  a  dosažení 

prevence v této oblasti. Nalezneme zde strategie a opatření pro ochranu a pomoc 

obětem těchto jednání, podporu mezinárodní spolupráce a pomoc složkám 

účastným  na  prosazování  zákonnosti.  Proti  těmto  cílům  uvedeného  dokumentu 

samozřejmě nelze ničeho namítat. Za problematické však považuji spíše některé 

prostředky, kterými se daného cíle má  dosahovat. Prostor pro debatu otevírá  již 

definice pojmu gender. Tím se rozumí společensky ustavená role, chování, 

aktivity  a  atributy,  jež  daná  společnost  považuje  za  náležité  pro  ženy  a  muže. 

Genderově podmíněné násilí vůči ženám znamená násilí, jež je zaměřeno na ženu 

proto, že je žena, anebo násilí, jemuž jsou vystaveny především ženy. 24 Má za cíl 

odstranění takzvaného „stereotypního vnímání mužských a ženských rolí“, čehož 

chce  dosáhnout  mimo  jiné  i  zahrnutím  této  problematiky  do  školních  osnov. 

Osobně  takové  postupy  neschvaluji  a  vnímám  je  spíše  jako  snahu  o  jakousi 

převýchovu společnosti. 

Článek 36 Istanbulské úmluvy, zabývající se sexuálním násilím a 

znásilněním,  ve  svém  odstavci  2  stanoví,  že  souhlas  (oběti  k vaginální,  anální 

nebo orální penetraci či k jakémukoli jinému aktu sexuální povahy) musí být dán 

dobrovolně  jakožto  výsledek  svobodné  vůle  dané  osoby  posuzované  v  kontextu 

                                                 
23 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/36/EU ze dne 5. dubna 2011 o prevenci obchodování 

s lidmi, boji proti němu a o ochraně obětí. 
24 Úmluva Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí. 
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stávajících okolností. Prezidentka Unie rodinných advokátů Judr. Daniela 

Kovářová se domnívá, že v tomto případě hrozí přenesení důkazního břemene u 

sexuálního trestného činu ze státu na obviněného.25  

Za zmínku stojí rovněž článek 40 Istanbulské úmluvy, který stanoví, že ratifikující 

státy učiní nezbytná legislativní i jiná opatření pro to, aby jakákoli forma 

nežádoucího  verbálního,  neverbálního  či  fyzického  projevu  sexuální  povahy  s 

cílem či následkem porušení důstojnosti druhé osoby, obzvláště pokud toto 

chování vytváří zastrašující, nepřátelské, ponižující, pokořující či urážlivé 

prostředí, byla vystavena trestnímu či jinému právnímu postihu. Podle Kovářové 

by  to  v tomto  případě  mohlo  vést  k zavedení  nového  trestného  činu  verbálního 

sexuálního obtěžování.26 

Z mého  pohledu  je  ochrana  žen  v České  republice  před  násilím  zajištěna 

dostatečně.  Naši  legislativu  v uvedeném  směru  považuji  za  plně  odpovídající 

požadavkům  dnešní  doby  a  Istanbulská  úmluva  by  do  našeho  právního  řádu 

nepřinesla nic pozitivního. Ženy v České republice nepotřebují zvláštní 

legislativní ochranu před ženskou obřízkou či vynuceným sňatkem, jelikož 

ustanovení  na  jejich  ochranu  před  těmito  jednáními  už  jsou  v  TZ  obsažena.  V 

případě obřízky ženy chrání ustanovení o Těžkém ublížení na zdraví, u 

vynucených sňatků by šlo o jednoznačné Vydírání. Jednalo by se tedy o 

zbytečnou  duplicitu  a  nabobtnávání  zvláštní  části  TZ.  Co  mi  ale  nejvíce  na 

Istanbulské úmluvě vadí, je její ideologické zaměření, kdy tato vychází 

z předpokladu, že veškeré násilí vůči ženám pochází z konceptu mužských 

privilegií, přičemž odstraňování této genderové nevyrovnanosti je třeba provádět 

povinnou výchovou za účasti nevládních organizací. Skutečně považuji za 

nevhodné, aby byla přijata úmluva, která např. umožňuje změnit stávající 

terminologii  v  rámci  rodinných  vztahů,  kdy  nově  označuje  matku  a  otce  (nebo 

obráceně  -  otce  a  matku?)  za  rodiče  číslo  jedna  a  rodiče  číslo  dva.  Taková 

terminologie  patrně  vychází  až  z absurdní  hyperkorektnosti  a  snahy  o  zavádění 

genderově  neutrálních  pojmů.  Věřím,  že  se  naši  zákonodárci  inspirují  jednáním 

svých slovenských kolegů, kdy poslanci Národní rady usnesením vyzvali vládu, 

aby  nepokračovala  v  procesu  ratifikace  a  aby  oznámila  Radě  Evropy,  že  se 

                                                 
25Seminář o Istanbulské úmluvě. Bulletin-advokacie [online]. 22. 10. 2018 [cit. 2019-02-27]. ISSN 1805-

8280 Dostupné z: http://www.bulletin-advokacie.cz/cak-proti-istanbulske-umluve?browser=mobi 
26 Tamtéž 
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Slovensko  nechce  stát  smluvní  stranou  úmluvy,  přičemž  pro  uvedený  návrh 

hlasovalo 101 poslanců ze 133.27 

 

-  EÚLP - Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod  

- Doporučení Rady Evropy o násilí v rodině 

- Doporučení Rady Evropy o postavení oběti v trestním právu a řízení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
27 Schválené! Slovensko nechce Istanbulský dohovor. Lifenews.sk [online]. [cit. 2019-04-13]. Dostupné z: 

https://www.lifenews.sk/27374/schvalene-slovensko-nechce-istanbulsky-dohovor-parlament-ziada-
vladu-aby-oznamila-rade-europy 
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3. Sexuální kriminalita  

 Jak již výše uvedeno, sexuální kriminalitu chápeme jako „skupinu trestných činů,  

jejichž typickým obsahem je protiprávní zasahování do sféry svobodného rozhodování  

o pohlavním styku, mravního a tělesného vývoj.“28 Nyní se na ni pojďme podívat blíže z hlediska 

kriminologických poznatků s následným rozborem jednotlivých skutkových podstat. 

 V roce 2017 bylo v České republice zjištěno celkem 2 363 mravnostních trestných činů, z 

nichž  bylo  objasněno  1  846.  Celkově  bylo  v  roce  2017  spácháno  202  303  trestných  činů, 

mravnostní  kriminalita  tvoří  1,17  %.  Úspěšnost  objasnění  dosahuje  68,01  %,  což  je  skoro  o 

třetinu vyšší, než je objasněnost všech trestných činů spáchaných v České republice. 29 

 

 

                                                 
28 CHMELÍK, Jan a kol. Mravnost, pornografie a mravnostní kriminalita. Praha: Nakladatelství Portál, s. 

r. o., 2003, s. 15-16. 
29  Statistické  přehledy  kriminality  za  rok  2017 [online].  Policie  ČR:  Kriminalita  [cit.  2018-06-17]. 

Dostupné z: http://www.policie.cz/clanek/statisticke-prehledy-kriminality-za-rok-2017.aspx 
30 Tamtéž 
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3.1.  Fenomenologie 

 Jednou z hlavních součástí kriminologie je popis kriminality jako sociálně patologického 

jevu.  O  této  oblasti  pojednává  kriminální  fenomenologie.  Fenomenologie  zkoumá,  jaká  je 

kriminalita  na  určitém  území,  jak  se  vyvíjí  v  určitém  časovém  úseku,  dále  se  pak  zabývá  její 

strukturou.  Tyto  poznatky  poté  slouží  k  objasnění  příčin  kriminality  a  následně  k  vytváření 

vhodných forem trestní politiky.31 Fenomenologii sexuální kriminality si vysvětlíme  

na trestném činu znásilnění. 

 

 Znásilnění  lze  definovat  jako  vynucení  sexuálního  styku  proti  vůli  napadené  oběti.32 

Pachatelem může být kdokoli, nezáležeje na jeho pohlaví, tedy jak muž, tak žena. Například v 

roce 2015 byly ovšem za znásilnění trestně stíhány jen dvě ženy. 33 V souvislosti se znásilněním 

je  třeba  uvést,  že  tento  trestný  čin  patří  k  těm  s  nejvyšším  stupně  latence  (kriminalita  skrytá,  

o  které  se  orgány  činné  v  trestním  řízení  nedozví  a  není  tedy  registrována  v  oficiálních 

statistikách34),  kdy  odhady  hovoří  o  tom,  že  je  ohlášena  pouze  jedna  desetina  až  jedna  třetina 

všech spáchaných znásilnění.35 Mezi důvody, které vedou k neoznámení znásilnění, 

uvádí Barlow36: 

 

 znásilnění je považováno za osobní věc 

 oběť má strach z odvety pachatele 

 nedůvěra v orgány činné v trestním řízení a jejich postupu vůči oběti 

 obava z nedostatku důkazů 

 znásilněná  osoba  se  o  svém  zážitku  svěřila  někomu  jinému  než  orgánu  činnému  v 

trestním řízení 

  

 

                                                 
31 VÁLKOVÁ, H., KUCHTA, J. a kol.  Základy kriminologie a trestní politky. 2. vydání. Praha: C. H. 

Beck, 2012, s. 131. 
32 GŘIVNA, T. SCHEINOST, M., ZOUBKOVÁ, I. a kol. Kriminologie. 4.vyd. Praha: Wolters Kluwer, a. 

s., 2014, s. 250. 
33  Statistické  přehledy  kriminality  za  rok  2015 [online].  Policie  ČR:  Kriminalita  [cit.  2018-03-21]. 

Dostupné z: http://www.policie.cz/clanek/statisticke-prehledy-kriminality-za-rok-2015.aspx 
 Důvod proč, je uveden rok 2015 je prostý, jedná se o poslední rok, kdy se v oficiálních statistikách 

objevily ženy jako jedny ze skupin páchající trestné činy. 
34 GŘIVNA, T. SCHEINOST, M., ZOUBKOVÁ, I. a kol. Kriminologie. 4.vyd. Praha: Wolters Kluwer, a. 

s., 2014, s. 32. 
35 Tamtéž, s. 250. 
36 Tamtéž 
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 Naproti tomu důvody, které vedou k oznámení, Barlow kategorizuje jako37 : 

 

 zabránění tomu, aby pachatel své jednání v budoucnu opakoval 

 potrestání útočníka 

 splnění povinnosti nahlásit spáchání trestného činu 

 potřeba obdržet pomoc 

  

 Zda  oběť  oznámí  spáchání  znásilnění  závisí  také  na  tom,  zda  se  s  pachatelem  zná  

či  nikoli.  Jedná-li  se  o  neznámého  pachatele,  bude  oběť  méně  zvažovat  intimní  a  soukromé 

otázky, bude mít menší strach z odvety a bude cítit větší touhu potrestat pachatele.38  

 Velké  procento  znásilnění  v  případech  znásilnění  neznámým  pachatelem  se  odehrává  

v  soukromých  nebo  polosoukromých  prostorech,  jako  jsou  byty,  domy,  hotely  či  automobily, 

naopak  venkovního  prostředí  a  veřejných  míst  využívá  pachatel  neznámý.  Pachatelé  tohoto 

trestného činu bývají obvykle neozbrojení. Jestliže se oběť rozhodne bránit, zvyšuje tím šanci, že 

znásilnění nebude dokončeno, s tím jde ovšem ruku v ruce zvýšení procento pravděpodobnosti 

vážnějšího zranění.39 

  

3.2. Etiologie 

 Pojmem  etiologie  se  označuje  zkoumání  příčin  různých  jevů.  Etiologická  kriminologie  

se snaží vysvětlit okolnosti situace ulehčující vznik trestné činnosti, společenské  

a individuální jevy, tedy jevy plodící kriminální chování. Výsledkem je identifikace rizikových 

faktorů, která má přispět k odstranění kriminality a k účinnosti preventivní činnosti.40 

 Pachatele  mravnostní  kriminality  lze  rozdělit  do  dvou  kategorií.  A  to  na  ty,  kteří  jsou 

sexuálně deviantní a na ty, kteří sexuálně deviantní nejsou. Pojem deviace se v poslední době 

začíná nahrazovat pojmem parafilie. 41 Parafilie je klasifikována podle Mezinárodní klasifikace 

nemocí (MKN-10) jako sexuální impulzy, fantazie nebo praktiky, které jsou neobvyklé, deviantní 

                                                 
37 GŘIVNA, T. SCHEINOST, M., ZOUBKOVÁ, I. a kol. Kriminologie. 4.vyd. Praha: Wolters Kluwer, a. 

s., 2014, s. 250. 
38 Tamtéž 
39 Tamtéž 
40 DIANIŠKA, G., STRÉMY, T. VRÁBLOVÁ, M. a kol. Kriminológia. 3. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2016, 

s. 89. 
41 GŘIVNA, T. SCHEINOST, M., ZOUBKOVÁ, I. a kol. Kriminologie. 4.vyd. Praha: Wolters Kluwer, a. 

s., 2014, s. 255. 
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nebo bizarní.42 Weiss identifikuje parafilie dvojího druhu - deviace  

v  aktivitě  a  deviace  v  objektu.  Deviace  v  aktivitě  jsou  popisovány  jako  poruchy  ve  způsobu 

dosahování  sexuálního  vzrušení  a  uspokojování.  Rozlišujeme  množství  forem,  mezi  něž  patří 

voyeurismus, exhibicionismus, frotérismus, tušérství a další. U voyeurismu je vzrušení 

dosahováno sledováním intimního počínání nic netušících anonymních objektů (svlékajících se 

žen,  souložících  párů  atd.),  v  případě  deviace  se  toto  chování  stává  preferovaným  způsobem 

dosahování vzrušení a je upřednostňováno před partnerskými sexuálními aktivitami. Při 

exhibicionismu  je  vzrušení  dosahováno  odhalováním  genitálu  před  neznámými  dívkami  či 

ženami. Frotérství je definováno jako dosažení vzrušení třením se o anonymní, neznámé ženské 

objekty  při  nejrůznějších  tlačenicích  (fronty, hromadná  městská  doprava).  Tušér  dosahuje 

vzrušení při dotýkání se intimních míst anonymních ženských objektů.43  

 Jako další se mezi deviace v aktivitě řadí patologická sexuální aktivita, při níž deviant 

dosáhne  sexuálního  vzrušení  a  uspokojení  při  překonávání  odporu  napadené  anonymní  ženy  

a minimalizaci její kooperace. U sadismu je vzrušení dosahováno dominancí, totální kontrolou 

objektu. Sadistu vzrušuje fyzické a duševní utrpení oběti a pocit, že oběť je plně  

v jeho moci, kdežto masochistu vzrušuje totální odevzdání se partnerovi, jeho vlastní ponížení či 

utrpení. Deviací v aktivitě je celá řada, zmíním se již jen o dvou, které považuji za zajímavé. Tou 

první je erotografomanie, při které je vzrušení dosaženo psaním dopisů  

s erotickým obsahem anonymním ženským objektům. Poslední, o které se chci zmínit,  

je kleptofilie, kdy jedinec je vzrušován krádežemi věcí cizích lidí nebo potencionálních 

partnerů.44  

 Za deviace v objektu jsou označované kvalitativní poruchy sexuální motivace 

charakterizované neadekvátním zaměřením erotické touhy. Patří sem hlavně pedofilie, fetišismus 

a transvetitismus. Pedofil je eroticky zaměřen na objekty v prepubertálním věku, tedy dívky a 

chlapce bez znaků dospívání. Pedofilie se dělí na heterosexuální, homosexuální a bisexuální. 

Muži  zaměření  na  dospívající  dívky  označujeme  za  hebefili,  naopak  za  efeboli  označujeme 

muže se zaměřením na dospívající hochy. Fetišismus je představován erotickým zaměřením na 

neživé předměty nebo na části těla. U transvestitismu je vzrušení dosahováno převlékáním se 

do šatů opačného pohlaví a eventuálně i vystupováním v roli opačného pohlaví.45 

                                                 
42 GŘIVNA, T. SCHEINOST, M., ZOUBKOVÁ, I. a kol. Kriminologie. 4.vyd. Praha: Wolters Kluwer, a. 

s., 2014, s. 256. 
43 WEISS, P. a kol. Sexuologie. Praha: Grada Publishing, a. s., 2010, s. 469 - 471. 
44 Tamtéž, s. 473 - 476. 
45 Tamtéž, s. 476 - 481. 
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 Jako další mezi deviace v objektu patří nekrofilie, při které preference deviantů variují 

od prosté touhy být v přítomnosti mrtvého těla a fascinace děním kolem pohřbů až po jednání 

zahrnující  líbání,  objímání  či  soulož  s  mrtvým  tělem.  Zoofilie  je  charakterizována  preferencí 

zvířat jako sexuálních objektů. U pyrofilie je sexuální vzrušení vyvoláváno ohněm,  

přičemž  je  obvykle  spojeno  i  se  zakládáním  požárů.  V  rámci  mysofilie  se  deviant  zaměřuje  

na  nečistotu  na  těle  partnera.  Statuofil  jeví  erotický  zájem  o  sochy.  Gerontofil  preferuje 

partnery se zřetelnými znaky involuce, často ve věku jeho rodičů či prarodičů. 46  

 Více o pachatelích mravnostní trestné činnosti rozebírám v kapitole číslo 4. 

 

3.3. Rozbor jednotlivých trestných činů 

 Mravnostní trestná činnost je upravena zákonem č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů. Dle systematiky jeho zvláštní části se jedná o velmi závažnou a 

nebezpečnou trestnou činnost, jelikož je upravena už v hlavě III. TZ, která nese název „Trestné 

činy  proti  lidské  důstojnosti  v  sexuální  oblasti“,  přičemž  některé  související  trestné  činy  lze 

vyhledat i v hlavě předcházející a následující. Z důvodové zprávy k TZ se dozvídáme, že jako 

trestné činy tohoto druhu se postihují jednání, která jsou v rozporu s mravními názory 

společnosti na sexuální vztahy.47 Důvodová zpráva tyto trestné činy rozděluje do tří skupin podle 

toho,  co  chrání.  Mimo  lidskou  důstojnost  tedy  chrání  svobodu  rozhodování  člověka  o  jeho 

sexuálních vztazích, zdravý tělesný a mravní vývoj dětí a morální zásadu odpírající soulož mezi 

příbuznými. Systematika řazení jednotlivých hlav zvláštní části TZ je uspořádána podle 

významu společenských zájmů, kterým současná Česká republika jednotlivým chráněným 

hodnotám přikládá s důrazem na ochranu základních lidských práv.48 

 Obecně lze mravnostní kriminalitu rozdělit na sexuální a kriminalitu spojenou  

s prostitucí. Podle Gřivny do první skupiny patří jednání, která nejsou společností 

akceptovatelná, a jedná se o ukájení sexuálních potřeb způsobem, který je v rozporu s trestním 

zákoníkem.  Mezi  takové  se  řadí  většina  z  trestných  činů  dle  hlavy  III.  TZ  vyjma  kuplířství  

a prostituce ohrožující mravní vývoj dětí, které zařazuje do druhé skupiny. 49 Z ostatních hlav TZ 

                                                 
46 WEISS, P. a kol. Sexuologie. Praha: Grada Publishing, a. s., 2010, s.  482 - 483. 
47 Důvodová zpráva k trestnímu zákoníku [online]. Právo a stát [cit. 2018-03-21]. Dostupné z: 

https://pravoastatire.webnode.cz/products/duvodova-zprava-k-trestnimu-zakoniku/ 
48 JELÍNEK, J. a kol.: Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 6. vydání. Praha: Leges, 2017, s. 

47. 
49 GŘIVNA, T. SCHEINOST, M., ZOUBKOVÁ, I. a kol. Kriminologie. 4.vyd. Praha: Wolters Kluwer, a. 

s., 2014, s. 246. 
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sem  lze  zařadit  trestné  činy,  které  mohou  mít  sexuální  motiv,  ať  už  jde  o  trestný  čin  vraždy, 

ublížení na zdraví, obchodování s lidmi, ohrožování výchovy dítěte, krádež nebo o nebezpečné 

pronásledování. Mezi trestné činy spojené s prostitucí, která sama o sobě není trestnou činností, 

patří  takové  jednání,  které  je  poháněno  vidinou  zisku,  tedy  získáváním  peněz  za  uspokojení 

sexuálních potřeb jiných. Jak je uvedeno výše, můžeme zde mluvit především o trestném činu 

kuplířství  a  prostituci  ohrožující  mravní  vývoj  dětí.  Z  jiných  hlav  bezprostředně  související 

trestný čin šíření nakažlivé nemoci, obchodování s lidmi, ohrožování výchovy dítěte, svádění k 

pohlavnímu styku.50 

 

3.3.1. Znásilnění 

 

 Tento trestný čin je nejčetnějším mravnostním trestným činem, zároveň se řadí mezi ty 

nejvíce  traumatizující.  Objektem  je  právo  člověka  svobodně  rozhodovat  o  svém  sexuálním 

životě. Předmětem útoku může být kterýkoliv člověk, žena i muž jakéhokoliv věku. V případě 

dítěte mladšího 18 let se aplikuje kvalifikovaná skutková podstata s vyšší trestní sazbou. Obětí 

může být i manžel, manželka, druh, případně družka. Za takových okolností, kdy pachatel je ve 

výše  popsaném  vztahu  k  oběti,  je  podle  §  163  trestního  řádu  k  jeho  stíhání  třeba  souhlasu 

poškozeného.51 

   Je-li někdo násilím nebo pod pohrůžkou násilí či jiné těžké újmy donucen k pohlavnímu 

styku, nebo je-li zneužita jeho bezbrannost, hovoříme o trestném činu znásilnění.  To obsahuje 

dvojí jednání, a to násilné jednání v širším slova smyslu - tedy násilí, jeho pohrůžku  

či pohrůžku jiné těžké újmy - a pohlavní styk.  

 Násilím  je  „použití  fyzické  síly  k  překonání  nebo  zamezení  kladeného  či  očekávaného 

odporu". 52 

 Pohrůžkou  násilí  je  taková  hrozba,  z  níž  plyne,  že  násilí  bude  vykonáno  buď  ihned, 

anebo  někdy  v  budoucnu.53  Z  tohoto  vyplývá,  že  takovým  jednáním  lze  vyhrožovat  i  osobě 

fyzicky nepřítomné a to např. prostřednictvím dopisu, e-mailu, sms zprávou apod. 

                                                 
50 GŘIVNA, T. SCHEINOST, M., ZOUBKOVÁ, I. a kol. Kriminologie. 4.vyd. Praha: Wolters Kluwer, a. 

s., 2014, s. 246 - 247. 
51 Tamtéž, s. 598. 
52 ŠÁMAL, P. a kol. Trestní právo hmotné. 8. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2016, 620 s. 
53 Tamtéž 
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 Pohrůžka jiné těžké újmy v sobě zahrnuje celou škálou možností. Pachatel ve většině 

případů  hrozí  způsobením  majetkové  újmy,  ale  může  také  cílit  na  čest  a  dobrou  pověst  oběti, 

která  může  objektivně  vést  k  závažné  újmě.  Může  vyhrožovat  ztrátou  zaměstnání,  hrozbou 

exekuce, zveřejnění erotických fotografií, rozvratem manželství atd.54 

 Stav bezbrannosti je chápan jako „takový stav oběti, ve kterém není vzhledem  

k okolnostem schopna projevit svou vůli ohledně pohlavního styku s pachatelem, 

popř. ve kterém není schopna klást odpor jeho jednání. Ve stavu bezbrannosti  

se však nacházejí i osoby, jejichž duševní a rozumové schopnosti nejsou na takové úrovni nebo 

takového stavu, aby si ve své mysli dokázaly situaci, v níž se nacházejí, dostatečně přiléhavě ze 

všech souvislostí vyhodnotit a přiměřeně, logicky a účinně na ni reagovat.  

Tak  tomu  bývá  u  osob  trpících  duševní  poruchou." 55  O  tento  stav  se  nejedná  v  případě,  

kdy rozespalá žena pokládá pachatele, který vnikl do bytu, za svého manžela a ten využije jejího 

omylu, nejedná se o zneužití bezbrannosti, nýbrž jde o trestný čin podle § 181 odst. 1 písm. b) 

resp. o jeho pokus (srov. č. 36/1979 Sb. rozh. tr.).56 

 Pod pojmem pohlavní styk se skrývá „jakýkoliv způsob ukájení pohlavního pudu na těle 

jiné osoby, ať stejného či jiného pohlaví. Pohlavní styk při tomto základním vymezení zahrnuje 

širokou  škálu  činností  jako  např.  soulož  (coitus)  a  jiné  pohlavní  styky  provedené  způsobem 

srovnatelným  se  souloží,  tj.  zejména  orální  sex  pohlavní  styk  (felatio  či  cunilinctus),  anální 

pohlavní  styk  (coitus  analys),  zasouvání  prstů  nebo  jiných  předmětů  do  ženského  pohlavního 

ústrojí, zejména pokud napodobují pohyby pohlavního údu ve vagíně ženy, event. jiné způsoby 

srovnatelného  použití  předmětů  sloužících  jako  náhražky  mužských  či  ženských  pohlavních 

orgánů.57 Za jiný pohlavní styk provedený způsobem srovnatelným se souloží  

se  tedy  považuje  styk,  při  jehož  realizaci  dochází  k  situaci  srovnatelné  s  tou,  jaká  nastává  

u  soulože.  Rozhodná  je  tedy  srovnatelnost  provedení,  a  proto  musí  být  jiný  pohlavní  styk 

srovnatelný se situací, při níž dochází ke spojení pohlavních orgánů muže a ženy.  

Jestliže se u soulože předpokládá současné spojení pohlavních orgánů muže a ženy,  

                                                 
54  Pohrůžka  jiné  těžké  újmy. EPRAVO.CZ [online].  21.  11.  2011  [cit.  2018-07-18].  ISSN  1213-189X. 
Dostupné z: https://www.epravo.cz/top/soudni-rozhodnuti/pohruzka-jine-tezke-ujmy-78508.html 
55 ŠÁMAL, P. a kol. Trestní zákoník: komentář. 2. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012, s. 1839. 
56 JELÍNEK, J. a kol.: Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 6. vydání. Praha: Leges, 2017, s. 

597. 
57 ŠÁMAL, P. a kol. Trestní zákoník: komentář. 2. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012, s. 1836 - 1837. 
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pak  srovnat  s  tím  lze  situace,  kdo  do  pohlavního  orgánu  ženy  neproniká  pohlavní  úd  muže,  

ale tato situace je simulována jiným mechanismem, např. jazykem, prsty, jiným předmětem."58 

 Naproti tomu souloží se rozumí spojení pohlavních orgánů muže a ženy. Za dokonanou 

soulož  se  považuje  i  jen  částečně  vsunutí  pohlavního  údu  do  pohlavního  ústrojí  bez  ohledu  

na to, zda došlo k pohlavnímu uspokojení či nikoliv.59 

  Kvalifikovaná skutková podstata § 185 odst. 2 písm. a) vymezuje nebezpečnější formy 

pohlavního styku. Postihuje znásilnění spáchané formou soulože nebo formou jiného pohlavního 

styku  srovnatelného  se  souloží.  V  těchto  případech  se  bude  vždy  jednat  o  naplnění  skutkové 

podstaty tohoto trestného činu v rámci zvlášť přitěžující okolnosti nacházející  

se  v  odstavci  2  písm.  a),  nikoli  pouze  o  jednání  podřaditelné  toliko  pod  základní  skutkovou 

podstatu odstavce 1.60 

 Pokud pachatel znásilnění již použil násilí nebo pohrůžky bezprostředního násilí,  

ale  dobrovolně  zanechal  jednání  směřujícího  k  dokonání  znásilnění,  zaniká  trestnost  pokusu 

znásilnění.  Pachatel  ovšem  není  zcela  beztrestný,  jelikož  se  jednání  posoudí  jako  vydírání  

dle § 175 tr. zák. (srov. Rozsudek Nejvyššího soudu z 9. dubna 1968, 7 Tz 11/68). Jedná se o 

tzv. kvalifikovaný pokus.61 

 V případě znásilnění se o úmyslný trestný čin. Pro naplnění znaků kvalifikované 

skutkové podstaty, jako je způsobení těžké újmy nebo smrti, pak postačuje forma nedbalostní.  

Pokud by pachatel usmrtil svou oběť úmyslně, jednalo by se o souběh s trestným činem vraždy 

dle § 140.62 

 Spolupachatelem znásilnění (nebo pokusu o znásilnění) může být kdokoli, muž či žena, 

tedy  kdokoli,  kdo  použil  násilí  nebo  pohrůžku  násilí,  či  jiné  těžké  újmy,  ačkoli  se  nepodílel  

na  pohlavním  styku.  Stejné  poučka  platí  pro  spolupachatele,  který  vykonal  pohlavní  styk, 

zatímco násilí vykonal někdo jiný.63 

 Mezi důvody podmiňující použití vyšší trestní sazby se řadí okolnosti jako je spáchání 

činu na dítěti (to znamená na mladistvém, tedy osobě starší patnácti let a osobě mladší osmnácti 

                                                 
58 ŠÁMAL, P. a kol. Trestní zákoník: komentář. 2. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012, s. 1841. 
59 ŠÁMAL, P. a kol. Trestní právo hmotné. 8. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2016, s. 621. 
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let),  při  současném  použití  zbraně.  Přísněji  bude  potrestán  pachatel,  který  znásilní  dítě  mladší 

patnácti let nebo osobu nacházející se ve výkonu vazby, trestu odnětí svobody, zabezpečovací 

detence,  ochranné  nebo  ústavní  výchovy  anebo  v  jiném  místě,  kde  je  omezována  osobní 

svoboda, a také ten, kdo činem způsobí těžkou újmu na zdraví nebo smrt. 

 Oproti  předchozí  právní  úpravě  tohoto  trestného  činu  ve  ,,starém“  trestním  zákoně  se 

postihované  jednání  rozšířilo  o  pohrůžku  jiné  těžké  újmy  na  zdraví  a  naopak  zmizel  termín 

bezprostřední  (násilí).  Tím  pádem  se  jednání  dříve  kvalifikované  jako  vydírání  od  roku  2010 

posuzuje jako znásilnění. Dále přibyl pojem jiný pohlavní styk provedený způsobem 

srovnatelným se souloží, a tudíž jsou postihovány i jiná jednání než  soulož nebo jiný obdobný 

pohlavní  styk.  Dále  se  rozšířily  důvody  podmiňující  použití  vyšší  trestní  sazby  o  situace,  

kdy pachatel spáchá znásilnění na osobě ve výkonu vazby, trestu odnětí svobody atd. Shrnu-li to, 

nová  úprava  oproti  předchozí  zpřísnila  délky  trestu  a  rozšířila  okruh  postihovaných  jednání. 

Jediný sporný moment spatřuji v tom, že za situace, kdy  pachatel spáchá znásilnění se zbraní, 

může mu být uložen přísnější trest než pachateli, který použil násilí a  způsobil oběti fyzickou 

újmu. 

 Na tomto místě se dále pokusím rozebrat mýty a stereotypy, které se znásilnění dotýkají  

a  ovlivňují  názor  společnosti  na  toto  trestní  jednání  a  dále  si  dovolím  učinit  malý  historický 

exkurz do jejich vývoje.   

 Běžné stereotypy mají mnoho podob. Mezi ty nejčastější se řadí „ne znamená ano“, dále 

křivá  obvinění  ze  znásilnění,  tvrzení,  že  není  možné  znásilnit  bránící  se  ženu,  či  že  určité 

kategorie  vynuceného  sexu  se  nedají  považovat  za  znásilnění,  dále  že  znásilnění  páchají  jen 

lidské stvůry, či prostředí, které dělá z člověka zvíře.64  

 Velké množství mužů tvrdí, že slyší  ano, zatímco žena říká  ne.  Ženy jsou obviňovány  

z toho, že úmyslně zaměňují ne za ano. V tomto duchu se ve své stati Zákon znásilnění (1868) 

vyjádřil i přední bostonský lékař a viceprezident Americké lékařské asociace Horatio R. Storer, 

který uvedl, že ženy „koketují a flirtují“, činí „odmítavá gesta“, ale jen proto,  

aby tím „zvýšily hodnotu svého svolení, než je nakonec udělí“. Podobný názor najdeme  

i v publikaci Sexuální chování a zákon (1965), ve které se dočteme, že u ženy je  „obvyklé“ 

říkat ,,ne, ne, ne“, zatímco míní ,,ano, ano, ano“. 65 ,,Slovy jednoho sexuologa šedesátých let 20. 

století  je  sexuální  akt  ze  strany  muže  v  zásadě  násilným  aktem.  Naši  vzdálení  předci  usilovali 

získat nějakou ženu, žena projevila odpor nebo svou opozici předstírala; muž  
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ji zdolal a zmocnil se jí silou. Je pravděpodobné, že zdrženlivost ženy je čistě jen prostředkem k 

vybuzení  mužské  agresivity,  a  tedy  i  k  posílení  vášnivosti  jeho  namlouvání.  Je  docela  dobře 

možné, že příroda vybavila člověka vzdorem i agresivitou, aby zajistila, že plodit potomky budou 

jen nejsilnější jedinci. Výsledkem je znásilnění". 66 

 Tento  mýtus  podporuje  u  veřejnosti  také  filmový  průmysl.  Například  ve  filmech  Malý 

velký  muž,  ve  kterém  je  sestra  hlavního  hrdiny  zklamána,  když  se  ji  indiáni  nezmocní  tak,  

jak  si  to  přála  a  ve  snímku  Záclony  v  kterém  je  znásilnění  zobrazováno  jako  jedna  z  forem 

předehry.67 

 Ross Barber ve své studii o epidemii hromadných znásilnění má za to, že: „Konzumace 

alkoholu, souhlas se svezením v autě s několika muži či sama skutečnost, že žena již není pannou 

- to vše byly „pádné důkazy“, že oběť nese zodpovědnost „jak za situaci  

v níž se nachází, tak za výsledek takové své večerní vycházky“.68 

 V historii se objevila i řada nehumánních názorů na znásilnění duševně zaostalé osoby, z 

nichž  jsem  vybral  dva.  Za  prvé  pokyny,  které  v  sedmdesátých  letech  uveřejnil  magazín  Slam, 

který  radil  teenagerům,  že  nikdo  se  nemusí  obávat  obvinění  ze  sexuálního  styku  s  mentálně 

pomalejší ženou, protože takové „retardované“ ženě nikdo neuvěří,  

jelikož retardované osoby si pořád něco vymýšlejí. Prý postačí tvrzení pachatele,  

že nic nespáchal, protože sotva někdo zahájí vyšetřování na základě tvrzení nějakého rozšláplého 

obličeje. Podobný názor vyjádřil Hugo Paul, který v roce 1967 tvrdil,  

že vynucený sex s mentálně retardovanou ženou se nemůže označit za znásilnění, 

neboť  takové  ženy  nejsou  schopny  se  ovládnout,  ocitnou-li  se  v  konfrontaci  se  sexuálním 

stimulem a obyčejně se stykem souhlasí. 69 

 V  minulosti  bylo  běžné,  že  sexuální  násilníci  byli označováni  za „zdegenerované 

stvůry“.  Tyto  názory  vycházely  z  Darwinových  evolučních  teorií.  Muži  byli  od  pradávna 

„nenasytní“ a tudíž jejich násilnické jednání bylo dáváno do souvislosti s vrozenými  instinkty. 

Pro sociální psychology byl instinkt dědičnou či vrozenou dispozicí, který předurčoval  

k  určitému  specifickému  chování  nebo  aby  k  takovému  chování  jeho  vlastník  cítil  alespoň 

podnět. Dva nejpodstatnější instinkty jsou pud pohlavní a pud agresivní.70  
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 Vztahu  mezi  vlivem  instinktů  a  prostředí  se  věnoval  významný  kriminolog  přelomu  

20. století William Adrian Borger. Ten ve své knize Kriminalita a ekonomické podmínky (1916) 

vyjádřil názor, že: „Každý normálně založený muž by byl rozený sexuální násilník, kdyby nebylo 

jiného způsobu, jak jeho sexuální touhu uspokojit.“ Podle něho je štěstí,  

že existují „ženy i pro ty největší ošklivce a chudáky“. Dále se domníval, že násilníci se rodí jen 

v nejnižších společenských vrstvách, kde se na sexuální život pohlíží jen z živočišného hlediska, 

protože z dětí, které jsou celý svůj dosavadní život vystaveny nemravným scénám  

a  „jsou  plně  obeznámeny  se  sexuálním  životem  v  jeho  nejzvířečtějších  podobách“,  nemůže 

vyrůst  sexuálně  civilizovaný  člověk.  K  pohlavnímu  pudu  Borger  dodává,  že:  „jsou  jedinci,  

u nichž jsou sklony k sexuální aktivitě velmi rozvinuté, ale i jedinci, kteří jsou v tomto ohledu 

dosti  vlažní,  a  mezi  těmito  dvěma  extrémy  se  nachází  většina  z  nás.  Nebezpečí  zločinu  proti 

mravnosti je vysoké jen u první skupiny, u ostatních je toto riziko zanedbatelné.  

Jestliže  se  osobám,  které  mají  takové  dispozice,  naskytne  příležitost,  projeví  se  nedostatek 

mravní kontroly, která by jim zabránila v činu.“ Právník a socialista Clarence Seward Darrow 

formuloval názor, ve kterém tvrdil, že sexuální hlad je otázka uspokojení hluboce zakořeněných 

prvotních pudů, kterému se do cesty staví nepříliš silná mentalita, jestliže pud převáží, člověk je 

ztracen.71  

 Někteří vývojoví biologové se zaobírali myšlenkou, že sexuální zločin je nutné 

přisuzovat nikoli zdegenerovaným jedincům nebo evolučním procesům, nýbrž vlivu zkažených 

společenství. V 18. století se za pachatele zločinu se sexuální tématikou považoval aristokrat, 

který znásilňoval méně privilegované ženy a při tomto svém jednání nabyl dojmu, že stojí nad 

zákonem. V osmdesátých letech 19. století byli  za potencionální  násilníky  označováni úspěšní 

byznysmeni, alespoň pokud jde o USA. Tato kapitalistická elita si díky svému jmění zajišťovala 

„přízeň“ dívek z dělnického prostředí.72 

  Ve dvacátých letech 20. století se za základ sexuálního násilí začalo považovat 

zneužívání  alkoholu  samo  o  sobě.  V  roce  1924  anglický  lékař  W.  Norwood  East  prohlásil,  

že:  „sexuální  zločiny  byly  daleko  běžnější  v  dobách,  kdy  byl  alkohol  daleko  levnější  a  jeho 

konzumace  nebyla  omezována“.  Jako  jasnou  příčinu  označil  „afrodiziakální  účinky  alkoholu“, 

alkohol byl pro něho ,,sexuální budič“, který posílí ,,pud života“ a na něj úzce navázaný „pud 

sexuální“. V padesátých letech s tím projevil souhlas jeden z prominentních vězeňských lékařů 

té doby. Podle něho za spáchání znásilnění nemohla žádná psychiatrická abnormalita. Znásilnění 
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by  se  mělo  vykládat  jako  „zřetězení  událostí“,  jako  je  „povzbudivá  a  stimulující  společnost  z 

předchozí části večera, opuštěná cesta a/nebo tma, příležitost a alkohol, často hodně 

alkoholu“.73 

 Tento  sociální  efekt  alkoholu  posílil  vědecký  pokus,  při  kterém  byl  skupině  mladých 

mužů  poskytnut  nealkoholické  nápoje,  ale  bylo  jim  sděleno,  že  popíjejí  alkohol.  Z  výsledků 

vyplynulo,  že  ti,  kteří  skutečně  požili  alkohol,  nebo  si  mysleli,  že  ho  požili,  byli  vzrušení  

z  pornografického  snímku,  jehož  podstatou  bylo  znásilnění,  více  než  muži,  kteří  si  o  sobě 

mysleli,  že  jsou  střízliví.  Tudíž  význam  alkoholu  jako  tlumiče  zábran  přisuzovaný  společností 

byl zásadnější než jeho farmakologické účinky.74 

 O  vlivu  rodinných  poměrů  pojednává  kniha  Mladý  sexuální  delikvent  a  jeho  pozdější 

sexuální  život  (1969)  její  autoři  Lewis  Doshay  a  George  Henry  se  v  ní  zaobírají  myšlenkou,  

že vyrůstání v drsné čtvrti má zhoubný vliv na dítě pouze v tom případě, když zklamou domácí 

standardy  a  dohled,  a  takové  dítě  je  ponecháno  na  pospas  chorobným  silám  ulice.  Větší  část 

delikventů  z  jejich  monografie  neměla  jednoho  či  dokonce  oba  rodiče,  a  když  už  tu  byli,  tak 

alespoň  jeden  z  nich  byl  vážně  fyzicky  nebo  duševně  postižen.  Časopis  The  Nervous  Child 

vypátral, že 90 % pachatelů sexuálních zločinů bylo v mládí tvrdě a opětovaně bito,  

na rozdíl od pouhých 60 % zločinců ostatní kriminality. Pro prostředí v němž pozdější sexuální 

násilníci vyrůstali, byla typická sexuální bezostyšnost a nedostatek disciplíny. Takoví chlapci si 

v mládí užili dotyky dospělých, byl jim podáván alkohol nebo sdíleli  

s dospělými společné lože. Jeden z takových chlapců, se autorovi eseje Disciplína v raném životě 

sexuálních  delikventů  a  sexuálních  zločinců  (1951),  kterého  matka  ponižovala,  mstil  cizím 

ženám. Jednalo se o ženy, které byly staršího věku než on sám a své jednání odůvodňoval tím, že 

ho hnala touha ukojit svou chuť po pomstě.75  

 Toto chování rodičů vůči dětem v jejich raném věku zapříčiňovalo, že tito muži nebyli 

schopni udržet na uzdě své primitivní sexuální potřeby, díky kterým se sexuální násilí stávalo 

neodvratným.  Jediným  řešením  jak  něčemu  takovému  zabránit  by  byl  zásah  v  takových 

domácnostech.  Anglický  psycholog  John  Bowlby  ve  svém  díle  Připoutanost  a  ztráta  (1969) 

vyjádřil názor, že to jaká je kvalita osobních vztahů v dětství, ovlivňuje u každého jedince jeho 

vztahovou  oblast  po  celý  jeho  život.  Těm,  kterým  se  v  dětství  nedostávalo  pevné  vztahové 

základny, si již schopnost navazovat vztahy nikdy v životě neosvojí.  
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Proto  se  v  jejich  případě  sháňka  po  intimním  vztahu  proměnila  v  cestu,  na  které  se  chovali 

nepřiměřeně. Znásilnění bylo zapříčiněno vývojovým selháním.76 

  Příkladem za všechny je jistý mnohonásobný zločinec Robert, který byl ve státě 

Michigan odsouzen ke třiceti až šedesáti letům vězení za  únos a opakované znásilnění ženy. 

Sám  nedokázal  vysvětlit,  co  za  jeho  činy  stojí,  odvolával  se  na  to,  že  je  něco  v  nepořádku  

s jeho hlavou. Uváděl, že po sexu s oběťmi ani nedychtil a doznal, že při znásilnění byl téměř 

neschopný  erekce  a  zcela  neschopný  ejakulace.  Ředitel  psychiatrické  kliniky,  do  které  byl 

Robert  umístěn,  Warren  Wille,  si  byl  jistý,  že  důvody  Robertova  chování  se  dají  vystopovat  

až do jeho mládí. Roberta opustili rodiče, když mu bylo teprve osmnáct měsíců. Byl adoptován 

svobodnou učitelkou a svou nevlastní matku popisoval jako velmi zásadovou  

a vzdělanou ženu. Dále  o ní sdělil, že se jedná o ženu, která bere  život velmi vážně, postrádá 

smysl pro humor, je poněkud zdrženlivá a své city prakticky nedává najevo. Aby toho nebylo 

málo,  Robert  s  ní  spával  ve  stejné  místnosti  a  ona  se  s  ním  koupala  až  do  věku,  když  už  byl 

„docela velký kluk“. Robert si postupem času začal myslet, že ženy (nevlastní matka a také žena, 

kterou vylíčil jako agresivní vedoucí) ho pronásledují. Podle Willea ho tyto ženy dohnaly k jeho 

pozdějšímu  patologickému  chování,  kdy  si  Robert  ke  znásilnění  vybíral  ženy,  které  pro  něho 

byly zosobněním macechy.77 

 Wille k tomu dodává: „Příliš úzký vztah s nevlastní matkou podporovalo její pokušlivé 

chování v době, když byl malý kluk. V práci konal pod dohledem vedoucí s osobními 

charakteristikami,  jež  se  podobaly  vlastnostem  jeho  pěstounky.  Když  ve  stejné  době  jeho  žena 

otěhotněla, byl to jen další z faktorů, jež přispěly k reaktivaci incestních a agresivních konfliktů, 

které dřív míval s nevlastní matkou.“ 78 

 V  historii  se  setkáváme  i  s  názorovým  proudem,  který  se  mi  osobně  jeví  jako  jedno  

z nejbizarnějších vysvětlení sexuálního násilí.  Násilník je v něm vylíčen jako individuum, jež 

vzniklo  pod  tlakem  neprovdaných  vzdělaných  bílých  žen.  Tím,  že  ženy  vyžadovaly  rovnost  s 

muži, zejména na pracovištích, v přístupu ke vzdělání a v domácnostech,  

podle  některých  zastánců  této  názorové  větve  dohnaly  mladé  muže  sexuálnímu  násilí.  Ženy 

nastalé situace posilovaly, zatímco muže to zbavovalo jejich moci, byli frustrováni svou 

neschopností dostát tradičnímu předobrazu muže a někteří se uchylovaly k sexuálním trestným 

činům. Jeden z mladých sexuálních násilníků použil tuto výmluvu, po činu uvedl, že měl vztek 
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na povýšené ženy a právě ten ho přinutil k tomu, aby jich zmlátil a znásilnil, kolik bylo v jeho 

silách.79 Dle mého mínění je takové myšlení zcela scestné a pachatel obhajující jím své chování, 

se toliko lacině vymlouvá v úmyslu relativizovat svou vinu.  

 Do tohoto okamžiku jsem o pachatelích hovořil zejména jako o mužích a ženy 

pachatelky zaujímaly pouze okrajovou roli. Nyní se však blíže zaměřím i na ně.   

 Asi  nejznámějším  a  nejmedializovanějším  případem,  ve  kterém  hrály  jednu  z  hlavních 

rolí ženy jako pachatelky sexuálního násilí, bylo sexuální ponižování a mučení vězňů 

americkými vojáky v nápravném zařízení Abú Ghraib v roce 2004. Celý svět obletěla fotografie 

nahých iráckých vězňů, z jejichž těl byla vytvořena lidská pyramida. Nejsymboličtějším 

vyobrazením  války  v  Iráku  a  dekadence  amerického  ženství  byla  fotografie,  na  které  vojín 

Lynndie Englandová drží na vodítku nahého muže. Vězňům byly přes hlavu nataženy pytle na 

písek, byli tlučení a uráženi. Když jim sundali pytle, vysvlékli je do naha a bylo jim přikázáno, 

aby  si navzájem  chytili  penisy  a hladili si je. Poté následoval další sled  příkazů, vězni museli 

masturbovat  a  vydržet  nechutné  „vyšetření“  penisů  za  pomocí  propisky,  to  vše  za  zvuků 

cvakajícího fotoaparátu, na nějž si vojáci své počínání dokumentovali. Tyto fotografie, při nichž 

stály ženy bok po boku mužům, představují hrůznou vyhlídku do budoucna. Bude se století, ve 

kterém žijeme, popisovat jako století sexuálního zneužívání a mučení spáchaných ženami?80  

 A  jak  na  to  vše  pohlížela  veřejnost?  Nejdříve  byla  šokována  a  znechucena,  postupem 

času  ono  zhnusení  opadlo  a  při  dalším  zveřejňování  těchto  záběrů  následovaly  sotva  vlažné 

reakce. Jeden z hostů populárního amerického rozhlasového pořadu dokonce srovnával 

zveřejněné snímky s tím, co na pódiu při svých vystoupeních předvádí Madonna nebo Britney 

Spearsová.  Na  internetu  se  začaly  objevovat  fotografie  obyčejných  lidí,  kteří  si  ,,hrají  na 

Lynddie“.  Dokonce  můžete  nalézt  podrobný  návod  „jak  si  zahrát  na  Lynndie“,  který  začíná 

větou:  „Najděte  si  oběť,  která  si  zaslouží  být  ,,zlyndována“.81  Celou  tuto  vsuvku  o  mučení  

v Abú Ghraibu jsem do své práce zařadil proto, aby připomínala skutečnost, že i mužské tělo je 

znásilnitelné.  Dále  se  budu  celému  problému  věnovat  v  civilním  kontextu,  abych  potvrdil,  

že sexuální zneužívání mužů je daleko běžnější, než se může zdát.  

 Ženám zneuživatelkám se daří unikat pozornosti veřejnosti. Typickou ukázkou jsou ženy, 

které sexuálně obtěžují muže nebo jiné ženy, ty totiž budou daleko častěji osočeny  

z lascivnosti a obscénního chování, než z napadení se sexuálním motivem, což nechává 
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vzniknout  jistým  statistickým  nesrovnalostem  při  porovnávání  mužské  a  ženské  zločinnosti. 

Ženy  jsou  obecně  předjímány  jako  pasivní  sexuální  objekty,  což  vyvolá  domněnku,  že  muž 

nemůže být ženou znásilněn. 82 Tento mýtus byl u nás překonán novelou předchozího trestního 

zákona č. 140/1961 Sb., účinné od 1. 5. 2001, kdy znásilnění muže přestalo být posuzováno jako 

trestný čin vydírání a tedy i muž se mohl stát předmětem znásilnění.  

 Z průzkumu, který probíhal na Genitourinární klinice v Londýně, vyplynulo,  

že  z  dotazovaných  224  mužů  bylo  18  %  v  dospělosti  sexuálně  obtěžováno.  Z  toho  ve  48  % 

případů  se  jednalo  o  ženu  pachatelku,  tito  muži  byli  nuceni  k  orální  stimulaci  ženského 

pohlavního orgánu (38 %) nebo k pohlavnímu styku (44 %). 83 Co se týče domácí statistiky, tak 

se sexuálním násilím se v průběhu života setká 6-10 % mužů, ovšem jak jsem  

se již zmiňoval, oficiální statistiky postihují pouze zlomek jejich skutečného výskytu.
84  

Z oficiálních statistik jsem pro svou potřebu vybral rok 2015, protože se jedná o poslední rok, 

kdy policie veřejně uvádí, kolik žen bylo stíháno za ten který trestný  čin. Takže tedy v tomto 

roce bylo za mravnostní trestnou činnost stíháno celkem 1 365 osob, z toho celkem 124 žen, což 

činí podíl 9,08 %. Konkrétně u znásilnění bylo stíháno 387 osob, z toho 2 ženy.  

Což odpovídá podílu 0,52 %.85        

 V masmédiích se újma, která je způsobována mužům při znásilnění, velmi bagatelizuje, 

často je vylíčeno jako zdroj závisti či jízlivého humoru. Vyobrazení starší ženy provozující sex s 

mladým nezletilým mužem ve filmu Absolvent (1967) v důsledku toho nejsou popisovány jako 

znásilnění či zneužití, ale jako iniciační imaginace. 86 

 Hans Gross ve své knize Kriminální psychologie: Příručka pro soudce, praktické lékaře  

a  studenty  (1912)  tvrdí,  že:  „menstruace  může  ženy  přivést  k  těm  nejhrůznějším  zločinům.  

Pod jejím vlivem může být rozumná žena dohnána k nejnepředstavitelnějším věcem  - v mnoha 

případech dokonce k vraždě." I takové myšlení a hledání souvislostí mezi ženskostí  

a  šílenstvím  bylo  v  dobách  minulých  běžné.  Tvůrce  knihy Psychologie  znásilnění  (1966) 

rozvinul myšlenku, jejíž podstatou bylo, že agresivní ženy pohrdají vlastním pohlavím  

a potajmu si přejí býti muži. Lékaři začali takové ženy označovat za nymfomanky, erotomanky, 

                                                 
82 BOURKE, Joanna. Znásilnění: dějiny od roku 1860 do současnosti. Praha: Mladá fronta, 2010. s. 212. 
83 Tamtéž, s. 214. 
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ovariomaniačky či hysteroepiletpičky. Taková diagnóza byla určena pro ženy  

se  zvýšeným  sexuálním  apetitem,  kdy  některé  z  nich  se  pokusily  donutit  nesvolné  muže  

k  sexu.  Jelikož  se  u  žen  předpokládá  nižší  sexuální  touha,  ty  s  větší  sexuální  chutí  byly 

považovány za patologičtější než jejich mužští kolegové trpící satyriázou (hypersexualita  

u muže), nymfomanie byla považována za závažnější a hůře ovladatelnou. Lékaři ještě  

v  podstatě  v  nedávné  historii  (v  polovině  19.  století)  viděli  jako  hlavní  příčiny  nemocné 

vaječníky a zvětšený klitoris. Léčba byla jednoduchá - vaječníky i klitoris se odstranily. Velký 

úspěch ovšem tato léčba nemívala, protože nijak neovlivnila sexuální touhy pacientek. Postupem 

času se zavedl termín hypersexualita, z něhož nepřímo vyplývalo, že sexuální „mánie“ 

delikventek způsobují citlivé androgenové receptory a je možno nasadit léčbu medikamenty.87 

 Za původce sexuální agrese u žen byla považována řada příčin, nejčastěji se za původce 

označovala  různé  formy  frustrace.  Mezi  ně  se  řadila  například  válka,  tedy  situace  kdy  většina 

mužů  byla  na  frontě  a  detence  v  ženských  věznicích,  která  některé  ženy  doháněla  k  napadání 

jiných trestankyň. Takové vysvětlení je samozřejmě chybné, nasvědčuje totiž tomu,  

že při znásilnění jde o sexuální kontakt a naznačuje, že násilník nemá jinou možnost. Jedinou 

teorií,  se  kterou  souhlasím  a  jejíž  správnost  potvrzují  i  studie,  je  teorie  o  cyklu  zneužívání.  

Tedy  že  děti,  které  byly  sexuálně  zneužívány,  budou  to,  co  se  v  mládí  naučily,  ve  stáří 

praktikovat  samy.  Studie  z  osmdesátých  let  potvrdila,  že  76  %  mnohonásobných  pachatelů 

znásilnění  bylo  v  dětství  sexuálně  zneužito.  Tento  názor  je  nepochybně  použitelný  na  obě 

pohlaví.88 

 V další části se zaměřím na muže jako na oběti. Ve společnosti převládá názor, že muž 

„to“ chce vždy a že nemůže být ženou znásilněn. S tím souvisí přehlížení možností,  

kterými žena může muže znásilnit. Těmi nejčastějšími jsou znásilnění se zbraní v ruce, použití 

psychologické manipulace nebo uskutečnění aktu, zatím co muž spí nebo se nachází  

pod vlivem drog. Mnoho mužských obětí o svém zážitku nehodlá mluvit, tento fakt potvrzuje i 

anketa, které probíhala na začátku devadesátých let v Londýnském centru pro oběti znásilnění, 

jejímž  výsledkem  bylo  zjištění,  že  90  %  znásilněných  mužů  si  svůj zážitek  nechává  pro  sebe. 

Jedním z důvodů, proč muži svou zkušenost nenahlásí policii, je fakt,  

že  v  inkriminovaný  moment  namísto  pokusů  o obranu  „zůstali  jako  přimražení.“  K  nahlášení 

dochází hlavně v případech, kdy jsou zranění natolik vážná, že vyžadují lékařskou pomoc. Mezi 

další  důvody  nenahlášení  se  stejně  jako  u  žen,  řadí  strach,  úzkost  z  představy  konfrontace  s 
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útočnicí a obzvláště u mužů stud. Velká část mužů přiznává, že je biologická reakce vlastního 

těla překvapila. Ať už tím, že měli erekci, či dokonce ejakulovali. To pro množství lidí znamená 

jediné - oběť to sama chtěla - studie na toto téma tento názor samozřejmě vyvrací. Podle nich 

emocionální zmatek sexuálního útoku někdy vyvolá topořivou reakci, která je ovšem na sexuální 

touze nezávislá.89 

  Pro  některé  zneuživatelky  byla  ejakulace  oběti  důležitá,  domnívaly  se  totiž,  že  takový 

muž půjde znásilnění nahlásit s daleko menší pravděpodobností. Navíc v případě, že muž během 

znásilnění nepodal „výkon“, který byl, od něho očekávám, ať už v podobě nedosažení erekce či 

ejakulace, dostalo se mu výsměchu od zneuživatelky. Na druhou stranu i nechtěná erekce byla 

považována za známku poruchy, ať už ve smyslu chybějící mužné vůle, nebo  

ve  smyslu  podezření  z  homosexuality  v  případě  znásilnění  jiným  mužem.90  Mým  cílem  není  

představovat muže jako „chudáčky“, ale zároveň jsem se pokusil o osvětu v tom směru, že by  

znásilnění  muže  ženou  nadále  nemělo  být  bagatelizováno  tak,  jak  je  dle  mého  názoru  běžné 

v dnešní  době.  Těm,  kdož  možnost  znásilnění muže  ze  strany  ženy  i  přesto  odmítají  připustit, 

pak doporučuji uskutečnit návštěvu některé z ženských věznic. 

 Pokud mám shrnout celou tuto podkapitolu o stereotypech vázajícím se ke znásilnění, pak 

konstatuji,  že  dle  mého  společnost  i  věda  v tomto  směru  urazila  pořádný  kus  cesty,  nicméně 

prozatím se nikomu nepodařilo jednoznačné příčiny tohoto chování odhalit. Těchto příčin může 

být patrně celá řada a podle mě ani není možné je sesumírovat a s určitostí předpovědět, že se 

určitý jedinec takového jednání dopustí. Vždy půjde i o určitou souhru okolností, protože ať už 

byl  například  někdo  v  mládí  v rodině  šikanován,  v  dospělosti  holduje  požívání  alkoholu    a 

vykazuje tak vyšší pravděpodobnost dopuštění se násilného jednání se sexuální tématikou, ta se 

však  může  stejnětak  projevit  i  u  absolventa  Harvardovy  univerzity,  který  ničím  obdobným 

neprošel, neměl by tedy být bez dalšího považován za potencionálního pachatele takového činu. 

Společnost tak bude i nadále ovládána zmíněnými mýty a stereotypy. 

 V roce 2017 bylo zjištěno 598 případů znásilnění, z nichž bylo objasněno 485,  

což v procentuálním vyjádření znamená úspěšnost téměř 70 %.91 
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3.3.2. Sexuální nátlak 

 Tato skutková podstava se objevila poprvé až v nynějším trestním zákoníku.  

V  případě  sexuálního  nátlaku  jde  o  postihnutí  dalších  forem  sexuálních  útoků  ohrožujících 

lidskou  důstojnost.  Objektem  je,  stejně  jako  v  případě  znásilnění,  právo  člověka  svobodně 

rozhodovat o pohlavním životě a zároveň ochrana lidské důstojnosti. Předmětem útoku se může 

stát kdokoliv, tedy žena i muž, jestliže se stane obětí dítě mladší osmnácti, případně patnácti let, 

použije se vyšší trestní sazby, stejně jako u trestného činu znásilnění.93 

 První odstavec § 186 TZ míří na situace, kdy pachatel donutí jiného k nedobrovolnému 

pohlavnímu sebeukájení, obnažování nebo jinému srovnatelnému chování, a to stejně jako v 

případě znásilnění, násilím, pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy. Alinea 2 přidává 

to, že pachatel k výše uvedenému chování přiměje jiného zneužívaje jeho bezbrannosti. V obou 

případech se skutková podstata skládá ze dvou jednání. První jednání spočívá v použití násilí, 

pohrůžky  násilí  nebo  pohrůžky  jiné  těžké  újmy  (alinea  1),  případně  ve  zneužití  bezbrannosti 

(alinea 2), druhé se pak zakládá v pohlavním sebeukájení, obnažování nebo jiném srovnatelném 
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chování. Na rozdíl od znásilnění nevede pouze ke styku, cílem je donutit oběť k chování, které 

má být nástrojem sexuálního uspokojení pachatele.   

Jednání  uvedené  v  odstavci  druhém  spočívá  v  tom,  že  stejného  činu  se  dopustí  ten,  kdo 

přiměje jiného k pohlavnímu styku, k pohlavnímu sebeukájení, k obnažování  

nebo  jinému  srovnatelnému  chování  tím,  že  využije  jeho  závislosti  nebo  svého  postavení  

a  z  něho  vyplývající  důvěryhodnosti  nebo  vlivu.  I  zde  nalezneme  dvoufázovost  jednání,  

to první spočívá ve zneužití závislosti jiného nebo využití svého postavení  

a  z  něho  vyplývající  důvěryhodnosti,  druhé  pak  záleží  v  přimění  jiného  k  pohlavnímu  styku,  

k pohlavnímu sebeukájení, k obnažování nebo jinému srovnatelnému chování. 

 Pohlavní sebeukájení (neboli ipsace, masturbace či onanie) je takové chování,  

při  kterém  osoba  pohlavně  ukájí  sama  sebe,  čehož  dosahuje  drážděním  vlastních  pohlavních 

orgánů (například hlazením, masírováním či jiným drážděním genitálií, prsou, prsních bradavek, 

stehen, případně i análního ústrojí). Při sebeukájení nemusí docházet k dráždění daných orgánů 

pouze vlastní rukou, ale může k tomu docházet také s pomocí vibrátorů, umělých vagín či jiných 

obdobných předmětů.94 

 Obnažováním se rozumí svlékání oděvu oběti za účelem sexuálního vzrušení pachatele. 

Jsou při něm odhalovány eroticky významné části těla, jakými jsou například genitálie  

nebo prsa u žen. Nemusí jít o celkové obnažení, postačí jen některá intimní místa. 95 Typickým 

příkladem takového jednání je striptýz. 

 Jiným srovnatelným chováním není pohlavní styk, pohlavní sebeukájení,  

ani  obnažování.  Může  se  jednat  o  sexuálně  patologické  praktiky  spočívající  v  sadistickém  

či masochistickém počínání nebo o tzv. pissing.96 

 Donucením se chápe jako situace, kdy dojde k překonání vážně míněného odporu oběti 

nebo její podlehnutí při poznání skutečnosti, že její kladený odpor je beznadějný,  

a to s ohledem na fakt, že jí pachatel za použití násilí, pohrůžky násilí nebo pohrůžky jiné těžké 

újmy  nedal  vůbec  žádnou  možnost  nějaký  odpor  projevit.  Výsledkem  takového  jednání  je,  že 

oběť sice vyjádří svůj vážně míněný nesouhlas, avšak po takto projeveném odporu  

                                                 
94  VANTUCH,  Pavel. Trestní  zákoník  s  komentářem:  komentář  k  zákonu  č.  40/2009  Sb.,  ve  znění 
pozdějších předpisů : informace z judikatury : k 1.8. 2011. 1. vyd. Olomouc: ANAG, 2011, s. 651. 
95 Tamtéž, s. 652. 
96 ŠÁMAL, P. a kol. Trestní právo hmotné. 8. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2016, s. 623. 
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již upustí od dalšího vzdoru z důvodu své vyčerpanosti, zřejmé beznadějnosti  

či z odůvodněného strachu, že pachatel své pohrůžky (násilí či jiné těžké újmy) uskuteční. 97 

 Pojem  přiměje  jiného,  neobsahuje  žádné  prvky  agresivního  jednání.  Pachatel  může 

jiného přimět velkou řadou různých způsobů. Bude se jednat o smlouvání, přemlouvání, žádání 

či o citové vydírání, ale může mít i jiné podoby, kterými pachatel svou oběť nenásilnou formou 

přiměje k takovému konání, které po ní vyžaduje.98 

 Zneužití závislosti je stav, kdy oběť nemůže zcela svobodně jednat, neboť je v určitém 

směru odkázána na pachatele. Jedná se hlavně o případy vztahu mezi zaměstnancem  

a zaměstnavatelem, studentem a učitelem, nadřízeného a podřízeného atd. Právě oné nesvobody 

rozhodování pachatel využívá k dosažení svých cílů.99  

 V případě zneužití svého postavení a z něho vyplývající důvěryhodnosti nebo vlivu 

jde o širší pojem, než kterým je zneužití závislosti, jelikož postavení, kterým pachatel disponuje, 

pramení z jeho přirozené autority. Pachatel dosahuje svého cíle díky své funkci  

či  postavení  ve  společnosti.  Jeho  základní  domněnkou  je,  že  se  oběť  díky  tomuto  faktu  snáze 

poddá  jeho  útoku.100  Jako  příklad  osob,  jež  by  zapadaly  do  té  definice,  by  bylo  možné  uvést 

vedoucího pěveckého sboru, politika či kněze. 

 U obou základních skutkových podstat sexuálního nátlaku se vyžaduje  úmysl. Sexuální 

nátlak je v subsidiárním vztahu k trestnému činu znásilnění, což znamená, že jejich jednočinný 

souběh je vyloučen. Proto v případě, že by pachatel v rámci jednoho skutku nejprve nutil svou 

oběť  k  sebeukájení  a  poté  by  přešel  k  souloži,  posuzoval  by  se  tento  případ  jako  trestný  čin 

znásilnění.101 

 Zavedení  skutkové  podstaty  sexuálního  nátlaku  do  TZ  kvituji,  neboť  i  jednání,  která 

nesměřují k pohlavnímu styku a jiným zákonným znakům uvedeným u trestného činu Znásilnění, 

je třeba postihovat jako trestné činy. Jisté riziko však v souvislosti se současnými společenskými 

trendy  spatřuji  v teoretické  možnosti  včlenění  dalšího  odstavce  do  předmětného  ustanovení 

obsahujícího  například  termín  jiné  srovnatelné  chování,  kdy  takový  stav  by  mohl  vést  k jisté 

perzekuci mužů vyjadřujícím ne zcela obratně svůj zájem o ženu,  například na pracovišti.   

                                                 
97 ŠÁMAL, Pavel a kol.  Trestní zákoník: komentář. II. Zvláštní část (§ 140-421). 2. vyd. Praha: C. H. 

Beck, 2012, s. 1838. 
98  VANTUCH,  Pavel. Trestní  zákoník  s  komentářem:  komentář  k  zákonu  č.  40/2009  Sb.,  ve  znění 

pozdějších předpisů : informace z judikatury : k 1.8. 2011. 1. vyd. Olomouc: ANAG, 2011, s. 652. 
99 ŠÁMAL, P. a kol. Trestní právo hmotné. 8. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2016, s. 623. 
100 Tamtéž 
101 JELÍNEK J. a kol.: Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 6. vydání. Praha: Leges, 2017,  

s. 600. 
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 V  roce  2017  bylo  zjištěno  66  případů  trestného  činu  sexuálního  nátlaku,  z  nichž  bylo 

objasněno 42, což je 64 %.102 

  

103 

3.3.3. Pohlavní zneužití 

 Tímto  trestným  činem  je  poskytována  ochrana  mravnímu  a  tělesnému  vývoji  dětí 

mladších  patnácti  let  a  to  především  před  útoky  na  jejich  pohlavní  nedotknutelnost.  Rovněž  

se  jedná  o  reakci  na  rámcové  rozhodnutí  Rady  EU  o  boji  proti  sexuálnímu  zneužívání  dětí  a 

dětské  pornografii,  díky  čemuž  se  do  skutkové  podstaty  doplnilo  ustanovení  o  zneužívání 

postavení pachatele a z něho vyplívající důvěryhodnosti nebo vlivu.104 

 Předmětem útoku je vždy chlapec nebo dívka mladší patnáct let, kteří jsou chráněni bez 

ohledu na jejich fyzickou či pohlavní vyspělost, bez ohledu na to, zda jsou pohlavně nedotčeni, 

anebo zda již mají za sebou pohlavní styk či jiné sexuální zkušenosti.105 

                                                 
102  Statistické  přehledy  kriminality  za  rok  2017 [online].  Policie  ČR:  Kriminalita  [cit.  2018-06-29]. 

Dostupné z: http://www.policie.cz/clanek/statisticke-prehledy-kriminality-za-rok-2017.aspx 
103   Tamtéž 
104 Důvodová zpráva k trestnímu zákoníku [online]. Právo a stát [cit. 2018-07-01]. Dostupné z: 

https://pravoastatire.webnode.cz/products/duvodova-zprava-k-trestnimu-zakoniku/ 
105 JELÍNEK, J. a kol.: Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 6. vydání. Praha: Leges, 2017, 

s. 601. 
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 Objektivní stránka rozeznává dva případy a to když pachatel vykoná soulož s dítětem 

mladším  než  patnáct  let  anebo  takové  dítě  jiným  způsobem  pohlavně  zneužije.106  Okolnosti 

podmiňující použití vyšší trestní sazby patří skutečnost, že pachatel spáchal čin jako osoba, které 

je dítě svěřeno do dozoru, nebo zneužívá jeho závislosti nebo svého postavení a vlivu  

či  důvěryhodnosti  z  něj  vyplývající.  Jako  příklad  naplnění  znaku  podmiňujícího  použití  vyšší 

trestní sazby zneužití postavení a vlivu či důvěryhodnosti je možné zmínit kauzu,  

kterou se zaobíral Nejvyšší soud České republiky, ve které administrátor farnosti během hodiny 

náboženství pohlavně zneužil nezletilou dívku. 107 Dalšími znaky jsou způsobení těžké újmy na 

zdraví nebo smrti. 

 Za jiný způsob pohlavního zneužití je třeba považovat intenzivnější zásahy do pohlavní 

sféry poškozených, které jsou v širším smyslu považovány za pohlavní styk. Jde tedy  

např. o orální pohlavní styk, ohmatávání prsou nebo pohlavních orgánů i líbání přirození, které 

směřuje k sexuálnímu vzrušení pachatele. Tento zákonný znak je naplněn nejen  

při aktivním jednáním pachatele, ale i při aktivním jednáním poškozené osoby. Neřadíme sem 

jednání spočívající v jednorázových letmých dotecích přes oděv, které nenaplní formální znak 

jiného  pohlavního  zneužití.  (srov.  Rozsudek  Nejvyššího  soudu  ČSR  z  8.  4.  1981  sp.  zn.  6  Tz 

12/81) 

Pachatelem může být kdokoli, tedy i osoba stejného pohlaví. V případě spáchání formou 

soulože jen osoba opačného pohlaví. Opět se jedná o úmyslný trestný čin, úmysl (i nepřímý) se 

musí vztahovat i na fakt, že útok je veden proti osobě mladší patnáct let. Domnívá-li  

se pachatel, že je dítě, vzhledem k jeho vyspělosti, starší patnácti let, označujeme jeho jednání za 

skutkový  omyl  a  v  jeho  důsledku  je  tento  čin  beztrestný.  V  případě  opačném,  tedy  když  je 

pachatel přesvědčen, že zneužitá osoba je mladší než patnáct let a ve skutečnosti tomu  

tak není, čin se posoudí podle pravidel o pokusu.108 

 Chmelík tvrdí, že „pro trestný čin pohlavního zneužívání je typické, že v řadě případů jde 

o příležitostné jednání nebo jednání z tzv. zvědavosti. Mnohdy mezi obětí a pachatelem existuje 

                                                 
106 JELÍNEK, J. a kol.: Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 6. vydání. Praha: Leges, 2017, 

s. 600. 
107 usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 31. ledna 2012, sp. zn. 6 Tdo 1341/2011 
108 ŠÁMAL, P. a kol. Trestní právo hmotné. 8. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2016, s. 625. 
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citový  vztah  (první  lásky,  vztah  mezi  otcem  a  dítětem  atd.)  a  to  je  důvod,  proč  řada  těchto 

kriminálních jednání zůstává utajena.“109 

 Je mýtem, že pachateli tohoto trestného činu jsou osoby, které se do kontaktu s dítětem 

dostanou  shodou  náhod.  V  praxi  to  znamená,  že  děti  jsou  nejčastěji  zneužívány  osobami,  

které  důvěrně  znají,  ve  většině  případů  se  bude  jednat  o  rodinného  příslušníka.  Představa, 

pedofilního  pachatele  číhajícího  na  dětském  hřišti  s  pamlskem  v  kapse,  neodpovídá  realitě.  

Člověk,  kterého  sexuálně  přitahují  děti  (pravý  pedofil)  navíc  zpravidla  s  dítětem  nesouloží  

a spokojí se s mazlením. Nejvíce ohroženými skupinami jsou děti v předškolním věku a ve věku 

12 - 15 let. Třičtvrtě případů se týká dívek a zbylá čtvrtina připadá zneužívaným chlapcům. 110  

 Z hlediska definování pachatelů trestného činu pohlavního zneužití uvedu  Lanningovu 

typologii pachatelů, kterou poskytuje Válková a Kuchta. 111 Tato teorie klasifikuje pachatele na 

situační a preferenční typ. 

 A. Situační typ není prvotně zaměřen na děti, ale své činy páchá pod vlivem stresu: 

 -  Regredovaný  typ  bývá  většinou  ženatý  a  útočí  vlivem  stresové  situace,  jakou  může  být 

rozvod. Míří na děti, které dobře zná a útokem nezraní. 

- Morálně nevybíravý typ si, jak už jeho označení napovídá, svoji oběť nevybírá a zneužívá

 každou dostupnou osobu, v případě dítěte se jedná o jednu z jeho možností. 

- Sexuálně nevybíravý typ experimentuje s různými sexuálními praktikami, děti nejsou jeho       

 primárním cílem. 

-  Inadekvátní  či  naivní  typ  je  většinou  sociálně  problémovým  může  mít  deficit  intelektu  

 či být senilní a nemusí si být vědom neadekvátnosti svého jednání. 

B. Preferenční typ je primárně zaměřen na děti, které jsou hlavním zdrojem jeho sexuálního 

 uspokojení. 

-  Pro  sadistický  typ  je  typické  týrání  a  usmrcení  oběti,  které  mu  činí  sexuální  uspokojení. 

 Dítě nesvádí, ale unáší. Vše se děje po důkladném promyšlení a naplánování. 

- Svádivý typ dítě svede. Dítě mu často důvěřuje, protože tento typ se dokáže velmi přiblížit 

 jeho  myšlení.  Chování  pachatele  se  blíží  chování  normálního  muže  vůči  své  věkově 

 přiměřené partnerce. 
                                                 
109 CHMELÍK, Jan a kol. Mravnost, pornografie a mravnostní kriminalita. Praha: Nakladatelství Portál, s. 

r. o., 2003, s. 84. 
110  Mýty  a  fakta  o  sexuálním  zneužívání  dětí [online].  Šance  dětem:  Téma  měsíce  [cit.  2019-04-22]. 

Dostupné  z:  https://www.sancedetem.cz/srv/www/content/pub/cs/clanky/myty-a-fakta-o-sexualnim-
zneuzivani-deti-63.html ISSN 1805-8876 

111 VÁLKOVÁ, H., KUCHTA, J. a kol. Základy kriminologie a trestní politky. 2. vydání. Praha: C. H. 
Beck, 2012, s. 499. 
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- Fixovaný typ se vždy zaměřuje na děti. Pojem „fixovaný“ je použit z toho důvodu, že 

 pachatel se fixoval už v raném stadiu svého psychosexuálního vývoje. 

 Následky této kriminality páchané na dětech mají obvykle dlouhodobý negativní vliv na 

zdravý vývoj mladého člověka. Největšími riziky jsou disharmonický vývoj osobnosti, narušení 

morálních  hodnot,  ztráta  emočních  vodítek  pro  správné  posouzení  situací,  zvýšené  riziko  k 

nejrůznějším závislostem (drogy, alkohol atd.),  sklony k prostituci nebo naopak odpor k tělesné 

blízkosti s jinou osobou, odpor k sexuálnímu styku, sebepoškozování  

a  vrcholem  všeho  může  být  sebevražda.112  Tuto  kriminalitu  považuji,  obdobně  jako  každou 

kriminalitu  páchanou  na  dětech,  za  vrchol  odpornosti.  V  každé  rodině  by  se  mělo  s  dětmi 

dostatečně  komunikovat,  rozumně  jim  vysvětlit  téma  sexuality  v míře  úměrné  jejich  věku.    K 

základním poučkám o tom, že by děti například neměly nastupovat do aut k cizím lidem, by se 

měly přidat i některé další, například vysvětlení, že že se jich nikdo nesmí dotýkat na intimních 

místech, měly by se naučit rozlišovat, se kterými svými tajemstvími se svěřovat a která si lze 

uchovat, měly by být poučeni o tom, že s nimi nikdo nemůže dělat nic takového, co by se jim 

jevilo jako nepříjemné apod. Důležité je najít rovnováhu mezi puritánskou výchovou, kde je o 

sexuálních tématech zcela zakázáno mluvit, a mezi výchovou velmi uvolněnou, kde dítě 

nevnímá základní meze vlastní intimity. Další informace v rámci prevence by měly děti získávat 

ve škole, čímž nemám na mysli  od spolužáků, ale od učitelů či výchovných poradců, kteří by 

měli být za tímto účelem proškoleni. 

 Právní  úprava  tohoto  trestného  činu  byla  obohacena  o  zneužití  postavení  a  z  něho 

vyplývající důvěryhodnosti nebo vlivu. Považuji ji za zcela vyčerpávající. Přesto bych si dovolil 

navrhnout  rozdělení  tohoto  paragrafu  na  více  odstavců,  přičemž  ty  by  byly  odstupňovány  dle 

věku oběti a s tím odpovídající délkou trestu, která by byla tím přísnější, čím by byl trestný čin 

vykonán na mladším dítěti. 

 V roce 2017 bylo zjištěno 737 případů pohlavního zneužití, z nichž bylo objasněno 527, 

což činí procentuální úspěšnost 72 %. 

                                                 
112  Mýty  a  fakta  o  sexuálním  zneužívání  dětí [online].  Šance  dětem:  Téma  měsíce  [cit.  2019-04-22].  Dostupné  z: 

https://www.sancedetem.cz/srv/www/content/pub/cs/clanky/myty-a-fakta-o-sexualnim-zneuzivani-deti-63.html  
ISSN 1805-8876 
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3.3.4. Soulož mezi příbuznými 

 Objektem  tohoto  trestného  činu  je  morální  zásada,  vyplývající  z  tradic,  kdy  nejsou 

dovoleny  pohlavní  styky  mezi  nejbližšími  příbuznými.  Tato  zásada  vyplývá  ze  zkušenosti,  

že potomci rodičů z blízkého příbuzenství bývají ohroženi degenerací a nemocemi. 114 

 Jako  trestný  čin  soulože  mezi  příbuznými  je  postihováno  jednání,  při  kterém  dojde  

k vykonání soulože s příbuzným v pokolení přímém nebo se sourozencem  

(objektivní  stránka).  U  sourozenců  nezáleží  na  tom,  zda  mají  jen  jednoho  nebo  oba  rodiče 

společné.  Jiný  způsob  pohlavního  uspokojování  sankcionován  není,  protože  při  něm  nehrozí 

početí geneticky ohroženého dítěte. 

 Subjekty mohou být oba aktéři za předpokladu, že splňují podmínku způsobilého 

subjektu,  tedy,  že  jsou  trestně  odpovědní.  Také  souhlas  obou,  jejich  vzájemný  citový  vztah  

či skutečnost, že na svém konání nespatřují nic škodlivého, je oba nezbavuje trestní 

odpovědnosti.115  V případě  styku  mezi  osobami,  jejichž  vztah  vznikl  adopcí  či  osvojením, 

nebude  ani  jedna  za  takové  jednání  trestně  odpovědna.  To  ovšem  nevylučuje  možnost  trestní 

odpovědnosti za pohlavní zneužití závislého dítěte svěřeného dozoru. 

                                                 
113  Statistické  přehledy  kriminality  za  rok  2017 [online].  Policie  ČR:  Kriminalita  [cit.  2018-06-29]. 

Dostupné z: http://www.policie.cz/clanek/statisticke-prehledy-kriminality-za-rok-2017.aspx 
114 CHMELÍK, Jan. Trestní právo hmotné - zvláštní část: s aplikačními příklady. Praha: Linde, 2010, s. 

89. 
115 ŠÁMAL, P. a kol. Trestní právo hmotné. 8. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2016, s. 626. 
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 Z  hlediska  subjektivní  stránky  se  opět  vyžaduje  úmyslné  zavinění,  tím  je  vyloučena 

možnost spáchání tohoto trestného činu sourozenci, kteří nic netuší o tom, že by byli pokrevně 

příbuzní. Samotný trestný čin je nahlášen a vyšetřován jen velmi zřídka. Určitou roli bude hrát 

fakt, že jedná-li se o dobrovolný akt, nebude ten, kdo by ho nahlásil. Častý je jeho jednočinný 

souběh s trestnými činy ohrožování mravní výchovy mládeže, znásilnění, sexuálního nátlaku a 

pohlavního zneužívání. 

 Nejčastějším jevem je incest otcovský, tedy sexuální vztah mezi otcem a dcerou, v menší 

míře  se  setkáváme  se  sourozeneckými  incesty  a  úplnou  výjimku  tvoří  incest  mezi  matkou  

a synem. Daleko častěji než s pravým incestem se dnes setkáváme s případy  

tzv. pseudoincestu, tedy pohlavním zneužíváním nevlastním otcem či partnerem matky dítěte. 116 

Weiss tvrdí, že „oběti incestu pocházejí většinou z rodin s autoritativním otcem,  

ve výchově absentující matkou (např. dlouhodobě nemocnou), často z rodin s konzervativními a 

rigidními postoji k sexu. V takových rodinách byly často v dětství sexuálně zneužívány  

i  samy  matky.  Matky  jsou  o  tom,  co  se  v  rodině  děje,  často  přímo  i  nepřímo  informovány, 

nicméně  volí  raději mlčení  v  zájmu  udržení  rodiny,  dceru  více či  méně vědomě  nabízejí 

manželovi jako náhradu za sebe.“117 

 V souvislosti s touto skutkovou podstatou jsem se setkal s názorem, že je tato skutková 

podstata  je  nadbytečná,  jelikož  se  vztahuje  k dobrovolně  vykonávané  souloži.  Proč  trestat 

dobrovolnou  soulož  mezi  příbuznými,  kteří  používají  antikoncepční  prostředky  a  tedy  nijak 

nemohou porušit zde chráněný objekt? Z mého pohledu se zde však jedná o útok na absolutní 

základy morálky, a tudíž bych danou skutkovou podstatu v zákoně v každém případě ponechal. 

V krajním případě bych přehodnotil, zda by nebylo vhodné ji přetransformovat jako 

kvalifikovanou skutkovou podstatu některého z jiných mravnostních trestných činů a to 

z prostého důvodu častého jednočinného souběhu.  

 Oproti minulé právní úpravě se zvýšila horní hranice trestní sazby, což považuji za krok 

správným směrem.  

 V roce 2017 se tento trestný čin vyskytl celkem v 4 případech, 3 byly objasněny.118 

 

 

                                                 
116 NOVOTNÝ, O. Kriminologie. 3. vyd. Praha: ASPI - Wolters Kluwer, 2008, s. 318. 
117 WEISS, P. a kol. Sexuologie. Praha: Grada Publishing, a. s., 2010, s. 479. 
118  Statistické  přehledy  kriminality  za  rok  2017 [online].  Policie  ČR:  Kriminalita  [cit.  2018-06-29]. 

Dostupné z: http://www.policie.cz/clanek/statisticke-prehledy-kriminality-za-rok-2017.aspx 
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3.3.5. Kuplířství 

 Objektem zde je ochrana mravnosti a svobodné rozhodování člověka. Touto skutkovou 

podstatou se provádí Mezinárodní úmluva o potlačování a zrušení obchodu s lidmi a využívání 

prostituce  třetími  osobami.119  V  tomto  mezinárodním  dokumentu  se  smluvní  státy  zavázaly 

trestně  stíhat  jednání  jako  je  kuplířství,  získávání  nebo  svádění  druhé  osoby  k  prostituci  (bez 

ohledu  na  její  souhlas),  dále  stíhat  vlastnictví,  správu  veřejného  domu,  pronájem  nebo  nájem 

budovy nebo místa, nebo jejich části s vědomím, že budou využity k prostituci třetích osob.120 

 Objektivní stránka obsahuje dva druhy jednání a to jednání návodce - případně 

zprostředkovatele - nebo podílníka. Tedy za prvé situace, kdy pachatel přiměje, zjedná, zláká 

nebo  svede  jiného  k  provozování  prostituce.  A  za  druhé,  pachatel  kořistí  z  prostituce 

provozované druhou osobou. První jednání je podobné návodu, avšak obsahuje i určité formy 

donucení a postačí i pouhá dohoda. U druhého jednání, které se blíží svou povahou podílnictví, 

je  podmínkou,  aby  směřovalo  k  získání  majetkového  prospěchu.121  Pachatel  v  tomto  případě 

získává peněžitý a hmotný prospěch z prostituce provozované někým jiným, kupříkladu tak, že 

pronajme k prostituci chatu či byt nebo zařizuje dopravu či poskytuje ochranu.122 

 Pachatelem může být kdokoli, do této skupiny může patřit osoba provozující prostituci, 

jestliže se kuplířství dopustí ve vztahu k jiné osobě, na kterou má vliv (dcera, matka, 

kamarádky),  nebo  typicky  recepční,  který  za  drobný  poplatek  přehlíží  skutečnému  využívání 

hotelového pokoje, dále majitelé domů, restaurací, vrátní, taxikáři, číšníci, barmani atd. Zavinění 

se vyžaduje úmyslné.123 

 Mezi důvody podmiňující použití vyšší trestní sazby se řadí okolnosti jako je spáchání 

činu v úmyslu získat pro sebe nebo jiného značný prospěch, tedy dle zákona alespoň 500 000 

Kč,  dále  pokud  se  pachatel  dopustí  tohoto  trestného  činu  jako  člen  organizované  skupiny,  

a také se mezi tyto důvody řadí i okolnosti způsobení těžké újmy na zdraví nebo smrti. 

 K pojmu přiměje výše v rámci trestného činu sexuálního nátlaku. Zjednáním je myšleno 

uzavření  smlouvy  či  dohody  a  to  i  konkludentně,  jejímž  základem  je  provozování  prostituce. 

                                                 
119  BLÁHA,  Roman.  Trestněprávní  apekty  prostituce  v  České  republice.  1.  vyd.  Praha:  LexisNexisCZ, 

2008, s. 49 - 50. 
120 ŠÁMAL, P. a kol. Trestní právo hmotné. 8. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2016, s. 626. 
121  VANTUCH,  Pavel. Trestní  zákoník  s  komentářem:  komentář  k  zákonu  č.  40/2009  Sb.,  ve  znění 

pozdějších předpisů : informace z judikatury : k 1.8. 2011. 1. vyd. Olomouc: ANAG, 2011, s. 663. 
122 ŠÁMAL, P. a kol. Trestní právo hmotné. 8. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2016, s. 627. 
123 Tamtéž, s. 627. 
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Musí obsahovat vůli obou stran a je jedno, zda osoba má s prostitucí zkušenosti či s ní teprve 

začíná.124 

 Pojmem najme se, ve smyslu tohoto trestného činu, rozumí provedení sexuálních služeb, 

tj. prostituce. Pachatel musí jednat v úmyslu, aby osoby bylo užito k prostituci, ale jeho úmysl 

nemusí  být  ve  smlouvě  přímo  vyjádřen.  Může  se  jednat  o  smlouvu,  kde  se  žena  zavazuje  

k tomu, že bude pracovat jako společnice, servírka nebo barová tanečnice. 125 

 Zlákání záleží v získání jiného, aby se dobrovolně rozhodl učinit určité služby. V tomto 

případě jde o získání jiného, za účelem provádění prostituce, uváděním lákavých slibů, finanční 

nabídkou atd.126 

 Pokud pachatel v jiném úmyslně vzbudí rozhodnutí provozovat prostituci, bude se jednat 

o zákonný znak svedení. Nejčastěji se tak děje poučením o možnosti snadného výdělku.127 

 Za  kořistění  z  prostituce  provozované  jiným  se  považují  jakékoliv  způsoby  získávání 

majetkového prospěchu, pokud lze dovodit, že pachatel využívá vědomě svého vztahu  

k osobě prostitutky. Nejčastěji se bude jednat o osobu pasáka. 

 Prostitucí,  přezdívanou  jako  nejstarší  řemeslo  světa,  se  v  rámci  §  189  TZ  nemíní  jen 

pohlavní styk s jinou osobou či jinými osobami za úplatu uskutečňovaný formou soulože, ale i 

všechny  další  formy  ukájení  pohlavního  pudu  za  úplatu.128  Prostituce  sama  o  sobě  u  nás  není 

trestným  činem  a  nemůže  být  za  ni  potrestána  jak  prostitutka,  tak  ani  její  zákazník.  Chmelík 

rozděluje prostituci podle dvou kritérií. Prvním kritériem je subjekt, který prostituci provozuje, 

podle toho rozlišujeme prostituci ženskou, mužskou a dětskou. Druhým použitým kritériem je 

prostředí, kde subjekt poskytuje sexuální služby za úplatu.  

Z posledně uvedeného pohledu lze vymezit pět forem prostituce: 

 

1. Privátní prostituce - jedná se o prostitutky se stálou, ale malou klientelou. Je provozována 

hlavně v soukromých, luxusně vybavených bytech, s čímž jde ruku v ruce, že je vykonávána 

osobami na úrovni (tzv. společnicemi a společníky) a poskytována solventním klientům. 

                                                 
124 ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní zákoník : komentář. II. Zvláštní část (§ 140-421). 2. vyd. Praha: C. H. 

Beck, 2012, s. 1871 - 1872. 
125  VANTUCH,  Pavel. Trestní  zákoník  s  komentářem:  komentář  k  zákonu  č.  40/2009  Sb.,  ve  znění 

pozdějších předpisů : informace z judikatury : k 1.8. 2011. 1. vyd. Olomouc: ANAG, 2011, s. 663. 
126 Tamtéž 
127 Tamtéž, s. 664. 
128 Usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 11. 8. 1994, sp. zn. 4 To 518/94 



 

47 
 

 

2.  Hotelová  prostituce  -  Jde  o  podobnou  skupinu  prostitutek  jako  výše  s  tou  odlišností,  

že nemají stabilní klientelu, protože se jedná hlavně o cizince. Prostituující bývají poměrně 

vysoce  vzdělaní,  umí  vystupovat  a  zpravidla  ovládají  světový  jazyk.  Obvykle  jsou  na  ně 

navázány další osoby, které mají z jejich jednání finanční prospěch, hlavně taxikáři, recepční 

a ostatní hotelový personál. 

3.  Bytová  prostituce  -  U  této  formy  jde  o  širokou  škálu  osob,  provozujících  prostituci  

ve vlastních bytech. Prostituce je mnohdy realizována za přítomnosti třetích osob,  

leckdy manželů, kteří vystupují v roli kuplířů vlastních žen či dětí. Často se jedná  

o  poskytování  hromadného  sexu.  Doprovodným  jevem  je  frekventovaná  majetková  trestná 

činnost, kdy zákazník bývá okraden. Dalším často vyskytujícím jevem je ohrožování mravní 

výchovy  mládeže,  jelikož  je  vykonávána  prostituce  za  účasti  dětí.  Dále  s  sebou  tato  forma 

nese rizika zdravotní, sociální i kriminální, která záleží v tom, že bytová prostituce má velmi 

blízko k organizované kriminalitě. 

4.  Barová  prostituce  -  Nejčastějšími  místy,  kde  se  prostituce  poskytuje,  jsou  sex  bary, 

masážní  salóny  a  erotické  podniky.  Prostitutky  jsou  k  nabízení  služeb  velmi  často  nuceni  

a obvykle se jedná o cizinky. Při této formě prostituce je časté spojení s obchodem se ženami, 

násilím, vydíráním, a mravnostní trestní činností, hlavně s trestným činem znásilnění,  

ke  kterému  dochází  v  raných  fázích  prostituování  žen,  které  k  ní  byly  zlákány  podvodem. 

Jejím znakem je organizovaná zločinnost. 

5.  Pouliční  a  silniční  prostituce  -  Je  nejproblémovější  forma  prostituce.  Jako  prostitutky 

vystupují  zpravidla  velmi  mladé  dívky  s  nízkou  intelektuální  úrovní  a  rovněž  s  nízkým 

stupněm vzdělání. Zhusta jde o osoby mentálně zaostalé, sociálně nevyspělé, které poskytují 

pohlavní styk a ostatní formy sexuálního styku takřka komukoli a kdekoli. Jedná se převážně 

o  ženy,  které  jsou  často  závislé  na  drogách.  Je  zde  velké  riziko  pohlavních  chorob  a  různé 

trestné činnosti. Na těchto prostitutkách profitují jejich pasáci a kuplíři. Poznávacím 

znamením je rychlý, anonymní a nejlacinější sex jakéhokoli druhu.129 

 

 Nejnovějším  a  stále  více  populárnějším  trendem  je  fenomén  studentské  prostituce. 

Vysokoškolačky z chudších rodin se k ní upínají, aby zaplatily náklady na studium, ostatní ženy 

z prostého důvodu zábavy a snadno dostupné brigády. Často půjde o sebevědomé slečny, které 

jsou  vzdělané,  velmi  dobře  jazykově  vybavené,  které  neodradí riziko  nemocí  nebo  ztráty 

sebeúcty.  Velké  riziko  této  formy  je  spatřováno  v  tom,  že  některé  tyto  ženy  své  studium 

                                                 
129 CHMELÍK, Jan a kol. Mravnost, pornografie a mravnostní kriminalita. Praha: Nakladatelství Portál, s. 

r. o., 2003, s. 63 - 64. 
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nedokončí  a  ty,  které  ano,  v  ní  pokračují,  jelikož  prostitucí  často  vydělají  více  než  profesí, 

k jejímuž výkonu se na vysoké škole připravovaly. Těm slouží speciální portály 

hledamsponzora.cz nebo hledammilionare.cz. Na těchto platformách se slečny, dle mého 

přesvědčení  rekrutující  se  ze  studentských  prostitutek,  které  se  zvykly  na  život  v  luxusu, 

registrují  a  hledají  úspěšného  muže,  který  je  bude  finančně  podporovat.  Zda  se  jedná  v  jejich 

případě o prostituci či o druh vztahu, nechávám na posouzení každého čtenáře. 130131 

Samostatnou  kategorii  tvoří  homosexuální  prostituce.  Ta  je  nabízena  především  muži  

ve  věku  kolem  18  let.  Velká  část  prostitutů  pochází  z  nuzných  poměrů  a  disfunkčních  rodin. 

Mnohdy je spojena s drogovou a alkoholovou závislostí. Jedná se o nejrizikovější kategorii šíření 

pohlavních  chorob  a  nemoci  AIDS.  Nejnebezpečnější  z  pohledu  celé  společnosti  je  ovšem 

dětská prostituce. Pro ni je typické vysoká latentnost z důvodů, že její organizátoři  

a  kuplíři  si  velmi  dobře  uvědomují,  čeho  se  dopouštějí.  V  posledních  letech  je  častým  jevem 

provozování  této  prostituce  z  vlastního  rozhodnutí,  za  účelem  získání  finančních  prostředků. 

Tato forma je často propojena s dětskou pornografií.132 

Rozlišujeme tři možné přístupy k řešení této problematiky133: 

A.  Represivní  přístup,  kdy  je  prostituce  zakázána  a  její  výskyt  je  stíhán.  Zákon  vyžaduje 

trest nejen pro osobu poskytující prostituci, ale i pro klienta. 

B.  Reglementační  přístup,  který  si  dává  za  úkol  vymezit  prostituci  určitý  právní  rámec, 

tedy povolit provozování prostituce a zároveň trestat jakékoli vybočení z tohoto rámce. 

C. Aboliční přístup, jehož cílem je prostituci nijak právně neupravovat a postihovat pouze 

určitá doprovázející jednání. Tato koncepce je v současné době uplatňována v našem právním 

řádu. 

 Domnívám se, že současná právní úprava prostituce v České republice je nedostačující. 

Dle mého je na čase opustit aboliční přístup a přidat se k takovým zemím, jako jsou Rakousko, 

Švýcarsko  či  Holandsko,  kde  je  pěstován  přístup  reglementační.  Podle  mě  by  správná  právní 

úprava  měla  zajistit,  aby  se  provozování  prostituce  již  nedělo  na  dálnicích,  silnicích  či  v 

pochybných salónech. Prostituce by se měla zlegalizovat, aby mohla být provozována ve formě 

                                                 
130  GAWLASOVÁ,  Nicole.  Brigáda,  o  které  se  nemluví.  Studentská  prostituce  se  rozmáhá  a  je  akceptovanější . 

Aktualne.cz  [online].  [cit.  2019-04-20].  Dostupné  z: https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/studentky-stale-
casteji-nabizi-sex-a-erotiku-jako-spolecnice/r~807f8f14612e11e9ae850cc47ab5f122/?redirected=1557768319  

131HledamSponzora.cz [online].[cit. 2019-04-20]. Dostupné z: https://www.hledamsponzora.cz/default.aspx 
HledamMilionare.cz [online]. [cit. 2019-04-20]. Dostupné z: https://www.hledammilionare.cz/default.aspx 

132  CHMELÍK,  Jan  a  kol.  Mravnost,  pornografie  a  mravnostní  kriminalita.  Praha:  Nakladatelství  Portál,  s.  r.  o., 
2003, s. 64. 

133 GŘIVNA, T. SCHEINOST, M., ZOUBKOVÁ, I. a kol. Kriminologie. 4.vyd. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014, 
s. 258. 
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živnostenského podnikání. Veškerá prostituce by se odehrávala ve veřejných domech, které by 

musely  být  jasně  označeny  a  důsledně  kontrolovány  ze  strany  státních  institucí.  Ten,  kdo  by 

chtěl  tyto  služby  nabízet,  by  musel  obdržet  osvědčení,  které  by  obsahovalo  platný  lékařský 

posudek, údaj o tom, že žadatel dosáhl věku 18 let a že se k této činnosti rozhodl dobrovolně. 

Jednou z povinností prostituující osoby by byly pravidelné návštěvy u lékaře, například jednou 

měsíčně. Povinností provozovatelů veřejných domů by bylo zabránění vstupu osob mladších 18 

let  a  to  jak  z  hlediska  návštěvy,  tak  z  hlediska  výkonu  prostituce  jako  zaměstnání.  To  vše  by 

mohlo  vést  k  odstranění  dětské  prostituce,  zlepšení  zdravotního  stavu  prostituujících  osob  a 

jejich zákazníků a k přispění do státních rozpočtů (daně a poplatky). 

 V předchozím roce 2017 bylo registrováno v policejních statistikách celkem 60 případů 

tohoto trestného činu. Objasněno bylo 52, což je 87 % úspěšnost.134 

 

 

    135  

 

 

                                                 
134  Statistické  přehledy  kriminality  za  rok  2017 [online].  Policie  ČR:  Kriminalita  [cit.  2018-06-29]. 

Dostupné z: http://www.policie.cz/clanek/statisticke-prehledy-kriminality-za-rok-2017.aspx 
135    Tamtéž 
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3.3.6. Prostituce ohrožující mravní vývoj dětí 

 

 Tato skutková podstata spatřila světlo světa společně s trestním zákoníkem z roku 2009. 

Objektem je ochrana dětí před projevy prostituce v blízkosti školy nebo jiného podobného 

zařízení, které by mohly mít nepříznivý vliv na jejich mravní rozvoj.136 

 Objektivní stránka zahrnuje dvě jednání. První míří na samotné provozování 

prostituce  v  blízkosti  školy,  školského  nebo  jiného  obdobného  zařízení  anebo  místa,  které  je 

vyhrazeno nebo určeno pro pobyt dětí. Druhé jednání spočívá, ve stíhání podpůrných aktivit jako 

jsou organizování, střežení nebo jiném způsobu zajišťování provozu prostituce  

v blízkosti školy, školského nebo jiného obdobného zařízení nebo místa, které je vyhrazeno pro 

pobyt nebo návštěvu dětí.137 

 Pachatelem v rámci první základní skutkové podstaty může být jakákoliv osoba,  

která provozuje prostituci, tedy jak muž, tak i žena. V případě druhé základní skutkové podstaty 

může být pachatelem kdokoli.  

 U  subjektivní  stránky  je  vyžadován  úmysl,  který  se  musí  vztahovat  na  okolnost,  

že v blízkosti místa provozování prostituce se nachází škola, školské nebo obdobné zařízení.138 

 K  pojmu  prostituce  viz  výše  u  trestného  činu  kuplířství.  Co  se  týče  pojmů  škola  

a školské zařízení, jsou oba definovány v § 7 zákona č. 561/2014 Sb., o předškolním, 

základním,  středním,  vyšším  odborném  a  jiném  vzdělávání,  ve  znění pozdějších  předpisů.  

V případě jiného obdobného zařízením se může jednat o dětské dopravní hřiště. Místem, které 

je vyhrazeno pro pobyt nebo návštěvu dětí, může být kterékoli místo, které je primárně určeno 

pro děti. Půjde tedy hlavně o dětská hřiště.139 Naopak nebude se jednat o místo,  

které je pro děti vyhrazeno jen ojediněle. Například sportovní stadion, kde se koná dětský den. 

Při výkladu pojmu blízkosti je třeba zohlednit prostor, kde se děti v souvislosti s činností školy a 

jiných uvedených míst obyčejně zdržují. Tedy jak místo samotné, tak i okolí,  

kde se žáci a studenti obvykle pohybují. Tuto podmínku naplňuje taková vzdálenost,  

                                                 
136 JELÍNEK, J. a kol.: Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 6. vydání. Praha: Leges, 2017, 

s. 627. 
137 Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
138 JELÍNEK, J. a kol.: Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 6. vydání. Praha: Leges, 2017, 

s. 606. 
139 Tamtéž, s. 605. 
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ze které lze z uvedených míst pozorovat provozování prostituce. 140 Tento znak nebude naplněn 

například  v  případech,  kdy  prostituce  by  byla  provozována  na  autobusové  zastávce,  která  se 

nachází v blízkosti školy, školského či obdobného zařízení. 

 Pod pojmem organizování prostituce se skrývá činnost, která má zabezpečit či usnadnit 

její činnost, je třeba tento pojem vyložit obdobně jako organizátorství podle § 24 TZ. 

Organizátorem  bude  zejména  ten,  kdo  provozování  prostituce  zosnoval  nebo  řídil.  Střežení 

chápeme jako hlídání místa činu. Jiným způsobem zajišťování prostituce může být zajišťování 

zákazníků. Ustanovení mají postihovat činnost tzv. pasáků.141 

 Okolnostmi  podmiňující  použití  vyšší  trestní  sazby  je  spáchání  tohoto  trestné  činu 

nejméně na dvou takových místech, nebo opětovné prostituování či organizování atd. 

 Tuto  novou  skutkovou  podstatu  trestného  činu,  která  míří  na  ochranu  dětí,  považuji za 

krok správným směrem. Domnívám se, že na ní i díky precizně definovanému výčtu míst zákazu 

prostituce není třeba ničeho měnit.  

 

3.3.7. Šíření pornografie 

  

 Objektem  tohoto  trestné  činu  je  zájem  na  ochraně  před  zvláštním  druhem  obtěžování  

v oblasti mravnosti a mravní výchova dětí, tj. ochrana před negativním působením 

pornografie. 

 Objektivní stránka obsahuje dvě samostatné základní skutkové podstaty, obě se věnují 

nakládání s pornografickým dílem. První základní skutková podstata postihuje nakládání  

s výhradně deviantní pornografií, to je taková, ve které se projevuje násilí či neúcta  

ke  člověku  nebo  která  popisuje,  zobrazuje  nebo  jinak  znázorňuje  pohlavní  styk  se  zvířetem. 

Takové nakládání pojímá výrobu, dovoz, vývoz, provážení, nabízení, zpřístupňování 

veřejnosti, zprostředkování, uvádění do oběhu, prodej nebo jiné opatřování fotografického, 

filmového, počítačového, elektronického nebo jiného pornografického díla.142 

                                                 
140  VANTUCH,  Pavel. Trestní  zákoník  s  komentářem:  komentář  k  zákonu  č.  40/2009  Sb.,  ve  znění 

pozdějších předpisů : informace z judikatury : k 1.8. 2011. 1. vyd. Olomouc: ANAG, 2011, s. 667. 
141 ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní zákoník : komentář. II. Zvláštní část (§ 140-421). 2. vyd. Praha: C. H. 

Beck, 2012, s. 1878. 
142 Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
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 Druhá základní skutková podstata vyžaduje, aby pachatel písemné, fotografické, filmové, 

počítačové,  elektronické  nebo  jiné  pornografické  dílo,  nabízel,  přenechal,  nebo  zpřístupnil 

dítěti, anebo na místě, které je dítěti přístupné, vystavil nebo jinak zpřístupnil. Tato skutková 

podstat  kriminalizuje  nakládání  s  jakoukoliv  pornografií,  nejen  zvrácenou  či  dětskou  jako  

v prvním případě /k jednotlivým kategoriím pornografie níže/.143 

 Pachatelem může být u obou základních skutkových podstat kdokoli. Co se týče 

subjektivní  stránky,  tak  je  vyžadován  úmysl  a  v  prvním  případě  musí  zahrnovat  také  věk 

ohrožené osoby.144 

 Za pornografické dílo judikatura označuje jakýkoli předmět, který zvláště intenzivním  

a  vtíravým  způsobem  zasahuje  a  podněcuje  samotný  sexuální  pud  a  současně  hrubě  porušuje 

uznávané morální normy a vyvolává pocit studu. Pro jeho charakter je rozhodující obsah celého 

díla,  nikoli  jen  určité  části  či  výseče  nebo  úryvku  apod.  Škodlivý  obsah  může  být  vyjádřen 

slovně, písemně, zvukem, obrazem, zobrazením (plošným i prostorovým) nebo  

i kombinací těchto způsobů. Samotné nahé lidské tělo použité např. k reklamním účelům není 

pornografií. Za tu nelze považovat ani umělecké dílo, byť by zobrazovalo nejintimnější chvíle 

lidí, příp. vyvolávalo sexuální vzrušení či vzbuzovalo pocit studu nebo ošklivosti. Dále  

se  do  této  kategorie  nebudou  řadit  předměty  historicky  cenné,  předměty  určené  k  vědeckým, 

uměleckým a osvětovým účelům (fotografie genitálií v učebnici). 145 Pornografická díla se dělí na 

pornografii  tvrdou  neboli  zvrácenou  (projevy  násilí,  neúcty  ke  člověku),  dětskou  (v  ní  se 

zobrazuje či jinak využívá dítě) a prostou (zbytková kategorie)146 

  Výrobou  není  pouze  průmyslová  nebo  řemeslná  výroba,  nýbrž  libovolné  zhotovení 

zvrácené pornografie, jde hlavně o výrobu pornografických filmů (DVD atd.), fotografií  

a  tiskovin  apod.  U  nabídky  je  jedno,  zda  osoba  nabídku  přijme.  Zprostředkuje  nebo  prodá  

a  to  jakkoliv,  třeba  o  prostřednictvím  internetu.  Pojmem  jinak  opatří  se  rozumí  směna,  dar, 

výpůjčka.147  Uvedením  do  oběhu  je  jednání,  při  kterém  se  pornografický  předmět  dostává 

                                                 
143 Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
144 ŠÁMAL, P. a kol. Trestní právo hmotné. 8. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2016, s. 630. 
145 Důvodová zpráva k trestnímu zákoníku [online]. Právo a stát [cit. 2018-07-01]. Dostupné z: 

https://pravoastatire.webnode.cz/products/duvodova-zprava-k-trestnimu-zakoniku/ 
146  VANTUCH,  Pavel. Trestní  zákoník  s  komentářem:  komentář  k  zákonu  č.  40/2009  Sb.,  ve  znění 

pozdějších předpisů : informace z judikatury : k 1.8. 2011. 1. vyd. Olomouc: ANAG, 2011, s. 669. 
147 Tamtéž, s. 670. 
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postupně dál k širšímu okruhu osob, nezáleží na tom, zda jde o originál či kopii. 148 Činit veřejně 

přístupným  může  být  dílo,  které  je  např.  vystaveno  ve  výkladní  skříni.149  Dovoz,  vývoz  a 

průvoz může být pro vlastní potřebu i pro jiného.150  

 O projev neúcty půjde hlavně při činnosti, kdy dochází k ponižování člověka  

(např. koprofilie, bondage). Násilím může být jak skutečné, tak i pouze předstírané  

v souvislosti se sexuální aktivitou.151  

 Pohlavním  stykem  se  zvířetem  se  rozumí  libovolný  způsob  ukájení  pohlavního  pudu  

na zvířeti. Jedná se o spojení sodomie (spojení pohlavních orgánů člověka a zvířete) a zoofilie 

(dotyky vedoucí k pohlavnímu uspokojení zvířete). Trestným je i jiné znázornění, nejen popis a 

zobrazení.152 

 Nabízením se ve druhé základní skutkové podstatě rozumí jakékoliv předložení 

pornografie, jehož cílem je dosáhnout převzetí dítětem, tj. osobou mladší osmnáct let. Opět bude 

směřovat k uzavření kupní smlouvy nebo může jít o výpůjčku, dar nebo směnu. Přenecháváním 

se  pornografické  dítě  dostává  do  rukou  dítěte  jakýmkoli  způsobem.  Zpřístupněním  může  být 

promítání, zvuková reprodukce nebo umístění pornografického díla na takovém místě, kde se s 

ním mohou setkat osoby mladší osmnácti let. Musí jít o zpřístupnění více osobám, nezáleží, jestli 

najednou či postupně.153 

 Místem, které je dětem přístupné, je kterékoliv místo, kam je dovolen přístup osobám 

mladším 18 let, popřípadě které je dětmi běžně navštěvováno, ale nejen výlučně jimi. 

Nejčastějšími  případem  je  vystavení  takového  díla  ve  stánku  s  tiskovinami.  Vystavováním  

je jakékoliv umístění díla s cílem na něj poukázat, typickým příklady jsou umístění  

ve výstavní síni nebo na jevišti. Jiným zpřístupňováním se rozumí takové umístění 

pornografického díla, při kterém jej dítě může zhlédnout, příkladem může být ponechání volně 

                                                 
148 ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní zákoník : komentář. II. Zvláštní část (§ 140-421). 2. vyd. Praha: C. H. 

Beck, 2012, s. 1884. 
149 CHMELÍK, Jan. Trestní právo hmotné - zvláštní část: s aplikačními příklady. Praha: Linde, 2010, s. 

89. 
150 ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní zákoník : komentář. II. Zvláštní část (§ 140-421). 2. vyd. Praha: C. H. 

Beck, 2012, s. 1884. 
151  VANTUCH,  Pavel. Trestní  zákoník  s  komentářem:  komentář  k  zákonu  č.  40/2009  Sb.,  ve  znění 

pozdějších předpisů : informace z judikatury : k 1.8. 2011. 1. vyd. Olomouc: ANAG, 2011, s. 670. 
152 Tamtéž 
153 ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní zákoník : komentář. II. Zvláštní část (§ 140-421). 2. vyd. Praha: C. H. 

Beck, 2012, s. 1885. 
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přístupných pornografických časopisů v regálech knihkupectví nebo zpřístupňování takových děl 

na internetu.154 

 Oproti  předchozí  úpravě  ve  ,,starém“  zákoně  se  jeho  nynější  podoba  změnila  hlavně  v 

tom smyslu, že určité jednání, týkající se dětské pornografie, bylo přesunuto pod novou 

skutkovou  podstatu  Výroby  a  jiného  nakládání  s  dětskou  pornografií.  Dále  došlo  ke  zmírnění 

trestního postihu, což nepokládám za nejšťastnější řešení. Určitě nejsem zastáncem zmírňování 

trestních  sazeb,  když  už,  tak  si  myslím,  že  měly  být  ponechány  výše,  které  byly  v  předchozí 

právní úpravě. 

Tento trestný čin byl v roce 2017 registrován v 84 případech, objasněn byl v 55 z nich. 

 

 

     155 

 

 

 

                                                 
154  VANTUCH,  Pavel. Trestní  zákoník  s  komentářem:  komentář  k  zákonu  č.  40/2009  Sb.,  ve  znění 

pozdějších předpisů : informace z judikatury : k 1.8. 2011. 1. vyd. Olomouc: ANAG, 2011, s. 671. 
155  Statistické  přehledy  kriminality  za  rok  2017 [online].  Policie  ČR:  Kriminalita  [cit.  2018-06-29]. 

Dostupné z: http://www.policie.cz/clanek/statisticke-prehledy-kriminality-za-rok-2017.aspx 

10 

5 

3 

1 

Spácháno nezletilými Spácháno recidivisty Spácháno cizinci Spácháno pod vlivem 
alkoholu 

Počet trestných činů šíření pornografie v roce 
2017 spáchaných některými skupinami 

pachatelů 



 

55 
 

 

3.3.8. Výroba a jiné nakládání s dětskou pornografií 

 

 Objektem  tohoto  trestného  činu  je  primárně  zájem  na  ochraně  některých  morálních 

hodnot  spočívajících  v  odsuzování  dětské  pornografie,  druhotným  objektem  je  ochrana  dětí  

před jejich zneužíváním pro pornografické účely.156 

 Objektivní  stránka  obsahuje  tři  samostatné  základní  skutkové  podstaty.  První  z  nich 

spočívá v tom, že pachatel přechovává dílo, které obsahuje dětskou pornografii. Druhá  

se zaměřuje na jednání, kdy pachatel k pornografickému dílu, které zobrazuje nebo jinak využívá 

dítě, získá přístup prostřednictvím informační nebo komunikační technologie. A třetí spočívá 

ve výrobě, dovozu, vývozu, průvozu, nabídnutí, zpřístupnění veřejnosti, zprostředkování, 

uvedení do oběhu, prodeji nebo jinému opatření či kořistění z takového díla.157 

 Pachatelem může být u obou základních skutkových podstat kdokoli. Co se týče 

subjektivní stránky, tak je vyžadován úmysl.158 

 Za dětskou pornografií se označuje pornografické dílo, které zobrazuje či jinak využívá 

dítě, tedy osobu mladší osmnáct let. Jedná se například o snímky obnažených dětí předvádějící 

pohlavní  orgány  za  účelem  sexuálního  uspokojení.  Nejde-li  o  takové  fotografie,  pak  závěr  

o  pornografickém  charakteru  díla  nelze  bez  dalšího  vyvozovat  jen  z  toho,  že  jsou  za  účelem 

uspokojení osob trpících sexuální deviací zpřístupňovány takovými prostředky, které tyto osoby 

vyhledávají (usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 28. prosince 2004, sp. zn. 7 Tdo 

1077/2004).159 

 Přechováváním  se  rozumí  jakýkoliv  způsob  držení  dětské  pornografie,  přičemž  není 

důležitá  doba  a  ani  zda  má  pachatel  dětskou  pornografii  přímo  u  sebe  (v  tašce,  na  stole,  

v  počítači),  postačuje,  že  ji  má  ve  své  moci.  Prohlížení  dětské  pornografie není  trestné,  

pokud  není  uložena  na  nosiči  informací.  Přechodné  automatické  ukládání  webových  stránek 

                                                 
156 ŠÁMAL, P. a kol. Trestní právo hmotné. 8. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2016, s. 630. 
157 JELÍNEK, J. a kol.: Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 6. vydání. Praha: Leges, 2017, 

s. 608. 
158 FRYŠTÁK, Marek. Trestní právo hmotné – zvláštní část. Vyd. 2., zcela přeprac. a dopl. Ostrava: Key 

Publishing, 2009, s. 39. 
159  VANTUCH,  Pavel. Trestní  zákoník  s  komentářem:  komentář  k  zákonu  č.  40/2009  Sb.,  ve  znění 

pozdějších předpisů : informace z judikatury : k 1.8. 2011. 1. vyd. Olomouc: ANAG, 2011, s. 674. 
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nebo jiných dat do vyrovnávací paměti počítače nebo vytváření tzv. cookies nelze  

za přechovávání považovat.160 

 Kořistěním z dětské pornografie je jakýkoliv způsob získávání majetkového prospěchu  

z pornografického díla, ve kterém se zobrazuje nebo jinak využívá dítě. Kořistit bude i osoba, 

která za úplatu přenechá pronajaté prostory pro výrobu díla.161 K dalším pojmům viz výše. 

 Domnívám se, že že za situace, kdy zákonodárce přistoupil ke sloučení dětské 

pornografie  do  jednoho  zákonného  ustanovení,  kde  pro  pachatele  zvýšil  trestní  sazby  oproti 

předchozímu trestnému činu, mohl při jejich stanovení postupovat ještě přísněji, jelikož se podle 

mě jedná o jeden z nejvíce odpudivých trestných činů v rámci této hlavy TZ, kde vystupují děti 

jako oběti. 

  

3.3.9. Zneužití dítěte k výrobě pornografie 

 

 Objektem  tohoto  trestného  činu  je  zájem  společnosti  na  ochraně  dětí  před  sexuálním 

zneužíváním,  na  řádném  mravním  a  citovém  vývoji  dětí,  stejně  jako  svoboda  rozhodování. 

Zvýšená ochrana je poskytována osobám mladším osmnácti let proti zneužití k výrobě 

pornografického díla, například proti rozmnožování pornografických fotografií. 162 

 Objektivní stránka tkví v tom,  že pachatel přiměje, zjedná, najme, zláká, svede  

nebo  zneužije  dítě  k  výrobě  pornografického  díla  nebo  kořistí  z  účasti  dítěte  na  takovém 

pornografickém díle.163 

 Předmětem útoku je dítě, tedy osoba mladší osmnáct let. Pachatelem může být 

kdokoliv. Jedná se o úmyslný trestný čin, úmysl musí zahrnovat také věk ohrožené osoby. 

 Okolnostmi  podmiňující  použití  vyšší  trestní  sazby  v  posledních  třech  trestných  činech 

jsou  spáchání  činu  jako  člen  organizované  skupiny,  v  úmyslu  získat  pro  sebe  nebo  jiného 

značný prospěch nebo prospěch velkého rozsahu či spáchání jako člen organizované skupiny 

působící ve více státech. U trestných činů podle § 191 a § 192 TZ je další takovou okolností 
                                                 
160  VANTUCH,  Pavel. Trestní  zákoník  s  komentářem:  komentář  k  zákonu  č.  40/2009  Sb.,  ve  znění 

pozdějších předpisů : informace z judikatury : k 1.8. 2011. 1. vyd. Olomouc: ANAG, 2011, s. 675. 
161 ŠÁMAL, P. a kol. Trestní právo hmotné. 8. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2016, s. 631. 
162  VANTUCH,  Pavel. Trestní  zákoník  s  komentářem:  komentář  k  zákonu  č.  40/2009  Sb.,  ve  znění 

pozdějších předpisů : informace z judikatury : k 1.8. 2011. 1. vyd. Olomouc: ANAG, 2011, s. 677. 
163 Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
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spáchání takového činu tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou 

sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem.164 

 Na skutkovou podstatu § 193 TZ navazují dvě související. A to skutková podstata Účasti 

na pornografickém představení označená jako § 193a TZ a Navazování nedovolených kontaktů 

s dítětem  -  §  193b  TZ.  V prvním  případě  půjde  o  postihnutí  jednání,  toho,  kdo  se  účastní 

představení nebo obdobného vystoupení s pornografickou tématikou, ve kterém má hlavní roli 

dítě. Pornografickým představením je dle směrnice živé vystoupení pro určité publikum, 

vysílané prostřednictvím komunikačních a informačních technologií. Dítě musí být reálně 

zapojeno do takového sexuálního jednání, které má za cíl sexuální uspokojení diváka. Postiženy 

budou všechny osoby, které úmyslně vnímají představení a uvědomují si, že jde o dítě,  

ať už ono představení probíhá kdekoli.165 

 Co se týče trestného činu navazování nedovolených kontaktů s dítětem, tak jím se trestá 

samotné navrhnutí setkání za účelem jakékoliv mravnostní trestné činnosti. 

 Co se týče § 193 TZ, tak k žádné změně nedošlo. Paragrafy následující jsou součástí TZ 

od roku 2014. Za chybu považuji, že u skutkové podstaty Zneužití dítěte k výrobě pornografie 

není postihováno násilné jednání nebo hrozba vedoucí k donucení dítěte k výrobě takového díla. 

  Policejní statistiky za rok 2017 uvádějí počet trestných činů prostituce ohrožující mravní 

vývoj dětí, výroba a jiné nakládání s dětskou pornografií a zneužití dítěte k výrobě pornografie  

v celkovém souhrnu. Za tento rok jich registrují 489, z nichž bylo 309 objasněno.166 

 

 

 

 

 

                                                 
164 Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
165 Směrnice EP a Rady 2011/92/EU o boji proti pohlavnímu zneužívání a pohlavnímu vykořisťování dětí 

a proti dětské pornografii. 
166  Statistické  přehledy  kriminality  za  rok  2017 [online].  Policie  ČR:  Kriminalita  [cit.  2018-06-29]. 

Dostupné z: http://www.policie.cz/clanek/statisticke-prehledy-kriminality-za-rok-2017.aspx 
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4. Pachatel a oběť 

 

4.1. Pachatel 

 

 V historii byly dovozeny nejrůznější charakteristiky a typologie, díky kterým lze 

pachatele  a  následně  i  oběť  začlenit  do  nejrůznějších  kategorií.  Smyslem  uvedené  činnosti  je 

vypátrat  a  snažit  se  porozumět,  proč  se  subjekt  takto  chová,  co  ho  k  tomu  vede,  jaký  je  jeho 

motiv, kdo je nejčastěji jeho obětí, jak lze oběti pomoci atd. 

 V  rámci  podkapitoly  etiologie  jsem  se  věnoval  parafilním  sexuálním  delikventům,  

tedy těm sexuálně deviantním. Ohledně nich je třeba uvést, že je charakterizuje několik 

základních  znaků,  jako  je  jejich  atypické  chování  v  dětství  (záliby  v  hračkách  příslušející 

opačnému pohlaví), odlišný obsah masturbačních fantazií, funkční sexuální poruchy při zahájení 

pohlavního  života  (erektilní  selhávání),  dlouhý  časový  odstup  mezi  první  koitální  zkušeností  

a dalšími koitálními aktivitami, nedostatek sexuální empatie, parcialistické zaměření  

(na rozdíl od nedeviantních mužů nepreferují klín a prsa, nýbrž stehna nebo obličej u pedofilů)  

a absence citových vztahů atd. 167 Léčba sexuálních delikventů závažných mravnostních deliktů 

může skončit kastrací  neboli exstirpací varlat. Po jejím provedení poklesne hladina testosteronu 

asi na 5 % původní hodnoty, v důsledku čehož dochází k poklesu sexuální apetence. Kastrace je 

upravena  zákonem  č.  373/2011  Sb.,  o  specifických  zdravotních  službách,  je  možné  ji  provést 

pacientovi staršímu 25 let, který  v minulosti spáchal násilný sexuálně motivovaný trestný čin,  

u kterého vyšetření odhalilo existenci sexuální deviace a vysokou míru pravděpodobnosti jeho 

opakování,  přičemž  jiné  léčebné  metody  nebyly  úspěšné.  Pachatel  s  tímto  postupem  musí 

souhlasit a kladné stanovisko musí vyjádřit též komise ustanovená Ministerstvem zdravotnictví. 

Z důvodů provádění kastrací je Česká republika kritizována Evropským výborem pro zabránění 

mučení a nelidskému nebo ponižujícímu zacházení nebo trestání. ČR kritiku odmítá a poukazuje 

mimo jiné na to, že i šest dalších států EU ji umožňuje. V letech 2000 - 2007 byla kastrováno 50 

pacientů a za posledních 30 let nikdo z kastrovaných nespáchal sexuálně motivovaný trestný čin. 

Naproti tomu u pacientů, kteří jsou léčeni ambulantně, činí recidiva 30 %. 168 Dalšími způsoby 

léčby jsou farmakologické postupy, kdy pachatel užívá léky snižující sexuální odezvu, 

                                                 
167 WEISS, P. a kol. Sexuologie. Praha: Grada Publishing, a. s., 2010, s. 493. 
168 BLATNÍKOVÁ Šárka, Petra FARIDOVÁ a Petr ZEMAN.  Násilná sexuální kriminalita  - téma pro 

experty i veřejnost. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2014, s. 88 - 89. 
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kognitivně-behaviorální postup, který se snaží změnit pachatelovy vzorce myšlení a 

psychovzdělávací  postup,  jehož  účelem  je  naučit  pachatele  vcítit  se  do  mysli  oběti,  aby  si 

uvědomoval,  co  jeho  chování  pro  oběť  znamená  a  aby  projevil  určitou  snahu  o  převzetí 

zodpovědnosti za své sexuální trestné činy.169  

Nyní se zaměřím na neparafilní pachatele, které Weiss rozděluje na170 : 

         - sociosexuálně a psychosexuálně nezralé muže, kteří trpí nedostatečným                                      

           pochopením společenských norem sexuálního chování, vysokou hladinou sexuální 

          tenze 

         - osoby s poruchou osobnosti, které mají tendenci okamžitě vyhovět svým pudovým 

          impulzům 

         -  jedinci,  u  nichž  je  sexuální  delikt  podmíněn  situačně,  například  vlivem  alkoholu  

             či sexuální deprivace 

        - osoby s poruchou hypersexuality se sníženou schopností sebekontroly 

        -  jedinci  s  nízkou  schopností  racionální  kontroly  sexuálního  chování  podmíněnou       

          vrozeným či získaným defektem, typicky jde o mentálně retardované 

         - osoby, u nichž dojde k opětovnému objevení příznaků duševní choroby,  

              která se nacházela v klidovém období 

 Přístup k nedeviantní pachatelům je zcela odlišný a projevuje se zejména v preventivních 

opatřeních,  které  mají  zabránit  páchání  mravnostní  trestné  činnosti.  K  takovým  opatřením  se 

dostanu v rámci kapitoly Prevence mravnostní kriminality. 

 Pachatele mravnostních  deliktů můžeme rozdělit nejen na parafilní a neparafilní, jak je 

uvedeno výše, ale také podle způsobu provedení trestného činu na kontaktní, kam zařazujeme 

pachatele  znásilnění  a  pohlavního  zneužívání,  a  na  nekontaktní,  tuto  skupinu  tvoří  pachatele 

exhibicionisté a internetoví delikventi. Dalším hlediskem rozdělení může být spáchání násilného 

mravnostního trestného činu a nenásilného.171 

Takových typů a rozdělení pachatelů podle určitých znaků do navzájem odlišných skupin 

bychom našli mnoho, jelikož snaha zobecnit poznatky o pachatelích byla vždy součástí 

zkoumání  kriminality. Empirické  výzkumy  však  prokazují,  že „čisté“  typy ve  skutečnosti 

                                                 
169 GŘIVNA, T. SCHEINOST, M., ZOUBKOVÁ, I. a kol. Kriminologie. 4.vyd. Praha: Wolters Kluwer, 

a. s., 2014, s. 257. 
170 WEISS, P. a kol. Sexuologie. Praha: Grada Publishing, a. s., 2010, s. 493. 
171 BLATNÍKOVÁ Šárka, Petra FARIDOVÁ a Petr ZEMAN.  Násilná sexuální kriminalita  - téma pro 

experty i veřejnost. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2014, s. 126. 
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neexistují a vždy jde jen o přiblížení se k nějakému vymezenému typu. Nejčastějšími rozdělením 

typologií  jsou  typologie  zdůrazňující  biologické,  psychologické  a  sociologické  charakteristiky 

osobností  pachatelů.172  Mezi  první  zmíněnou  se  řadí  Lombrosova  teorie  o  rozeném  zločinci  

nebo  konstituční  typologie,  kdy  stavbě  těla  odpovídá  typ  temperamentu  a  s  ním  související 

kriminální  jednání,  Neumann  sem  zařazuje  i  koncepci  ztotožňující  pachatele  s  psychopatem, 

která  se  v  poslední  klasifikaci  duševních  chorob  označuje  jako  specifická  porucha  osobnosti. 

Tato porucha osobnosti je obvykle vysvětlována jako disharmonická osobnost  s abnormálními 

rysy, jejíž projevy mohou vést ke kriminálnímu jednání. U pachatelů trpících poruchou osobnosti 

se odhaduje, že spáchají něco kolem 30 % všech trestných činů a jejich podíl mezi recidivisty  

je odhadován na 70 % až 100 %.173 

 Co se týče typologie, která je představována vlivem psychologických aspektů osobnosti, 

je nejznámějším představitelem Eysenck a jeho teorie podmiňování. Jehož podstatou  

je  poznatek,  že  lidské  chování  v  dospělosti  je  podmíněné  především  výchovou  z  dětství.  

Tato typologie se zaměřuje hlavně na osobnost a její strukturu, kterou tvoří schopnosti, 

temperament, volní vlastnosti, motivace, postoje, zájmy atd. Další objektem zájmu je schopnost 

adaptace na vnější prostředí, tedy schopnost přizpůsobit se změnám prostředí  

a tudíž tedy odlišným životním situacím.174 

 Poslední ze tří uvedených typologií vychází především ze zkoumání sociálního prostředí 

pachatele, jeho hodnotových orientací a jeho sociálního začlenění. Nejvýznamnějším 

představitelem je teorie  diferencovaného sdružování  E. H. Sutherlanda, kterou zajímá výzkum 

společenských vztahů, jejich intenzita a význam sdružování lidí do skupin. Kriminální chování 

pachatele je pak výsledkem sociálního učení.175 

 Proč je důležité studovat modely chování pachatele? Protože jeho dobrá znalost umožní 

vypracování doporučení jak na pachatelovo chování reagovat a eventuálně umožní ve výhodném 

směru  ovlivňovat  vyšetřování.  Zejména  důležité  je  znát  pachatelův  postoj  ke  spáchanému 

deliktu,  tedy  jak  se  k  němu  staví,  zda  ním  opovrhuje,  lituje  jeho  spáchání  či  zda  ho  vnitřně 

schvaluje. Dále je významným postoj pachatele k doznání. Tento postoj se na rozdíl  

od  předchozího  může  v  průběhu  řízení  měnit  a  dobrý  kriminalista,  znajíc  motivační  faktory  

                                                 
172 GŘIVNA, T. SCHEINOST, M., ZOUBKOVÁ, I. a kol. Kriminologie. 4.vyd. Praha: Wolters Kluwer, 

a. s., 2014, s. 89. 
173 NOVOTNÝ, Oto. Kriminologie. 2., přeprac. vyd. Praha: ASPI, 2004, s. 116 - 117. 
174 GŘIVNA, T. SCHEINOST, M., ZOUBKOVÁ, I. a kol. Kriminologie. 4.vyd. Praha: Wolters Kluwer, 

a. s., 2014, s. 91 - 92. 
175 Tamtéž, s. 93. 
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a vlastnosti pachatele, může pachatele usměrnit ve prospěch zjištění pravdy. Významné  

je studium o způsobu maření vyšetřování pachatelem, kam řadíme útěk, skrýš, ničení důkazů, 

zastrašování  svědků,  simulaci  duševní  poruchy a  mnoho  dalších. Dobrá  znalost  vlastností 

pachatele je nejdůležitější zejména pro vedení výslechu. Velmi častými uváděnými rysy 

pachatelů jsou jejich egocentrismus, bezohlednost, brutalita, citová chladnost, sobectví,  

naproti tomu se můžeme setkat s pachateli, pro něž je příznačná vytrvalost, důkladnost  

a inteligence. Je charakteristické, že celková skladba osobnosti je ve většině případů 

disharmonická. Podstatným je zjištění, že v kriminální populaci se častěji vyskytují psychopati, 

alkoholici,  drogově  závislí  a  oligofrenici  (slabomyslní).  Všechny  tyto  vlastnosti  se  promítají 

nejen do způsobů páchání trestných činů, ale i do jejich chování při vyšetřování. Proto by znalost 

těchto patologických jevů měla patřit do vybavenosti policistů, státních zástupců, soudců  

i advokátů.176 

 Využití kriminologických poznatků o pachatelích v trestním právu hmotném i procesním 

je časté a mělo by být ještě častější a to ať už při řešení problémů trestní politiky  

(jako jsou například stanovení dolní věkové hranice trestní odpovědnosti, při zavádění nových 

druhů trestů a ochranných opatření nebo při reformě trestních sankcí, které by mělo předcházet 

empirické  zkoumání  jejich  účinnosti)  nebo  při  individuálním  rozhodování  a  to  při  zjišťování 

pachatelova  úmyslu,  jeho  motivace,  i  při  rozhodování  o  trestu  a  o  podmíněném  propuštění. 

Představitelé trestního práva by měli spolupracovat i s jinými vědními disciplínami,  

jejichž vědecké poznatky jsou pro efektivnost trestního řízení ve vztahu ke konkrétnímu 

pachateli nezbytné.177 

 

4.2. Oběť 

 

Obětí  se  dle  kriminální  vědy  myslí  fyzická  nebo  právnická  osoba,  jež  je  poškozena 

ve věci chráněné právním řádem. 178 Zákon o obětech trestných činů označuje oběti deliktů proti 

lidské důstojnosti v sexuální oblasti jako oběti zvlášť zranitelné. Důvodem je, že takový trestný 

                                                 
176 MUSIL, Jan, Zdeněk KONRÁD a Jaroslav SUCHÁNEK. Kriminalistika. 2., přeprac. a dopl. vyd. V 

Praze: C.H. Beck, 2004, s. 59 -61. 
177 GŘIVNA, T. SCHEINOST, M., ZOUBKOVÁ, I.  a kol. Kriminologie. 4.vyd.  Praha: Wolters Kluwer, 
a. s., 2014, s. 107 - 108. 
178 GÖDTEL, R. Sexualita a násilí. Vydal Český spisovatel, a.s. Praha 1994, s. 95. 
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čin  může  mít  podstatný vliv  na  jejich  psychický  vývoj  anebo  jde  samo  o  sobě  o  velmi 

zranitelnou oběť (hendikepovaná osoba, dítě).179 

   

Viktimologie  je  vědním  oborem,  který  se  zabývá  oběťmi  trestných  činů  a  který  vznikl  

na půdě kriminologie. Obecně zkoumá roli oběti ve vzniku a průběhu trestného činu a při jeho 

odhalování  a  objasňování,  dále  se  zabývá  způsoby  pomoci  obětem  a  možnostem  zabránění 

viktimizaci.  Předmětem  viktimologie  je  osoba  oběti  (její  biosociální  a  psychické  vlastnosti), 

vztah mezi obětí a pachatelem, proces viktimizace (zejména role oběti v něm), role oběti v 

průběhu vyšetřování a soudního projednávání věci, pomoc oběti a prevence viktimizace. 180 

Je  dobré  uvést,  že  z  viktimologie  vznikl  samostatný  obor  kriminalistické  viktimologie,  který 

studuje  oběť  jako  zdroj  informací  o  trestném  činu  potřebných  pro  jeho  objasnění.  Zajímá  se 

například rolí obětí při oznamování trestných činů nebo výslechem svědků.181  

Viktimizací se rozumí proces poškozování a způsobování újmy, čímž se z potencionální 

oběti  stává  oběť  určitého  trestného  činu.  Teorie  běžně  rozlišuje  její  dvě  fáze,  a  to  viktimizaci 

primární  a  sekundární.  První  uvedená  fáze  v  sobě  zahrnuje  následky  a  újmu  způsobenou 

pachatelem  jako  přímý,  bezprostřední  důsledek  trestného  činu.  Sekundární  viktimizace  vzniká 

jako druhotné poškození oběti s časovým odstupem, zejména reakcí nejbližšího okolí, 

traumatizujícím projednáváním věci před soudem nebo při nevhodném přístupu policistů. 

Někteří psychologové uvádějí ještě třetí fázi, terciární viktimizaci. Ta označuje situaci, 

kdy  oběť  není  schopna  se  vyrovnat  s  traumatickou  zkušeností,  ikdyž  z  objektivního  hlediska  

již došlo k nápravě či úzdravě a odškodnění. Oběť mění svůj dosavadní životní styl nebo není 

schopna  navázat  na  svou  původní  pracovní  kariéru.182  U  některých  obětí  se  může  při  zvláště 

ničivém dopadu trestného činu rozvinout tzv. posttraumatická stresová porucha, jíž je označován 

soubor poruch chování včetně fyziologických reakcí jako je spánek, potivost, třes těla, nevolnost 

apod.  Tyto  poruchy  vznikají  jako  odpovědi  těla  na  extrémní  stresový  prožitek.  Kromě  obětí 

trestných činů bývají zasaženi vojáci, přeživší oběti přírodních katastrof nebo svědci.183  

                                                 
179  Zákon  č.  45/2013  Sb.,  o  obětech  trestných  činů  a  o  změně  některých  zákonů,  ve  znění  pozdějších 

předpisů. 
180 VÁLKOVÁ, H., KUCHTA, J. a kol. Základy kriminologie a trestní politky. 2. vydání. Praha: C. H. 

Beck, 2012, s. 171. 
181 GŘIVNA, T. SCHEINOST, M., ZOUBKOVÁ, I. a kol. Kriminologie. 4.vyd. Praha: Wolters Kluwer, 

a. s., 2014, s. 112 - 114. 
182 ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Kriminální psychologie. Praha: Eurounion, 1998, s. 110 -111. 
183 Tamtéž, s. 117 - 118. 
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U oběti rozeznáváme její viktimnost, tedy schopnost jedince či skupiny osob stát se obětí 

trestného činu.184 Jejími znaky jsou věk oběti, její povolání, chování a sociální role. 185 Co se týče 

mravnostní  kriminality,  tak  je  důležité  pohlaví  oběti  (ve  většině  případů  je  pachatelem  muž)  

a věk oběti, jelikož děti mají větší sklon k tomu stát se obětí mravnostního trestného činu. 186 Pro 

ženské  oběti  ,,je  příznačný  i  určitý  jejich  podíl  na  příčině  spáchání  sexuálního  deliktu.  Jde 

zejména o vyzývavé oblečení, jejich koketování s pachatelem, provokativní chování  

a  podobně.“187  Chování  oběti  tedy  ovlivňuje  jak  jeho  samotné  vyvolání,  průběh  či  možnost 

odhalení a usvědčení pachatele. Svým jednáním ovlivňuje též povahu a intenzitu újmy, kterou 

utrpí.188 Pokud oběť sama zavdala příležitost pro pachatele ke spáchání trestného činu,  

pak  ze  strachu  z  ostudy,  dopadu  na  rodinné  soužití,  reakcí  rodiny  nedochází  k  oznámení  

trestného činu nebo k němu dojde se značným zpožděním. Tento negativní vliv oběti může být 

důvodem nedopadení pachatele.189 

Stejně  jako  u  pachatelů,  tak  i  u  obětí  nalezneme  typologický  přístup  k  nim.  Odborná 

veřejnost se snaží utřídit získané empirické poznatky o obětech do příbuzných skupin, aby byla 

umožněna  přehledná  orientace  ve  velkém  množství  informací,  které  jsou  dnes  k  dispozici.  

Mezi nejznámější patří typologie viktimologa egyptského původu E. A. Fattaha, který rozlišuje 5 

základních typů obětí190: 

 zúčastňující  se  oběť  -  trestnému  činu  předchází  interakce  mezi  pachatelem 

a obětí, jež nezanedbatelným způsobem ovlivňuje motivaci pachatele,  

častá situace v případě násilných trestných činů, kdy pachatel a oběť se vzájemně 

znají 

 nezúčastňující  se  oběť -  přesný  opak  předchozího,  nedochází  k  interakci,  oběť 

vnímá ohrožení až v momentu samotného útoku 

 provokující oběť - oběť špatně odhadla pachatele, podcenila nebezpečnost 

situace a vystavila se viktimogenní situaci 

                                                 
184 SVATOŠ, Roman. Kriminologie. 1. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2012, s. 55.  
185 HOLCR, Květoň. Kriminologie. 1. vyd. Praha: Leges, 2009, s. 94-95. 
186 SVATOŠ, Roman. Kriminologie. 1. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2012, s. 59. 
187 CHMELÍK, Jan a kol. Mravnost, pornografie a mravnostní kriminalita. Praha: Nakladatelství Portál, s. 

r. o., 2003, s. 25. 
188 GŘIVNA, T. SCHEINOST, M., ZOUBKOVÁ, I. a kol. Kriminologie. 4.vyd. Praha: Wolters Kluwer, 

a. s., 2014, s. 116 - 117. 
189 CHMELÍK, Jan a kol. Mravnost, pornografie a mravnostní kriminalita. Praha: Nakladatelství Portál, s. 

r. o., 2003, s. 25-26. 
190 dělení převzato z: ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Kriminální psychologie. Praha: Eurounion, 1998, s. 110 -

111. 
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 latentní  oběť  -  příznačná  je  obvyklá  přítomnost  všech  viktimogenních  faktorů, 

role oběti není veřejná a újma není formálně známa. Velká latence je u  obtížně 

kontrolovatelných jevů, jako je násilí páchané v rodinách, ať už fyzické, 

psychické či sexuální. 

 nepravá oběť - jedná se o osoby, které se ocitly v nesprávnou dobu  

na  nesprávném  místě  a  staly  se  tak  náhodně  a  často  také  v  zastoupení  někoho 

jiného obětí 

 

 Dětské oběti mravnostní trestné činnosti lze rozdělit do tří kategorií191: 

 oběti předpubertální, to znamená okolo 10 -11 let věku 

 oběti v pubertálním věku (12-15let) 

 oběti právně způsobilé (15-18 let věku) 

 První  skupina  je  nejčastější  obětí  ,,pornografických“  trestných  činů.  Druhou  skupinu 

zastupují  dívky  od  12  let,  které  již jsou  dostatečně  pohlavně  vyspělé,  dávají  tuto  vyspělost  na 

odiv a to nikoliv jen chlapcům stejného věku, ale i dospělým. Takové chování povzbuzuje méně 

sexuálně  zdrženlivé  pachatele  k  útoku.  Starší  oběti  než  je  18  let  se  nejčastěji  stávají  obětí 

trestných činů kuplířství.192 

 Uvedený výčet není samozřejmě úplný, když existuje celá řada dalších dělení. Co se týče 

mravnostní kriminality, víme, že se jedná o kriminalitu s nejvyšším stupněm latence. Příčin, proč 

si oběti nechávají své trpké zkušenosti pro sebe, může být celá řada. Od nedůvěry v orgány činné 

v trestním řízení po obyčejný strach,  ať už z obavy z odvety útočníka,  nebo z odhalení faktů, 

o  kterých  veřejnost  nemá  ponětí  a  za  které  se  sama  oběť  stydí.  Z  těchto  důvodů  bych  chtěl 

apelovat na všechny, kteří se setkají s někým, kdo má onu zkušenost oběti některého  

z mravnostních trestných činů, aby se v oběti snažili vyvolat pocit jistoty a motivovali  

ji k nahlášení kriminálního činu na policii. 

 

 

 

                                                 
191 CHMELÍK, Jan a kol. Mravnost, pornografie a mravnostní kriminalita. Praha: Nakladatelství Portál, s. 

r. o., 2003, s. 26. 
192 Tamtéž 



 

65 
 

 

5. Prevence  

 

5.1. Prevence obecně 

 

 Prevencí se obecně myslí předcházení nežádoucím jevům. Za samotnou prevenci 

kriminality  se  označuje  souhrn  nejrůznějších  nerepresivních  opatření,  tedy  aktivity  vyvíjené 

státními, veřejnoprávními i soukromými subjekty, které mají za úkol předcházet páchání trestné 

činnosti  a  snížit  obavy  veřejnosti  z  ní. Působí  na  potencionální  pachatele,  potencionální  oběti, 

pomáhá  obětem  trestných  činů  a  míří  na  omezení  krimogenních  příležitostí.  V  jejím  důsledku 

dochází ke zmenšení rozsahu a závažnosti kriminality a jejích důsledků. 193 Výsledkem by měla 

být  snaha  o  zastavení  růstu  kriminality  a  docílení  jejího  klesání.  Podle  obsahového  zaměření 

preventivních aktivit je prevence dělena na sociální, situační a viktimologickou.194 

 Sociální  prevence  se  zaměřuje  především  na  sociální  krimogenní  faktory,  na  jejich 

identifikaci, překonávání a neutralizaci, dále míří na deformace v právním řádu či na působení 

médií, které mohou mít krimogenní účinky. Je úzce spojena s otázkami týkajících  

se kriminálněprávního či sociálního působení rodiny, školy, sociálních služeb a jiných institucí. 

 Jedním  z  normativních  systémů,  kterými  společnost  a  stát  dociluje  vnější  kontroly 

lidského chování, je samotný právní řád. Ten vychází z kultury naší společnosti a má integrující 

funkci,  kriminální  aktivity  ho  ovšem  narušují.  Právní  řád  jako  takový  s  sebou  nese  i  značné 

možnosti sociální prevence, které z něho vyplývají. Jde zejména o trestní právo, ale i o ostatní 

právní odvětví, které obsahují velkou porci zákonů významných pro ochranu před kriminalitou  

a jejichž důsledné uplatňování by mohlo páchání trestných činů znemožňovat  

či alespoň znesnadňovat. Jednou z podmínek fungování prevence kriminality v tomto smyslu je 

zajisté kvalitní zákonná úprava a její kvalifikované uplatnění a využívání. 195 Sociální prevence 

hraje určitou v roli ve vztahu k nedeviantním pachatelům sexuální trestné činnosti, jelikož její 

                                                 
193 SVATOŠ, R. Prevence kriminality, druhé aktualizované vydání, České Budějovice: škola evropských 

a regionálních studií, z. ú., 2016, s. 9.  
194 GŘIVNA, T. SCHEINOST, M., ZOUBKOVÁ, I. a kol. Kriminologie. 4.vyd. Praha: Wolters Kluwer, 

a. s., 2014, s. 142 - 143. 
195 Tamtéž, s. 144 - 145. 
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opatření jsou východiskem pro postoj společnosti k negativním faktorům, které vedou k páchání 

mravnostní kriminality.196 

 Neměli bychom opomenout stále rostoucí úlohu médií v systému prevence, jelikož média 

působí  na  společnost  a  to  jak  na  její  laickou  i  odbornou  část,  tím,  jaký  obraz  kriminality 

podávají.  Je  nepopiratelné,  že  obraz  kriminality,  který  média  společnosti  poskytují,  je  značně 

deformovaný.  Nejvhodnější  formou  prevence  v  jejich  případě  by  bylo  hlavně  kvalifikované  

a odpovědné referování o trestních případech, které by se neřídilo jen požadavky na co nejvyšší 

ukazatele  na  peoplemetrech.  Dalším  důležitým  prvkem  prevence  je  seberegulace  vlastního 

chování.  Vnitřní  kontrola  lidského  chování  je  jedním  z  hlavních  cílů  socializačního  procesu, 

kterým  projde  každý  z  nás.  Výsledkem  jsou  navenek  pozitivní  nebo  negativní  společenské 

vazby. Hirschiho teorie vazeb spatřuje vazby na čtyřech úrovních v těchto směrech: 

 Emocionální vazby individua s blízkými osobami 

 Racionální vazby 

 Vazby na konvenční činnosti jako je práce, učení nebo volnočasové aktivity 

 Vazby na společenský systém hodnot 

 

Při absenci nebo oslabení některé z těchto vazeb se u jedince často objevuje kriminální chování. 

U recidivistů se zhusta setkáváme s nevázaností, se sníženou schopností vytvářet pevné osobní 

vazby a ovládat se. V socializaci hraje důstojnou roli socializační mikroprostředí, ve kterém dítě 

vyrůstá.  Nežádoucím  se  jeví  nezájem  o  dítě  ze  strany  rodičů  nebo  jejich  tvrdá  výchova.  

Dalšími faktory mohou být tíživé sociální podmínky, absence otce jako mužského vzoru. Tím, 

kdo ještě má vliv na socializaci je bezesporu škola, která může alespoň zčásti napravit 

nedostatky rodinné výchovy, předpokladem je ovšem pozitivní vztah dítěte ke škole. V tu chvíli 

se ukáže, kdo je dobrým učitelem a komu na jeho studentech záleží. Dobrý učitel totiž dokáže  

ve špatně prospívajícím dítěti probudit pozitivní vlastnosti.197 

 Situační  prevence  míří  na  odstraňování  krimogenních  situací,  na  redukci  příležitostí  

ke spáchání trestných činů a na zvyšování rizika dopadení pachatele. Kriminologické poznatky 

naznačují, že určitá místa, určitá doba dne a určité situace jsou pro některé kriminální činnosti 

nadmíru příhodné a že, když bude pozornost věnovaná těmto rizikovým faktorům, může  

se  rozsah  kriminality  výrazně  ovlivnit.  Příkladem  je  doba  dovolených,  kdy  se  velká  sídliště 

                                                 
196 GŘIVNA, T. SCHEINOST, M., ZOUBKOVÁ, I. a kol. Kriminologie. 4.vyd. Praha: Wolters Kluwer, 

a. s., 2014, s. 257. 
197 Tamtéž 
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vylidňují, a naskýtá se možnost snazšího vloupání se do bytů. Situační prevence může být účinná 

hlavně u pouliční kriminality, ale i u některých forem mravnostní kriminality jako je například 

znásilnění.198  Opatření  patřící  k  situační  prevenci  mají  převážně  technický,  administrativní  

a organizační charakter a dělí se do pěti kategorií:199 

1. Zvýšení ochrany objektů, osob a věcí, kterým hrozí útok. Tím se rozumí použití 

bezpečnostních zámků a dveří, mříží, hlídacích psů, ale i služby vrátných, 

recepčních a hlídačů 

2. Přemístění  ohrožených  věcí  na  bezpečnější  místo.  Může  jít  o  uložení  peněz  

či klenotů a šperků v bankách, nebo například o parkování automobilu  

na hlídaném parkovišti. 

3. Ztížení  přístupu  k  prostředkům  vhodným  pro  spáchání  trestného  činu.  Jde  

o důsledné uplatňování zákonů o prodeji střelných zbraní, ale také  

o neponechávání klíčů pod rohožkou atd. 

4. Zmenšení  očekávaného  prospěchu  z  trestného  činu  a  zvýšení  rizika  pro 

pachatele. Sem lze zařadit zejména označování bankovek ztěžující jejich 

padělání. 

5. Zlepšení dohledu nad lokalitou. Za takové opatření lze považovat řádnou údržbu 

veřejného  osvětlení,  fungující  kamerový  systém,  ale  i  běžné  sledování  světa 

kolem sebe prováděné lidmi, kteří v dané lokalitě bydlí či pracují, což 

nepochybně některé potencionální pachatele odradí. 

 K prevenci mohou přispívat i samotní občané vytváření tzv. sousedských hlídek.  

Ty mají za cíl obchůzkovou službu a upozorňují policii na hrozící spáchání trestného činu nebo 

samotné  občany  na  bezpečnostní  závady  (neuzamčené  auto).  Mekkou  sousedských  hlídek  je 

určitě USA, fungují ovšem i ve Skandinávii a v Rakousku.200 

                                                 
198 GŘIVNA, T. SCHEINOST, M., ZOUBKOVÁ, I. a kol. Kriminologie. 4.vyd. Praha: Wolters Kluwer, 

a. s., 2014, s. 153 - 154. 
199  rozdělení  převzato  z:  GŘIVNA,  T.  SCHEINOST,  M.,  ZOUBKOVÁ,  I.  a  kol.  Kriminologie.  4.vyd. 

Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014, s. 154 - 156. 
200 GŘIVNA, T. SCHEINOST, M., ZOUBKOVÁ, I. a kol. Kriminologie. 4.vyd.  Praha: Wolters Kluwer, 

a. s., 2014, s. 158. 
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 Viktimologická prevence se soustředí na využití viktimologických poznatků.  

Je orientována zejména na potencionální a skutečné oběti trestných činů. Jejími činnostmi jsou 

zejména  osvětové  a  poradenské  působení  na  ohrožené  osoby.  To  v  sobě  zahrnuje  poučování  

o tom, jak se lidé mají chovat, aby zbytečně nevystavovali sebe nebo svůj majetek zvýšenému 

nebezpečí  napadení,  dále  jak  se  bránit  útoku  a  jak  se  chovat  během  něj  i  po  něm.  Patří  sem  

i výcvikové kurzy psychologické i fyzické obrany, terapeutické a rehabilitační zacházení  

po přestálém útoku.201 

 Podle okruhu adresátů preventivních aktivit rozlišujeme prevenci primární, sekundární 

a terciární.202  

 Primární  zaměřuje  své  preventivní  aktivity  na  veškerou  populaci  státu.  Působí  plošně  

na každého, nebere v úvahu stupeň kriminálního ohrožení. Snaží se prostřednictvím 

hospodářské, sociální, kulturní a právní politiky působit na příčiny kriminality. Jejím příkladem 

je  podpora  hospodářského  rozvoje  země  a  regionů,  která  umožňuje  bohatší  život  obyvatel  

a snižování nezaměstnanosti nebo rozhodné kroky státu k prosazování právního řádu a k posílení 

státních kontrolních institucí, které by měly zvýšit důvěru v právní řád.203 

 Sekundární prevence míří na potencionální pachatele, potencionální oběti  

a na krimogenní situace. Zaměřuje se zejména na kriminalitu rizikových skupin, u kterých lze 

předpokládat  vyšší  šanci,  že  se  stanou  pachateli  nebo  oběťmi.  Mělo  by  se  jednat  o  děti 

záškoláky, nezaměstnané, alkoholiky, narkomany, žebráky, bezdomovce  aj. Může jít například  

o práci terénních sociálních pracovníků, kteří se pohybují mezi závadovou mládeží, tísňové linky 

důvěry, různé poradny atd. Krimogenní situací může být nádražní hala, která je plná narkomanů, 

bezdomovců a jiných kriminálních živlů.204 

 Terciární prevence je orientována na předcházení kriminální recidivy u již odsouzených 

pachatelů  a  viktimologické  recidivy  u  oběti.  Důležitým  předpokladem  je  fakt,  že  k  trestnému 

činu již došlo. U oběti se snaží poskytnout potřebnou pomoct a o nápravu následků vyvolaných 

spáchaným  trestným  činem.  U  pachatelů  se  snaží  o  jejich  sociální  reintegraci  čili  o  návrat  

                                                 
201 GŘIVNA, T. SCHEINOST, M., ZOUBKOVÁ, I. a kol. Kriminologie. 4.vyd. Praha: Wolters Kluwer, 

a. s., 2014, s. 160. 
202 Tamtéž 
203 Tamtéž, s. 160 - 161. 
204 Tamtéž, s. 161 - 162. 
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do  života  po  výkonu  trestu.205  Pro  tyto  účely  jsou  zřizovány  poradenské  služby,  výchovná 

zařízení a probační a mediační služba. 

 

5.2. Specifické prevenční programy 

 

 V České republice je systém prevence kriminality organizován na třech úrovních. První 

úrovní je meziresortní, která je vykonávaná vládou ve vztahu k obecné kriminalitě  

a  ve  spolupráci  s  jednotlivými  resorty  zastoupenými  v  Republikovém  výboru  pro  prevenci 

kriminality.  Následuje  resortní  úroveň,  která  je  součástí  každého  ministerstva.  Třetí  úrovní  je 

místní  úroveň,  kterou  tvoří  orgány  veřejné  správy,  policie  a  nevládní  organizace.206  V  lednu 

2016 byla přijata Usnesením vlády České republiky č. 66 Strategie prevence kriminality v České 

republice, která jako interní akt zavazuje jednotlivá ministerstva a jiné státní orgány.  

Ty potom v návaznosti na toto usnesení tvoří vlastní strategie a zajišťují jejich realizaci. Zde je 

však  třeba  uvést,  že  tímto  usnesením  nelze  účinně  regulovat  kraje,  obce  a  další  právnické  a 

fyzické osoby.207  

 V následujících odstavcích bych se rád zastavil u dvou specifických programů prevence 

kriminality. 

 Jedním  z  nich  je  Program  podpory  a  ochrany  obětí  obchodování  s  lidmi  (jedná  

se o trestný čin, který souvisí s mravnostní kriminalitou, jelikož se snaží potírat to jednání těch 

pachatelů,  kteří  usilují  o  zajištění  obětí  mj.  pro  užívání  jiných  k  pohlavnímu  styku  či  jiným 

formám  sexuálního zneužívání),  který  ve  spolupráci  s  Policií  ČR  a  neziskovými  organizacemi 

zaštiťuje  Ministerstvo  vnitra.  Je  určen  pro  všechny  oběti  trestného  činu  obchodování  s  lidmi, 

tedy  jak  pro  občany  naší  republiky,  tak  i  pro  cizince.  Jeho  cílem  je  snaha  motivovat  oběti  k 

podání svědeckých výpovědí, v jejichž důsledku budou pachatelé stíháni a potrestáni. Oběť může 

v  rámci  Programu  využívat  asistenční  a  specializované  služby  spolupracujících  nevládních 

organizací,  je  jím  nabízeno  ubytování,  jídlo,  ošacení,  vysvobození  z  kriminálního  prostředí, 

                                                 
205 GŘIVNA, T. SCHEINOST, M., ZOUBKOVÁ, I. a kol. Kriminologie. 4.vyd. Praha: Wolters Kluwer, 

a. s., 2014, s. 162. 
206 SVATOŠ, R. Prevence kriminality, druhé aktualizované vydání, České Budějovice: škola evropských 

a regionálních studií, z. ú., 2016, s. 18. 
207 Tamtéž, s. 56.  
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zdravotní  a  psychologická  péče,  tlumočení  a  právní  poradenství. 208  Ministerstvo  dále  může 

zajistit bezplatný návrat do země původu či legalizovat pobyt na území České republiky. V rámci 

tohoto programu Ministerstvo vnitra finančně podporuje výrobu a distribuci informačních 

materiálů.  

 V  těchto  letácích,  které  se  tisknou  v  několika  jazycích,  najdeme  informace  o  tom,  v 

jakých nejčastějších situacích se lidé stanou obchodovanou osobou. Jejich součástí jsou návody  

a kontakty, kam se v takové situaci obrátit.209 

 Druhým  specifickým  programem  prevence  kriminality,  který  chci  uvést  je  zřizování 

speciálních výslechových místností. První dvě vznikly v roce 2004 v Ostravě a Praze.  

Jsou určeny k vyšetřování závažné trestné činnosti páchané na dětech. Jejich účelem je zmírnění 

traumatu,  které  dítě  prožívá  a  dále  proto,  aby  nebylo  vystavováno  sekundární  viktimizaci. 

Prostor uvnitř výslechové je přizpůsoben dětské klientele (vymalování, hračky atd.),  

dále zde najdeme dvě kamery, které detailně zabírají vyslýchanou osobu a mikrofon 

zaznamenajíc i velmi tichý a špatně artikulovaný hlasový projev. Vedle výslechové místnosti se 

nalézá místnost monitorovací, která slouží k pozorování průběhu výslechu a ve které nalezneme 

veškeré vybavení k zaznamenání úkonu. V současnosti je speciálních výslechových místností v 

České republice celkem 66.210 

 Jedním  ze  specifických  programů  prevence  mravnostní  kriminality,  který  u  nás  chybí, 

avšak za hranicemi bývá využíván, je registrace pachatelů sexuálních deliktů. Jde se o systém, 

který usnadňuje sledování pohybu sexuálních delikventů včetně těch, kteří své tresty již 

vykonali.  Systém  zpřístupňuje  některé  informace  nejen  úřadům,  ale  i  veřejnosti  či  vybraným 

osobám.  Takový  systém  registrace  se  používá  v  USA,  Velké  Británii,  Irsku,  Francii,  Kanadě, 

Austrálii  či  Jižní  Koreji.  Studie,  které  zkoumaly  registrace  pachatelů,  nejsou  zcela  jednotné. 

Některé  tvrdí,  že  registrace  má  na  recidivu  vliv,  ale  velká  část  se  přiklání  k  možnosti,  že 

registrace  na  případnou  recidivu  značný  vliv  nemá.  Ba  naopak,  sám  pachatel  je  v důsledku 

registrace ostrakizován, registrace v něm vyvolává pocit hanby, stresu a odcizení a dále přispívá 

k  problémům  s  bydlením,  zaměstnáním,  narušuje  mezilidské  vztahy.  Frustrace  pachatele  z 

                                                 
208  Prevence  a  obchod  s  lidmi. PREVENCE  KRIMINALITY  V  ČESKÉ  REPUBLICE [online].  [cit. 

2019-02-27]. Dostupné z: http://www.prevencekriminality.cz/projekty/overene-projekty-
upr/obchodovani-s-lidmi/prevence-a-obchod-s-lidmi-48cs.html 

209  Obchodováni  s  lidmi  -  Prevence. MINISTERSTVO  VNITRA  ČESKÉ  REPUBLIKY [online].  [cit. 
 2019-02-27].  Dostupné z: https://www.mvcr.cz/clanek/obchod-s-lidmi-prevence.aspx 
210Specifické programy prevence kriminality [online]. [cit. 2019-02-27]. Dostupné z: 
https://www.mvcr.cz/clanek/specificke-programy-prevence-kriminality.aspx?q=Y2hudW09Ng%3d%3d 
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nezdařené  reintegrace  může  přispět  k  jeho  recidivě,  která  může  být  závažnější  než  předchozí 

trestný čin, který vedl k jeho registraci.211 

 Je  třeba  dodat,  že  jednotlivé  typy  prevence  se  prolínají  a  nelze  tak  s  jistotou  podřadit 

ten který postup pouze pod jeden konkrétní typ kriminální prevence. Za nejdůležitější a 

nejefektivnější prevenci v kontextu mravnostní kriminality pokládám prevenci situační, 

konkrétně zavádění kamerového systému na nejrizikovější místa. Na pomyslnou druhou příčku 

řadím kurzy fyzické obrany řadící se mezi prevenci viktimologickou. Nejlepší pro potencionální 

oběť se jeví spojení obou, tedy úspěšná obrana proti útočníkovi, který bude současně zachycen 

kamerovým systémem, tedy i snáze vypátrán a později potrestán. Je však i logické, že v případě 

zavádění kamerových systémů se naráží na finanční limity obcí a proti rozšiřování 

monitorovaných oblastí vystupují i ti, kteří jej považují za další omezování soukromí.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
211 BLATNÍKOVÁ Šárka, Petra FARIDOVÁ a Petr ZEMAN.  Násilná sexuální kriminalita - téma pro 

experty i veřejnost. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2014, s. 88 - 89. 
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Závěr 

 V úvodu této práce jsem si jako cíl vytyčil zorientování se v oblasti mravnostní 

kriminality,  osvojení  si  pojmů,  které  s  ní  souvisí  a  za  pomoci  definic  vysvětlení  těch  pojmů, 

které v souvislosti s ní považuji za zásadní. 

 Dalšímu stanovenému cíli jsem se věnoval v rámci podkapitoly pojednávající o 

Znásilnění,  v rámci  které  jsem  mimo  jiné  provedl  historický  exkurz  mezi  stereotypy  a  mýty, 

které  společnost  v souvislosti  s tímto  jednáním  ovládají.  Takových  stereotypů,  o  kterých  byly 

napsané různé odborné  knihy a  eseje, se v průběhu doby  objevila celá  řada. Některé názorové 

proudy  tak  tvrdily,  že  za  znásilnění  si  mohou  ženy  jednoznačně  samy,  dle  dalších  je  takové 

jednání  relikvií  z  pravěkých  časů,  jiné  uvádí,  že  se  ke  znásilnění  odhodlávají  jen  ty  nejnižší 

vrstvy společnosti, nebo naopak, že ho páchají aristokraté na spodních společenských vrstvách, 

jelikož se domnívají, že stojí nad zákonem. Dalším mýtem byl vliv alkoholu na pachatele a za 

ten  nejrozporuplnější  pak  označuji  stereotyp,  který  byl  ještě  donedávna  podpořen  i  právními 

předpisy,  a  to,  že  pachatelem  může  být  toliko  muž.  Tento  mýtus  byl  u  nás  překonán  novelou 

trestního  zákona  z  roku  2001,  kdy  znásilnění  muže  přestalo  být  posuzováno  jako  trestný  čin 

vydírání a tedy i muž se mohl stát předmětem znásilnění.  Mnou dovozeným závěrem je, že tyto 

stereotypy  se  tvořily v minulosti  a  pokud  nedojde  k jasným  vysvětlením,  proč,  za  jakých 

okolností a z jakých příčin je takové jednání pácháno, budou vznikat i v budoucnosti. A jelikož 

se  domnívám,  že  svět  a  lidské  osudy  jsou  ovládány  náhodou,  není  v  lidských  silách  jasně 

předpovědět,  kdo  bude  dalším  pachatelem  tohoto  trestného  činu.  V  rámci  statistických  šetření 

můžeme pouze určit například to, z jakých sociálních vrstev se nejčastěji rekrutují potencionální 

pachatelé, přičemž se ovšem bude jednat pouze o určitou míru pravděpodobnosti. To znamená, 

že takového jednání se může dopustit i někdo, od koho je to statisticky krajně nepravděpodobné, 

od  kterého  by  to  oběť  nikdy  nečekala  a  za  podmínek,  které  nenahrávají  provedení.  Není  však 

přitom samozřejmě reálné, že by měl člověk permanentně podobné jednání očekávat a celý život 

tak prožil v obavách, že se stane obětí takového trestného činu.  

 V  rámci  analýzy  jednotlivých  trestných  činů  jsem  se  snažil  provést  srovnání  předchozí 

trestněprávní úpravy týkající se uvedené problematiky s úpravou nynější a vyjádřit konstruktivní 

kritiku tam, kde jsem ji shledal za opodstatněnou. Co se týče uvedeného srovnání, pak poslední 

rekodifikace trestního zákoníku přinesla celou řadu změn. Mezi ně patří určitě začlenění 

kuplířství  a  pornografických  trestných  činů  do  stejné  hlavy  společně  s  ostatní  mravnostní 

kriminalitou,  která  nyní  nese  název  „Trestné  činy  proti  důstojnosti  v  sexuální  oblasti“.  Tuto 
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změnu je dle mého třeba uvítat z hlediska systematičnosti zvláštní části TZ. Světlo světa spatřily 

nové  skutkové  podstaty  trestných  činů,  a  to  Sexuálního  nátlaku,  Prostituce  ohrožující  mravní 

vývoj dětí, Účasti na pornografickém představení a Navazování nedovolených kontaktů s 

dítětem,  přičemž  ze  skutkové  podstaty  trestného  činu  Šíření  pornografie  byla  vyčleněna  část 

týkající se dětské pornografie, která nyní tvoří samostatný trestný čin Výroby a jiné nakládání s 

dětskou  pornografií.  Všechny  změny  považuji  za  přínosné.  Vzhledem  k  dynamice  a  vývoji 

trestné  činnosti  v současné  společnosti  bylo  na  čase  zareagovat  a  definovat  nová  ustanovení, 

která  pomohou  s  bojem  proti  jednáním,  která  byla  v minulosti  na  hraně  zákona,  avšak  nebylo 

možno  za  ně  jejich  pachatele  dostatečně  potrestat.  Myslím,  že  se  dobře  zdařila  implementace 

směrnic,  které  České  republice  dávaly  za  povinnost  upravit  její  právní  předpisy,  hlavně  co  se 

týče  úpravy  dětské  pornografie.  Kde  vidím  mezeru,  to  jsou  trestní  sazby,  které  by  v případě 

některých trestných činů dle mého mohly být daleko přísnější.  

 Mravnostní  kriminalita  obsahuje  velice  širokou  oblast  trestněprávního  jednání,  právě 

proto  není  možné  celou  tuto  problematiku  popsat  a  rozebrat,  jak  se  hezky  česky  říká,  „do 

šroubků“. Mým úsilím bylo popsat mravnostní kriminalitu, a to od základů, tedy od její obecné 

charakteristiky,  přes  rozbor  jednotlivých  skutkových  podstat,  které  do  mravnostní  kriminality 

začleňuje hlava třetí zvláštní části TZ, až po preventivní systémy a konkrétní návrhy, jak nejlépe 

této kriminalitě zabránit či jí předcházet. Nelze též opomenout navrhované opatření týkající se 

prostituce. 

 V  první  kapitole  se  zaměřuji  na  definice  pojmů  morálka,  kriminalita  a  mravnostní 

kriminalita. Nalezneme v ní i mé názory na možné příčiny páchání mravnostní kriminality.  

 Druhá kapitola se věnuje pramenům práva v této oblasti. Jedná se o výčet vnitrostátních 

pramenů, které jsou řazeny podle právní síly, ale i mezinárodních smluv a dalších mezinárodních 

dokumentů, které se mravnostní kriminality dotýkají a které ovlivnily právní předpisy v České 

republice.  

 Třetí  kapitola  obsahuje nejprve  kriminologický exkurz  do  tajů  sexuální  kriminality 

a nejprve ji popisuje z hlediska fenomenologie, kde se dozvídáme, že jde o kriminalitu  

s nejvyšším stupněm latence včetně příčin tohoto stavu. Dále se v rámci podkapitoly etiologie 

nastiňuje rozdělení pachatelů na parafilní a neparafilní, které je podrobněji rozvedeno v kapitole 

čtvrté  v  rámci  pojednání  o  pachatelích.  Následuje  rozdělení  mravnostních  trestných  činů  dle 

kritérií obsažených v důvodové zprávě k trestnímu zákonu a kritérií vycházejících z 

trestněprávní teorie. V poslední části této kapitoly  podrobně rozebírám jednotlivé trestné činy, 

které spadají do mravnostní kriminality a četnost jejich páchání v České republice dle 
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dostupných  statistik.  Dále  zde  srovnávám  předchozí  trestně  právní  úpravu  týkající  se  uvedené 

problematiky  s právní  úpravou  nynější,  jak  již  výše  uvedeno.  Svou  pozornost  jsem  zaměřil 

hlavně  na  trestné  činy  znásilnění  a  kuplířství.  Tuto  kapitolu  vzhledem  k  výše  uvedenému  a  s 

hledem na její rozsah považuji za nejdůležitější část této práce. 

 V  rámci  čtvrté  kapitoly  jsou  mým  objektem  zájmu  pachatelé  a  jejich  oběti.  V  případě 

parafilního pachatele se mimo jiné věnuji otázce kastrace, tedy chirurgickému odstranění varlat, 

které snižuje hladinu testosteronu. V této souvislosti považuji  za zajímavé, že v případě 

provedení této operace dotyčný už nikdy opětovně mravnostní trestný čin nespáchal. Tím nemám 

v úmyslu  tuto  léčbu  obhajovat,  nicméně  tento  poznatek  předkládám  jako  fakt.  Poté  se  věnuji 

pachatelům, které se řadí mezi neparafilní, tedy takové, co se neřadí mezi sexuální delikventy, a 

dále  na  jejich  typologii  a  využití  těchto  poznatků  v  rámci  trestního  práva.  V  případě  oběti  se 

práce věnuje otázce viktimizace a dále typologii obětí. 

 Poslední  kapitola  se  zabývá  prevencí  mravnostní  kriminality,  a  to  nejprve  prevencí 

obecně, následně pak rozebírám nejrůznější systémy prevence, které teorie dovodila. Následuje 

podání informací o rozdělení prevence v České republice na 3 úrovně - meziresortní, resortní a 

místní. Dále představuji dva specifické systémy prevence, konkrétně se jedná o Program 

podpory a ochrany obětí obchodování s lidmi a o speciální výslechové místnosti, které mají za 

úkol  snížit  trauma  dětských  obětí.  Dalším  rozebíraným  tématem  v  rámci  této  kapitoly  je 

registrace  pachatelů  sexuálních  deliktů,  která  je  jedním  ze  specifických  programů  prevence, 

který je ve světě znám, avšak u nás chybí. Celá práce je uzavřena mým pohledem na prevenci 

s akcentem na prevenci v oblasti mravnostní kriminality.  
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Abstrakt 

Název práce: Mravnostní kriminalita a její prevence 

 

 Diplomová práce pojednává o problematice mravnostní kriminalitě a její prevenci. Práce 

se zaměřuje na stávající úpravu těchto trestných činů obsaženou v zákoně č. 40/2009 Sb., trestní 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Dále je v této práci stávající úprava srovnána s úpravou 

předešlou,  a  to  s  trestním  zákonem  č.  140/1961  Sb.  Hlavním  cílem  této  práce  je  podání 

základního a uceleného vhledu do oblasti mravnostních trestných činů se zaměřením na 

charakteristiku změn, která nastala v posledních deseti letech. Dalším cílem je nastínění 

stereotypů a mýtů, které se v historii vázaly a vážou k trestnému činu znásilnění a jejich analýza. 

 V prvních kapitolách se diplomová práce zaobírá morálkou a kriminalitou obecně. Dále 

se zde zaměřuje na mravnostní kriminalitu a její možné příčiny. Tento všeobecný základ je nutný 

pro porozumění zbytku práce. V práci jsou zmíněny vnitrostátní i zahraniční prameny upravující 

mravnostní  kriminalitu.  U  některých  mezinárodních  dokumentů  jsou  zdůrazněny  nejdůležitější 

ustanovení,  navíc  práce  obsahuje  analýzu  Istanbulské  úmluvy,  které  má  být  vládou  České 

republiky v nejbližší době ratifikována.  

 Nejrozsáhlejší část práce se zabývá jak kriminologickými aspekty mravnostní 

kriminality, tak velmi podrobně právní úpravou jednotlivých skutkových podstat mravnostních 

deliktů. V rámci porovnání skutkových podstat mravnostních trestných činů stávajícího trestního 

zákoníku se starým trestním zákonem jsou zmíněny návrhy na možné změny, nejvíce patrné v 

rámci podkapitoly Kuplířství, kde je navrhována změna přístupu k prostituci.   

 Na konci se diplomová práce věnuje pachatelům a obětem mravnostní trestné činnosti, na 

které navazuje kapitola o její prevenci. Obě skupiny jsou definovány a rozděleny do skupin dle 

určitých kritérií. Na konci práce je proveden exkurz mezi různé preventivní systémy. Je uvedeno 

na jakých úrovních se prevence v České republice upravuje. Dále práce obsahuje uvedení dvou 

specifických  systémů  prevence,  které  se  uplatňují  u  nás,  jeden  ze  zahraničí  a  závěr  shrnující 

celou kapitolu o prevenci.  
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Abstract 
 
Thesis title: Moral crime and prevention 

 
 The thesis deals with the issue of moral crime and prevention. It focuses on the existing 

regulation of these crimes contained in Act No 40/2009 Coll., the Criminal Code, as amended. 

Furthermore, in this work the current regulation is compared with the previous one, namely the 

Criminal  Code  No  140/1961  Coll.  The  main  aim  of  the  thesis  is  to  provide  a  basic  and 

comprehensive  insight  into  the  field  of  moral  crimes,  focusing  on  the  characteristics  of  the 

changes in the last ten years. Another aim is to outline the stereotypes and myths that have been 

and are tied to the crime of rape and their analysis. 

 The thesis deals with morality and crime in general in the first chapters. It also focuses on 

moral crime and its possible causes. This general basis is necessary to understand the rest of the 

work.  The  thesis  mentions  national  and  foreign  sources  dealing  with  moral  crime.  The  most 

important  provisions  are  highlighted  for  some  international  documents,  and  the  work  also 

contains an analysis of the Istanbul Convention which is to be ratified by the Czech Government 

in the near future.  

 The  most  extensive  part  of  the  thesis  deals  with  both  criminological  aspects  of  moral 

crime and detailed regulation of individual facts of the case of moral offenses. In comparing the 

facts  of  the  case  of  moral  crimes  of  the  current  Criminal  Code  with  the  old  Criminal  Code, 

suggestions are made for possible changes, most evident in the subchapter Procuring, where a 

change in the approach to prostitution is proposed.   

 Finally, the thesis deals with offenders and victims of moral crime, followed by a chapter 

on  its  prevention.  Both  groups  are  defined  and  grouped  according  to  certain  criteria.  An 

excursion between various prevention systems is performed at the end of the work. It is stated at 

what levels prevention is being regulated in the Czech Republic. Furthermore, the thesis includes 

the introduction of two specific prevention systems which are applied in the Czech Republic, one 

from abroad and the conclusion summarizing the entire chapter on prevention. 
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Přílohy 

 

Příloha 1 - Graf vývoje mravnostní trestné činnosti v České republice v období 2012 – 2018 
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Příloha 2 - Graf vývoje jednotlivých mravnostních trestných činů v České republice 

v období 2012 – 2018 

213 

                                                 
213 Statistické  přehledy  kriminality  za  rok  2012 [online].  Policie  ČR:  Kriminalita  [cit.  2019-05-20]. 

Dostupné z: http://www.policie.cz/clanek/statisticke-prehledy-kriminality-za-rok-2012.aspx 
 Tabulky  kriminality[online].  Projekt  Otevřené  společnosti,  o.p.s.:  MAPAKRIMINALITY.CZ  [cit. 

2019-05-20]. Dostupné z: http://www.mapakriminality.cz 

430 

537 

606 

637 

702 

767 

649 

42 

52 

57 

50 

35 

60 

34 

7 

10 

6 

16 

9 

9 

5 

695 

793 

722 

753 

693 

737 

722 

46 

35 

38 

68 

36 

66 

63 

669 

589 

669 

598 

649 

598 

651 

0 100 200 300 400 500 600 700 800 

rok 2012 

rok 2013 

rok 2014 

rok 2015 

rok 2016 

rok 2017  

rok 2018 

Znásilnění Sexuální nátlak Pohlavní zneužití 

Soulož mezi příbuznými Kuplířství Ostatní mravnostní trestné činy 



 

86 
 

 

Příloha 3 – Přehled vývoje mravnostní kriminality v místě bydliště (Lanškroun) 
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