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Úvod 

 

 Lidská sexualita – ačkoliv se i v dnešní době jedná o téma, které je stále ještě částečně 

tabuizované, nelze jakkoliv popírat její přímý vliv na každého žijícího jedince. Právě lidská 

sexualita je jedním z nejsilnějších činitelů, které dokáží ovlivňovat naše chování. Může se 

jednat o ovlivnění směrem pozitivním, či naopak negativním, od kterého se dále odvíjí právě 

sexuálně motivovaná kriminalita. A ačkoliv je sexuální kriminalitě v poslední době věnován 

stále větší mediální prostor, nelze říci, že by tato byla až záležitostí moderní doby, ve které 

žijeme nyní. 

 

 I přesto, že vymoženosti dnešní doby, zejména pak pokrok výpočetní techniky, 

dostupnost internetu a mobilních telefonů, a s nimi spojené usnadnění komunikace mezi lidmi, 

zcela jednoznačně pachatelům sexuální kriminality usnadňují páchání trestné činnosti a zároveň 

činí jejich oběti o poznání zranitelnějšími, potýká se lidstvo se sexuální kriminalitou prakticky 

od jeho dřevních dob. Na stranu druhou právě tyto výdobytky, které nám dnešní doba nabízí, 

musí tím spíše sloužit prevenci, odhalování a objasňování sexuálně motivované kriminality a 

je věcí nejen orgánů činných v trestním řízení a zdravotnických zařízení, aby jich maximálně 

využívaly, ale i celé občanské společnosti, aby se zasadila o co možná největší možnou míru 

osvěty a prevence, jaké lze těmito dosáhnout. 

 

 Sexuální nátlak jako trestný čin (§ 186 TZ) je pro české trestní právo stále ještě relativně 

novým pojmem, když do něj byl zařazen až při jeho rekodifikaci provedené zákonem č. 40/2009 

Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Jako takový byl zákonodárcem zařazen do 

hlavy třetí zvláštní části s názvem „Trestné činy proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti“. 

Systematicky byla tato nová skutková podstata (a jí odpovídající trestněprávní postih za její 

naplnění) včleněna mezi trestný čin znásilnění (§ 185 TZ) a trestný čin pohlavního zneužití (§ 

187 TZ). Právě systematika jeho zařazení napovídá, že toto ustanovení trestního zákona tvoří 

doplňující skutkovou podstatu, která umožňuje trestně postihovat jedince, kteří se dopustili 

skutků, které sice nenaplňují znaky skutkové podstaty trestného činu znásilnění nebo 

pohlavního zneužití, nicméně jejich společenská škodlivost je obdobná jako v případě těchto 

dvou trestných činů, což dříve nebylo možné. 
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 Samotné téma této diplomové práce, tedy „Sexuální nátlak /§ 186 tr. zák./ a další trestné 

činy proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti“ jsem zvolil nejen pro jeho aktuálnost a 

společenskou ožehavost, ale i z důvodu, že v průběhu celého mého studia na Právnické fakultě 

Univerzity Karlovy jsem největší potěchu a přitažlivost nalezl právě v předmětu trestního práva 

a ve s ním souvisejících disciplínách, zejména pak v předmětech, jakými byly kriminologie, 

kriminalistika, soudní lékařství a soudní psychiatrie a sexuologie. Co se týče výše zmiňované 

aktuálnosti, každý jistě zaznamenal kauzu #MeToo, v jejímž rámci došlo k zaplavení internetu 

a dalších masmédií příběhy právě o sexuálním nátlaku a dalších více či méně závažných (přesto 

stále nežádoucích) formách sexuálně motivovaného jednání a která ve společnosti stále ještě 

rezonuje. Troufám si tvrdit, že ať už byla forma kampaně jakkoliv přehnaná až absurdní, nelze 

jí odpírat, že skutečně dokázala rozproudit diskuzi na téma sexuálně motivované kriminality. 

 

 Považuji za vhodné, abych úvodní kapitolu této práce věnoval historickému vývoji 

sexuální kriminality a jejího postihování. Věřím, že právě uvedení čtenáře práce do historických 

souvislostí je klíčem, který umožní pochopení soudobé právní úpravy tohoto tématu, které se 

chci věnovat v kapitole druhé. V této kapitole je mým cílem seznámit jejího čtenáře 

s trestněprávní úpravou sexuální kriminality v hlavě třetí trestního zákoníku. Kapitola třetí se 

bude zabývat hlavním zaměřením práce; provedu zde podrobný rozbor trestného činu 

sexuálního nátlaku, jeho objektu, objektivní stránky, subjektu a subjektivní stránky. Dále se 

zaměřím i na jeho kvalifikované skutkové podstaty a srovnám jej s výše zmíněnými trestnými 

činy znásilnění a pohlavního zneužití (§§ 185 a 187 TZ), mezi kterými vytváří trestný čin 

sexuálního nátlaku jakousi spojnici. Ve čtvrté kapitole bych rád provedl zevrubnou komparaci 

české úpravy sexuálních trestných činů s jejich trestněprávní úprav ve Velké Británii – považuji 

za zajímavé srovnat, jakým směrem se vydala a kam dospěla úprava britského commonwealthu, 

o které jsem si vědom, že je velmi propracovaná a případná inspirace českého zákonodárce v ní 

by mohla vést k dalším zlepšením úpravy tuzemské a zároveň i okrajově nahlédnout, jaká 

úprava této problematiky se nachází na Slovensku, se kterým Česká republika dlouho právní 

řád sdílela. Pátá kapitola práce bude věnována Úmluvě Rady Evropy o prevenci a potírání násilí 

vůči ženám a domácímu násilí, jinak známé pod názvem Istanbulská úmluva, která představuje 

nejaktuálnější dokument mezinárodního práva, který se sexuální kriminalitě věnuje a novele 

trestního zákona, která byla v souvislosti s přijetím této úmluvy provedena. 

 

 Mým hlavním cílem je prokázat své znalosti a podrobnou orientaci v problematice 

sexuální kriminality a jí odpovídající trestněprávní úpravě, které v závěru práce využiji v úvaze 
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de lege ferenda za účelem vyvození doporučení pro další směřování české trestněprávní úpravy 

v oblasti sexuálních trestných činů. 

 

 Při psaní této diplomové práce hodlám čerpat informace zejména z platné a účinné 

právní úpravy, historické právní úpravy a odborné literatury, jakož i z relevantní judikatury 

uveřejněné ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a v neposlední řadě z elektronických 

právních informačních systémů. 

 

Práce vychází z právního stavu k 1. 7. 2019. 
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1. Historický vývoj právní úpravy sexuálních trestných činů 

 

 Chceme-li správně a komplexně pochopit právní úpravu mravnostní kriminality 

obsaženou v dnešním trestním zákoně, je dle mého názoru nezbytné seznámit se prvně 

s historickými základy a jejich vývojem.  

 

 Zmínky o pomyslných předchůdcích sexuálních trestných činů v dnešním slova smyslu 

nacházíme již ve Starém Zákonu, konkrétně v knize Deuteronomium. Ačkoliv zde nenajdeme 

přímo trestný čin znásilnění, jak jej chápeme dnes (ve smyslu ust. § 185 TZ), najdeme zde 

několik velmi podobných sexuálních deliktů – podle historiků Schelleho a Tauchena1 se jedná 

o tyto: znásilnění panny (Dt 22:28-29), smilstvo panny (Dt. 22:13-21), znásilnění zasnoubené 

panny (Dt 22:25-27), cizoložství zasnoubené panny (Dt 22:22-24) a cizoložství vdané ženy (Dt 

22:22). Objektem těchto sexuálních deliktů však (oproti dnešním zvyklostem) bylo výlučné 

právo muže (ať už manžela nebo otce) dle své vůle rozhodovat o sexuálním partnerovi (a 

sexuálním životě ženy vůbec), která byla pod jejich mocí. Tato pravidla tak nechránila práva a 

zájmy ženy samotné. Samotné znásilnění zde uvažujeme jako pouhý nástroj k určení 

spolupachatelství.2 

 

 Toto lze nejlépe doložit, rozebereme-li delikt znásilnění panny (Dt 22:28-29: “Když 

někdo potká dívku, pannu, která není zasnoubená, znásilní ji a vyspí se s ní, pak, budou-li 

přistiženi, dá ten muž jejímu otci padesát šekelů stříbra a ta dívka se stane jeho manželkou. 

Zneuctil ji, a tak ji po celý svůj život nesmí propustit.“).3 Jak Schelle a Tauchen dle mého názoru 

správně dovozují,4 chráněným zájmem v tomto případě nebyly důstojnost a svobodné 

rozhodování panny o jejím intimním životě, ale moc muže (otce, který měl nad pannou 

otcovskou moc) nad ženou a jeho majetková sféra. Ztrátou panenství totiž docházelo 

k znehodnocení ceny, za kterou bylo možné dívku provdat.5 Z tohoto pohledu se tak jednalo o 

majetkový delikt a platbu 50 šekelů stříbra lze chápat jako jistou náhradu škody. Toto přijímal 

                                                 
1 SCHELLE, Karel a TAUCHEN, Jaromír. Sexuální trestné činy včera a dnes. Ostrava: Key Publishing, 2014. 

ISBN 978-80-7418-213-6, s. 19. 
2 Tamtéž. 
3 Bible: překlad 21. století. 3. opravené vydání. Praha: Biblion, 2017. ISBN 978-80-87282-32-8, s. 224. 
4 SCHELLE, Karel a TAUCHEN, Jaromír. Sexuální trestné činy včera a dnes. Ostrava: Key Publishing, 2014. 

ISBN 978-80-7418-213-6, s. 11. 
5 BIČ, Miloš. Radostná zvěst Starého zákona. 2. vyd. s dopln. bibliografií. Praha: Kalich, 1984, s. 88. 
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samozřejmě otec jako zákonný zástupce. Spolu s tím zde kumulativně stojí i druhá část sankce,  

kterou je obligatorní sňatek viníka se znásilněnou pannou doplněný o zákaz rozluky pro futuro. 

Násilník tak musel zbytek svého života strávit s dívkou, kterou zneužil, z čehož dle mého 

názoru opět profitoval právě otec panny, který se tak vyhnul nesnázím a potupě spojenými se 

sháněním ženicha pro znásilněnou ženu pod jeho mocí. Nadto, pokud by žena nevstupovala do 

manželství jako panna, hrozil jí trest smrti ukamenováním, jehož výkon měl nový manžel 

možnost iniciovat,6 čemuž tak bylo povinným sňatkem zabráněno. Lze tak ve shodě s autory 

Schellem a Tauchenem uzavřít, že tato právní pravidla chránila především otce a jeho právo 

rozhodovat o sexuálním životě jeho dcery.7 Závěr, že tyto sankce byly spíše praktického rázu, 

pak ve své publikaci8 potvrzuje i teolog Kašný. 

 

 Přesuneme-li se do starého Říma, zde obdobná východiska právní úpravy fungovala 

prakticky až do roku 18 před Kristem, kdy v rámci Augustova zákonodárství na podporu rodiny 

byl vydán zákon lex Iulia de adulteriis coercendis.9 Do té doby byl delikt cizoložství pouze 

záležitostí žen, nikoliv mužů. Žena do této doby byla stále vnímána jako strážkyně rodinného 

krbu a vychovatelka mužových dětí, jak poznamenávají Tauchen a Schelle.10 Proto v době 

královské a jejích zákonech (tzv. královské zákony) byl kladen důraz na to, aby se do mužova 

domu nerodily cizí děti. Porušila-li žena některý z královskými zákony daných zákazů (byly 

dva: cizoložství a alkoholismus), bylo lze ji trestat smrtí. O případném vykonání trestu pak opět 

rozhodoval muž, a to na rodinné radě. Za cizoložství královské zákony umožňovaly uložit i jiný 

trest – vyhnání ženy manželem. Bylo tak na manželovi, zda se rozhodl ženu potrestat, a pokud 

se pro trest rozhodl, mohl si vybrat ze dvou alternativ.11 

 

 Právě až v rámci Augustova zákonodárství byla tato možnost muži v rámci snah o 

obnovení starých hodnot v morálně uvadlé společnosti odebrána a delegována na stát. Zákon 

zde okruh možných pachatelů cizoložství vymezoval negativním způsobem, když vylučoval 

                                                 
6 SCHELLE, Karel a TAUCHEN, Jaromír. Sexuální trestné činy včera a dnes. Ostrava: Key Publishing, 2014. 

ISBN 978-80-7418-213-6, s. 17. 
7 Tamtéž. 
8 KAŠNÝ, Jiří. Právo v hebrejské Bibli. V Praze: Vyšehrad, 2017. Studium (Vyšehrad). ISBN 978-80-7429-910-

0, s. 109. 
9 SCHELLE, Karel a TAUCHEN, Jaromír. Sexuální trestné činy včera a dnes. Ostrava: Key Publishing, 2014. 

ISBN 978-80-7418-213-6, s. 22. 
10 Tamtéž. 
11 Tamtéž. 
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konkubíny, prostitutky, kuplíře, divadelníky a herce, manželku znásilněnou cizím mužem, ženu 

neprovdanou a ženu, která se v dobré víře podruhé provdala, a následně se prokázalo, že bývalý 

manžel ještě žije.12 Zákon zde zostřil i trestnost druhého pachatele cizoložství. Zároveň žena 

mohla být stíhána i za cizoložství s neznámým mužem, a to v případě, že v jejím domě byly 

nalezeny dary, peníze či milostné dopisy, u nichž se nepodařilo objasnit jejich původ. Za 

cizoložství ale mohl být stíhaný i muž, který cizoložství své manželky zosnoval s úmyslem ji 

očernit13. Další významnou změnou bylo odejmutí zvykového práva msty manželovi a 

možnosti otce (míněno pater familias, nikoliv v biologickém slova smyslu) trestat dceru smrtí. 

Zde však přetrvávala možnost liberace v případě, že dceru při činu přistihl a oba cizoložníky 

usmrtil v oprávněném rozrušení.14 

 

1. 1. České země od raného feudalismu po absolutismus 

 

 Ve společnosti raně feudálního státu bylo i trestní právo (stejně jako práva ostatní) ve 

vysoké míře závislé na obyčejích, které se dochovaly z předstátní společnosti. Tyto však 

středověká společnost transformovala a nabíraly tak nový obsah, formovaný hlavně podle 

zájmů státu a šlechty, což se v trestním právu projevovalo v odlišném hodnocení osob pachatelů 

stejných deliktů - pachatel byl posuzován podle svého společenského postavení. Rozdílně byly 

hodnoceny ale i jednotlivé delikty, a to podle toho, co, popř. kdo, byl objektem útoku.  Přežitky 

předstátní společnosti vnímáme i v systému a způsobu výkonu jednotlivých trestů, když stále 

přetrvával trest smrti ukamenováním, ale i v obecném ručení vesnic za trestné činy spáchané 

na jejich území.15 

 

 Ačkoliv právo bylo v této době hlavně obyčejové, z období (pravděpodobně) 

Velkomoravské říše se dochoval i psaný pramen práva, tzv. Soudní zákon pro laiky (Zákon 

sudnyj ljudem), který aplikoval normy dosavadního církevního práva na světskou společnost. 

Tento vycházel z byzantského vzoru podle tzv. Eklogy. Ve svých 33 článcích obsáhl právo 

majetkové, manželské a trestní. Sloužil však pouze jako pramen podpůrný – tzn. k jeho využití 

                                                 
12 SCHELLE, Karel a TAUCHEN, Jaromír. Sexuální trestné činy včera a dnes. Ostrava: Key Publishing, 2014. 

ISBN 978-80-7418-213-6, s. 22. 
13 Tamtéž, s. 23. 
14 BARTOŠEK, Milan. Škola právnického myšlení. Praha: Karolinum, 1993. ISBN 80-706-6579-3, s. 92 a násl. 
15 MALÝ, Karel. Dějiny českého a československého práva do roku 1945. Vydání čtvrté. Praha: Leges, 2010. 

Student (Leges). ISBN 978-80-87212-39-4, s. 143. 
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docházelo až ve chvílích, kdy obyčejové právo měnil, popř. při řešení právních otázek, pro 

jejichž řešení obyčej chyběl.16 

 Podíváme-li se blíže na články č. 8 (svedení dívky panny)17, 9 (znásilnění dívky 

panny)18 a 10 (svedení dívky mladší 13 let)19, můžeme naznat, že ačkoliv je v případě čl. 8 stále 

chráněna i čest rodiny, je zde jistý posun ve vnímání trestu, kterým již není dle tohoto pramenu 

odškodňován člen rodiny, pod jehož moc dívka spadala, ale dívka sama, když právě jí měl 

pachatel deliktu majetkovou či finanční satisfakci poskytnout. Zda však v praxi byla skutečně 

odškodněna dívka, nikoliv její otec, lze však pouze spekulovat. Citovaný čl. 8 také ilustruje, jak 

markantní byly i rozdíly v trestání majetných a nemajetných osob. 

 

 V období feudalismu je zájem státu stran trestání velmi malý a trestní iniciativa státních 

orgánů je minimální. Dochází však překotnému nárůstu obou. Primárním zájmem je ochrana 

feudálního vlastnictví, zvláště v období raně feudálního státu je forma této ochrany velmi 

drastická, což je i detailně popsáno v dobových právních památkách (leges Barbarorum, Ruská 

pravda). Stejný charakter měly i nejstarší zákony z raně feudálního období státu českého a 

uherského.20 

 

 Významným hybatelem vývoje byla v 1. pol. 11. stol. církev, která se domáhala, aby 

stát vynucoval dodržování křesťanských mravních zásad a opačné chování spojil s trestním 

postihem. Projevem církevního tlaku bylo roku 1039 vydání Dekret Břetislavových. Na jejich 

(a dalších menších zákonů) základě začal stát tvrdě zakročovat proti pohanství – přísně se 

trestaly zbytky a přežitky starých předkřesťanských věr, pověr a kouzelnických praktik, jakož 

                                                 
16 MALÝ, Karel. Dějiny českého a československého práva do roku 1945. Vydání čtvrté. Praha: Leges, 2010. 

Student (Leges). ISBN 978-80-87212-39-4, s. 25. 
17 „Když někdo svedl pannu bez souhlasu rodičů a když se ti o tom později dovědí, pokud si ji chce vzít a chtějí to 

i její rodiče, ať se koná svatba. Pokud se však bude jeden z nich zdráhat a bude to (člověk) vážený pro své bohatství, 

ať dá dívce za zneuctění litru zlata, tj. 72 zlatých Solidů. Pokud je chudší, ať dá polovinu svého majetku. Pokud je 

však nemajetný, ať ho dá soudce zbičovat a vyhostit ze svého obvodu. Je také povinen podrobit se pokání průběhu 

sedmi let, jak jsme napsali.“ Zakon sudnyj ljudem [online]. [cit. 2019-06-03]. Dostupné z: 

http://files.reckokatolici-otrokovice.webnode.cz/200000831-

7630d772b1/Zakon%20sudnyj%20%C4%BEjudem.pdf 
18 „Kdo znásilnil pannu na opuštěném místě, kde nebylo nikoho, kdo by jí mohl pomoci, ať je pokutován a jeho 

majetek ať se dá dívce.“ Dostupné tamtéž. 
19 „Kdo svedl dospívající dívku před dovršením třináctého roku, ať je pokutován ztrátou veškerého svého majetku 

a výnos z něj ať se dá dívce. Podle církevního zákona on i ten, kdo se dopustil násilí na dívce zasnoubené muži, 

všichni podléhají sedmiletému pokání, jak jsme to už dříve řekli stran ženy vdané.“ Dostupné tamtéž. 
20 VLČEK, Eduard. Dějiny trestního práva v českých zemích a v Československu. 3., nezměn. vyd. Brno: 

Masarykova univerzita, 2006. ISBN 80-210-4056-4, s. 3. 
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i zanedbání církevních představ a předpisů o tom, jaké životy mají lidé vést a jak. Trestní 

iniciativa a role veřejného žalobce připadla kněžím a popíral-li obviněný svou vinu, věc se řešila 

ordály, při nichž měli rozhodující úlohu opět kněží. Znásilnění ženy, obdobně jako zabití 

člověka, v této době dosud ale nebudilo veřejný trestní zájem. Ten byl v tomto případě 

ponechán soukromému narovnání mezi viníkem a příbuznými oběti, popř. dlouhou dobu jen 

prosté mstě.21 Od 12. století ale dochází ke zpřísnění trestněprávního režimu vrchnostmi vůči 

jejich poddaným. Mít jistou kontrolu nad chováním svých poddaných bylo pro vrchnost jednak 

žádoucí a zároveň díky trestání pokutami výhodné.22 

 

 Postupné sílící snahy o písemné zachycení právních obyčejů vyústily ve vydávání tzv. 

právních knih – soukromých sepsání práva, která sice neměla platnost zákona, nicméně soudy 

se na ně ve svých rozhodnutích hojně odvolávaly. Vznikaly ve 14. století – soukromým 

uživatelům měly usnadnit orientaci ve složitém a striktně formálním soudním procesu, ve 

kterém i drobné opomenutí mohlo zcela zvrátit výsledek soudu v neprospěch toho kterého z 

účastníků. Nejstarší takovou právní knihou je tzv. Rožmberská kniha, která začala vznikat už 

koncem 13. století a která obsahuje zejména právo šlechtické, majetkové a právě právo 

procesní. Kodifikační snahy Karla IV. z této doby zůstaly bez úspěchu, nicméně vznikla právní 

kniha Řád práva zemského, psaná latinsky, tedy Ordo iudicii terrae. Tato opět obsahovala 

především právo procesní, ale nalezli bychom v ní i normy práva trestního. Vrcholem 

předhusitské doby pak bylo vydání právní knihy Práva zemská česká sepsané nejvyšším 

zemským sudím Ondřejem z Dubé, který v ní uplatnil zejména svou dokonalou znalost českého 

práva, jakož i své zkušenosti dlouholetého praktika. Tato kniha je dokladem vyspělosti české 

právní kultury.23 V této době stále přetrvává princip msty, jsou zde však snahy o její zúřednění 

a legalizaci – vítěz ordálového souboje mohl svého protivníka zabít a stejně tak i žena, která 

dosvědčila, že byla násilně unesena mužem, byla soudem oprávněna, „aby jemu svú rukú hlavu 

sťala.“24 Nelze pak nezmínit i poslední českou právní knihu, významné právnické dílo 

Viktorina Kornelia ze Všehrd z přelomu 15. a 16. století, věnující se šlechtickému právu, O 

práviech, sudiech a dskách země české knihy devatery. Autor zde v devíti knihách dělených na 

                                                 
21 VLČEK, Eduard. Dějiny trestního práva v českých zemích a v Československu. 3., nezměn. vyd. Brno: 

Masarykova univerzita, 2006. ISBN 80-210-4056-4, s. 3-4. 
22 Tamtéž, s. 4. 
23 MALÝ, Karel. Dějiny českého a československého práva do roku 1945. Vydání čtvrté. Praha: Leges, 2010. 

Student (Leges). ISBN 978-80-87212-39-4, s. 96. 
24 VLČEK, Eduard. Dějiny trestního práva v českých zemích a v Československu. 3., nezměn. vyd. Brno: 

Masarykova univerzita, 2006. ISBN 80-210-4056-4, s. 8. 
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hlavy vynikající češtinou detailně popisuje průběh procesu na zemském soudu, přičemž 

pojednává i o šlechtickém právu majetkovém, trestním a o praxi vedení zemských desek.25 

 

 Kodifikační snahy přetrvávaly i v 16. století. Za nejvýznamnější dílo z této doby 

můžeme bezesporu považovat Práva městská království českého z roku 1579, od roku 1580 pak 

závazné pro soudní praxi. Jeho hlavním autorem je další vynikající český právník Pavel Kristián 

z Koldína. Územní platnost zákoníku zpočátku nebyla úplná – města řídící se magdeburským 

právem tento zákoník dlouho odmítala. Jejich odpor vydržel do roku 1610. V průběhu 17. 

století došlo k rozšíření jeho platnosti i na moravská města. V platnosti vydržel i v 18. století, 

nicméně jednotlivé předpisy feudálního absolutismu postupně rušily jeho jednotlivá 

ustanovení, poslední pak roku 1811 Všeobecným občanským zákoníkem (ABGB). Práva 

městská království českého komplexně upravovala život ve městech, jeho správu a soudnictví 

– kromě předpisů městského práva apod. zde ale najdeme i normy týkající se práva trestního a 

trestního procesu (včetně práva útrpného).26 V tomto období taktéž dochází k úplnému 

rozvinutí trestního práva, a byť došlo k převzetí hlavních trestněprávních norem ze starších dob, 

zároveň byly vytvořeny i normy nové, reagující na nové třídní, ekonomické a politické poměry. 

Tyto normy chránily zejména feudální stát, církev a náboženství, právní řád a státní aparát. 

Vyšší ochrana byla poskytnuta feudálnímu vlastnictví a institutu poddanství.27 Co se týče 

pohlavních deliktů, neboli mravnostních, znaly kodifikace 16. století podle Vojáčka, Schelleho 

a Knolla smilstvo prosté (ať již v případě muže s počestnou ženou nebo prostitutkou), 

cizoložství, znásilnění, kuplířství, bigamii a konkubinát.28 Na těchto deliktech je podle mého 

názoru velmi dobře vidět, jak právo sloužilo k prosazování církevních představ o životě, tedy i 

o životě pohlavním. Jako konkubinát bylo trestáno neposvěcené soužití muže a ženy, bigamií 

pak byla rozuměna situace, kdy se muž podruhé oženil, zatímco jeho první žena byla stále 

naživu.  V případě cizoložství dochází v 16. století v praxi ke zmírňování trestů za tento delikt, 

do té doby se však zejména v právu městském stále často setkáváme s trestem smrti (obecně 

tresty jsou v této době stálé surové, pravděpodobně s důrazem na odstrašující účinek). Vůbec 

                                                 
25 MALÝ, Karel. Dějiny českého a československého práva do roku 1945. Vydání čtvrté. Praha: Leges, 2010. 

Student (Leges). ISBN 978-80-87212-39-4, s. 96-97. 
26 Tamtéž, s. 109-110. 
27 VLČEK, Eduard. Dějiny trestního práva v českých zemích a v Československu. 3., nezměn. vyd. Brno: 

Masarykova univerzita, 2006. ISBN 80-210-4056-4, s. 8-9. 
28 VOJÁČEK, Ladislav, SCHELLE, Karel a KNOLL, Vilém. České právní dějiny. 2., upr. vyd. Plzeň: 

Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2010. ISBN 978-80-7380-257-8, s. 177. 
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jakýkoliv mimomanželský pohlavní styk byl z pohledu tehdejšího práva trestný, zejména pak 

mezi příbuznými,  s nedospělou dívkou, jeptiškou, zvířetem, popř. i s příslušníkem židovské 

obce. Dále stojí za zmínku, že díky křesťanství se násilné smilstvo stalo hrdelním zločinem, 

byl-li splněn předpoklad, že deliktem poškozená žena násilí prokázala (postačoval důkaz 

formální, např. křik). Právě široká síť pohlavních deliktů umožňovala relativně snadné 

provozování tzv. třídní justice – zastrašování mas a vykonávání diktatury feudality pod 

záminkou spravedlnosti. Dopustil-li se deliktu příslušník vládnoucích 163, stíhán byl zcela 

výjimečně. Naproti tomu pokud byl viníkem příslušník pracující masy, zvláště pak poddaný, 

trestnímu stíhání prakticky neměl šanci uniknout, jak referují zápisy v tzv. smolných knihách 

městských soudů.29 

 

1.2. České právo v dobách absolutismu 

 

 Po bitvě na Bílé hoře stanuli v čele státu České koruny Habsburkové, se kterými přišlo 

i absolutistické zřízení, které přetrvalo až do revoluce roku 1848. Toto více než dvousetleté 

období je významné zejména pro vývoj práva a státu – představuje definitivní konec českého 

stavovského státu, bylo zavedeno druhé nevolnictví, které šlo ruku v ruce s položením základů 

kapitalismu, došlo k násilnému nastolení katolicismu a bylo skoncováno s náboženskou 

tolerancí, když byl zrušen Rudolfův majestát zaručující náboženskou svobodu. Zároveň ale 

byly položeny základy moderního právního řádu a postupně byly činěny kroky, které vedly 

k definitivnímu konci nevolnictví. Obnovené zřízení zemské, které nechal vydat císař Ferdinand 

II. Štýrský, doplnilo dosud platné trestní právo Práv městských království českého – mějme na 

paměti, že Koldínův zákoník byl dosud v platnosti – o politické delikty. 30 

 

 Pro předmět této práce je ale daleko zajímavější Hrdelní řád Josefa I., vydaný roku 1707 

pod názvem Constitutio criminalis Josephina. Nejednalo se o výlučný pramen trestního práva 

– pouze doplňoval a svým způsobem zastřešoval dosavadní prameny, zejména výše zmíněný 

Koldínův zákoník, hrdelní soudní řád Karla V. či Obnovené zřízení zemské. Současně zavedl 

                                                 
29 VLČEK, Eduard. Dějiny trestního práva v českých zemích a v Československu. 3., nezměn. vyd. Brno: 

Masarykova univerzita, 2006. ISBN 80-210-4056-4, s. 12-13. 
30 MALÝ, Karel. Dějiny českého a československého práva do roku 1945. Vydání čtvrté. Praha: Leges, 2010. 

Student (Leges). ISBN 978-80-87212-39-4, s. 151. 
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torturu a inkviziční řízení. Za vyzdvižení stojí zejména ale obsáhlá a důkladná úprava 

sexuálních deliktů, kterou Hrdelní řád přinesl.31 

 

 Sexuální delikty, resp. mimomanželské pohlavní styky, které stát (na popud církve) 

prohlásil za trestné, byly ve feudálním státě stíhány odedávna, když tyto zmínky najdeme již 

v Dekretech Břetislavových z roku 1035, nicméně obsáhlost a důkladnost Hrdelního řádu, 

s jakou v něm bylo o těchto pojednáno, byla dle mého na svou dobu až fascinující. Hrdelní řád 

obsahuje deset druhů deliktů, čímž podle Malého předznamenává pozdější úpravu sexuálních 

deliktů Tereziány.32 

 

 Na prvním místě uvádí homosexualitu, neboli sodomský hřích a „proti přirozenosti 

čelící chlípnost“. Pod sodomii zákonodárce zařadil i pohlavní styk se zvířetem. Za sodomii dále 

označuje i pohlavní styk mezi mužem a ženou „proti přirození“, a ačkoliv zde není přesně 

specifikováno, o jaký pohlavní styk se mělo přesně jednat, domnívám se, že se jednalo o 

sexuální chování, které se vymykalo církevním představám. Vliv puritánské církve se pak podle 

mého promítá právě i do podřazení všech odchylek od církevních představ o pohlavním životě 

pod jeden pojem, když dnes už si jen stěží dokážeme představit, že bychom zařadili 

homosexualitu na stejnou úroveň s pohlavním stykem se zvířetem (záměrně neužívám slovo 

zoofilie, když o její existenci není mezi odbornou veřejností shoda, zda se jedná o reálný 

fenomén, nebo pouze o náhražkové chování). Ve všech případech bylo trestem upálení – zaživa, 

popř. při mírnějším provinění až po dekapitaci. Až bizarní je, že v případě zmíněného styku se 

zvířetem zákoník dovozoval i trestní odpovědnost zvířete, které čekal stejný trest jako 

primárního pachatele.33 Zákon pak za další delikty označoval pohlavní styk mezi křesťany a 

židy, pohlavní styk mezi osobami sešvagřenými, únos panny, vdovy či cizí manželky, pohlavní 

styk s nevěstkou, bigamii, kuplířství, prostituci, pojmenovanou „obecné kurevství“, únos a 

„odloudění“ jeptišky a klasický delikt cizoložství, definovaný jako „porušení a poskvrnění lože 

cizího,“ a jeho předpokladem bylo, že alespoň jeden z pachatelů je ženatý nebo vdaná, přičemž 

                                                 
31 MALÝ, Karel. Tři studie o trestním právu v českých zemích v 17. a v první polovině 18. století. Praha: Univerzita 

Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2016. ISBN 978-80-246-3269-8, s. 143. 
32 Tamtéž. 
33 Tamtéž, s. 143-144. 
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bylo stanoveno, že vzhledem k riziku početí je v případě ženy na místě ostřejší trest. Můžeme 

se jen domnívat, jaký, když pro oba provinilé bylo trestem stětí.34 

 

 Podrobnou úpravu pak Hrdelní řád Josefa I.  věnuje znásilnění, za které označuje 

jednání, při kterém pachatel „poctivou pannu, vdovu  neb taky cizí manželku násilně a proti její 

vůli zprzní.“ Takovéto jednání zákoník označuje za tzv. podávení35, za které byl jeho pachatel 

taktéž potrestán dekapitací. Polehčující okolnost představoval nedostatečný odpor znásilněné, 

přitěžující okolností pak bylo, pokud obětí deliktu bylo dítě, pokud viník ohrozil svou oběť na 

životě, pokud se činu dopustil poddaný vůči šlechtičně, popř. žid vůči křesťance či duchovní 

osobě (pravděpodobně jeptiška). V případě existence přitěžující okolnosti byl popravovaný 

vyzdvižen na kolo.36 

 

 Propracovanost a, troufám si říci, i genialitu Hrdelního řádu Josefa I., jelikož minimálně 

na poli sexuálních deliktů se jednalo o dílo přelomové, které položilo základy moderního pojetí 

těchto deliktů, můžeme spatřovat i ve skutečnosti, že v platnosti, byť jako pramen podpůrný 

k dřívějším českým normám trestního práva, vydržel až do roku 1768, kdy byl nahrazen 

tereziánským zákoníkem, který přerušil tradici starého českého práva a stal se výlučným 

pramenem.37 

 

 Constitutio Criminalis Theresiana sice z Josefova Hrdelního řádu vycházela (byť 

navazovala převážně na rakouskou úpravu), ale již v době svého vydání se jednalo o dílo 

zaostalé, troufám si říci, až zpátečnické. Tzv. Tereziána v sobě snoubila snad všechny 

nedostatky feudálního pojetí práva – jeho účelem byla primárně msta způsobené škody (což se 

patřičně odráželo v trestech) a ignorovala požadavek na proporcionalitu mezi proviněním a 

trestem, který měl i nadále odstrašovat. Navíc Tereziána kladla důraz zejména na delikty proti 

Bohu, církvi a státu. Teprve až v druhé řadě stály delikty mířené proti dobrým mravům a 

                                                 
34 MALÝ, Karel. Tři studie o trestním právu v českých zemích v 17. a v první polovině 18. století. Praha: Univerzita 

Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2016. ISBN 978-80-246-3269-8, s 144-145. 
35 „Podávení ženy, t. j. násilí učiněné ženě, trestáno bylo ve starém právě českém (podobně jako v německém) jen, 

když bylo dokázáno, že běží skutečně o násilí. Proto žena, které se stalo násilí, měla strhnouti pokřik (úp) a ukázati 

»krvavou rouchu« a zedrané šaty na znamení, že se násilníkovi bránila.“ Ottův slovník naučný: illustrovaná 

encyklopaedie obecných vědomostí. Praha: J. Otto, 1902, s. 997. 
36 MALÝ, Karel. Tři studie o trestním právu v českých zemích v 17. a v první polovině 18. století. Praha: Univerzita 

Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2016. ISBN 978-80-246-3269-8, s. 144. 
37 VLČEK, Eduard. Dějiny trestního práva v českých zemích a v Československu. 3., nezměn. vyd. Brno: 

Masarykova univerzita, 2006. ISBN 80-210-4056-4, s. 27. 
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počestnosti, uražení bližního na těle nebo hrdle, na jménu, právech, cti a dobré pověsti, ale také 

stále ještě čarodějnictví, které však pod vlivem osvícenství zůstalo pouhou mrtvou literou 

zákona, jak trefně poznamenává Vlček.38 

 

 Tereziána také stále připouštěla stíhání deliktů tzv. sine lege, tedy i jednání, která nebyla 

v zákoně uvedená jako protiprávní. Tím dala soudcům značný prostor pro jejich libovůli, aby 

sami rozhodovali, které jednání je pro svou „zlosynnost a pohoršlivost“ společensky 

nebezpečné a které ne. Na druhou stranu Tereziána zachovávala a pod hrozbou smrti stíhala 

řadu sexuálních deliktů, včetně pohlavního styku se zvířetem nebo cizoložství, které stále bylo 

stíháno z úřední povinnosti.39 

 

 Tereziána však vydržela v platnosti „pouhých“ 19 let, když byla roku 1787 nahrazena 

Všeobecným zákoníkem o zločinech a trestech na ně Josefa II. Dílo, ovlivněné spisem O 

zločinech a trestech Caesara Beccaria, již vyhovovalo osvícenským představám i potřebám 

nastupujícího měšťanstva. Technicky dokonalé, stručné a úplné. Josefínský zákoník navíc 

uplatňoval zásadu přiměřenosti při určování trestu s ohledem na společenskou nebezpečnost 

spáchaného činu. Ukládané tresty nově mířily hlavně na převýchovu pachatele – zákoník 

opustil zastaralé a kruté tresty feudalismu, ponechal však vypalování cejchů a trest bití. Za 

velkou změnu lze i označit zrušení trestu smrti v řádném řízení, který byl ponechán pouze pro 

výjimečné stavy dle práva stanného. Zákoník navíc zcela vyloučil trestání podle volných úvah 

soudců popř. analogie. Namísto nich přinesl úplný výčet deliktů, čímž se i v našem právu začaly 

uplatňovat zásady nullum crimen sine lege  a nulla poena sine lege. Trestní zákon Josefa II. tím 

pevně zakotvil legalitní zásadu, která byla zárukou respektování zákona ze strany soudců, a 

dále specifikoval konkrétní přitěžující, popř. polehčující okolnosti, stanovil podmínky zániku 

trestnosti pachatele a výslovně zavedl trestnost pokusu. Další pokrokovou novinkou pak bylo 

označení rušení náboženství za pouhý přestupek, nezařazení deliktu čarodějnictví a přetvoření 

cizoložství na výlučně soukromoprávní záležitost.40 Můžeme tak bez obav tvrdit, že po zaostalé 

Tereziáně byl Josefínský zákoník obrovským krokem vpřed. 

                                                 
38 VLČEK, Eduard. Dějiny trestního práva v českých zemích a v Československu. 3., nezměn. vyd. Brno: 

Masarykova univerzita, 2006. ISBN 80-210-4056-4, s. 29. 
39 MALÝ, Karel. Dějiny českého a československého práva do roku 1945. Vydání čtvrté. Praha: Leges, 2010. 

Student (Leges). ISBN 978-80-87212-39-4, s. 197-198. 
40 VLČEK, Eduard. Dějiny trestního práva v českých zemích a v Československu. 3., nezměn. vyd. Brno: 

Masarykova univerzita, 2006. ISBN 80-210-4056-4, s. 29-30. 
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 Po smrti Josefa II. došlo roku 1795 dekretem z 2. ledna ke znovuzavedení trestu smrti, 

a to za velezradu (i ve stadiu pokusu), pravděpodobně jako jedno z protirevolučních opatření. 

V roce 1796 předložila zvláštní komise osnovu nového trestního zákoníku, přičemž ještě 

v tomto roce byla vyhlášena jako trestní zákoník pro Západní Halič. Pro zbytek monarchie 

(mimo Uhry) byl zákoník po určitých úpravách vyhlášen dne 3. září 1803 jako Zákoník o 

zločinech a těžkých policejních přestupcích v českém překladu z r. 1804 pak Kniha práv nad 

přečiněními hrdelními a těžkými řádu městského (totiž policie) přestupky. Opět se jednalo o 

vynikající dílo, které trestní právo u nás ovlivnilo prakticky až do roku 1949, když trestní 

zákoník z roku 1852 byl svým způsobem pouhou novelizací.41 Zákoník byl složen ze dvou částí 

– první pojednávala o zločinech, druhá o přestupcích, přičemž každá část k sobě měla příslušná 

ustanovení o procesu. Na jednu stranu zákoník sice přebral podstatnou část úpravy z trestního 

zákona Josefa II., na tu druhou ale jeho vymoženosti dále rozvíjí. Je přehledný, obsahuje přesné 

formulace, zároveň však zůstává dostatečně obecný. Obdobně jako v trestním zákoně Josefa II. 

je předpokladem trestnosti pachatele jeho zlý úmysl a naopak nepříčetnost (lhostejno zda 

přechodná nebo trvalá) jeho trestnost vylučuje, stejně tak nedostatek věku, neodolatelné 

donucení, náhoda, nedbalost nebo nevědomost (nicméně neznalost práva neomlouvá). 

Výslovně jako trestný prohlašuje návod, pomoc i pokus; samotný úmysl trestný ale nebyl. Za 

zločiny tento trestní zákoník ukládal trest smrti (zásadně oběšením), žalář (tři stupně: žalář, 

těžký žalář a nejtěžší žalář), a to buď doživotně, nebo dočasně (6 měsíců až 20 let). Tresty bylo 

možné navíc přitvrdit nucenými pracemi, vystavením na pranýř, bitím holí nebo metlou, postem 

nebo i vyhnanstvím po odpykání původního trestu.42 

 

 Na vývoji trestního práva v tomto období můžeme dle mého názoru nejlépe vidět, jak 

jeho vývoj, dá se říci, kopíroval vývoj celé společnosti. Ještě před revolučním rokem 1848 došlo 

k zakotvení pro trestní právo zásadních principů, které i v dnešní době pokládám za zcela 

nezrušitelné pilíře, na nichž dnešní trestní právo stojí. 

 

 

                                                 
41 VLČEK, Eduard. Dějiny trestního práva v českých zemích a v Československu. 3., nezměn. vyd. Brno: 

Masarykova univerzita, 2006. ISBN 80-210-4056-4, s. 31. 
42 Tamtéž. 
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1.3. Porevoluční vývoj od roku 1848 po současnost 

 

 Poté, co se prakticky celou Evropou prohnala vlna revolucí, se základem rakouského (a 

následně i československého) trestního práva stal trestní zákon ze dne 27. 5. 1852 č. 117 

říšského zákoníku. Ve skutečnosti se ale nejednalo o zákon nový, když tento byl „pouhou“ 

novelou trestního zákona z r. 1803, od kterého se ale v mnohém odlišoval. V první řadě už 

nepojednával o právu procesním, které ponechal zvláštní úpravě. Zároveň zlikvidoval některé 

z přežitků feudálního trestního práva a začal rozlišovat nejen zločiny a přestupky, ale i přečiny, 

píše ve své učebnici právních dějin profesor Malý.43 Zákon z roku 1852 vynikal přesnými a 

stručnými formulacemi, odstupňováním deliktů podle společenské nebezpečnosti a přesným 

vymezením trestů, které za protiprávní jednání ukládal.44 

 

 Uvozovacím patentem stojícím v čele zákoníku byla zavedena jeho platnost pro celou 

říši. Novinkou jsou i postihy za trestné činy spáchané tiskem, když jako reakce na revoluční rok 

1848 byla zrušena cenzura. Zákoník taktéž výslovně zakotvuje zásady nulla poena sine lege  a 

nullum crimen sine lege (tu však omezuje ve prospěch trestní pravomoci policejních a správních 

orgánů. Zločiny zákoník trestá buď smrtí (oběšením) nebo žalářem, ale i např. bitím. Za přečiny 

a přestupky pak byly ukládány tresty mírnější (např. peněžité pokuty, propadnutí věci apod.). 

Z trestního zákoníku je taktéž patrné, že byl zaměřený proti dělnickým vrstvám společnosti, 

když postihuje stávky a účast na nich jako „zakázané koalice“ a dále za okolnost podmiňující 

užití vyšší trestní sazby pokládá skutečnost, že pachatel se činu dopustil vůči svému 

zaměstnavateli apod.45 

 

 Úprava sexuálních deliktů v trestním zákoně roku 1852 samozřejmě nezůstala 

opomenuta – v hlavě čtrnácté nazvané „O násilném smilstvu, zprznění a jiných případech 

smilstva“ najdeme rozpracované delikty násilného smilstva (znásilnění), zprznění (pohlavní 

zneužití osoby mladší 14 let) a zločiny smilstva proti přírodě (styk s osobou stejného pohlaví či 

                                                 
43 MALÝ, Karel. Dějiny českého a československého práva do roku 1945. Vydání čtvrté. Praha: Leges, 2010. 

Student (Leges). ISBN 978-80-87212-39-4, s. 284. 
44 VLČEK, Eduard. Dějiny trestního práva v českých zemích a v Československu. 3., nezměn. vyd. Brno: 

Masarykova univerzita, 2006. ISBN 80-210-4056-4, s. 33. 
45 MALÝ, Karel. Dějiny českého a československého práva do roku 1945. Vydání čtvrté. Praha: Leges, 2010. 

Student (Leges). ISBN 978-80-87212-39-4, s. 284-285. 
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zvířetem), zprznění krve (soulož mezi příbuznými) a svedení ke smilstvu (kuplířství, popř. 

svedení svěřené osoby ke smilstvu).46 

 

 Do rozpadu Rakouska-Uherska již nedošlo k žádnému dalšímu vývoji nebo změnám 

stran práva ve vztahu k sexuální kriminalitě. Po vzniku samostatného Československa došlo 

k recepci všech dosavadních zemských a říšských zákonů, tedy i práva trestního. Jak říkala 

preambule zákona č. 11/1918 Sb. o zřízení samostatného státu československého, nebylo 

možné, aby nově vzniklý stát nedisponoval žádným právním řádem a pro poklidný přechod na 

nové státní zřízení bylo nutné zachovat souvislost s dosavadním právním řádem.47 Zároveň tím 

bylo předejito zmatkům, které by byly s jakoukoliv překotnou změnou v právu dle mého názoru 

bezesporu spojeny. I přes prvorepublikové unifikační snahy (recepčním zákonem byl recipován 

nejen trestní zákon z roku 1852 platný na českém území, ale také uherský trestní zákon z roku 

1879 platný na území slovenském) ke kodifikaci trestního práva do druhé světové války 

nedošlo. Profesorská osnova trestního zákona z roku 1926, ani osnova tzv. úřednická z roku 

1937 přijaty nebyly a na území Československa tak dále panoval dualismus trestního práva, 

jehož zmatečnost byla dále umocňována vydáváním vedlejších předpisů trestního práva. Za 

nejdůležitější vedlejší trestní předpisy Vlček označuje zákon o trestání válečné lichvy, zákon 

na ochranu republiky, zákon o urážkách na cti spáchaných obsahem tiskopisu (tzv. 

„náhubkový“ zákon). Nelze dále nezmínit zákon o trestním soudnictví nad mládeží a také 

zavedení podmíněného odsouzení a podmíněného propuštění, a to podle zákona č. 562/1919 

Sb.48 

 

 Po druhé světové válce, a zejména pak od roku 1948, byl politický vývoj 

v Československu ovlivňován vyostřujícím se vztahem mezi komunistickým aparátem a jeho 

odpůrci. Vládnoucí KSČ své snahy o potlačování jakékoli opozice a jejích projevů označila 

jako „nutnost zavedení diktatury proletariátu“ a plánovala jich dosáhnout cestou 

trestněprávních represí. V první perzekuční vlně postačilo obnovit účinnost retribučních 

dekretů a využívat zákona na ochranu republiky. To však bylo pro KSČ nedostačující, a proto 

                                                 
46 Zákon ze dne 27. 5. 1852 trestní zákon o zločinech, přečinech a přestupcích. EPRAVO.CZ – Váš průvodce 

právem - Sbírka zákonů, judikatura, právo [online]. [cit. 2019-06-24]. Dostupné z: 

https://www.epravo.cz/vyhledavani-aspi/?Id=17&Section=1&IdPara=1&ParaC=2, §§ 125-133. 
47 Preambule a čl. 2 zákona č. 11/1918 Sb., o zřízení samostatného státu československého. 
48 VLČEK, Eduard. Dějiny trestního práva v českých zemích a v Československu. 3., nezměn. vyd. Brno: 

Masarykova univerzita, 2006. ISBN 80-210-4056-4, s. 38-40. 

https://www.epravo.cz/vyhledavani-aspi/?Id=17&Section=1&IdPara=1&ParaC=2
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urychleně přichystala a dne 6. října 1948 přijala zákon č. 231/1948 Sb. na ochranu lidově 

demokratické republiky, jehož hlavním účelem bylo stíhání odpůrců komunistického totalitního 

režimu. Zákon znovuzavedl pojem velezrady, která mohla být trestána i smrtí. Dále jsme zde 

našli např. zločiny útoků na život ústavních činitelů, pobuřování proti republice, sabotáž či 

ohrožení jednotného hospodářského plánu apod.49 Na tento zákon navazoval zákon č. 232/1948 

Sb. o Státním soudu, podle kterého se tento soud stal nejdůležitějším orgánem soudní moci pro 

provádění řízení s politickou motivací, a příslušely k němu případy, u nichž hrozil trest smrti 

nebo trest odnětí svobody delší než deset let, a zároveň případy na návrh veřejného žalobce. 

Pětičlenné soudní senáty zde rozhodovaly o veřejných žalobách, reprezentovaných veřejnou 

prokuraturou (v jejím čele stál státní prokurátor). Obhajobu mohl vykonávat pouze advokát 

zapsaný ve zvláštním seznamu ministerstva spravedlnosti.50 

 

 Z hlediska vývoje trestního práva byla zásadní tzv. „právnická dvouletka“, během níž 

byly vypracovány zákony dotýkající se trestního práva. Kromě trestního zákona (č. 86/1950 

Sb.) a zákona o trestním řízení (č. 87/1950 Sb.) to byl i trestní zákon správní (č. 88/1950 Sb.) a 

trestní řád správní (č. 89/1950 Sb.). Dle Kuklíka bylo jejich schválení dne 12. července 1950 

již jen pouhou formalitou.51 Účinnosti nabyly dne 1. srpna 1950. 

 

 Trestní zákoník z roku 1950 opustil zavedenou právní kulturu Rakouska (potažmo 

středoevropskou) a naopak byl silně ovlivněn právem sovětským a s ním spojeným třídním 

přístupem. V důsledku toho trestní zákon nově nemluvil již o „zločinech“, ale o „trestných 

činech“. Aby konkrétní skutek byl trestným činem podle tohoto trestního zákona, nestačilo 

pouze, aby naplňoval jeho formální znaky, ale zároveň se muselo jednat o zaviněný čin, který 

byl zároveň „nebezpečný pro společnost.“ Důvodová zpráva k tomuto zákonu pak říkala, že 

v případě nepatrné společenské nebezpečnosti bylo možné od stíhání upustit, a pokud skutek 

nebyl společensky nebezpečný vůbec, nejednalo se o trestný čin. Míra společenské 

nebezpečnosti se pak měřila s ohledem na účel trestního zákona z roku 1950, tedy politicky a 

třídně.52 Toto kritérium se pak promítalo i do konečné výměry trestu, při které se pochopitelně 

přihlíželo i k míře zavinění, k osobě pachatele i k přitěžujícím nebo polehčujícím okolnostem. 

                                                 
49 KUKLÍK, Jan a kolektiv. Vývoj československého práva 1945-1989. Praha: Linde, 2009. ISBN 978-80-7201-

741-6, s. 146-148. 
50 Tamtéž, s. 152. 
51 Tamtéž, s. 152-153. 
52 Tamtéž, s. 153. 
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Méně společensky nebezpečná jednání se nazývala přestupky a upraveny byly převážně ve 

zmiňovaném trestním zákonu správním. Na druhou stranu československé trestní právo 

nepřijalo přípustnost analogie v neprospěch pachatele.53 

 

 Trestní zákon z roku 1950 byl členěn na obecnou a zvláštní část. Jeho účel byl vyjádřen 

hned v jeho první hlavě, a to následovně: „Trestní zákon chrání lidově demokratickou 

republiku, její socialistickou výstavbu, zájmy pracujícího lidu a jednotlivce a vychovává k 

dodržování pravidel socialistického soužití. Prostředky k dosažení tohoto účelu jsou pohrůžka 

tresty, ukládání a výkon trestů a ochranná opatření.“54 Ve své obecné části se zákon zabýval 

zaviněním a formami trestné činnosti (i pokus, spolupachatelství, návod a pomoc), nově 

definoval nutnou obranu a krajní nouzi. Stejně tak nově stanovil i účel trestu, přičemž tresty 

dělil na hlavní (trest smrti, odnětí svobody, nápravná opatření) a vedlejší, které bylo lze udělit 

pouze spolu s trestem hlavním, přičemž pokračoval v trendu udělování relativně vysokých 

trestních sazeb. Běžná byla i kombinace trestního postihu s majetkovým a nové koncepce se 

dočkala i ustanovení o přitěžujících a polehčujících okolnostech, v nichž se odráželo právě i 

zmiňované zaměření trestního zákona proti odpůrcům komunistického zřízení.55 Na druhou 

stranu ale Kuklík vyzdvihuje, že v mnohém trestní zákon z roku 1950 přinesl i reformní kroky, 

které spíše než sovětskému vlivu odpovídaly diskuzím o reformě trestního práva z konce 

Rakouska-Uherska a první republiky. Jedná se zejména o podmínečné propuštění, podmínečné 

odsouzení se zkušební lhůtou, polehčující okolnosti, ale i úprava týkající se mladistvých, kde 

vůči nim akcentoval nutnost „zvláštní péče“.56 

 

 Zvláštní část trestního zákona z roku 1950 byla rozdělena do deseti hlav, přičemž 

ze systematického zařazení jednotlivých hlav můžeme vidět, na ochranu jakých zájmů kladl 

socialistický režim důraz, a proto na prvním místě najdeme stát a jeho hospodářské, sociální a 

hospodářské uspořádání. Zejména pak první hlava týkající se trestných činů proti státu ve velké 

míře převzala úpravu zákona na ochranu lidově demokratické republiky, který byl trestním 

zákonem z roku 1950 zároveň zrušen.57 Ochrana jednotlivce, jeho života, majetku či 

                                                 
53 KUKLÍK, Jan a kolektiv. Vývoj československého práva 1945-1989. Praha: Linde, 2009. ISBN 978-80-7201-

741-6, s. 153. 
54 § 1 zákona č. 86/1950 Sb., trestní zákon. 
55 § 20 zákona č. 86/1950 Sb., trestní zákon. 
56 KUKLÍK, Jan a kolektiv. Vývoj československého práva 1945-1989. Praha: Linde, 2009. ISBN 978-80-7201-

741-6, s. 155-156. 
57 Tamtéž, s. 156. 
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důstojnosti, stála z mého pohledu až na druhém místě. Sexuální trestnou činnost zde upravovala 

až hlava sedmá, oddíl druhý, v níž se nacházely trestné činy znásilnění (§ 238), pohlavní 

zneužití (§§ 239, 240), homosexuální pohlavní styk (§ 241), soulož mezi příbuznými (§ 242), 

obchod se ženami a kuplířství (§§ 243 a 243a) a ohrožení mravnosti (§ 244).58 Nelze si 

nepovšimnout, že v mnohém se již trestní zákon z roku 1950 shoduje s dnešní platnou a účinnou 

právní úpravou – konkrétně jde o trestné činy znásilnění, pohlavního zneužití a soulože mezi 

příbuznými. U trestného činu znásilnění podle úpravy z roku 1950 je však ale dobré mít na 

paměti, že jeho obětí stále mohla být pouze žena („Kdo násilím nebo pohrůžkou 

bezprostředního násilí donutí ženu k souloži, nebo kdo k takovému účelu zneužije její 

bezbrannosti, bude potrestán odnětím svobody na pět až deset let.“), ačkoliv v současné právní 

úpravě již najdeme formulaci „Kdo jiného…“, čímž je rozsah zákonem chráněných subjektů 

rozšířen na všechny fyzické osoby, nikoliv pouze na ženy. Co se ostatních trestných činů týče, 

jsme schopni v dnešní právní úpravě najít jejich jakési modifikace, což je s ohledem na trvající 

právní zájem na ochraně nad touto oblastí a souběžný vývoj společnosti pochopitelné (např. 

dřívější trestný čin obchodu se ženami můžeme podřadit pod dnešní trestný čin obchodování 

s lidmi). Na druhou stranu obdobu trestného činu pohlavního styku s osobou stejného pohlaví 

bychom v dnešní právní úpravě hledali jen těžko. 

 

 Významnou změnu trestní zákon z roku 1950 prodělal v prosinci 1956, a to zákonem č. 

63/1956 Sb., kterou můžeme brát jako příklad právního předpisu, jehož snahou byla náprava 

nejviditelnějších nedostatků tehdejšího trestního zákona – podle Kuklíka59 došlo k posílení 

výchovné role trestů a jejich větší individualizaci. Zmírněna byla i pravidla, která omezovala 

podmíněné odsouzení nebo snížení trestu. Lze tak shrnout, že vývoj trestního práva v letech 

1950-1960 se nesl v duchu třídního boje, jehož bylo trestní právo klíčovým nástrojem. 

 

 Poté, co byla v roce 1960 přijata nová ústava, projevily se snahy vládnoucí strany o 

změnu nejdůležitějších odvětví práva tak, aby více odpovídaly ideologickým východiskům 

daným novou ústavou. Jak bylo pro totalitní režim příhodné, bylo rozhodnuto o cestě revoluce, 

tedy o rekodifikaci celých právních odvětví. Na jednání ÚV KSČ pak bylo rozhodnuto, že 

nejdůležitějším odvětvím pro rekodifikaci je právo trestní, a to jak hmotné, tak i procesní.60 Dne 

                                                 
58§§ 238-244 zákona č. 86/1950 Sb., trestní zákon. 
59 KUKLÍK, Jan a kolektiv. Vývoj československého práva 1945-1989. Praha: Linde, 2009. ISBN 978-80-7201-

741-6, s. 165. 
60 Tamtéž, s. 405. 
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29. 11. 1961 byl Národním shromážděním nový trestní zákon publikovaný pod číslem 140/1961 

Sb. a účinnosti nabyl 1. 1. 1962. Podstatné je že v účinnosti vydržel až do 31. 12. 2009, kdy byl 

nahrazen současným trestním zákonem č. 40/2009 Sb. Trestní zákon z roku 1961 se opět dělil 

na obecnou a zvláštní část a nový směr trestního práva se projevil hned v § 1, který zněl takto: 

„Účelem trestního zákona je chránit společenské a státní zřízení Československé socialistické 

republiky, socialistické vlastnictví, práva a oprávněné zájmy občanů a vychovávat k řádnému 

plnění občanských povinností a k zachovávání pravidel socialistického soužití.“61 

 

 Uspořádání jednotlivých hlav ve zvláštní části trestního zákona z roku 1961 se oproti 

jeho předchůdci z roku 1950 nijak výrazně nelišilo, nicméně sexuálně motivované trestné činy 

byly přesunuty ze sedmé do hlavy osmé, nazvané „Trestné činy proti svobodě a lidské 

důstojnosti“. Jak název napovídal, osmá hlava byla rozdělena na dva oddíly, přičemž v druhém, 

věnujícím se trestným činům proti lidské důstojnosti, ve kterém bylo možné najít trestné činy 

znásilnění (§ 241), pohlavního zneužívání (§ 242, § 243),  pohlavního styku s osobou stejného 

pohlaví (§ 244), soulož mezi příbuznými (§ 245) a obchodování se ženami (§ 246). Oproti 

úpravě z roku 1950 došlo k přesunutí trestných činů ohrožení mravnosti a kuplířství do hlavy 

páté. Co se vymezení jednotlivých skutkových podstat týče, tyto doznaly převážně 

kosmetických změn. Výraznější změnu můžeme pozorovat u trestného činu znásilnění (trestní 

zákon z roku 1950 stanovil trestní sazbu 5 až 10 let odnětí svobody, naproti tomu trestní zákon 

z roku 1960 pouze 3 až 8 let) a u trestného činu pohlavního styku s osobou stejného pohlaví – 

zde přestaly být kriminalizovány všechny pohlavní styky homosexuálního rázu a nově zákon 

trestně stíhal pouze osoby starší osmnácti let, které se dopustily homosexuálního pohlavního 

styku s osobou mladší osmnácti let, popř. osoby poskytující homosexuální pohlavní styk za 

úplatu, popř. vzbuzující homosexuálním pohlavním stykem veřejné pohoršení a nelze tedy říci, 

že by šlo o dekriminalizaci úplnou. 

 

 Z dobové judikatury pak plyne, že pro účely posuzování bezbrannosti oběti znásilnění 

byla za bezbrannost posuzována i duševní porucha, pro kterou znásilněná žena nechápala smysl 

pachatelova jednání a nebyla schopna posoudit potřebnost odporu požadované souloži.62 Stejně 

tak považuji za zajímavé, že v této době byla za znásilnění považována pouze soulož, tedy 

                                                 
61 KUKLÍK, Jan a kolektiv. Vývoj československého práva 1945-1989. Praha: Linde, 2009. ISBN 978-80-7201-

741-6, s. 406. 
62  Rozhodnutí Nejvyššího soudu SSR v Bratislavě ze dne 1. 2. 1983, sp. zn. 3 To 3/83. 
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spojení pohlavních orgánů muže a ženy, přičemž tato soulož byla dokonaná bez ohledu na 

sexuální uspokojení pachatele.63 

 

 Po proběhnutí sametové revoluce, definitivním poražení komunistického totalitního 

režimu a nastolení demokracie v listopadu roku 1989 bylo nezbytné neprodleně odstranit 

socialistické deformace trestního práva. Dle mého názoru se Československo ocitlo v podobné 

situaci jako v roce 1918, kdy bylo třeba zachovat právní kontinuitu a nebyl čas vypracovávat 

nový trestní kodex. Proto bylo přistoupeno k postupné novelizaci trestního práva, přičemž za 

nejvýznamnější lze z tohoto hlediska považovat novely provedené zákony č. 159/1989 Sb. a č. 

175/1990 Sb. 64, v případě které se jednalo o skutečně rozsáhlou novelizaci, která podrobila 

změně prakticky celý trestní zákon z roku 1961 (nikoliv však oddíl hlavy sedmé zabývající se 

sexuální kriminalitou). Právě z pohledu sexuální trestné činnosti lze za nevýznamnější novelu 

považovat zákon č. 144/2001 Sb., kterou bylo podstatně změněno dosavadní pojetí trestného 

činu znásilnění. Nejen, že došlo k rozšíření předmětu útoku z žen na všechny fyzické osoby bez 

rozdílu pohlaví (nová formulace zněla „Kdo (…) donutí jiného…“ nikoliv „Kdo (…) donutí 

ženu…“), ale zároveň byla objektivní stránka trestného činu znásilnění rozšířena na jakoukoliv 

formu pohlavního styku, tedy i jiné formy pohlavního ukájení kromě soulože.65 

 

                                                 
63 Rozhodnutí Nejvyššího soudu SSR v Bratislavě ze dne 1. 2. 1983, sp. zn. 3 To 3/83.. 
64 HOŘÁK, J., In: ŠÁMAL, P. a kol. Trestní právo hmotné. 7., vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2014. ISBN 978-80-

7478-616-7, s. 40. 
65 Část první zákona č. 144/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších 

předpisů, a zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů. 
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2. Právní úprava sexuálních trestných činů dnes 

 

 Weiss ve své publikaci66 dle mého názoru správně uvádí, že žádný úsek trestního práva 

se nemění tak rychle, jako se mění trestní právo týkající se sexuálních deliktů. Přitom je dobré 

mít na paměti, že zákonné normy, které reflektují, jaké sexuální chování společnost toleruje a 

jaké trestně postihuje, jsou podmíněny místem i časem (viz kapitola první). Jisté minimum 

zákonných sexuálních norem však ve společnosti existovat musí – tyto normy podle Bancrofta67 

mají trojí význam: chrání oběti před násilím, brání sexuálním projevům na veřejnosti a 

deklarativně varují před chováním, které společnost neschvaluje. V České republice je 

základním pramenem trestního práva hmotného zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, který 

trestní právo hmotné upravuje systematicky (dělí se na obecnou a zvláštní část) a komplexně 

(trestní právo hmotné není rozptýlené do několika zákonů, pomineme-li speciální úpravu pro 

mladistvé a právnické osoby, v jejichž případě hraje TZ roli podpůrného pramene práva). TZ 

ve své obecné části upravuje působnost, vznik a zánik trestní odpovědnosti, ukládání trestů a 

ochranných opatření, zahlazení odsouzení a výkladová ustanovení. Zvláštní část TZ se dělí na 

13 hlav, a to podle druhových objektů, které příslušné skutkové podstaty chrání. Jednotlivé 

hlavy jsou řazeny podle významu, jaký jim zákonodárce, potažmo stát, přisuzuje. Na rozdíl od 

trestního zákona z roku 1961 stojí na prvním místě člověk, jeho život, zdraví, svoboda, 

důstojnost a majetek a teprve v závěsu následují zájmy společnosti, jako např. ochrana jejího 

hospodářství, placení daní, ochrana proti obecně nebezpečným činům atp.68 

 

2.1. Trestné činy proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti v trestním zákoně 

a systematika jejich zařazení 

 

 V platném a účinném trestním zákoně najdeme sexuální trestné činy zařazené hned 

v hlavě třetí, která se věnuje výlučně sexuální trestné činnosti, přičemž následuje hned za 

trestnými činy proti životu a zdraví (hlava I) a trestnými činy proti svobodě a právům na 

ochranu osobnosti, soukromí a listovního tajemství (hlava II). Zařazením tohoto druhového 

                                                 
66 WEISS, Petr. Sexuální deviace: klasifikace, diagnostika, léčba. Praha: Portál, 2002. ISBN 80-717-8634-9, s. 12. 
67 Tamtéž. 
68 JELÍNEK, Jiří. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část. 4. vyd. Praha: Leges, 2014. Student (Leges). 

ISBN 978-80-7502-044-4, s. 47-48. 
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objektu na třetí místo vyšel zákonodárce vstříc odborníkům na trestní právo, kteří kritizovali69 

systematiku trestního zákona z roku 1961, v němž byly sexuální trestné činy zařazené až do II. 

oddílu VIII. hlavy, což se po pádu komunistického režimu nejevilo dále jako nejvhodnější. 

Spolu s tím sílily tlaky70 na přeřazení deliktů, které se nacházely v jiných hlavách (např. některé 

trestné činy spojené s pornografií). 

 

 Jakýmsi základem pro ochranu lidské důstojnosti je již úprava obsažená v čl. 10 odst. 1 

a 2 Listiny základních práv a svobod, kde stojí, že „Každý má právo, aby byla zachována jeho 

lidská důstojnost, osobní čest, dobrá pověst a chráněno jeho jméno“ a „Každý má právo na 

ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a rodinného života.“71 Samotná 

lidská důstojnost byla Ústavním soudem označena za tzv. nadpozitivní hodnotu ve smyslu čl. 

9 odst. 2 Ústavy a její respekt a ochrana jako nejvyšší a nejobecnější účel práva.72 

 

 Platná a účinná právní úprava obsažená v TZ tento ústavní základ pro sexuální trestné 

činy dále rozvíjí v těchto skutkových podstatách: znásilnění (§ 185), sexuální nátlak (§ 186), 

pohlavní zneužití (§ 187), soulož mezi příbuznými (§ 188), kuplířství (§ 189), prostituce 

ohrožující mravní vývoj dětí (§ 190), šíření pornografie (§ 191), výroba a jiné nakládání 

s dětskou pornografií (§ 192), zneužití dítěte k výrobě pornografie (§ 193), účast na 

pornografickém představení (§ 193a) a navazování nedovolených kontaktů s dítětem (§ 193b). 

Za důležité však považuji zmínit, že současnou podobu (vyjma menších novelizací 

provedených zákony č. 306/2009 Sb., č. 330/2011 Sb. a č. 86/2015 Sb.) dostala právní úprava 

sexuálních trestných činů až dne 1. srpna 2014, kdy nabyla účinnosti novela provedená 

zákonem č. 141/2014 Sb., který (mimo jiné) do trestního zákoníku zařadil dvě nové skutkové 

podstaty – účast na pornografickém představení (§ 193a) a navazování nedovolených kontaktů 

(§ 193b). Dle důvodové zprávy73 k této novele byly tyto nové skutkové podstaty do TZ 

                                                 
69 Například: CÍSAŘOVÁ, Dagmar. Ke koncepci postihu trestných činů proti lidské důstojnosti. Trestní právo. 

2001, roč. 6, č. 11, s. 6. 
70 Tamtéž. 
71 Čl. 10 odst. 1 a 2 usnesení č. 2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako 

součástí ústavního pořádku České republiky. 
72 Nález Ústavního soudu sp. zn. II. ÚS 2268/07 ze dne 29. 2. 2008. 
73 Důvodová zpráva In: VLÁDA, Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení 

soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů, a zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění 

zákona č. 105/2013 Sb. Praha: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky, 2013. Sněmovní tisk 45/0, 7. 

volební období. Dostupné z: http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=7&ct=45&ct1=0, s. 16-17. 

http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=7&ct=45&ct1=0
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transponovány, aby tento vyhovoval čl. 4. odst. 4.  a článku 6. odst. 1 směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2011/93/EU ze dne 13. 12. 2011 o boji proti pohlavnímu zneužívání a 

pohlavnímu vykořisťování dětí a proti dětské pornografii, kterou bylo nahrazeno rámcové 

rozhodnutí Rady 2004/68/SVV. Za zajímavé považuji, že v případě skutkové podstaty § 193b 

šel zákonodárce nad rámec požadavků evropského práva, když tuto skutkovou podstatu 

neomezil na pouhé navázání kontaktu s dítětem prostřednictvím informačních nebo 

komunikačních technologií (jak právo EU požadovalo), ale postihuje nedovolené navázání 

kontaktu s dítětem obecně. Definitivně pak byl odstraněn trestný čin soulože mezi osobami 

stejného pohlaví, a to roku 1990. 

 

2.2. Společné znaky sexuálních trestných činů 

 

 Jednou z důležitých součástí osobního života jedince je bezesporu i jeho život v rovině 

pohlavní. Pokud chceme zaručovat svobodu jedince, musíme zaručit svobodu i v jeho 

pohlavních vztazích. Důležitým východiskem budiž pravidlo, že trestní právo slouží jako ultima 

ratio. Dovolím si na tomto místě parafrázovat Miřičku74 a nověji Novotného75, kteří ve svých 

publikacích říkají, že legitimitu trestněprávních zásahů může odůvodnit výlučně nutnost 

ochrany elementárních právních hodnot před činy zvlášť nebezpečnými pro společnost s tím, 

že neexistuje jiné řešení než trestněprávní a že pasivita státu by mohla vést ke svémoci a 

svépomoci občanů a k chaosu.  Nejúčinnější ochranu dokáže i v dnešní době poskytnout právě 

trestní zákonodárství, a to zejména v případě činů, jejichž objektem je svoboda rozhodování o 

vlastním pohlavním životě a naopak kriminalizuje i některé z projevů této svobody, a to 

v případech kolizí této individuální svobody se společností obecně přijímanými společenskými 

tezemi o sexuálních vztazích jejích členů.76 Z popsaného plyne, že trestněprávní ochrana je až 

subsidiárním prostředkem pro korekce lidského chování, což je i jednou ze základních zásad 

trestního práva. 

 

 Jak již bylo řečeno, trestnými činy proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti myslíme 

taková jednání, která jsou v rozporu s aktuálními mravními názory společnosti na projevy 

sexuálně motivovaných jednání. Projevem zmiňované zásady subsidiarity (a také zásady 

                                                 
74 MIŘIČKA, August. Trestní právo hmotné: Část obecná i zvláštní. Praha: Všehrd, 1934, s. 12. 
75 NOVOTNÝ, Oto a kol. Trestní právo hmotné: Zvláštní část. 4. přeprac. vyd. Praha: ASPI, 2004. ISBN 80-863-

9567-7, s. 12 
76 VIZINGER, Radek. Svoboda pohlavního života. Trestní právo. 2007, roč. 12. č. 6, s. 19. 
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proporcionality trestněprávní represe) je skutečnost, že trestné je jen porušení některých 

mravních zásad, zejména pak v případech, kdy jejich porušení přináší i ohrožení dalších 

chráněných zájmů (např. mravní či tělesný vývoj dětí).77 Do hlavy třetí TZ byly, oproti dřívější 

úpravě, kdy byly jednotlivé skutkové podstaty roztroušeny do vícera hlav, zákonodárcem 

zařazeny všechny, byť osobně bych sem zařadil i trestný čin svádění k pohlavnímu styku (podle 

§ 202 TZ), trestné činy ohrožující lidskou důstojnost v sexuální oblasti – tedy činy, které se 

lidské důstojnosti dotýkají v pohlavní sféře, přičemž je kladen zvláštní důraz na zajištění práv 

a svobod zejména ženám a dětem.78 Stejně tak současný TZ oproti dřívějším právním úpravám 

samotným názvem této hlavy zdůrazňuje, že chrání lidskou důstojnost v sexuální oblasti, 

zatímco samotný pojem lidské důstojnosti je širší a obsahuje i jiné než sexuální stránky lidské 

existence.79 

 

 Mimo společného druhového objektu, kterým je lidská důstojnost v sexuální oblasti, 

jednotlivá ustanovení TZ dle Šámala 80chrání i svobodu rozhodování o pohlavních vztazích 

(trestné činy znásilnění podle § 185, sexuální nátlak podle § 186 a Šámal81 do této kategorie na 

rozdíl od Vanutcha82 řadí i trestný čin kuplířství podle § 189 a Gřivna83 sem řadí i pohlavní 

zneužití podle § 187), nerušený mravní a tělesný vývoj dětí, který by mohl být narušen 

předčasnými pohlavními styky nebo  jiným nevhodným jednáním (trestné činy pohlavní 

zneužití podle § 187, zneužití dítěte k výrobě pornografie podle § 193 a prostituce ohrožující 

mravní vývoj dítěte podle § 190, přičemž Vantuch84  sem řadí i šíření pornografie podle § 191 

odst. 2 a osobně bych sem zařadil i navazování nedovolených kontaktů s dítětem podle § 193b), 

morální zásadu nedovolující soulož mezi nejbližšími pokrevními příbuznými (trestný čin 

                                                 
77 BOHUSLAV, L. In: ŠÁMAL, P., a kol. Trestní právo hmotné. 8., přepracované vydání. Praha: Wolters Kluwer, 

2016. ISBN 978-80-7552-358-7, s. 618. 
78 ŠÁMAL, P. a kol. Trestní zákoník: komentář II: Zvláštní část (§ 140-421). 2. vyd. V Praze: C. H. Beck, 2012. 

ISBN 978-80-7400-428-5, s. 1832. 
79 BOHUSLAV, L. In: ŠÁMAL, P., a kol. Trestní právo hmotné. 8., přepracované vydání. Praha: Wolters Kluwer, 

2016. ISBN 978-80-7552-358-7, s. 618. 
80 ŠÁMAL, P. a kol. Trestní zákoník: komentář II: Zvláštní část (§ 140-421). 2. vyd. V Praze: C. H. Beck, 2012. 

ISBN 978-80-7400-428-5, s. 1832. 
81 Tamtéž. 
82 VANTUCH, Pavel. K trestným činům proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti. Právní rádce. 2010, roč. 18, č. 

12, s. 49. 
83 GŘIVNA, Tomáš. Trestné činy proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti v novém trestním zákoníku. Bulletin 

advokacie. 2009. roč. 8. č. 10, s. 67. 
84 VANTUCH, Pavel. K trestným činům proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti. Právní rádce. 2010, roč. 18, č. 

12. s. 49. 
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soulože mezi příbuznými podle § 188) a mravní výchovu mládeže a mravopočestnost dospělých 

(trestné činy šíření pornografie podle § 191, výroba a jiné nakládání s dětskou pornografií podle 

§ 192 a osobně bych sem zařadil i účast na pornografickém představení podle § 193a). Jsem 

však názoru, že takovéto rozřazování jednotlivých skutkových podstat do daných kategorií je 

sice praktické z hlediska identifikace objektů jednotlivých skutkových podstat, nese s sebou 

však i jistou míru nejednoznačnosti, z čehož plyne i rozdílnost názorů členů odborné veřejnosti. 

Toto budiž ilustrováno na trestném činu pohlavního zneužití podle § 187 – zatímco Pelc85, 

Ščerba86 a Bohuslav87 (byť tak v úvodu dané kapitoly nejprve  činí) ve svých pracích 

neuvádějí, že v případě pohlavního zneužití podle § 187 je objektem trestného činu i svoboda 

jedince v rozhodování o jeho pohlavním životě, Gřivna88 jej zde uvádí. Osobně nevidím důvod, 

proč by v případě pohlavního zneužití neměla být chráněna i tato hodnota, tedy se kloním 

k názoru Gřivny. Tento lze dále podpořit jistou analogií mezi ust. § 187 odst. 2 TZ, který trestá 

pachatele pohlavního zneužití „na dítěti mladším patnácti let svěřeném jeho dozoru, zneužívaje 

jeho závislosti nebo svého postavení a z něho vyplývající důvěryhodnosti nebo vlivu“ a úpravou 

skutkové podstaty sexuálního nátlaku v ust. § 186 odst. 2 TZ, která je s citovanou úpravou 

trestného činu pohlavního zneužití podle druhého odstavce takřka totožná, když trestá 

pachatele, „který přiměje jiného k pohlavnímu styku, k pohlavnímu sebeukájení, k obnažování 

nebo jinému srovnatelnému chování zneužívaje jeho závislosti nebo svého postavení a z něho 

vyplývající důvěryhodnosti nebo vlivu,“ Zatímco druhé citované ustanovení svobodu jedince 

v rozhodování o jeho pohlavních vztazích chrání, první ne. Přitom v obou dvou uvedených 

skutkových podstatách narážíme na pojmy závislosti a jejího zneužití, které Nejvyšší soud 

ČSSR vyložil89 (a tento výklad je stále relevantní) pro pojem pohlavního zneužití jako 

předpoklad stavu, kdy je poškozená osoba v určitém směru odkázána na pachatele 

posuzovaného činu, čímž je omezena svoboda jejího rozhodování, přičemž pachatel využívá 

k realizaci svých protiprávních záměrů právě tento nedostatek úplné svobody a s ním spojené 

podřízení se osobě pachatele. Jeví se mi tedy jako nesmyslné, aby skutková podstata pohlavního 

                                                 
85 PELC, V., In: JELÍNEK, J. a kol. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část. 6. aktualizované a doplněné 

vydání. Praha: Leges, 2017. ISBN 978-80-7502-236-3, s. 600. 
86 ŠČERBA, F. In: JELÍNEK, J., a kol. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část. 4. vyd. Praha: Leges, 

2014. ISBN 978-80-7502-044-4, s. 610. 
87 BOHUSLAV L., In: ŠÁMAL, P. a kol. Trestní právo hmotné. 8., přepracované vydání. Praha: Wolters Kluwer, 

2016. ISBN 978-80-7552-358-7, s. 624. 
88 GŘIVNA, Tomáš. Trestné činy proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti v novém trestním zákoníku. Bulletin 

advokacie. 2009. roč. 8. č. 10 s. 67. 
89 JELÍNEK, J. a kol. Trestní zákoník a trestní řád: s poznámkami a judikaturou. 7. vyd. Praha: Leges, 2017. 

Glosátor. ISBN 978-80-7502-230-1, s. 284. 
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zneužití nechránila i svobodu jedince rozhodovat o jeho pohlavních vztazích, když z výše 

parafrázované judikatury jednoznačně plyne, že v případě pohlavního zneužití je tato svoboda 

narušena. Z tohoto důvodu zastávám názor, že i v případě § 187 odst. 2 je chráněným zájmem 

nejen nerušený mravní a tělesný vývoj dětí, ale i jejich svoboda v sexuální oblasti jejich života. 

 

 Předmětem útoku trestných činů proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti jsou výhradě 

fyzické osoby bez rozdílu pohlaví.90 Zákon o obětech trestných činů v ust. § 2 odst. 4 písm. d) 

označuje oběti trestných činů proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti za „zvlášť zranitelné“. 

Gřivna91 pak podotýká, že nikoliv každá oběť takového trestného činu je zvlášť zranitelnou a 

je nutné každý konkrétní případ podrobit individuálnímu posouzení. Obecně ale platí, že 

s oběťmi těchto trestných činů je třeba zacházet citlivě a s respektem, jelikož na nich spáchaný 

čin může mít celoživotní následky zejména v psychické rovině. Úkolem zákonodárce by proto 

mělo být zamezení negativnímu dopadu trestního řízení na oběť. Sexuální trestná činnost 

s sebou totiž nese i újmu na cti, zmíněné psychice a jiných nemateriálních statcích. Právě 

psychická újma se u obětí projevuje např. bázní, úzkostí, pocitem bezmoci, sebelítostí a 

v některých případech i sebeobviňováním. Současně s tímto je často spojené i poškození 

společenského postavení. Psychická újma se na rozdíl od újmy majetkové či újmy na zdraví 

zjišťuje velmi obtížně. Z toho dále pramení i následky pro budoucí pohlavní život, které si oběť 

nese. Nadto se tyto psychické následky mohou projevit až s časovým odstupem od spáchání 

trestného činu. A zatímco majetkovou újmu lze odstranit snadno, ta psychická může někdy 

s odstupem času i narůstat a v nejhorších případech skončit až sebevraždou. Stejně tak spáchaný 

trestný čin mívá negativní vliv na budoucí sociální chování oběti a může dokonce být 

spouštěčem její kriminální budoucnosti – mnoho pachatelů ve svém profilu uvádí, že se 

v průběhu dětství či dospívání stali obětí pohlavního zneužívání či přímo znásilnění. Tato 

souvislost je však velmi obtížně prokazatelná, když kriminogenních faktorů zpravidla působí 

více najednou.92 

 

                                                 
90 BOHUSLAV L., In: ŠÁMAL, P. a kol. Trestní právo hmotné. 8., přepracované vydání. Praha: Wolters Kluwer, 

2016. ISBN 978-80-7552-358-7, s. 619. 
91 GŘIVNA, T., ŠÁMAL, P., VÁLKOVÁ H. a kol. Zákon o obětech trestných činů: komentář. Praha: C. H. Beck, 

2014. ISBN 978-80-7400-513-8, s. 33. 
92 MUSIL, J., In: GŘIVNA, Tomáš, Miroslav SCHEINOST a Ivana ZOUBKOVÁ. Kriminologie. 4., aktualiz. vyd. 

Praha: Wolters Kluwer, 2014. ISBN 978-80-7478-614-3, s. 119. 
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 Zajímavostí je, že trestný čin soulože mezi příbuznými (§ 188 TZ) zpravidla nemá oběť 

a pachatelé jsou oba účastníci pohlavního aktu. Jeden z účastníků se do postavení oběti dostává 

zcela výjimečně, a to v podstatě jen v případech, kdy jeho trestní odpovědnost nevznikne, např. 

pro nedostatek věku, nepříčetnost nebo nedostatek zavinění.93 

 

 Jednočinný souběh mezi trestnými činy proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti je 

možný, a to v případech, kdy je nutné vyjádřit porušení různých individuálních objektů - 

Ščerba94 jako příklad uvádí souběh trestných činů znásilnění (§ 185 TZ) a soulože mezi 

příbuznými (§ 188 TZ) v případě znásilnění vlastní dcery. Naproti tomu souběh možný není 

tam, kde je porušení více objektů vyjádřeno kvalifikovanou skutkovou podstatou – např. 

znásilnění osoby mladší patnácti let (jedná se o trestný čin znásilnění podle § 185 odst. 3 písm. 

a) a souběh s trestným činem pohlavního zneužití podle § 187 tak není nutný). 

 

 Dalším důležitým společným znakem sexuálně motivovaných trestných činů je častá 

existence vztahu mezi obětí a pachatelem. Tato byla konstatována v cca 70 % případů.95 

 

 Pachatelem trestného činu proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti může být zásadně 

obecný subjekt, tzn. každá fyzická nebo právnická osoba. S ohledem na ustanovení § 7 zák. č. 

418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, mohou být pachateli 

trestného činu soulože mezi příbuznými pouze fyzické osoby – oba souložící příbuzní za 

předpokladu, že není trestní odpovědnost jednoho z nich vyloučena (viz výše). Co se 

subjektivní stránky týče, všechny tyto činy vyžadují úmyslné zavinění.96 

 

 Co se objektivní stránky týče, pro některé trestné činy hlavy třetí TZ je významný 

způsob jednání, kterým je zejména násilí, pohrůžka násilím nebo pohrůžka jiné těžké újmy či 

jiné formy nátlaku.97 

                                                 
93 MUSIL, J., In: GŘIVNA, Tomáš, Miroslav SCHEINOST a Ivana ZOUBKOVÁ. Kriminologie. 4., aktualiz. vyd. 
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94 ŠČERBA, F. In: JELÍNEK, J., a kol. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část. 4. vyd. Praha: Leges, 

2014. ISBN 978-80-7502-044-4, s. 602. 
95 JANSEN, H. Täter-Opfer-Beziehung. In FELTES, T., KERNER, H.-J. (ed.). Kriminologie. Lexikon. 4., völlig 

neubearbeitete Aufl. Heidelberg: Kriminalistik Verlag, 1991, ISBN 3-7832-0989-7, s. 231. 
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97 ŠČERBA, F. In: JELÍNEK, J., a kol. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část. 4. vyd. Praha: Leges, 
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3. Trestný čin proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti „Sexuální 

nátlak“ dle § 186 trestního zákona 

 

 Trestný čin sexuálního nátlaku TZ upravuje v § 186, který zní: 

 

„(1) Kdo jiného násilím, pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy donutí k pohlavnímu 

sebeukájení, k obnažování nebo jinému srovnatelnému chování, nebo 

kdo k takovému chování přiměje jiného zneužívaje jeho bezbrannosti, 

bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až čtyři léta nebo zákazem činnosti. 

 

(2) Stejně bude potrestán pachatel, který přiměje jiného k pohlavnímu styku, k pohlavnímu 

sebeukájení, k obnažování nebo jinému srovnatelnému chování zneužívaje jeho závislosti nebo 

svého postavení a z něho vyplývající důvěryhodnosti nebo vlivu. 

 

(3) Odnětím svobody na jeden rok až pět let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v 

odstavci 1 nebo 2 

a) na dítěti, nebo 

b) nejméně se dvěma osobami. 

 

(4) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, 

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 se zbraní, 

b) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 na osobě ve výkonu vazby, trestu odnětí 

svobody, ochranného léčení, zabezpečovací detence, ochranné nebo ústavní výchovy anebo 

v jiném místě, kde je omezována osobní svoboda, nebo 

c) spáchá-li takový čin jako člen organizované skupiny. 

 

(5) Odnětím svobody na pět až dvanáct let bude pachatel potrestán, 

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 na dítěti mladším patnácti let, nebo 

b) způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví. 

 

(6) Odnětím svobody na deset až šestnáct let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem 

uvedeným v odstavci 1 nebo 2 smrt. 
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(7) Příprava je trestná.“ 

 

 Trestný čin sexuálního nátlaku je upraven v celkem sedmi odstavcích. První dva 

odstavce obsahují podle Jelínka98 či Gřivny99 dvě základní skutkové podstaty (odst. 1 a odst. 

2), naproti tomu Šámal ve svém komentáři100 vyzdvihuje, že první dva odstavce obsahují 

základní skutkové podstaty hned tři (odst. 1 alinea 1, odst. 1 alinea 2 a odst. 2). Odstavce 3 až 

6 obsahují kvalifikované skutkové podstaty. Sedmý odstavec konstatuje, že příprava trestného 

činu sexuálního nátlaku je (za splnění dalších podmínek) trestná. S ohledem na ust. § 14 TZ tak 

může být sexuální nátlak přečinem (§ 186 odst. a1, 2 a 3), zločinem (odst. 4) a zvlášť závažným 

zločinem (odst. 5 a 6). 

 

 K v předchozím odstavci zmiňované různosti názorů na to, kolik základních skutkových 

podstat § 186 TZ obsahuje, ještě doplním, že podle Jelínka se dvě skutkové podstaty liší 

zejména prostředky, které pachatel k dosažení svého cíle využívá (s tím, že druhý odstavec je 

doplnění i o pohlavní styk). Šámalův výklad, tedy že první dva odstavce § 186 TZ obsahují 

základní skutkové podstaty tři, osobně však považuji za vhodnější, jelikož jsem názoru, že i 

způsob, jakým pachatel dosáhne na oběti svého záměru, je natolik podstatnou proměnnou, že 

je třeba tuto důsledně rozlišovat. Navíc i podle Jelínka101 dojde-li k podstatné změně základní 

skutkové podstaty, vzniká základní skutková podstata nová (změnu prostředku, tedy změnu 

použití násilí, pohrůžky násilí nebo pohrůžku jiné újmy na zneužití bezbrannosti, pokládám za 

natolik zásadní, že dle mého názoru tímto nepochybně vzniká skutková podstata nová). První 

základní skutková podstata, vymezená v alinea 1 odst. 1, postihuje každého, kdo by násilím 

nebo pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy donutil jiného k pohlavnímu 

sebeukájení, obnažení nebo k jinému srovnatelnému chování. Druhá základní skutková 

podstata v alinea 2 odst. 1 chrání každého, kdo by byl k takovému chování přinucen, přičemž 

by byla zneužita jeho bezbrannost. Třetí základní skutková podstata v odst. 2 vymezuje sankci 

pro pachatele, který, zneužívaje závislosti nebo svého postavení a z něho vyplývající 

                                                 
98 JELÍNEK, J. a kol. Trestní zákoník a trestní řád: s poznámkami a judikaturou. 7. vyd. Praha: Leges, 2017. 
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99 GŘIVNA, Tomáš. Trestné činy proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti v novém trestním zákoníku. Bulletin 

advokacie. 2009. roč. 8. č. 10 s. 68. 
100 ŠÁMAL, P. a kol. Trestní zákoník: komentář II: Zvláštní část (§ 140-421). 2. vyd. V Praze: C. H. Beck, 2012. 

ISBN 978-80-7400-428-5, s. 1852. 
101 JELÍNEK, J. a kol. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část. 4. vyd. Praha: Leges, 2014. ISBN 978-
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důvěryhodnosti nebo vlivu, přiměje svou oběť k pohlavnímu styku, k pohlavnímu sebeukájení, 

k obnažování nebo jinému srovnatelnému chování.102 

 

 U všech tří (popř. dvou, pokud bychom se přikláněli k Jelínkovu výkladu), základních 

skutkových podstat jde o to, že pachatel vede oběť k pohlavnímu ukájení, obnažování nebo k 

jinému srovnatelnému chování. V ustanovení odst. 2 jsou tyto po oběti požadované úkony 

doplněny navíc o pohlavní styk, kterého se alinea1 nebo alinea 2 odst. 1 netýká. Základní 

skutkové podstaty nepostihují stejné jednání, ale liší se svou povahou a účinkem pro oběť. 

Jednání postižené první skutkovou podstatou (alinea 1 odst. 1) spočívá v donucení násilím, 

pohrůžce násilí nebo pohrůžce jinou těžkou újmou. Jednání postihovaná druhou a třetí 

skutkovou podstatou (alinea 1 odst. 1 a odst. 2) spočívají v tom, že pachatel svou oběť přiměje. 

Dále, zatímco v případě obou skutkových podstat prvního odstavce jsou postihována jednání 

kteréhokoliv pachatele (bez ohledu na vztah jeho osoby k oběti), v případě skutkové podstaty 

obsažené v odstavci druhém je rozdíl v použitém prostředku. Pachatel zde k dosažení svého 

cíle nevyužívá násilí, pohrůžku násilím nebo jiné těžké újmy, ale zneužívá existující vztah mezi 

ním a jeho obětí. Existence takovéhoto vztahu je zde podmínkou pro naplnění této skutkové 

podstaty.103 A právě tento vztah pachatel zneužívá, když k dosažení svého úmyslu využije 

závislosti oběti nebo svého postavení a z něho vyplývající důvěryhodnosti nebo vlivu ve vztahu 

k oběti. Existuje zde tedy podmínka, aby oběť byla na pachateli nějakým způsobem závislá, 

aby mu s ohledem na své a jeho postavení důvěřovala či byla pod jeho vlivem. Za takovýto vliv 

ale nelze označit bezbrannost, o níž se mluví ve druhé skutkové podstatě (alinea 2 odst. 1), když 

se jedná čistě o její psychický či fyzický stav, který nijak nesouvisí se vztahem k osobě 

pachatele.104 

 

 Trestní čin sexuálního nátlaku tak díky své dikci doplňuje, resp. zužuje skutkovou 

podstatu trestného činu znásilnění, který tak oklešťuje o taková jednání, při nichž se pachatel 

spokojuje s pouhou rolí pozorovatele, byť k dosažení svého cíle užívá pachatel stejných 

                                                 
102 ŠÁMAL, P. a kol. Trestní zákoník: komentář II: Zvláštní část (§ 140-421). 2. vyd. V Praze: C. H. Beck, 2012. 

ISBN 978-80-7400-428-5, s. 1852. 
103 BOHUSLAV L., In: ŠÁMAL, P. a kol. Trestní právo hmotné. 8., přepracované vydání. Praha: Wolters Kluwer, 

2016. ISBN 978-80-7552-358-7, s. 623. 
104 ŠÁMAL, P. a kol. Trestní zákoník: komentář II: Zvláštní část (§ 140-421). 2. vyd. V Praze: C. H. Beck, 2012. 

ISBN 978-80-7400-428-5, s. 1853-1853. 
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prostředků, jako v případě trestného činu znásilnění105. V mnohých případech však může být 

hranice mezi znásilněním a sexuálním nátlakem velmi tenká, čemuž se více věnuji v pozdější 

části této kapitoly. 

 

 Aby byl trestný čin trestným činem, musí být spáchané jednání protiprávní, jednání musí 

být trestním zákonem označené za trestný čin, musí být spáchán způsobilým subjektem (věk, 

příčetnost, popř. rozumová a mravní vyspělost v případě mladistvého či způsobilá právnická 

osoba) a musí dojít k naplnění typových znaků, které dohromady tvoří skutkovou podstatu 

takového trestného činu. Těmito znaky jsou objekt, objektivní stránka, subjekt a subjektivní 

stránka.106 

 

 Skutková podstata trestného činu sexuálního nátlaku (§186 TZ) do jisté míry převzala 

právní úpravu z dřívějšího trestního zákona a zčásti také znaky skutkové podstaty trestného 

činu vydírání. Již ve svých základních skutkových podstatách postihuje širokou škálu jednání, 

které dřívější trestní zákon výslovně neupravoval a shrnoval je pod pojem „jiný způsob 

pohlavního zneužití“. Tímto trestným činem tak zákonodárce vyplnil mezery, které v dřívější 

právní úpravě existovaly.107 

 

3.1. Objekt trestného činu sexuálního nátlaku 

 

 Objektem trestného činu jsou právní hodnoty a zájmy, u nichž má společnost zvláštní 

zájem na jejich zachování. Z toho důvodu jim formou trestního práva poskytuje ochranu. 

Nejedná se ale o konkrétní reálné předměty, nýbrž o abstraktní duchovní hodnoty 

společenského uspořádání, které jsou na trestněprávní rovině chráněny.108 Objekt trestného činu 

nebývá v zákoně vyjádřen, a proto je třeba jej použitím příslušné výkladové metody dovozovat. 

                                                 
105 ŠČERBA, Filip. Připravovaná právní úprava trestných činů proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti. In: 

BURDA, Eduard; BLAŽEK, Radovan (ed.). Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2008 : zborník z 

medzinárodnej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. Bratislava: Vydavateľské oddelenie 

Právnickej fakulty Univerzity Komenského, 2008. ISBN 978-80-7160-271-2, s. 814. 
106 DOLENSKÝ A., In: ŠÁMAL, P. a kol. Trestní právo hmotné. 8., přepracované vydání. Praha: Wolters Kluwer, 

2016. ISBN 978-80-7552-358-7, s. 91-93. 
107 VANTUCH, Pavel. K trestným činům proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti v novém trestním zákoníku. 

Právní rádce. 2010. roč. 18, č. 12, s. 50. 
108 

NOVOTNÝ O. In: ŠÁMAL, P. a kol. Trestní právo hmotné. 8., přepracované vydání. Praha: Wolters Kluwer, 

2016. ISBN 978-80-7552-358-7, s. 117. 
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Jeho důležitost spočívá v upotřebitelnosti pro správnou právní kvalifikaci skutku a jeho odlišení 

od jiných protiprávních jednání (zejména přestupků či jiných správních deliktů). Umožňuje 

nám dále stanovit charakter a stupeň společenské závažnosti skutku.109 Pokud objekty trestného 

činu třídíme podle stupně jejich obecnosti, rozlišujeme objekt obecný (rodový), objekt druhový 

(skupinový) a objekt individuální. O obecném objektu hovoříme jako o souhrnu 

nejdůležitějších vztahů, hodnot a zájmů, které trestní zákon chrání – v nejobecnější rovině 

shrnuje veškeré zájmy, které mají být chráněny, čímž určuje rozsah trestněprávní úpravy.110 

Druhový objekt trestného činu je vyjádřen společnými druhovými rysy individuálních objektů 

jednotlivých trestných činů – představuje tedy širší či užší skupinu příbuzných chráněných 

zájmů pro danou oblast. Význam druhového objektu tak tkví v systematickém rozdělení 

trestných činů obsažených ve zvláštní části TZ. Zákonodárce druhové objekty zpravidla 

seskupuje do jednotlivých hlav nebo dílů zvláštní části trestního zákona a názvy těchto hlav 

(potažmo dílů) pak říkají, jaký druhový objekt spojuje jednotlivé trestné činy dané hlavy. Pořadí 

hlav ve zvláštní části TZ a jejich členění má zároveň vyjadřovat i důležitost skupin chráněných 

zájmů.111 To můžeme, jak jsem již vysvětlil výše, vidět například na posunu současného TZ od 

dřívější úpravy – zatímco trestní zákoník z roku 1961 do popředí stavěl hospodářské zájmy a 

politické uspořádání, účinný TZ staví do popředí život jedince, jeho osobnost apod. 

 

 Individuální objekt trestného činu je pak ten který jednotlivý zájem, který je příslušným 

ustanovením TZ chráněn. Individuální objekt trestného činu je nutným znakem skutkové 

podstaty každého trestného činu (jednání, který by nenarušovalo nebo neohrožovalo žádný 

z chráněných zájmů, by nemohlo být trestné). Pro správnou kvalifikaci trestného činu je 

nezbytné určit individuální objekt, stejně tak jako pro určení povahy a míry společenské 

závažnosti konkrétního trestného činu.112 Individuálním objektem trestného činu sexuálního 

nátlaku je právo člověka svobodně rozhodovat o svém pohlavním životě. Duhovým objektem 

pak lidská důstojnost v sexuální oblasti, pod kterou můžeme podřadit i další individuální 

objekty obsáhnuté touto hlavou TZ, tedy např. nerušený tělesný a mravní vývoj dětí, morální 

zásady nedovolující soulož mezi příbuznými apod.113 

                                                 
109 JELÍNEK, J. a kol. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část. 6. aktualizované a doplněné vydání. Praha: 

Leges, 2017. ISBN 978-80-7502-236-3, s. 167. 
110 Tamtéž, s. 168. 
111 Tamtéž, s. 167. 
112 Tamtéž, s. 171-173. 
113 GŘIVNA, Tomáš. Trestné činy proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti v novém trestním zákoníku. Bulletin 

advokacie. 2009. roč. 8. č. 10 s. 67. 
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 Předmětem útoku trestného činu sexuálního nátlaku je pak jakákoliv fyzická osoba bez 

rozdílu věku, pohlaví, způsobu života či dalších kritérií. Pro případné zahájení trestního stíhání 

je ale třeba brát v potaz ust. §§ 163 a 163a odst. 1 TŘ – k zahájení trestního stíhání pro trestný 

čin sexuálního nátlaku podle § 186 odst. 1 a 2 proti tomu, „kdo je nebo v době spáchání činu 

byl ve vztahu k poškozenému manželem, partnerem nebo druhem, jakož i pro trestný čin opilství 

(§ 360 TZ), pokud jinak vykazuje znaky skutkové podstaty některého z těchto trestných činů, lze 

zahájit a v již zahájeném trestním stíhání pokračovat pouze se souhlasem poškozeného“.114 

V případech podle § 163a odst. 1 (způsobení smrti, neschopnost souhlas s trestním stíháním 

vyjádřit, spáchání činu na osobě mladší patnácti let, zřejmé okolnosti nasvědčující tomu, že 

souhlas nebyl dán např. pod tíhou výhružek či závislosti) však souhlas poškozeného nezbytný 

není. Pokud by předmětem útoku byl mladistvý či dokonce dítě mladší patnácti let, jedná se o 

okolnost podmiňující užití vyšší trestní sazby, jelikož by v takovém případě došlo k ohrožení 

tělesného a mravního vývoje poškozeného. 

 

3.2. Objektivní stránka trestného činu sexuálního nátlaku 

 

 Objektivní stránkou trestného činu rozumíme způsob, kterým byl tento trestný čin 

spáchán a jeho následky. Znaky, které musí každá objektivní stránka trestného činu obsahovat 

jsou: jednání, následek a příčinná souvislost mezi jednáním a následkem. Pokud některý 

z těchto obligatorních znaků objektivní stránky trestného činu chybí, není naplněna objektivní 

stránka trestného činu, a tím pádem nenastává ani trestní odpovědnost a pachatel je beztrestný. 

Objektivní stránka skutkové podstaty může mít i fakultativní znaky, ty ale nemusí být ve 

skutkových podstatách všech trestných činů – např. místo a čas jednání, účinek jednání, hmotný 

předmět útoku, použitý prostředek spáchání trestného činu atd.115 Objektivní stránka je podle 

Šámala116 základem trestné činnosti. Právě objektivní stránkou se od sebe jednotlivé trestné 

činy nejnápadněji a nejnázorněji odlišují. 

 

                                                 
114 § 163 odst. 1 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád). 
115 JELÍNEK, J. a kol. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část. 6. aktualizované a doplněné vydání. Praha: 

Leges, 2017. ISBN 978-80-7502-236-3, s. 175. 
116 ŠÁMAL, P. a kol. Trestní právo hmotné. 8., přepracované vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2016. ISBN 978-

80-7552-358-7, s. 123. 
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 Právě takovéto definování objektivní stránky trestného činu podporuje výše vyslovený 

názor, že § 186 TZ obsahuje celkem tři základní skutkové podstaty, tedy popis tří jednání, 

kterými pachatel základní skutkovou podstatu trestného činu sexuálního nátlaku může naplnit. 

 

 V případě § 186 odst. 1 alinea 1 pachatel svou oběť násilím, pohrůžkou násilí nebo 

pohrůžkou jiné těžké újmy donutí k pohlavnímu sebeukájení, k obnažování nebo jinému 

srovnatelnému chování (první základní skutková podstata). V případě alinea 2 k takovémuto 

chování pachatel svou oběť přiměje zneužitím její bezbrannosti (druhá základní skutková 

podstata). V obou těchto případech se skutková podstata sestává ze dvou jednání. První fází 

jednání pachatele je násilí, pohrůžka násilí nebo pohrůžka jiné těžké újmy (v případě alinea 2 

zneužití bezbrannosti oběti). Ve fázi druhé pak pachatel svou oběť donutí (nebo přiměje; alinea 

2) k pohlavnímu sebeukájení, k obnažování nebo jinému srovnatelnému chování.117 V případě 

§ 186 odst. 2 se opět setkáváme s jakousi dvoufázovostí, když pachatel nejprve zneužije 

závislost oběti nebo své postavení a z něho vyplývající důvěryhodnost nebo vliv, aby tím svou 

oběť přiměl k pohlavnímu styku, k pohlavnímu sebeukájení, k obnažování nebo jinému 

srovnatelnému chování (třetí základní skutková podstata).118 Ve všech třech případech pachatel 

využívá jednání první fáze, aby následně mohl uskutečnit jednání fáze druhé. 

 

3.2.1. Násilí, pohrůžka násilí nebo jiné těžké újmy 

 

 Násilím je dle soudní praxe myšleno použití fyzické síly ze strany pachatele za účelem 

překonání nebo zamezení vážně míněnému odporu oběti, a toto užití fyzické síly 

sleduje donucení oběti k pohlavnímu sebeukájení, k obnažování nebo jinému srovnatelnému 

jednání. Ve smyslu § 119 TZ je trestný čin spáchán násilím i v případě, že jej pachatel spáchá 

na osobě, kterou uvedl do stavu bezbrannosti lstí nebo jiným podobným způsobem (např. tak, 

že pachatel ví, že v důsledku požití určitého léku bude jeho oběť uvedena do bezvědomí, 

spánku, popř. tento u oběti vyvolá duševní poruchu, která způsobí její bezbrannost apod. a který 

jí pachatel lstí podá/přiměje ji k jeho požití, přičemž předpokládá vyvolání takového stavu).119 

                                                 
117 ŠČERBA, F. In: JELÍNEK, J., a kol. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část. 4. vyd. Praha: Leges, 

2014. ISBN 978-80-7502-044-4, s. 608-609. 
118 HRUŠKA, Jiří; VOLEVECKÝ, Petr. Několik poznámek k trestným činům proti lidské důstojnosti v sexuální 

oblasti podle trestního zákoníku. Trestní právo. 2010, roč. 14, č. 2, s. 8. 
119 VANTUCH, Pavel. K trestným činům proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti v novém trestním zákoníku. 

Právní rádce. 2010. roč. 18, č. 12, s. 48-49. 
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Za lest však nelze považovat situaci, kdy pachatel uvede svou oběť v omyl nebo využije jejího 

omylu, kdy si oběť myslí, že pachatel/pachatelka je jeho/jejím manželem/manželkou (takové 

jednání by bylo lze posoudit jako poškození cizích práv dle § 181 TZ).120 

 

 Pohrůžkou násilí rozumíme nejen pohrůžku bezprostředního násilí, ale i pohrůžku 

násilí, které pachatel nezamýšlí vykonat ihned, ale až v blízké (a dokonce i vzdálenější) 

budoucnosti. Na rozdíl od trestného činu loupeže (podle § 173 TZ) zde postačuje pohrůžka 

jakéhokoliv násilí, nejen bezprostředního. Pohrůžka je tedy širší, neboť obsahuje hrozbu do 

budoucna, např. telefonicky, dopisem apod., kdy pachatel může oběti sdělit, aby se dostavila 

na určité místo a na tomto místě jednala dle jeho pokynů. Je ale nutné požadovat, aby došlo 

k naplnění znaku násilí, aby se jednalo o pohrůžku, ze které bude jasné, že k užití násilí skutečně 

dojde, pokud se oběť vůli pachatele nepodrobí. Stejně tak nemusí pohrůžka násilí směřovat 

přímo proti oběti, ale i vůči jeho blízkému příbuznému, dítěti, ale i majetku. Obsahem pohrůžky 

však vždy musí být násilné chování (užití fyzické síly), protože pokud by tento rys postrádala, 

byla by jí vyjádřena jen těžká újma a jednalo by se o znak „pohrůžky jinou těžkou újmou“.121 

Dle judikatury122 je při posuzování pohrůžky třeba brát zřetel i na osobu pachatele, místo a čas 

jejího učinění a na její povahu a intenzitu nebo i na způsob, jakým byla pronesena. 

 

 Naproti tomu pohrůžka jiné újmy může spočívat třebas ve způsobení majetkové újmy, 

citelné újmy na pověsti oběti či její cti, může směřovat k rozvratu jejího manželství, rodinného 

života etc. Za jinou těžkou újmu je možné označit i zahájení trestního stíhání, pokud by pachatel 

své oběti vyhrožoval oznámení trestného činu, lhostejno, zda se oběť trestného činu skutečně 

dopustila či nikoliv.123 Újma se musí jevit jako těžká objektivně a poškozený ji tak i musí 

vnímat.124 Posuzujeme-li, zda se jedná o jinou těžkou újmu, musíme přihlížet k osobním 

poměrům napadeného, k jeho vyspělosti, zkušenostem, psychickému stavu apod. Hrozba pak 

nemusí směřovat přímo vůči poškozenému, ale může směřovat i vůči osobě blízké.125 

 

                                                 
120 BOHUSLAV L. In: ŠÁMAL, P. a kol. Trestní právo hmotné. 8., přepracované vydání. Praha: Wolters Kluwer, 

2016. ISBN 978-80-7552-358-7, s. 621. 
121 ŠÁMAL, P. a kol. Trestní zákoník: komentář II: Zvláštní část (§ 140-421). 2. vyd. V Praze: C. H. Beck, 2012. 

ISBN 978-80-7400-428-5, s. 1837-1838. 
122 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 29. 9. 2010, sp. zn. 11 Tdo 268/2010. 
123 Rozsudek Nejvyššího soudu ČSR v Praze ze dne 8. 4. 1981, sp. zn. 6 Tz 12/81. 
124 ŠÁMAL, P. a kol. Trestní zákoník: komentář II: Zvláštní část (§ 140-421). 2. vyd. V Praze: C. H. Beck, 2012. 

ISBN 978-80-7400-428-5, s. 1858. 
125 Tamtéž, s. 1848. 
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3.2.2. Zneužití bezbrannosti 

 

 Za bezbrannou považujeme oběť, pokud se nachází ve stavu, kdy není vzhledem 

k okolnostem schopna projevit svou svobodnou vůli, popř. vzdorovat či odporovat pachatelovu 

jednání.126 U skutkové podstaty trestného činu sexuálního nátlaku podle § 186 odst. 1 alinea 2 

spočívá jednání pachatele v tom, že přiměje/pokusí se přimět svou oběť k formě aktivního 

jednání (pohlavní sebeukájení, obnažování nebo jiné srovnatelné chování) – působí na svou 

oběť tak, aby se podrobila jeho vůli a konala určitým způsobem. Předpokladem onoho konání 

oběti je tedy stav, kdy je oběť, vůči které je sexuální nátlak vyvíjen, schopná vůli a požadavky 

pachatele vnímat a alespoň přiměřeně je, s ohledem na svůj stav, chápat. Z tohoto důvodu 

bezbrannost z hlediska sexuálního nátlaku sice může spočívat ve fyzické či psychické (nebo 

jejich kombinaci) bezmocnosti, vždy ale musí být splněn předpoklad, že je oběť schopná 

alespoň částečného nebo omezeného vnímání požadavků pachatele a musí u ní být zachována 

schopnost na tyto požadavky reagovat (např. osoba spoutaná, upoutaná na lůžko či vozík, osoba 

trpící duševní poruchou, mentálně zaostalá, trpící stařeckou demencí atd.).127 

 

 Typickými důvody bezbrannosti oběti jsou opilost, choroba (fyzická či duševní), 

spoutání, nízký věk dítěte (které není natolik vyvinuté, aby dokázalo dostatečně zhodnotit 

důvody pro odpor pachateli – jestliže však takového úsudku schopno je a nedá svůj nesouhlas 

pachateli dostatečně zřetelně najevo, o bezbrannost se jednat nebude).128 Za bezbrannou 

považujeme i oběť, která je sice schopná vnímat svět kolem sebe, nicméně jí její duševní stav 

či rozumové schopnosti neumožňují, aby ve své mysli správně vyhodnotila pachatelovo jednání 

a přiměřeně, logicky a vhodně na něj zareagovala – sem můžeme řadit buď osoby s duševní 

poruchou nebo mentálně zaostalé.129 Nejčastějším důvodem bezbrannosti je však nadměrné 

požití nápojů obsahujících alkohol a z judikatury130 plyne, že nezáleží na tom, zda se oběť do 

stavu opilosti přivedla sama a pachatel až následně zneužil jejího bezbranného stavu nebo zda 

ji do tohoto stavu přivedl pachatel tak, že ji cíleně opil, aby následně zneužil jím vyvolaného 

                                                 
126 Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 4. 3. 1994, sp. zn. 3 To 105/93. 
127 VANTUCH, Pavel. K trestným činům proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti v novém trestním zákoníku. 

Právní rádce. 2010. roč. 18, č. 12, s. 51. 
128 BOHUSLAV L. In: ŠÁMAL, P. a kol. Trestní právo hmotné. 8., přepracované vydání. Praha: Wolters Kluwer, 

2016. ISBN 978-80-7552-358-7, s. 621. 
129 VANTUCH, Pavel. K trestným činům proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti v novém trestním zákoníku. 

Právní rádce. 2010, roč. 18, č. 12, s. 49. 
130 Stanovisko Nejvyššího soudu ČSSR ze dne 19. 1. 1982, sp. zn. Tpjf 158/80. 
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stavu. Ve stavu bezbrannosti se ale mohou nacházet i osoby, které sice okolní svět vnímají plně 

a bez omezení, chápou, co se s nimi děje, nicméně se nemohou buď vůbec, nebo účinně bránit, 

ačkoliv by samy chtěly (mohou být spoutané či se nacházet v takovém fyzickém stavu, který 

omezuje jejich hybnost).131 

 

 Bezbrannost je zde chápána jako částečná, nikoliv absolutní jako v případě trestného 

činu znásilnění dle § 185 TZ, což dále rozeberu v příslušné subkapitole. 

 

3.2.3. Zneužití závislosti nebo svého postavení a z něho vyplývající 

důvěryhodnosti nebo vlivu 

 

 O stavu závislosti hovoříme v případě, kdy člověk nemůže zcela svobodně jednat, 

jelikož je v nějakém směru odkázaný na osobu pachatele. Může se jednat například o vztah 

dlužník – věřitel, zaměstnanec – zaměstnavatel, student – vyučující apod.132 Závislost může 

vyplývat i z dozoru – z práva a povinnosti pachatele mít nad svou obětí dohled a bdít nad ní 

(např. opatrovník nad osobou zbavenou svéprávnosti nebo vychovatel ve výchovném zařízení 

pro mládež).133 Tento nedostatek na svobodě oběti pachatel pak zneužívá, aby dosáhl realizace 

svých záměrů.134 Závislá oběť se pak díky této skutečnosti podvoluje vůli pachatele. Postačí, 

aby byl vztah závislosti faktický, daný např. tím, že pachatel svou oběť vychovává, vztah 

závislosti nemusí být dán zákonem135. K naplnění znaku zneužití závislosti pak podle Jelínka136 

postačí, že pachatel faktické závislosti využívá. O zneužití závislosti se však podle názoru137 

Nejvyššího soudu nejedná, pokud mezi pachatelem a jeho obětí existoval citový vztah, popř. 

pachatel využil jiné okolnosti (např. toho, že oběť u pachatele spala). 

 

                                                 
131 ŠÁMAL, P. a kol. Trestní zákoník: komentář II: Zvláštní část (§ 140-421). 2. vyd. V Praze: C. H. Beck, 2012. 

ISBN 978-80-7400-428-5, s. 1839. 
132 BOHUSLAV L. In: ŠÁMAL, P. a kol. Trestní právo hmotné. 8., přepracované vydání. Praha: Wolters Kluwer, 

2016. ISBN 978-80-7552-358-7, s. 623. 
133 ŠÁMAL, P. a kol. Trestní zákoník: komentář II: Zvláštní část (§ 140-421). 2. vyd. V Praze: C. H. Beck, 2012. 

ISBN 978-80-7400-428-5, s. 1855. 
134 Stanovisko Nejvyššího soudu ČSSR ze dne 19. 1. 1982, sp. zn. Tpjf 158/80. 
135 Rozhodnutí Krajského soudu v Liberci ze dne 11. 6. 1952, sp. zn. 4 Tk 142/52. 
136 JELÍNEK, Jiří. Trestní zákoník a trestní řád: s poznámkami a judikaturou. 7. vyd. Praha: Leges, 2017. Glosátor. 

ISBN 978-80-7502-230-1, s. 284.   
137 Stanovisko Nejvyššího soudu ČSSR ze dne 19. 1. 1982, sp. zn. Tpjf 158/80. 
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 Pojem zneužití svého postavení a z něho vyplývající důvěryhodnosti nebo vlivu je 

pojmem širším než zneužití závislosti oběti. Je to z toho důvodu, že předmětné postavení, ze 

kterého vyplývá důvěryhodnost a vliv, může být jakékoliv postavení pachatele, které u oběti 

vyvolává přesvědčení o důvěře, nebo přímo svou autoritou tohoto postavení působí na 

poškozenou oběť. Takovéto postavení (vedle vztahů vytvořených na základě svěření dozoru) 

zahrnuje i jiné vazby mezi pachatelem a jeho obětí, přičemž tyto vazby nejsou přímo spjaty 

s povinností dozoru nad obětí, ale pachatel svou oběť ovlivňuje a vyvolává v ní důvěru již tím, 

v jakém je vůči ní postavení – může se jednat např. o schopnosti, zkušenosti, úspěchy, znalosti, 

konexe atd. Za takovéto postavení, z něhož vyplývá důvěryhodnost nebo vliv pachatele, 

můžeme typicky pokládat postavení nadřízeného v zaměstnání, vedoucího umělecké či 

obdobné skupiny, kde je pachatel uznávanou autoritou, vysokého státního úředníka.138 

Postavení a z něho vyplývající důvěryhodnosti nebo vlivu se může těšit i známý lékař, politik i 

kněz.139 

 

 Judikatura140 sama potvrzuje, že mezi zneužitím závislosti a zneužití důvěryhodnosti či 

vlivu plynoucího z postavení a zneužitím bezbrannosti je tenká hranice. Dělnici podřízenou 

vedoucímu dílny nelze považovat za osobu, která by byla svěřena dozoru vedoucího, ze kterého 

by plynula její závislost na osobě vedoucího. Vedoucí dílny se vůči dělnici nachází v postavení, 

v němž má na dělnici vliv, a proto při zneužití tohoto postavení (ve smyslu sexuálního nátlaku) 

půjde o naplnění skutkové podstaty dle § 186 odst. 2 TZ. Ze současnější judikatury vyzdvihuji 

případ141, kdy léčitel alternativní medicíny opakovaně vynucoval pohlavní styk na své 

pacientce, kde se soud taktéž zabýval otázkou rozdílu mezi zneužitím závislosti, popř. 

bezbrannosti oproti zneužití postavení a z něho plynoucí důvěryhodnosti a vlivu. I v tomto 

případě soud uzavřel, že i přesto, že pachatel nasměroval svou oběť do situace, kdy z jejího 

pohledu neměla prakticky žádný rozhodovací prostor (za pokračující léčbu požadoval pachatel 

vyšší a vyšší finanční částky nebo pohlavní styk) vzhledem ke svému psychickému rozpoložení, 

než se pachateli podvolit, nelze říci, že oběť „by nebyla schopna projevit svou vůli ohledně 

pohlavního styku s obviněným. Nic jí totiž nebránilo v tom, aby nastalou situaci řešila například 

                                                 
138 ŠÁMAL, P. a kol. Trestní zákoník: komentář II: Zvláštní část (§ 140-421). 2. vyd. V Praze: C. H. Beck, 2012. 

ISBN 978-80-7400-428-5, s. 1855. 
139 JELÍNEK, J. a kol. Trestní zákoník a trestní řád: s poznámkami a judikaturou. 7. vyd. Praha: Leges, 2017. 

Glosátor. ISBN 978-80-7502-230-1, s. 284. 
140 Rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě ze dne 17. 11. 1954, sp. zn. 6 To 313/54. 
141 Usnesení Nejvyššího soud ČR ze dne 29. 1. 2014, sp. zn. 3 Tdo 1296/2013. 



 

 

40 

tak, že si vypůjčí další peníze na úhradu požadovaných částek, obrátí se na jiného léčitele či 

zdravotnické zařízení, případně o chování obviněného informuje svoji rodinu, přátele, popř. 

policejní orgány apod. I když byla její schopnost odvrátit útok obviněného zásadně limitována, 

poškozená i nadále disponovala dostatečně účinnou možností obrany.“ Oběť tedy nelze označit 

za bezbrannou. Nejvyšší soud ČR doporučil kvalifikovat čin podle § 186 odst. 2 TZ, a to 

z důvodu, že již před započetím útoku obviněného existoval mezi obviněným a poškozenou 

vzájemný (byť ze strany obviněného pouze předstíraný) faktický vztah důvěry léčitele a 

pacientky, v jehož rámci se poškozená podřizovala vlivu obviněného. Dále soud vyslovil, že 

„již před započetím útoku obviněného existoval mezi obviněným a poškozenou vzájemný (byť 

ze strany obviněného pouze předstíraný) faktický vztah důvěry léčitele a pacientky, v jehož 

rámci se poškozená podřizovala vlivu obviněného“. Takovýto vztah sice lze hodnotit jako 

psychickou závislost, jak ostatně přisvědčil i soud, nicméně pouze z hlediska obecného pojmu 

„závislost“. Jako závislost ve smyslu ust. § 186 odst. 2 TZ vztah označit nebylo možné, neboť 

mezi obětí a pachatelem neexistoval (ať právně či fakticky) žádný vztah obdobný dozoru a oběť 

nebyla na pachatele nijak objektivně odkázána. Pro odlišení pojmů závislost a postavení (a z 

něho vyplývající důvěryhodnosti a vlivu) je podle názoru Nejvyššího soudu ČR „nutné 

vycházet z objektivního charakteru poměru mezi pachatelem a poškozeným, neboť je to právě 

pachatel, kdo při vědomí si jeho skutečného charakteru zneužívá své výhodnější postavení 

oproti poškozenému“. 

 

3.2.4. Přimět a donutit 

 

 Donucením je myšleno překonání vážně míněného odporu oběti nebo její podlehnutí 

poté, co si tato uvědomí bezvýslednost kladení odporu, s ohledem na to, že pachatel nedal oběti 

prostřednictvím násilí, pohrůžky násilí nebo jiné těžké újmy, žádnou možnost odpor vůbec 

projevit. Výsledkem násilí, pohrůžky násilí nebo pohrůžky jiné těžké újmy pak je, že oběť po 

projevení vážně míněného nesouhlasu, popř. projeveném odporu, od jejich dalších projevů 

upustí, ať už pro svoji vyčerpanost, zcela zjevnou beznadějnost či pro strach, že pachatel k násilí 

skutečně přistoupí.142 V případě sexuálního nátlaku se tohoto trestného činu dopustí ten, kdo 

jiného násilím, pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy donutí k pohlavnímu 

sebeukájení, k obnažování nebo jinému srovnatelnému chování (§ 186 odst. 1 alinea1 TZ). 

                                                 
142 ŠÁMAL, P. a kol. Trestní zákoník: komentář II: Zvláštní část (§ 140-421). 2. vyd. V Praze: C. H. Beck, 2012. 

ISBN 978-80-7400-428-5, s. 1838. 
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Pokud odpor nebo nesouhlas, který oběť projevila, nebyl vážně míněný nebo byl pouze 

předstíraný, o donucení nejde. Stejně tak v případě, kdy oběť odpor nejprve projevuje, ale 

následně od něj upustí a s pachatelem zamýšleným jednáním dobrovolně souhlasí.143 Odpor 

poškozeného tedy musí být míněný vážně, ať už pokusem o útěk, voláním o pomoc, prosbou 

adresovanou pachateli, aby od svého jednání upustil nebo aktivním odporem (např. kousáním, 

škrábáním, bitím atp.).144 

 

 V případě, kdy by byl pachatel důvodně přesvědčený o tom, že oběť svůj odpor pouze 

předstírá (např. proto, že jej nepovažuje za dostatečný) a vnitřně s jednáním pachatele vlastně 

souhlasí, trestní odpovědnost takového pachatele vůbec nevznikne, neboť se bude jednat o 

negativní skutkový omyl podle § 18 odst. 1 TZ – pachatel nevěděl, že jsou zde okolnosti, 

s ohledem na které jeho jednání naplňuje znaky skutkové podstaty trestného činu.145 Pachatel 

je však trestně odpovědný v případě, kdy oběť z důvodu opožděného vývoje osobnosti klade 

odpor v malé míře, přičemž pachatel o takovéto zaostalosti oběti věděl.146 Naopak domnívá-li 

se pachatel, že oběť nacházející se ve stavu bezbrannosti by souhlasila s jeho jednáním, tato 

domněnka jej trestní odpovědnosti nezbavuje. Je však třeba pamatovat na ust. § 30 odst. 2 TZ, 

podle kterého svolení, které by oběť dala až po spáchání činu, zbavuje pachatele trestní 

odpovědnosti pouze v případě, kdy mohl důvodně předpokládat, že domnělá oběť by souhlas 

vzhledem k okolnostem a svým poměrům jinak udělila (takovou situaci si lze snadno představit 

v případě dvojice osob, které spolu často a konsenzuálně provozují sexuální aktivity a jedna 

z nich v důsledku únavy nebo alkoholového opojení usne a k domluveným párovým aktivitám 

nedojde, proto bdělý jedinec druhou osobu svlékne, ukojí se sám a ačkoliv se spící osoba druhý 

den diví, k čemu došlo, projeví souhlas s chováním svého sexuálního partnera, který využil 

bezbrannosti první osoby k obnažování a následné autoerotice).147  

 

 Naproti tomu, pokud hovoříme o tom, že pachatel svou oběť přiměl, znamená to, že 

k dosažení svého cíle nevyužil násilí nebo pohrůžky a vůbec žádné prvky agresivity. Pojem 

                                                 
143 ŠÁMAL, P. a kol. Trestní zákoník: komentář II: Zvláštní část (§ 140-421). 2. vyd. V Praze: C. H. Beck, 2012. 

ISBN 978-80-7400-428-5, s. 1838. 
144 ŠČERBA, F. In: JELÍNEK, J., a kol. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část. 4. vyd. Praha: Leges, 

2014. ISBN 978-80-7502-044-4, s. 604. 
145 Tamtéž. 
146 Rozsudek Nejvyššího soudu ČSR v Praze ze dne 23. 1. 1978, sp. zn. 2 Tz 26/77. 
147 BOHUSLAV L. In: ŠÁMAL, P. a kol. Trestní právo hmotné. 8., přepracované vydání. Praha: Wolters Kluwer, 

2016. ISBN 978-80-7552-358-7, s. 623. 
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přiměje tak může skrývat různé cesty, kterými pachatel docílí svého – může jít o všemožné 

způsoby přemlouvání, žádostí, doprošování a tato škála nenásilných a výhrůžek prostých metod 

je velmi široká.148 V případě § 186 odst. 1 alinea 2 pachatel svou oběť přiměje k pohlavnímu 

sebeukájení, k obnažování nebo k jinému srovnatelnému chování, přičemž k tomu zneužije 

bezbrannost v oběti. V případě § 186 odst. 2 může pachatel svou oběť kromě pohlavního 

sebeukájení, obnažování nebo jiného srovnatelného chování přimět také k pohlavnímu styku, a 

to tím, že zneužije závislosti oběti nebo svého postavení a z něho vyplývající důvěryhodnosti 

nebo vlivu.  

 

3.2.5. Pohlavní sebeukájení, obnažování nebo jiné srovnatelné chování 

 

 Tím, že zákonodárce zahrnul do skutkové podstaty trestného činu pohlavní sebeukájení, 

obnažování nebo jiné srovnatelné chování, jsou chráněny i oběti sexuálních deliktů, které jsou 

vystaveny chování, při němž sice nedochází k fyzickému pohlavnímu kontaktu mezi obětí a 

pachatelem, nicméně jsou pachatelem nuceny, aby oběti samy působily na sexuální vnímání 

pachatele, a to prostřednictvím svého těla a na něm prováděných erotických či sexuálních 

úkonů, obnažováním nebo srovnatelným chováním. Pachatel se na takovémto sexuálním 

chování sám aktivně nepodílí, je v pouhé roli pozorovatele za účelem sexuální stimulace.149 

 

 Při sebeukájení (masturbace, onanie, ipsace) oběť sexuálně ukájí sebe sama, a to 

prostřednictvím dráždění vlastních pohlavních orgánů. Můžeme za něj považovat situace, kdy 

oběť provádí takové sexuální praktiky na vlastním těle, které vedou k aktivaci a dráždivým 

projevům. Jedná se např. o hlazení, masírování či jiné dráždění genitálií, prsou, prsních 

bradavek, stehen a eventuálně oblasti análního otvoru. Takto může oběť činit buď 

prostřednictvím nejen vlastní ruky, ale i vibrátorů, umělých vagín a dalších obdobných 

předmětů.150 

 

 Obnažováním pak myslíme situaci, kdy se oběť sama vysvléká, a to do té míry, že 

dochází k odhalování částí jejího těla, které, s ohledem na estetické a tradiční důvody, jakož i 
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na etiketu, bývají za normálních okolností zahalené oděvem. Jedná se o svlékání určitých částí 

oděvu za účelem sexuálního vzrušení pachatele. Odhalovány jsou zejména ty části těla, které 

jsou spojeny s erotickým významem, hlavně tedy genitálie, pozadí (u obou pohlaví), ženská 

prsa apod. Běžně chápaným způsobem takovéhoto obnažování bývá striptease. V případě 

trestného činu sexuálního nátlaku ale postačuje, že oběť odhaluje jen některé části svého těla a 

k úplnému vysvlečení dojít nemusí.151 

 

 Za jiné srovnatelné chování s pohlavním sebeukájením a obnažováním pokládáme 

takové chování, které není ani pohlavním stykem, pohlavním sebeukájením ani obnažováním. 

Může se např. jednat o některé sexuálně patologické praktiky, které spočívají v sadistickém, 

masochistickém jednání, pissingu, defekaci apod.152 a dle mého názoru i o jejich kombinace. 

 

3.2.6. Pohlavní styk 

 

 Jakýkoliv způsob ukájení pohlavních pudů na těle jiné osoby (ať stejného nebo 

odlišného pohlaví) označujeme za pohlavní styk. Podle Šámala153 jde o velmi široký pojem, 

který obsáhne všechna jednání, která byla vyvolána pohlavním pudem, jejichž podstatou je 

fyzický kontakt s druhou osobou s cílem ukojení sexuálního nutkání. Takto vymezený pojem 

pohlavního styku zahrnuje široké spektrum činností a je tedy mnohem širší, než pouhý pojem 

soulož. Mimo soulož (coitus) sem totiž řadíme i jiné pohlavní styky provedené způsobem se 

souloží srovnatelným, zejména orální sex (felatio, cunilinctus), anální pohlavní styk (coitus 

analis), zasouvání prstů nebo jiných předmětů do ženského pohlavního ústrojí (zejména pokud 

napodobují pohyby mužského pohlavního údu ve vagíně ženy), popř. jiné způsoby 

srovnatelného použití různých předmětů jako náhražky mužských nebo ženských pohlavních 

orgánů, obecně sem ale řadíme i vsunování mužského pohlavního údu mezi stehna (coitus inter 

femora), osahávání mužských či ženských genitálií, prsou ženy či sání prsních bradavek 

(sactustupratio).154 Všechna tato jednání však směřují k jedinému, čímž je pohlavní uspokojení 
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pachatele, lhostejno, zda k němu vůbec dojde.155 Při pohlavním styku je pachatel sám 

v osobním kontaktu s obětí a koná na jejím těle výše uvedené sexuální praktiky, popř. na oběti 

pachatel vynutí vzájemné jednání v sexuální sféře.156 

 

 Souloží je myšleno spojení pohlavních orgánů muže a ženy, byť by došlo jen 

k částečnému vsunutí mužského pohlavního údu do pochvy ženy.157 Ke spojení těchto orgánů 

dojde v jednom okamžiku. Samotným spojením pohlavních orgánů je trestný čin dokonán. 

Nezáleží, zda dojde k sexuálnímu uspokojení pachatele, popř. zda dojde k porušení panenské 

blány ženy.158 

 

 Dále, jiný pohlavní styk provedený způsobem srovnatelným se souloží znamená 

pohlavní styk, který je svým způsobem provedení a svou závažností srovnatelný se souloží. 

Tuto závažnost je třeba hodnotit taktéž z hlediska jeho následků (psychických i fyzických) pro 

oběť. V případě některých jednání však může být sporné, kam je zařadit – zda pod jiný pohlavní 

styk provedený způsobem srovnatelným se souloží patří např. digitální penetrace – zasouvání 

prstů do pochvy,  zasouvání mužského pohlavního údu mezi ženská ňadra nebo mezi stehna 

(coitus inter femora), ale např. do podpaží, vzájemné tření genitálů mezi ženami či vzájemná 

homosexuální nebo heterosexuální masturbace.159 Rozhodná je tedy srovnatelnost provedení. 

Pokud má být tento jiný pohlavní styk srovnatelný se souloží, tedy se situací, kdy dochází ke 

spojení pohlavních orgánů muže a ženy, musí být tento jiný pohlavní styk srovnatelný se situací, 

kdy v jednom okamžiku dochází ke spojení mužských a ženských pohlavních orgánů. 

Srovnatelný tedy bude takový pohlavní styk, při kterém do pohlavního ústrojí ženy neproniká 

mužský pohlavní úd, ale dochází k simulaci takovéto situace prostřednictvím jiného 

mechanismu, a to např. jazykem, prsty nebo jiným předmětem, přičemž je důležité, že tato 

simulace je schopná vyvolat totožný účinek jako průnik penisu do pochvy při standardní 
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souloži.160 Přesto, že jde o formulaci a vymezení přesnější, než poskytoval trestní zákoník 

z roku 1961, který se spokojil s vágním „jiným pohlavním stykem“, upozorňuje Gřivna161, že i 

tato formulace spojená s aktuálním trestním zákoníkem zdá se poněkud nešťastnou. Otevírá 

totiž prostor pro úvahy, jestli je tato nová formulace pouhým zpřesněním, jak tvrdí důvodová 

zpráva, nebo s sebou nese i obsah odlišného významu. Totiž, myslí se „způsobem provedení“ 

technika sexuálního aktu nebo něco jiného? Jak bylo již výše zmíněno, při souloži dochází ke 

spojení pohlavního orgánu muže s pohlavním orgánem ženy. Z tohoto důvodu pak lze podle 

Gřivny162 za pohlavní styk provedený způsobem srovnatelným se souloží pokládat především 

takové sexuální akty, při nichž dochází ke styku pohlavních orgánů, k čemuž jako příklad uvádí 

vzájemné tření dvou zevních ženských rodidel (nikoliv ale jejich spojení, jelikož v takovém 

případě by se jednalo již o soulož, byť si zrovna v tomto případě lze takovéto spojení jen stěží 

představit), popř. situace, kdy je k pohlavnímu styku využíváno tělesných otvorů oběti – 

především tedy pohlavní styk orální (felace či cunilinctus) a pohlavní styk anální (coitus analis). 

Z tohoto důvodu pak dle Gřivnova názoru163 nelze mezi pohlavní styk provedený způsobem 

srovnatelným se souloží řadit vsouvání prstů do ženské vagíny (digitální penetrace) nebo 

zasouvání mužského pohlavního údu mezi ženská prsa, byť při jejich intenzivním provedení 

mohou být zejména psychické následky, které na oběti zanechají, stejně závažné, jako samotná 

soulož. Ve světle výše zmíněného Gřivnova názoru pak nicméně nelze přisvědčit definici, 

kterou ve svém komentáři užívá Šámal164, tedy že při jiném pohlavním styku provedeném 

způsobem srovnatelným se souloží je jeden z pohlavních orgánů nahrazen jinou části těla, která 

by obsáhla i Gřivnou zavrženou digitální penetraci či zasouvání mužského pohlavního údu mezi 

prsa či stehna ženy. 

 

 Naproti Gřivnovu názoru však Vantuch165 říká, že v případě jiného pohlavního styku 

provedeného způsobem srovnatelným se souloží spočívá ona srovnatelnost právě 
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v simulovaném mechanismu průniku mužského pohlavního údu do vagíny ženy. Takový 

mechanismus je pak podle něj schopný vyvolat stejný účinek, k jakému by došlo, pokud by se 

nejednalo o simulaci, ale o skutečnou soulož, jelikož tento simulovaný mechanismus je schopen 

vyvolat shodný účinek. Dle jeho názoru je v této souvislosti nutné připustit, že k pohlavnímu 

dráždění dochází bez ohledu na skutečnost, zda dochází k průniku mužského pohlavního údu 

nebo jeho náhražky, když často ani žena sama není schopna rozlišit, zda na ní byla soulož 

vykonána mužským pohlavním údem nebo něčím jiným. Za jiný pohlavní styk provedeným 

způsobem srovnatelným se souloží tak považuje zejména orální a anální pohlavní styk, ale dále 

také zasouvání jiných předmětů odlišných od mužského pohlavního údu do ženského 

pohlavního ústrojí (tzv. robertků, vibrátorů, prstů apod.), eventuálně i další způsoby 

srovnatelného použití předmětů, které slouží jako mechanické náhražky pohlavních orgánů. 

Vše právě z důvodu schopnosti vyvolat srovnatelný účinek jako v případě pronikání mužského 

pohlavního údu do ženské pochvy.  

 

 Mně osobně přijde výklad, který prezentuje Gřivna166, logičtější a názorově se kloním 

spíše k tomuto, nicméně zastávám zejména názor, že každý případ by měl být posuzován 

individuálně, s přihlédnutím ke všem jeho souvislostem a s ohledem na skutečnosti, které 

případ provázely či k němu vedly. Nicméně co se orálního a análního pohlavního styku (tedy 

nejčastějších forem jiného pohlavního styku provedeného způsobem srovnatelným se souloží) 

týče, je odborná veřejnost (Jelínek167, Vantuch168, Šámal169, Ščerba170 nebo výše citovaný 

Gřivna) i soudní praxe171 jednotného názoru, že tyto praktiky bezesporu mezi pohlavní styky 

                                                 
Právní rádce. 2010, roč. 18, č. 12, s. 49. 
166 GŘIVNA, Tomáš. Trestné činy proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti v novém trestním zákoníku. Bulletin 

advokacie. 2009. roč. 8. č. 10 s. 68. 
167 JELÍNEK, J. a kol. Trestní zákoník a trestní řád: s poznámkami a judikaturou. 7. vyd. Praha: Leges, 2017. 

Glosátor. ISBN 978-80-7502-230-1, s. 281. 
168 VANTUCH, Pavel. K trestným činům proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti v novém trestním zákoníku. 

Právní rádce. 2010, roč. 18, č. 12, s. 49   
169 ŠÁMAL, P. a kol. Trestní zákoník: komentář II: Zvláštní část (§ 140-421). 2. vyd. V Praze: C. H. Beck, 2012. 

ISBN 978-80-7400-428-5, s. 1841. 
170 ŠČERBA, Filip. Připravovaná právní úprava trestných činů proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti. In: 

BURDA, Eduard; BLAŽEK, Radovan (ed.). Miľníky práva v stredoeurópskom priestore 2008 : zborník 

z medzinárodnej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. 1. vyd. Bratislava: Vydavateľské 

oddelenie Právnickej fakulty Univerzity Komenského, 2008, s. 813. 
171 Např. Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 15. 12. 2005, sp. zn. 3 Tdo 1305/2005, Usnesení Nejvyššího soudu 

ČR ze dne 11. 4. 2007, sp. zn. 8 Tdo 407/2007-I či Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 9. 5. 2012, sp. zn. 3 Tdo 

345/2012.   



 

 

47 

provedené způsobem se souloží srovnatelným patří a měly by tak být i posuzovány v každém 

případě. 

 

3.3. Subjekt trestného činu sexuálního nátlaku (pachatel) 

 

 Pachatelem trestného činu sexuálního nátlaku může být buď trestně odpovědná fyzická 

osoba, která trestný čin bezprostředně spáchala172 nebo právnická osoba, která s ohledem na 

aktuální znění § 7 ZTOPO173 může být pachatelem všech trestných činů proti lidské důstojnosti 

v sexuální oblasti s výjimkou trestného činu soulože mezi příbuznými podle § 188 TZ, tedy i 

trestného činu sexuálního nátlaku. 

 

3.3.1. Pachatel fyzická osoba 

 

 Jak jsem již nastínil, pachatelem trestného činu může být jakákoliv trestně odpovědná 

fyzická osoba. Dle ust. § 22 odst. 1 TZ je ten, „kdo svým jednáním naplnil znaky skutkové 

podstaty trestného činu nebo jeho pokusu či přípravy, je-li trestná.“ Tato definice je však podle 

Jelínka174 nepřesná a zkratkovitá, a to hned z několika důvodů. V první řadě nelze říci, že 

pachatelem je každá fyzická osoba, která naplnila znaky skutkové podstaty – tato osoba totiž 

rovněž musí naplňovat i obecné znaky trestného činu, tedy věk, příčetnost a v případě 

mladistvého ještě rozumovou a mravní vyspělost. Dále je nutné, aby čin, který tato osoba 

spáchala, byl protiprávní, tj. aby byl zákonem za protiprávní označen. Tato zákonná definice 

zároveň nijak neodlišuje pojmy pachatele a spolupachatele. 

 

 Fyzická osoba tedy podle českého trestního zákoníku může být pachatelem trestného 

činu sexuálního nátlaku podle § 186 TZ pouze v případě, že v době spáchání činu byla příčetná 

(§ 26 TZ) a dovršila patnáctý rok věku (§ 25 TZ) a jde-li o mladistvého pachatele provinění, 

musí být tato osoba dostatečně rozumově a mravně vyspělá (§ 5 odst. 1 ZSVM). Pachatel tohoto 

trestného činu není charakterizován žádnými zvláštními znaky (tzv. konkrétní subjekt, tzv. 
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speciální subjekt, tzv. vlastnoruční delikty) – čin může spáchat osoba bez rozdílu pohlaví, 

sexuálních preferencí a postavení vůči oběti.175 

 

 Trestný čin sexuálního nátlaku je možné spáchat i ve formě spolupachatelství (§ 23 TZ), 

a to v případě úmyslného spolčení dvou a více osob a jejich společného úmyslného jednání 

s cílem trestný čin spáchat. V případě spolupachatelství každý ze spolupachatelů za trestný čin 

odpovídá, jako by jej spáchal sám.176 V případě sexuálního nátlaku si takové spolupachatelství 

lze představit více než snadno – např. skupina mírně podnapilých zletilých mladíků si na 

školním výletě vyhlédne svou spolužačku, následuje ji do chatky, kde za sebou zamknou dveře, 

aby poté začali dívce hrozit násilím, čímž jí donutí k tomu, aby se před nimi začala pohlavně 

sebeukájet. Každý z těchto mladíků pak bude za trestný čin sexuálního nátlaku podle § 186 

odst. 1 alinea 1 odpovídat, jako by jej spáchal sám. 

 

 Co se nepřímého pachatelství týče, tedy takového pachatelství, kdy má být trestný čin 

spáchán prostřednictvím třetí osoby, která není trestně odpovědná „pro nedostatek věku, 

nepříčetnost, omyl, anebo proto, že jednala v nutné obraně, krajní nouzi či za jiné okolnosti 

vylučující protiprávnost, anebo sama nejednala nebo nejednala zaviněně“, tzv. živého nástroje 

dle § 22 odst. 2 TZ, je toto možné177, byť představit si takovou situaci v praxi je více než obtížné 

– tedy aby např. nepřímý pachatel přemluvil nepříčetnou osobu popř. děti mladší patnácti let, 

aby násilím donutily oběť k pohlavnímu sebeukájení, obnažování nebo jinému srovnatelnému 

chování, např. za účelem veřejného zostuzení, přičemž sám pachatel by se na místě činu vůbec 

nenacházel. Nepřímého pachatelství se nicméně dle § 9 odst. 2 ZTOPO lze dopustit i 

prostřednictvím právnické osoby. Nicméně skutečnost, že druhá osoba sama nejedná, popř. 

jedná nezaviněně, musí být zahrnuta úmyslným zaviněním pachatele.178 
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vydání. Praha: Leges, 2017. ISBN 978-80-7502-236-3, s. 305. 
178 VOKOUN, R. In: ŠÁMAL, P. a kol. Trestní právo hmotné. 8., přepracované vydání. Praha: Wolters Kluwer, 

2016. ISBN 978-80-7552-358-7, s. 257-258. 
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3.3.2. Pachatel právnická osoba 

  

 Pachatelem trestného činu sexuálního nátlaku podle § 186 TZ nemusí být pouze fyzická 

osoba. Ze znění § 7 ZTOPO vyplývá, že právnická osoba se může dopustit všech trestných činů 

proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti vyjma trestného činu soulože mezi příbuznými dle § 

188 TZ. Podle ust. § 6 odst. 1 ZTOPO však trestně odpovědné dle ZTOPO nejsou Česká 

republika a územní samosprávné celky při výkonu veřejné moci. Citovaný § 6 ZTOPO upravuje 

osobní působnost zákona, čímž vymezuje výjimky z trestní odpovědnosti právnických osob, tj. 

určuje v tomto ustanovení, na které právnické osoby se tento zákon nevztahuje. Ostatní 

právnické osoby, které tento zákon ze své působnosti nevylučuje, odpovědné jsou. Obdobně se 

situace má i s trestní odpovědností cizích států a mezinárodních organizací veřejného práva – 

v jejich případě je jejich trestní odpovědnost vyloučena principem suverenity státu, popř. 

výsadami a imunitami podle mezinárodního práva.179 Aby právnická osoba spáchala trestný 

čin, musí být spáchaný čin protiprávní, tento protiprávní čin musí být spáchán buď v zájmu 

dotčené právnické osoby, nebo v rámci její činnosti, tento protiprávní čin bude spáchán osobou 

uvedenou v § 8 odst. 1 písm. a), b), c) nebo d) ZTOPO (např. statutárním orgánem, jeho členem, 

osobou ve vedoucím postavení, osobou vykonávající rozhodující vliv či zaměstnancem) a tento 

protiprávní čin musí být právnické osobě přičitatelný dle § 8 odst. 2, 3, popř. 4 ZTOPO.180 

 

 Co se sankcionování právnických osob za sexuální trestné činy v České republice týče, 

podle publikace Bohuslava z roku 2014181 v našem státě dosud k takovému případu nedošlo. 

Informaci, že by se na tomto údaji něco změnilo, se mi taktéž dohledat nepodařilo. Zákonnou 

úpravu, která počítá s tím, že by právnická osoba mohla spáchat sexuální trestný čin, vnímám 

do jisté míry jako formu preventivního opatření pro potenciální případy, které stále zůstává 

pouze v teoretické rovině. 

 

 

                                                 
179 JELÍNEK, J., HERZCEG, J. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob: komentář s judikaturou. 2., 

aktualiz. a přeprac. vyd. Praha: Leges, 2013. ISBN 978-80-87576-43-4, s. 49-52 a 64-67. 
180 ŠÁMAL, P. a kol. Trestní právo hmotné. 8., přepracované vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2016. ISBN 978-

80-7552-358-7, s. 485-486. 
181 BOHUSLAV, Lukáš. Trestní odpovědnost právnických osob. 1. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš 

Čeněk, 2014. ISBN 978-807-3804-732, s. 171-173. 
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3.4. Subjektivní stránka trestného činu sexuálního nátlaku 

 

 Subjektivní stránka trestného činu představuje soubor znaků, které charakterizují 

psychický stav pachatele ve vztahu ke spáchanému trestnému činu. Obsahuje jediný obligatorní 

znak, kterým je zavinění. Formy zavinění existují dvě – jedná se o úmysl, případně nedbalost. 

Pro naplnění jakékoliv skutkové podstaty je nutné, aby zavinění existovalo, když zásada 

odpovědnosti za zavinění je jednou ze základních zásad trestního práva. Zavinění je 

vyžadováno vždy (objektivní odpovědnost je vyloučená). Subjektivní stránka trestného činu 

může obsahovat i fakultativní znaky (tzn. nemusí se vyskytovat u všech skutkových podstat). 

Mohou jimi být pohnutka (motiv spáchání trestného činu), cíl (s jakým záměrem byl čin 

spáchán).182 Zavinění v našem trestním právu stojí na složkách vědění (pachatel ví, že páchá 

trestný čin, popř. je o tom přesvědčen) a vůle (pachatel chce trestný čin vykonat, popř. je s jeho 

vykonáním srozuměn). Právě volní složka zavinění slouží k rozlišení mezi úmyslem a 

nedbalostí pachatele.183 Trestný čin sexuálního nátlaku (stejně jako trestné činy pohlavního 

zneužití nebo znásilnění) patří mezi trestné činy úmyslné, což znamená, že jej nelze spáchat 

nedbalostí. Toto plyne z ust. § 13 odst. 2 TZ, který stanovuje, že „k trestní odpovědnosti za 

trestný čin je třeba úmyslného zavinění, nestanoví-li trestní zákon výslovně, že postačí zavinění 

z nedbalosti.“ Ustanovení § 186 TZ, které se týká trestného činu sexuálního nátlaku, nijak 

nestanovuje, že ke spáchání tohoto trestného činu postačuje nedbalost. 

 

 Požadavek úmyslného zavinění se vztahuje zejména k pachatelovu vědomí a 

relevantním poznatkům, které k případu má, přičemž je důraz kladen zejména na znalosti 

faktické. Co se právních otázek týče, samozřejmě se nevyžaduje, aby měl pachatel právnické 

vzdělání a postačuje to, že má alespoň laickou představu. Pachateli tak nelze k tíži přičítat 

skutečnosti, které nezavinil, když k trestní odpovědnosti za následek je nutné, aby tento nejen 

způsobil, ale také zavinil.184 

 

 V případě trestného činu sexuálního nátlaku se všechny tři (viz  kapitola 3.2.) základní 

skutkové podstaty skládají ze dvou jednání. Úmyslné zavinění pak musí být u obou těchto 

                                                 
182 JELÍNEK, J. a kol. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část. 6. aktualizované a doplněné vydání. Praha: 

Leges, 2017. ISBN 978-80-7502-236-3, s. 218. 
183 HERCZEG, J. In: ŠÁMAL, P. a kol. Trestní právo hmotné. 8., přepracované vydání. Praha: Wolters Kluwer, 

2016. ISBN 978-80-7552-358-7, s. 180-182. 
184 Tamtéž, s. 182-183. 
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jednání, ze kterých se základní skutkové podstaty trestného činu sexuálního nátlaku skládají. 

Uvádím na příkladu trestného činu sexuálního nátlaku podle § 186 odst. 1 alinea 1 TZ: pachatel 

musí úmyslně použít násilí, pohrůžku násilí nebo jiné těžké újmy, aby úmyslně donutil svou 

oběť k pohlavnímu sebeukájení, obnažování nebo jinému srovnatelnému chování. 

 

3.5. Kvalifikované skutkové podstaty trestného činu sexuálního nátlaku 

 

 Kvalifikovanou skutkovou podstatu tvoří znaky skutkové podstaty základní a pak znak 

další, který typizuje vyšší míru závažnosti kvalifikované skutkové podstaty pro společnost (tedy 

škodlivost, popř. nebezpečnost spáchaného činu). Tento další znak může spočívat buď 

v závažnějším porušení, nebo ohrožení objektu trestného činu, ve způsobu provedení, ve 

zvláštním postavení subjektu trestného činu, případně ve zvláštní pohnutce, která pachatele ke 

spáchání trestného činu vedla. Kvalifikovaná skutková podstata nemůže existovat bez skutkové 

podstaty základní. Základní skutková podstata je vždy součástí té kvalifikované. Kvalifikované 

skutkové podstaty jsou spojené s vyšší trestní sazbou.185 

 

 V § 186 odst. 3 TZ najdeme dvě přitěžující okolnosti – a) spáchání činu na dítěti a b) 

spáchání činu s nejméně dvěma osobami. Co se písmene a) týče, podle §  126 TZ je dítětem 

osoba mladší osmnácti let (pokud TZ nestanoví jinak). Není potřeba, aby pachatel znal věk 

dítěte – postačí, že s ohledem na § 17 písm. b) TZ zřetelné okolnosti (vzhled, chování, fyzická 

vyspělost dítěte, vyjadřování apod.) a svoje osobní poměry měl a mohl vědět, že se o dítě 

jedná.186 Postačí, aby ke spáchání této kvalifikované skutkové podstaty došlo vinou nedbalosti 

(§ 16 odst. 1 písm. b) TZ).187 Pokud jde o písmeno b), spáchání činu s nejméně dvěma osobami, 

naplnění tohoto znaku je třeba dovodit, pokud se na činu pachatele aktivně podílí, i když různou 

měrou, ještě minimálně další dvě osoby (celkem tedy tři). Může jít o spolupachatelství (podle 

§ 23 TZ) nebo o některou z forem účastenství s výjimkou návodu – pomoc a organizátorství 

(podle § 24 odst. 1 písm. a) a c)). Nevyžaduje se, aby osoby, které se na trestném činu účastní, 

byly trestně odpovědné (pro věk a příčetnost), nicméně pachatel o tom, že jedná v součinnosti 

s nimi, vědět musí, a proto je zavinění možné jen úmyslně. Tyto kvalifikované skutkové 

                                                 
185 JELÍNEK, J. a kol. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část. 4. vyd. Praha: Leges, 2014. ISBN 978-

80-7502-044-4, s. 166-167.   
186 ŠÁMAL, P. a kol. Trestní zákoník: komentář II: Zvláštní část (§ 140-421). 2. vyd. V Praze: C. H. Beck, 2012. 

ISBN 978-80-7400-428-5, s. 1661. 
187 Tamtéž, s. 1856. 
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podstaty a v nich obsažené okolnosti se vztahují ke všem třem základním skutkovým 

podstatám. 188 

 

 V § 186 odst. § 4 najdeme další tři přitěžující okolnosti – a) spáchání činu se zbraní, b) 

spáchání činu na místě, kde je omezována osobní svoboda (výkon vazby, trestu odnětí svobody, 

ochranného léčení, zabezpečovací detence, ochranné nebo ústavní výchovy, anebo v jiném 

místě, kde je osobní svoboda omezována) a c) spáchání činu členem organizované skupiny. 

Spáchání činu se zbraní je zvlášť přitěžující okolností a jedná se o kvalifikovanou skutkovou 

podstatu k § 186 odst. 1 TZ.189 Dle ust. § 118 TZ je trestný čin spáchán se zbraní, pokud pachatel 

nebo s jeho vědomím některý ze spolupachatelů užije zbraně k útoku, k překonání nebo 

zamezení odporu anebo jestliže ji za tímto účelem má u sebe, přičemž zbraní se tu rozumí, 

pokud z jednotlivého ustanovení trestního zákona nevyplývá něco jiného, cokoli, čím je možno 

učinit útok proti tělu důraznějším.. S ohledem na § 17 písm. b) je nutné, aby k naplnění této 

kvalifikované skutkové podstaty došlo úmyslně (pachatel má zbraň u sebe za účelem ovlivnění 

chování oběti, popř. tak jejím prostřednictvím činí). Ke spáchání činu se zbraní dojde nejen 

tehdy, když pachatel užije zbraň k přímému fyzickému násilí vůči oběti, ale i v případě, když 

je zbraň užita k pohrůžce, že k užití zbraně pachatel přistoupí, pokud se oběť nepodvolí jeho 

vůli. Jako spáchání trestného činu se zbraní můžeme pokládat i situaci, kdy pachatel zašle své 

oběti poštou např. nábojnici.190 V písm. b) hovoří kvalifikovaná skutková podstata o spáchání 

trestného činu sexuálního nátlaku na místě, kde dochází k omezování osobní svobody (výkon 

vazby, trestu odnětí svobody, ochranného léčení, zabezpečovací detence, ochranné nebo 

ústavní výchovy, anebo v jiném místě, kde je osobní svoboda omezována), přičemž podmiňuje 

k užití vyšší trestní sazby u základních skutkových podstat uvedených v odst. 1 i odst. 2.191 

Osoby, které se v takovém místě nachází, a je na nich trestný čin sexuálního nátlaku spáchán, 

mají s ohledem na svou omezenou svobodu i omezenou možnost obrany proti sexuálnímu 

nátlaku, z čehož zákonodárce vyvodil pro tyto osoby vyšší míru ochrany. Tyto osoby totiž 

nemají možnost o svém životě rozhodovat svobodně – osobní svoboda jim byla omezena, popř. 

jí byly úplně zbavené. Tato skutečnost sama často negativně ovlivňuje psychiku obětí v případě 

této kvalifikované podstaty. Stejně tak takováto osoba nemá možnost před pachatelem utéci. 

Aby došlo k naplnění této kvalifikované skutkové podstaty, postačí, že k tomu dojde nedbalostí 

                                                 
188 ŠÁMAL, P. a kol. Trestní zákoník: komentář II: Zvláštní část (§ 140-421). 2. vyd. V Praze: C. H. Beck, 2012. 

ISBN 978-80-7400-428-5, s. 1856. 
189 Tamtéž. 
190 Tamtéž, s. 1754-1755. 
191 Tamtéž, s. 1856-1857. 
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pachatele (§ 17 písm. b) TZ).192 Konečně, písm. c), kvalifikovaná skutková podstata spáchání 

sexuálního nátlaku členem organizované skupiny se taktéž týká skutkových podstat  

obsažených v § 186 odst. 1 i odst. 2.193 Organizovanou skupinou TZ myslí sdružení více osob, 

mezi nimiž existuje určitá dělba úkolů mezi jednotlivými členy, čímž se činnost tohoto sdružení 

vyznačuje plánovitostí a koordinovaností, což dále zvyšuje pravděpodobnost úspěšného 

spáchání trestného činu. Tím je způsobena vyšší škodlivost pro společnost. Tato skupina nemusí 

být trvalejšího charakteru, může fungovat i za jednorázovým spácháním trestného činu. 

Pachatel nemusí být za člena výslovně přijat, popř. nemusí výslovně přistoupit, postačí, že se 

do organizované skupiny začlenil a aktivně se na její činnosti podílel. Tuto kvalifikovanou 

skutkovou podstatu je možné naplnit pouze úmyslně.194 

 

 V § 186 odst. 5 TZ se nacházejí kvalifikované skutkové podstaty dvě – a) spáchání 

trestného činu sexuálního nátlaku na dítěti mladším patnácti let a b), kdy dojde při spáchání 

trestného činu sexuálního nátlaku zároveň ke způsobení těžké újmy na zdraví. V případě písm. 

a) může být trestný čin sexuálního nátlaku páchaný na dítěti mladším patnácti let pouze 

v případě základních skutkových podstat uvedených v § 186 odst. 1 TZ.195 I v tomto případě ve 

smyslu § 17 písm. b) TZ není potřeba, aby pachatel znal věk dítěte – postačí, že s ohledem na 

zřetelné okolnosti (vzhled, chování, fyzická vyspělost dítěte, vyjadřování apod.) a svoje osobní 

poměry měl a mohl vědět, že se o dítě jedná.196 V případě druhé kvalifikované podstaty 

odstavce pátého je vyžadováno, aby trestným činem sexuálního nátlaku byla oběti způsobena 

těžká újma na zdraví (dle § 122 odst. 2 TZ se jedná o zmrzačení, ztráta nebo podstatné ztížení 

pracovní způsobilosti, ochromení údu, ztráta nebo podstatné oslabení funkce smyslového 

ústrojí, poškození důležitého orgánu, zohyzdění, vyvolání potratu nebo usmrcení plodu, mučivé 

útrapy, nebo delší dobu trvající poruchu zdraví). I v tomto případě se jedná o kvalifikovanou 

skutkovou podstatu k § 186 odst. 1 TZ. Těžká újma na zdraví zde může být způsobena buď 

úmyslně, nebo z nedbalosti. Současně je vyloučen jednočinný souběh s trestným činem těžkého 

ublížení na zdraví dle § 145 TZ, jelikož se jedná o speciální ustanovení k této skutkové 

podstatě.197 

                                                 
192 ŠÁMAL, P. a kol. Trestní zákoník: komentář II: Zvláštní část (§ 140-421). 2. vyd. V Praze: C. H. Beck, 2012. 

ISBN 978-80-7400-428-5, s. 1843. 
193 Tamtéž, s. 1857. 
194 Tamtéž, s. 1604. 
195 Tamtéž, s. 1857. 
196 Tamtéž, s. 1470. 
197 Tamtéž, s. 1857. 
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 Konečně, podle § 186 odst. 6 TZ bude pachatel trestán, pokud při spáchání trestného 

činu sexuálního nátlaku podle § 186 odst. 1 nebo odst. 2 způsobí svým činem smrt oběti. Pojem 

smrti je vykládán na základě poznatků lékařské vědy jako biologická smrt mozku (tzv. 

cerebrální smrt; včetně mozkového kmene) a jedná se o takový stav organismu, při kterém je 

obnovení životních funkcí již definitivně vyloučeno.198 V tomto případě je možné, aby ke 

způsobení smrti došlo toliko z nedbalosti. V případě, že by se jednalo o úmysl, bylo by třeba 

čin posuzovat jako vraždu podle § 140 TZ.199 Naproti tomu, pokud ke smrti oběti dojde až 

v důsledku komplikací, které pachatel nemohl způsobit ani z nedbalosti, není za smrt 

odpovědný a věc bude posuzována jako těžké ublížení na zdraví.200 

 

 V případech, kdy se v kvalifikovaných skutkových podstatách hovoří o věku oběti, je 

třeba na tuto podmínku nahlížet s ohledem na interpretační pravidlo uvedené v ust. § 139 TZ, 

podle kterého tam, „kde tento zákon spojuje s uplynutím určité doby nějaký účinek, 

nezapočítává se do ní den, kdy nastala událost určující její začátek.“ To znamená, že např. 

v den svých osmnáctých narozenin přestává být fyzická osoba dítětem, a to od první vteřiny 

předmětného dne.201 

 

3.6. Vývojová stadia trestného činu sexuálního nátlaku 

 

 Pro uskutečňování úmyslu pachatele spáchat trestný čin jsou typické určité fáze, které 

nazýváme vývojová stádia. Tato rozlišují dosah jednotlivých skutkových podstat ve zvláštní 

části TZ. Rozeznáváme tato vývojová stadia: přípravu trestného činu, pokus trestného činu a 

dokonaný trestný čin. Pokud budeme chápat vývojová stadia trestného činu v širším smyslu, 

v časové posloupnosti se podle Jelínka202 jedná o pojetí myšlenky páchat trestný čin, projev 

myšlenky spáchat trestný čin, přípravu k trestnému činu, pokus trestného činu a dokonaný 

trestný čin. První dvě z těchto stadií, tedy pojetí myšlenky spáchat trestný čin a její projev, 

                                                 
198 ŠÁMAL, P. a kol. Trestní zákoník: komentář II: Zvláštní část (§ 140-421). 2. vyd. V Praze: C. H. Beck, 2012. 

ISBN 978-80-7400-428-5, s. 1536. 
199 Tamtéž, s. 1857. 
200 Tamtéž, s. 1536. 
201 Např. ŠÁMAL, P. a kol. Trestní zákoník: komentář II: Zvláštní část (§ 140-421). 2. vyd. V Praze: C. H. Beck, 

2012. ISBN 978-80-7400-428-5, s. 1470. 
202 JELÍNEK, J. a kol. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část. 6. aktualizované a doplněné vydání. Praha: 

Leges, 2017. ISBN 978-80-7502-236-3, s. 278. 
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nemají žádný trestněprávní význam. Stejně tomu je i co se týče jednání typických po dokonání 

trestného činu (např. zahlazování stop), která jsou trestná pouze v případě, že jimi pachatel 

naplní skutkovou podstatu dalšího trestného činu. Stadia, která dokonání trestného činu 

předcházejí, jsou (taktéž podle Jelínka203) trestná z důvodu účinné ochrany společenských 

vztahů (právních statků) před dokonáním takových jednání, která by tyto společenské vztahy 

ohrožovala. S vývojovými stadii se setkáme pouze u úmyslných trestných činů a příprava je 

trestná pouze u zvlášť závažných zločinů (§ 14 odst. 3 TZ), a to v případě, kdy tak TZ výslovně 

stanoví. Pokus či příprava nedbalostních trestných činů možné nejsou. Trestná činnost nemusí 

nutně projít všemi stadii – v určitých případech následují v tak rychlém sledu po sobě, že je 

prakticky není možné odlišit a naproti tomu v jiných případech mohou vývojová stadia zejména 

příprava) trval celé týdny, ne-li měsíce.204 

 

3.6.1. Příprava trestného činu sexuálního nátlaku 

 

 Jak již bylo napsáno v předchozím odstavci, až příprava trestného činu je prvním 

vývojovým stadiem trestného činu, které je z hlediska trestního práva relevantní. Podle § 20 

odst. 1 TZ příprava trestného činu spočívá v „úmyslném vytváření podmínek pro spáchání 

zvlášť závažného zločinu (§ 14 odst. 3), zejména v jeho organizování, opatřování nebo 

přizpůsobování prostředků nebo nástrojů k jeho spáchání, ve spolčení, srocení, v návodu nebo 

pomoci k takovému zločinu.“ Podle citovaného ustanovení TZ je příprava zvlášť závažného 

zločinu trestná jen v případech, kdy TZ u příslušného trestného činu výslovně stanovuje, že je 

příprava trestná, a dále za podmínky, že dosud nedošlo k pokusu nebo dokonání předmětného 

trestného činu. Pro úplnost doplním, že zvlášť závažnými zločiny jsou podle § 14 odst. 3 TZ 

„úmyslné trestné činy, na něž trestní zákon stanoví trest odnětí svobody s horní hranicí trestní 

sazby nejméně deset let.“ Dále, podle § 20 odst. 2 TZ, trestné přípravě odpovídá trestní sazba, 

která je stanovena pro zvlášť závažný zločin, k němuž příprava pachatele směřovala, pokud 

zákon nestanoví něco jiného. 

 

 V případě trestného činu sexuálního nátlaku je trestnost přípravy stanovena ust. § 186 

odst. 7 TZ. Sexuální nátlak se však stává zvlášť závažným zločinem pouze v případech, kdy 

                                                 
203 JELÍNEK, J. a kol. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část. 6. aktualizované a doplněné vydání. Praha: 

Leges, 2017. ISBN 978-80-7502-236-3, s. 279. 
204 Tamtéž. 
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dojde k naplnění některých zvlášť přitěžujících okolností (§ 186 odst. 5 a 6 TZ). Pokud má tedy 

být trestná už samotná příprava trestného činu sexuálního nátlaku, je nutné, aby tato směřovala 

vždy k těmto zvlášť přitěžujícím okolnostem, které jsou uvedeny v kvalifikovaných 

skutkových podstatách.205 

 

 Zde ale považuji za důležité podotknout, že v praxi není možné dopustit se přípravy 

trestného činu sexuálního nátlaku podle § 186 odst. 6 TZ a jedná se tak o jakýsi legislativní 

nedostatek. Jak bylo výše zmíněno, tuto kvalifikovanou skutkovou podstatu lze naplnit pouze 

nedbalostním jednáním, jelikož v případě úmyslného způsobení smrti oběti by se jednalo o 

vraždu. Jak bylo zmíněno rovněž výše, podle Šámala206 musí příprava, aby byla trestná, zároveň 

směřovat k naplnění té které kvalifikované skutkové podstaty. Pokud by tedy pachatel trestný 

čin připravoval s úmyslem způsobení smrti oběti, jednalo by se o přípravu trestného činu vraždy 

podle § 140 TZ, nikoliv o přípravu trestného činu sexuálního nátlaku podle § 186 odst. 6 TZ. 

 

3.6.2. Pokus trestného činu sexuálního nátlaku 

 

 Podle ust. § 21 odst. 1 TZ je pokusem trestného činu „jednání, které bezprostředně 

směřuje k dokonání trestného činu a jehož se pachatel dopustil v úmyslu trestný čin spáchat 

(…), jestliže k dokonání trestného činu nedošlo.“  Dále zákon stanovuje, že za pokus trestného 

činu hrozí pachateli stejná sazba, jaká by mu hrozila v případě, že by trestný čin dokonal. Pokus 

trestného činu je vývojové stadium, které je nejblíže samotnému dokonání trestného činu, a 

proto je i závažnější než příprava trestného činu. Z tohoto důvodu také není trestnost pokusu 

trestného činu omezena pouze na zvlášť závažné zločiny, jako tomu je v případě přípravy 

trestného činu, ale trestný je pokus jakéhokoliv trestného činu. Podle Gřivny207 je nutné mít na 

paměti, že pachatel měl v úmyslu trestný čin spáchat, přičemž k jeho dokonání nedošlo jen 

z důvodu existence nějaké překážky, kterou se pachateli nepodařilo překonat, popř. pro jinou 

okolnost. U pokusu vždy chybí následek. Podle § 22 odst. 3 TZ trestnost pokusu trestného činu 

zaniká, pokud pachatel dobrovolně upustil od dalšího jednání, které by vedlo k dokonání 

trestného činu, a pachatel odstranil nebezpečí, které svým dosavadním jednáním vyvolal, nebo 

                                                 
205 ŠÁMAL, P. a kol. Trestní zákoník: komentář II: Zvláštní část (§ 140-421). 2. vyd. V Praze: C. H. Beck, 2012. 

ISBN 978-80-7400-428-5, s. 1857-1858. 
206 Tamtéž. 
207 GŘIVNA, T. In: ŠÁMAL, P. a kol. Trestní právo hmotné. 8., přepracované vydání. Praha: Wolters Kluwer, 

2016. ISBN 978-80-7552-358-7, s. 244. 
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o svém pokusu učinil oznámení (státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu, případně voják 

svému nadřízenému) v době, kdy mohlo být takové nebezpečí ještě odstraněno. Tím se však 

pachatel nezbaví odpovědnosti za jiný dokonaný trestný čin, který svým jednáním již dokonal 

(§ 21 odst. 5 TZ; teorie takovouto situaci označuje jako tzv. kvalifikovaný pokus208). Učiněné 

oznámení s sebou nese zánik trestní odpovědnosti i v případě, že spolupachatelé pachatele, 

který oznámení učinil, trestný čin dokonali, bez ohledu na jeho dřívější přispění ke společné 

trestné činnosti (§ 21 odst. 4 TZ). 

 

 V případě ukončeného pokusu je dobrovolné upuštění od dokonání trestného činu 

možné pouze v těch případech, ve kterých podle povahy použitého prostředku a podle záměru 

pachatele mezi jeho jednáním a zamýšleným následkem zbývá určitá doba, během které je 

možné takovýto následek odvrátit. Nestačí však pouze to, že se pachatel zdrží dalšího jednání 

(jako tomu je v případě pokusu neukončeného), je nutný aktivní zásah pachatele, kterým odvrátí 

nebezpečí, které svým jednáním vyvolal vůči zájmu chráněnému trestním zákonem. Podmínka 

dobrovolného upuštění od dokonání trestného činu je naplněna v případě, kdy pachatel ví, že 

mu nic nebrání v dokonání trestného činu podle jeho představ a ani mu nehrozí žádné 

nebezpečí, ale i přesto se rozhodne od dokonání trestného činu upustit. Musí tedy jednat 

s vědomím, že má možnost trestný čin dokonat podle svých představ, nicméně se sám z vlastní 

vůle rozhodne, že k dokonání trestného činu nepřistoupí.209 O dobrovolné upuštění se bude 

jednat i v případě, že sama oběť pachatele uprosí, aby od dokonání trestného činu upustil.210 Na 

druhou stranu, o dobrovolné upuštění se nebude jednat v případě, kdy oběť pachatele lstivě 

oklame, např. tím, že oběť pachateli sdělí, že není třeba násilí, že k pohlavnímu styku mezi 

obětí a pachatelem může dojít dobrovolně211, nebo v případě, kdy oběť pachatele přemůže, 

jelikož je fyzicky silnější než on, nebo že je pachatel od dokonání trestného činu odrazen 

příchodem jiných osob.212  

 

 Všechny tři základní skutkové podstaty trestného činu sexuálního nátlaku se skládají 

z více jednání, k jejichž naplnění musí kumulativně dojít, aby došlo k dokonání tohoto 

                                                 
208 JELÍNEK, J. a kol. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část. 6. aktualizované a doplněné vydání. Praha: 

Leges, 2017. ISBN 978-80-7502-236-3, s. 294. 
209 JELÍNEK, J. a kol. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část. 4. vyd. Praha: Leges, 2014. ISBN 978-

80-7502-044-4, s. 297. 
210 Stanovisko Nejvyššího soudu ČSSR ze dne 19. 1. 1982, sp. zn. Tpjf 158/80. 
211 Rozsudek Nejvyššího soudu ČSSR ze dne 28. 4. 1965, sp. zn. 2 Tz 5/65. 
212 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČSR ze dne 28. 9. 1956, sp. zn. 1 Tz 287/56. 
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trestného činu. Aby však došlo k pokusu, postačí, že bude naplněno jen jedno z těchto 

předpokládaných jednání213, např. pokud pachatel užil násilí, aby svou oběť donutil 

k pohlavnímu sebeukájení, nicméně oběť se dokázala ubránit. O kvalifikovaný pokus by šlo 

v případě, pokud by pachatel užil vůči své oběti násilí, pohrůžku násilí nebo jiné těžké újmy a 

od svého dalšího jednání následně upustil, čímž by sice zanikla trestnost pokusu trestného činu 

sexuálního nátlaku, nicméně pachatel by byl odpovědný za trestní čin vydírání podle § 175 TZ, 

jehož skutkovou podstatu by pachatel svým jednáním naplnil.214 Dalším příkladem budiž i 

situace, kdy pachatel proti své oběti užije násilí, aby ji donutil k pohlavnímu sebeukájení, 

nicméně násilím způsobí oběti bezvědomí a dále jí hrozí dalším násilím, nicméně oběť 

v důsledku bezvědomí není schopná vnímat, co po ní pachatel chce. Takovouto situaci 

nazýváme pokusem na nezpůsobilém subjektu.215 

 

3.6.3. Dokonaný trestný čin sexuálního nátlaku 

  

 Dokonání trestného činu je dáno objektivně – dojde k němu v momentě, kdy pachatel 

naplní všechny znaky trestného činu. Od dokonání trestného činu je třeba odlišovat ukončení 

trestné činnosti, kde je navíc dán subjektivní prvek – pachatelovo vnitřní přesvědčení, že se mu 

podařilo dosáhnout jeho cíle.216 Podle § 2 odst. 4 TZ je trestný čin spáchán v době, kdy pachatel 

nebo účastník konal nebo v případě opomenutí byl povinen konat, přičemž není rozhodující, 

kdy nastane následek, popř. kdy tento nastat měl. 

 

 K dokonání trestného činu sexuálního nátlaku podle § 186 TZ dojde v momentě, kdy 

pachatel svou oběť násilím, pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy donutí 

k pohlavnímu sebeukájení, k obnažování nebo jinému srovnatelnému chování (§ 186 odst. 1 

alinea 1 TZ), nebo když pachatel k takovémuto chování přiměje svou oběť zneužívaje její 

bezbrannosti (§ 186 odst. 1 alinea 2 TZ), popř. ve chvíli, kdy svou oběť přiměje k pohlavnímu 

styku, pohlavnímu sebeukájení, k obnažování nebo jinému srovnatelnému chování neužívaje 

                                                 
213 GŘIVNA, T. In: ŠÁMAL, P. a kol. Trestní právo hmotné. 8., přepracované vydání. Praha: Wolters Kluwer, 

2016. ISBN 978-80-7552-358-7, s. 244. 
214 Stanovisko Nejvyššího soudu ČSSR ze dne 19. 1. 1982, sp. zn. Tpjf 158/80. 
215 JELÍNEK, J. a kol. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část. 6. aktualizované a doplněné vydání. Praha: 

Leges, 2017. ISBN 978-80-7502-236-3, s. 288. Popř. Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČSR v Praze ze dne 21. 7. 

1978, sp. zn. 7 Tz 33/78. 
216 GŘIVNA, T. In: ŠÁMAL, P. a kol. Trestní právo hmotné. 8., přepracované vydání. Praha: Wolters Kluwer, 

2016. ISBN 978-80-7552-358-7, s. 240. 
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její závislosti nebo svého postavení a z něho vyplývající důvěryhodnosti nebo vlivu (§ 186 odst. 

2 TZ). 

 

 Pokud se pachatel takového trestného činu dopustí, hrozí mu trest odnětí svobody 

v rozsahu od šesti měsíců do čtyř let nebo zákaz činnosti. V případě naplnění znaků 

kvalifikované skutkové podstaty je uložený trest samozřejmě vyšší.217 Vedle těchto trestů je 

s ohledem na znění § 53 odst. 2 TZ možné taktéž uložit trest domácího vězení, obecně 

prospěšných prací, peněžitý trest, trest zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské 

akce, vyhoštění a zákaz pobytu. Tyto tresty lze uložit samostatně, ačkoliv TZ za trestný čin 

sexuálního nátlaku takovéto tresty výslovně nestanovuje. 

 

 V tomto kontextu považuji za důležité opětovně upozornit na §§ 163 a 163a TZ, podle 

kterých je možné trestní stíhání pachatele za trestný čin sexuálního nátlaku podle § 186 odst. 1 

a 2 TZ zahájit, popř. v zahájeném trestním stíhání pokračovat pouze se souhlasem poškozeného 

v případě, že poškozený je vůči pachateli osobou, která by v postavení svědka měla dle § 100 

odst. 2 TZ právo odepření výpovědi. Takovýto souhlas však není vyžadován, pokud byla 

trestným činem způsobena smrt, pokud poškozený pro duševní poruchu nebo poruchu, pro 

kterou byla jeho svéprávnost omezena, popř. pokud je zřejmé, že souhlas nebyl dán nebo byl 

vzat zpět v tísni vyvolané výhrůžkami, nátlakem, závislostí nebo podřízeností oběti vůči osobě 

pachatele. 

 

3.7. Porovnání trestného činu sexuálního nátlaku s trestnými činy znásilnění 

a pohlavního zneužití 

 

 Trestný čin sexuálního nátlaku (§ 186 TZ) zákonodárce do TZ zařadil jako vhodné 

doplnění již v minulosti existujících trestných činů znásilnění (§185 TZ) a pohlavního zneužití 

(§187 TZ). Přispěl tím k lepší ochraně lidské důstojnosti v sexuální oblasti a s ní spojené 

svobodě v rozhodování o pohlavním životě jedince. Kromě doplnění zmíněných trestných činů 

má také přispívat k rozšíření ochrany proti dalším a méně závažným formám sexuálně 

motivovaného a objektivně nežádoucího chování, čímž přispívá k větší míře ochrany obětí (i 

potenciálních; zejména žen a dětí). Zároveň jeho začleněním došlo k provedení rámcového 

rozhodnutí Rady EU 2004/68/SVV o boji proti sexuálnímu zneužívání dětí a dětské pornografii 

                                                 
217 § 186 TZ 
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srov. čl. 2 písm. c) i) a iii) a čl. 5 odst. 1, 2 písm. a), c) a rovněž naplňuje požadavky návrhu 

Úmluvy Rady Evropy o ochraně dětí před sexuálním vykořisťováním a sexuálním zneužíváním 

/PC-ES (2007) 6 E FIN/.218 

 

 Podle Gřivny219 objasnit vztah těchto tří trestných činů není jednoduchým úkolem, 

jelikož se svými znaky v mnohém prolínají. Jejich odlišnosti spočívají v různých kombinacích 

typů sexuální aktivity, způsobu nebo prostředku jejich dosažení, popř. věku oběti. 

 

 Trestný čin sexuálního nátlaku tak podle Vantucha220 výrazně posiluje ochranu obětí 

zejména těch sexuálních útoků, při nichž nedochází k fyzickému pohlavnímu kontaktu mezi 

obětí a pachatelem, kdy oběti jsou nuceny, aby ony samy prostřednictvím svého těla a vlastního 

jednání působily na sexuální a erotické vnímání pachatele, který se po dosažení svého úmyslu 

stáhne do role pozorovatele, což mu přináší sexuální vzrušení. 

 

3.7.1. Znásilnění 

 

 Úprava trestného činu sexuálního nátlaku podle § 186 TZ je subsidiární k úpravě 

trestného činu znásilnění podle § 185 TZ. Rozdíl mezi těmito trestnými činy lze spatřovat 

v jednání pachatele – závažnější útoky na zákonem chráněný zájem poskytuje úprava trestného 

činu znásilnění, ty méně závažné pak kryje skutková podstata sexuálního nátlaku. Obě 

ustanovení se tak vzájemné doplňují.221 Toto je možné snadno demonstrovat na znění jejich 

prvních odstavců, které se liší v podstatě jenom tím, k čemu pachatel svou oběť násilím, 

pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy donutí, popř. k čemu ji přiměje zneužívaje 

její bezbrannosti. 

 

                                                 
218 Důvodová zpráva In: VLÁDA, Vládní návrh na vydání zákona, trestní zákoník. Praha: Poslanecká sněmovna 

Parlamentu České republiky, 2013. Sněmovní tisk 410/0, 5. volební období. Dostupné z: 

http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=5&ct=410&ct1=0, s. 265. 

219 GŘIVNA, Tomáš. Trestné činy proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti v novém trestním zákoníku. 

Bulletin advokacie. 2009. roč. 8. č. 10 s. 69. 
220 VANTUCH, Pavel. K trestným činům proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti. Právní rádce. 2010, roč. 18, 

č. 12. s. 49-50. 
221 BOHUSLAV L. In: ŠÁMAL, P. a kol. Trestní právo hmotné. 8., přepracované vydání. Praha: Wolters Kluwer, 

2016. ISBN 978-80-7552-358-7, s. 620. 

http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=5&ct=410&ct1=0
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 Jak již bylo zmíněno – prostředky, které pachatel používá při páchání trestné činnosti 

podle § 185 odst. 1 TZ a § 186 odst. 1 TZ k donucení či přimění oběti jsou shodné. Rozdíl však 

spočívá v jednání, které pachatel od své oběti požaduje – v případě znásilnění mu jde o 

vykonání pohlavního styku s obětí, zatímco v případě sexuálního nátlaku se pachatel spokojí 

s tím, že se před ním bude jeho oběť pohlavně sebeukájet, obnažovat, popř. bude provozovat 

jiné srovnatelné jednání – při sexuálním nátlaku tak na rozdíl od znásilnění pachatel nepřichází 

s obětí do přímého fyzického kontaktu.222 Podle Ščerby223 tak současná spletitá a velmi 

podrobná úprava může při kvalifikaci pachatelova jednání vést k určitým komplikacím, zda se 

jedná o znásilnění, nebo o sexuální nátlak podle § 186 odst. 2 TZ. V určitých případech může 

být sporné, jakého činu se dopouští pachatel, který je nadřízený své oběti, ve snaze dosáhnout 

pohlavního styku s obětí, když hrozí svému podřízenému (byť jen konkludentně) jinou těžkou 

újmou, např. ztrátou zaměstnání (v tomto případě by se jednalo o znásilnění ve stadiu pokusu), 

anebo pouze za účelem dosažení pohlavního styku zneužívá svého postavení, když si je vědom 

svého postavení pracovně nadřazené osoby (což bychom posoudili jako pokus sexuálního 

nátlaku).224 Ščerba tak rozlišuje čtyři rozdílné situace, jejichž právní kvalifikace odvisí od 

pachatelem užité formy sexuální agrese225: 

 

1) V případě, kdy pachatel svou oběť násilím, pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké 

újmy donutí k pohlavnímu styku, který není proveden způsobem srovnatelným se souloží 

(přičemž zároveň nejde o donucení k pohlavnímu sebeukájení, k obnažování nebo jinému 

srovnatelnému chování), půjde o trestný čin znásilnění podle § 186 odst. 1 TZ. Může se jednat 

o osahávání intimních oblastí těla oběti, donucení oběti, aby strpěla kontakt pachatelových úst 

se svým přirozením, popř. donucení oběti k mírnějším sado-masochistickým praktikám. O 

                                                 
222 ŠČERBA, F. In: JELÍNEK, J. a kol. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část. 4. vyd. Praha: Leges, 

2014. ISBN 978-80-7502-044-4, s. 608. 
223 ŠČERBA, Filip. Připravovaná právní úprava trestných činů proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti. In: 

BURDA, Eduard; BLAŽEK, Radovan (ed.). Miľníky práva v stredoeurópskom priestore 2008 : zborník 

z medzinárodnej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. 1. vyd. Bratislava: Vydavateľské 

oddelenie Právnickej fakulty Univerzity Komenského, 2008, s. 812-817. 
224 ŠČERBA, F. In: JELÍNEK, J. a kol. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část. 4. vyd. Praha: Leges, 

2014. ISBN 978-80-7502-044-4, s. 609. 
225 ŠČERBA, Filip. Připravovaná právní úprava trestných činů proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti. In: 

BURDA, Eduard; BLAŽEK, Radovan (ed.). Miľníky práva v stredoeurópskom priestore 2008 : zborník 

z medzinárodnej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. 1. vyd. Bratislava: Vydavateľské 

oddelenie Právnickej fakulty Univerzity Komenského, 2008, s. 815-816. 
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znásilnění dle citovaného ustanovení půjde také v případě, kdy pachatel k dosažení svého 

záměru při útoku zneužije bezbrannosti své oběti. 

 

2) Za situace, kdy pachatel násilím, pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy, 

popř. zneužitím bezbrannosti oběti, donutí svou oběť k souloži nebo jinému pohlavnímu styku, 

který bude proveden způsobem se souloží srovnatelným, tj. zejména ke styku orálnímu nebo 

análnímu, popřípadě na oběti užije intenzivním způsobem erotické pomůcky, čímž vyvolá 

stejnou reakci, k jaké by došlo při skutečné souloži, je pachatelem spáchán trestný čin 

znásilnění podle § 185 odst. 1, odst. 2 písm. a) TZ. 

 

3) Třetí Ščerbou popsaná situace spočívá  v jednání pachatele, který násilím, pohrůžkou 

násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy donutí svou oběť k pohlavnímu sebeukájení, 

k obnažování nebo jinému srovnatelnému chování. Pokud pachatel v takovém případě zůstane 

vůči oběti pasivní, tzn. pouze v roli nezúčastněného pozorovatele, bude se jednat o sexuální 

nátlak podle § 186 odst. 1 TZ. Stejně tomu bude i v případě, kdy pachatel k dosažení svého cíle 

zneužije bezbrannosti své oběti. 

 

4) A konečně, čtvrtá situace hovoří o případu, kdy pachatel přiměje svou oběť 

k pohlavnímu styku, k pohlavnímu sebeukájení, k obnažování nebo jinému srovnatelnému 

chování tím, že zneužije svého postavení a z něho vyplývající důvěryhodnosti nebo vlivu, nebo 

zneužije závislosti oběti. Důležité je, že v takovémto případě pachatel nepoužije vůči oběti 

násilí ani žádnou pohrůžku. Pokud taková situace nastane (včetně absence násilí či pohrůžek), 

dopustil se pachatel trestného činu sexuálního nátlaku podle § 186 odst. 2 TZ. 

 

 Ačkoliv se trestné činy znásilnění (§ 185 TZ) a pohlavního zneužití (§ 187 TZ) 

v mnohém podobají (například v tom, že při nich je vykonána soulož nebo jiný pohlavní styk), 

v mnohém se od sebe podstatně odlišují. Zcela zásadním rozdílem mezi těmito trestnými činy 

je však předmět útoku – v případě trestného činu znásilnění může být obětí jakákoliv fyzická 

osoba, zatímco v případě pohlavního zneužití může být v postavení oběti pouze dítě mladší 

patnácti let, přičemž nezáleží na tom, jakého je dítě pohlaví, jak je psychicky nebo fyzicky 

vyspělé, popř. zda v minulosti již dítě prožilo jakékoliv pohlavní styky nebo jaké má o 

pohlavním životě povědomí, a stejně tak nehraje roli, zda k pohlavnímu zneužití dítě svolilo či 

vzešlo z jeho iniciativy (tyto okolnosti jsou až předmětem soudního hodnocení povahy a 
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závažnosti spáchaného činu).226 Další podstatný rozdíl tkví v prostředku, kterého pachatel za 

účelem dosažení svého záměru užije. V případě znásilnění pachatel užívá násilí, pohrůžky násilí 

nebo pohrůžky jiné těžké újmy, aby svou oběť k souloži nebo jinému pohlavnímu styku donutil. 

V případě pohlavního zneužití však žádný takový prostředek k dosažení svého cíle neužívá – 

minimálně v případě pohlavního zneužití podle § 187 odst. 1 TZ, dítě zde jedná dobrovolně a 

TZ jej chrání i proti jeho vůli.227 

 

3.7.2. Pohlavní zneužití 

 

 Mnohé rozdíly můžeme spatřovat i mezi trestnými činy sexuálního nátlaku (§ 186 TZ) 

a pohlavního zneužití (§ 187 TZ), stejně tak jako různé znaky vzájemné podobnosti těchto 

trestných činů. Největším rozdílem je samozřejmě rozdílný předmět útoku. Zatímco sexuální 

nátlak je možné spáchat na jakékoliv fyzické osobě starší patnácti let, pohlavního zneužití je 

možné se dopustit pouze vůči dítěti, které nedovršilo patnáctý rok života, přičemž považuji za 

vhodné zopakovat, že je lhostejné, jak je toto dítě psychicky nebo fyzicky vyspělé, popř. zda 

v minulosti již dítě prožilo jakékoliv pohlavní styky nebo jaké má o pohlavním životě 

povědomí, a stejně tak nehraje roli, zda k pohlavnímu zneužití dítě svolilo či vzešlo z jeho 

iniciativy (tyto okolnosti jsou až předmětem soudního hodnocení povahy a závažnosti 

spáchaného činu).228 

 

 Pokud bychom však měli pojmenovat rozdíly mezi těmito dvěma trestnými činy 

z hlediska vlastního jednání pachatele, jedná se podle Hrušky a Voleveckého229 o poněkud 

obtížnější úkol. Zatímco k trestnosti pohlavního zneužití je třeba, aby pachatel na oběti vykonal 

soulož nebo poškozenou osobu jiným způsobem pohlavně zneužil, v případě trestného činu 

sexuálního nátlaku (podle § 186 odst. 2 TZ) je jednání pachatele vymezeno poměrně široce – 

přimět jiného k pohlavnímu styku, k pohlavnímu sebeukájení, k obnažování nebo jinému 

srovnatelnému chování. Jiným pohlavním zneužitím v případě trestného činu pohlavního 

zneužití je dle judikatury intenzivnější zásah do pohlavní sféry poškozeného (např. orální 

                                                 
226 VANTUCH, Pavel. K trestným činům proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti v novém trestním zákoníku. 

Právní rádce. 2010, roč. 18, č. 12, s. 53.   
227 BOHUSLAV L. In: ŠÁMAL, P. a kol. Trestní právo hmotné. 8., přepracované vydání. Praha: Wolters Kluwer, 

2016. ISBN 978-80-7552-358-7, s. 624. 
228 Tamtéž. 
229 HRUŠKA, Jiří; VOLEVECKÝ, Petr. Několik poznámek k trestným činům proti lidské důstojnosti v sexuální 

oblasti podle trestního zákoníku. Trestní právo. 2010, roč. 14, č. 2, s. 9. 
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pohlavní styk, osahávání genitálií apod.). S ohledem na obecný výklad pojmu pohlavní styk230 

(viz subkapitola 3.2.6.) však tento pojem v zásadě po své obsahové splývá s termínem jiného 

pohlavního zneužití. Otázku, proč zákonodárce pro stejné jednání volí v případě § 187 dva 

různé pojmy, však Hruška s Voleveckým nechávají explicitně nezodpovězenou.231  

 

 Lze však říci, že trestný čin pohlavního zneužití nezahrnuje pohlavní sebeukájení obětí, 

její obnažování nebo jiné srovnatelné chování, když toto pod pojem „jiné pohlavní zneužití“ 

podřadit nelze s ohledem na jejich povahu. Za jiné pohlavní zneužití však podle Šámala232 

v intencích trestného činu pohlavního zneužití není možné pokládat jednorázové letmé doteky 

přes oděv oběti, které zcela zjevně nejsou s to naplnit formální znak jiného pohlavního zneužití, 

když takovéto jednání nedosahuje požadované míry intenzity. V případě takovéhoto méně 

intenzivního jednání, které sice formálně znak „jiným způsobem pohlavně zneužije“ naplňuje, 

avšak nedosahuje požadované míry intenzity takového jednání, je pak nutné, aby soud náležitě 

prozkoumal i ostatní okolnosti, které spáchání činu provázely, a zároveň aby pečlivě posoudil 

povahu a závažnost spáchaného jednání, posoudil, zda jsou si pachatel a oběť věkově blízcí či 

zda mezi nimi existuje vzájemný citový vztah. A pokud by šlo o mladistvého pachatele, je nutné 

i zhodnotit všechny rozhodné skutečnosti z hlediska ust. § 5 odst. 1 zák. 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), jelikož je třeba důkladně posoudit, 

zda mladistvý za takovéto provinění vůbec, s ohledem na jeho rozumovou a mravní vyspělost, 

odpovídá.233 

 

 Významným znakem pro odlišení sexuálního nátlaku a pohlavního zneužití je znak 

„přiměje“. Tím je myšlen jakýkoliv způsob přesvědčení, vyjma případů, kdy pachatel užije 

násilí, pohrůžku násilí nebo pohrůžku jiné těžké újmy. V případě sexuálního nátlaku se jedná o 

obligatorní znak tohoto trestného činu, zatímco v případě trestného činu pohlavního zneužití 

tento znak zcela chybí. V případě sexuálního nátlaku pachatel svou oběť přiměje k pohlavnímu 

styku, k pohlavnímu sebeukájení, k obnažování nebo jinému srovnatelnému chování. Pokud 

                                                 
230 ŠÁMAL, P. a kol. Trestní zákoník: komentář II: Zvláštní část (§ 140-421). 2. vyd. V Praze: C. H. Beck, 2012. 

ISBN 978-80-7400-428-5, s. 1854. 
231 HRUŠKA, Jiří; VOLEVECKÝ, Petr. Několik poznámek k trestným činům proti lidské důstojnosti v sexuální 

oblasti podle trestního zákoníku. Trestní právo. 2010, roč. 14, č. 2, s. 9. 
232 ŠÁMAL, P. a kol. Trestní zákoník: komentář II: Zvláštní část (§ 140-421). 2. vyd. V Praze: C. H. Beck, 2012. 

ISBN 978-80-7400-428-5, s. 1861. 
233 Tamtéž, s. 1861-1862. 
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tento znak chybí, nemůže se jednat o trestný čin sexuálního nátlaku. To, že tento znak u 

pohlavního zneužití chybí, je významným rozlišovacím prvkem mezi těmito skutkovými 

podstatami.234 

 

 Dalším znakem, který u základní skutkové podstaty trestného činu pohlavního zneužití 

na rozdíl od sexuálního nátlaku chybí, je vzájemné postavení osoby pachatele a osoby oběti. 

Naopak pokud by tento znak chyběl, tedy pokud by mezi osobami takovýto vztah neexistoval, 

nemohlo by vůbec dojít k naplnění skutkové podstaty uvedené v § 186 odst. 2 TZ. Naopak 

v případě pohlavního zneužití je existence tohoto vztahu zvlášť přitěžující okolností dle § 187 

odst. 2 TZ.235 

 

 Citovaní Hruška s Voleveckým236 rozlišují z hlediska odpovědnosti pachatele čtyři 

situace: 

 

1) Pokud pachatel přiměje osobu starší osmnácti let k pohlavnímu styku, k pohlavnímu 

sebeukájení, k obnažování nebo jinému srovnatelnému chování a k dosažení svého cíle zneužije 

závislosti své oběti nebo své postavení a z něho vyplývající důvěryhodnost nebo vliv, dopustí 

se trestného činu sexuálního nátlaku podle § 186 odst. 2 TZ. 

 

2) Když pachatel přiměje osobu mladší osmnácti let, ale starší patnácti let k pohlavnímu 

styku, k pohlavnímu sebeukájení, k obnažování nebo jinému srovnatelnému chování, 

zneužívaje její závislosti nebo svého postavení a z něho vyplývajícího vlivu nebo 

důvěryhodnosti, půjde o trestný čin sexuálního nátlaku podle § 186 odst. 2, odst. 3 písm. a) TZ. 

 

3) Za situace, kdy pachatel přiměje osobu mladší patnácti let k souloži nebo k jiné obdobné 

sexuální aktivitě (jak bylo zmíněno výše, tímto pojmem se rozumí pohlavní styk v širším slova 

smyslu), bude rozhodné, zda je toto dítě svěřené dozoru pachatele, který zneužil jeho závislosti 

nebo svého postavení a z něho vyplývající důvěryhodnosti nebo vlivu, či nikoliv. Podle této 

skutečnosti půjde o trestný čin pohlavního zneužití podle § 187 odst. 1 nebo odst. 2 TZ. Zároveň 

je nerozhodné, zda pachatel svou oběť k takovému jednání přiměje, donutí, nebo k tomuto svolí 

                                                 
234 HRUŠKA, Jiří; VOLEVECKÝ, Petr. Několik poznámek k trestným činům proti lidské důstojnosti v sexuální 

oblasti podle trestního zákoníku. Trestní právo. 2010, roč. 14, č. 2, s. 9. 
235 Tamtéž. 
236 Tamtéž. 
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oběť sama po předchozí domluvě. Rozhodná je skutečnost, že byla vykonána soulož nebo jiná 

obdobná sexuální aktivita s osobou pod věkovou hranicí patnácti let. 

 

4) V rámci čtvrté modelové situace pachatel přiměje osobu mladší patnácti let 

k pohlavnímu sebeukájení, k obnažování nebo k jinému srovnatelnému chování, ale 

k pohlavnímu styku nedojde, přičemž k dosažení svého cíle zneužije závislosti oběti nebo 

svého postavení a z něho vyplývající důvěryhodnosti nebo vlivu, bude spáchán trestní čin 

sexuálního nátlaku podle § 186 odst. 2, odst. 3 písm. a) TZ. 

 

 Druhá a čtvrtá situace podle Hrušky a Voleveckého237 jsou jen modifikace situace první 

(taktéž podle nich), jelikož se jedná o kvalifikované skutkové podstaty k uvedené situaci první. 

Zároveň s tím je tato první situace (podle Hrušky a Voleveckého) v podstatě identická s čtvrtou 

situací představenou Ščerbou238. Z tohoto závěru je pak možné uvést celkem šest modelových 

situací, ke kterým může nejčastěji dojít při páchání sexuálně motivované kriminality, z čehož 

každá může následně mít své varianty: 

 

1) V první situaci, kterou považuji za společensky nejzávažnější, pachatel násilím, 

pohrůžkou násilí nebo jiné těžké újmy svou oběť donutí, popř. zneužije její bezbrannosti, 

k souloži nebo k jinému pohlavnímu styku provedenému způsobem se souloží srovnatelným. 

Pokud bude obětí dospělá osoba, dopustí se svým jednáním pachatel zvlášť závažného zločinu 

znásilnění podle § 185 odst. 1, odst. 2 písm. a) TZ, za který nu hrozí trest odnětí svobody 

v rozsahu od dvou do deseti let. Půjde-li o dítě ve věkovém rozmezí od patnácti do osmnácti 

let, půjde o zvlášť závažný zločin znásilnění podle § 185 odst. 1, odst. 2 písm. a), písm. b) TZ, 

přičemž trestní sazba změny nedozná. Pokud však obětí bude dítě mladší patnácti let, budeme 

čin kvalifikovat jako zvlášť závažný zločin znásilnění podle § 185 odst. 1, odst. 2 písm. a), odst. 

3 písm. a) TZ) a trestní sazba v takovém případě bude od pěti do dvanácti let trestu odnětí 

svobody. 

 

                                                 
237 HRUŠKA, Jiří; VOLEVECKÝ, Petr. Několik poznámek k trestným činům proti lidské důstojnosti v sexuální 

oblasti podle trestního zákoníku. Trestní právo. 2010, roč. 14, č. 2, s. 9. 
238 ŠČERBA, Filip. Připravovaná právní úprava trestných činů proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti. In: 

BURDA, Eduard; BLAŽEK, Radovan (ed.). Miľníky práva v stredoeurópskom priestore 2008 : zborník 

z medzinárodnej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. 1. vyd. Bratislava: Vydavateľské 

oddelenie Právnickej fakulty Univerzity Komenského, 2008, s. 815-816. 
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2) Ve druhé situaci půjde o pachatele, který násilím, pohrůžkou násilí nebo jiné těžké újmy 

svou oběť donutí, popř. zneužije její bezbrannosti, k pohlavnímu styku (jinému než 

provedenému souloží nebo způsobem se souloží srovnatelným). Trestněprávní posouzení 

tohoto skutku bude opět modifikováno podle věku oběti. Jestliže oběť bude starší osmnácti let, 

tedy dospělá osoba, bude se jednat o přečin znásilnění podle § 185 odst. 1 TZ, za který jeho 

pachateli hrozí trest odnětí svobody v rozsahu od šesti měsíců do pěti let. Bude-li oběti mezi 

patnácti a osmnácti lety, budeme situaci kvalifikovat jako zvlášť závažný zločin znásilnění 

podle § 185 odst. 1, odst. 2 písm. b) TZ, za který by pachateli hrozil trest odnětí svobody 

v rozmezí dvou až deseti let. A pokud bude obětí dítě mladší patnácti let, půjde o zvlášť závažný 

zločin znásilnění podle § 185 odst. 1, odst. 3 písm. a) TZ s trestní sazbou od pěti do dvanácti 

let trestu odnětí svobody. 

 

3) O třetí situaci půjde ve chvíli, kdy pachatel násilím, pohrůžkou násilí nebo jiné těžké 

újmy svou oběť donutí, popř. zneužije její bezbrannosti, k pohlavnímu sebeukájení, 

k obnažování nebo k jinému srovnatelnému chování. Zde se již bude jednat o trestný čin 

sexuálního nátlaku. V případě, že oběť bude dospělá, bude čin kvalifikován jako přečin 

sexuálního nátlaku podle § 186 odst. 1 TZ, za který jeho pachateli hrozí trest odnětí svobody 

na šest měsíců až čtyři léta nebo zákaz činnosti. Pokud bude obětí dítě, které bude starší patnácti 

let, budeme jednání pachatele klasifikovat jako přečin sexuálního nátlaku podle § 186 odst. 1, 

odst. 3 písm. a) TZ a pachatel bude čelit trestu odnětí svobody na jeden rok až pět let. Konečně, 

pokud bude obětí dítě  mladší patnácti let, bude se jednat o zvlášť závažný zločin sexuálního 

nátlaku podle § 186 odst. 1, odst. 5 písm. a) TZ a pachateli bude hrozit trest odnětí svobody 

v délce pěti až dvanácti let. 

 

4) Při čtvrté modelové situaci pachatel svou oběť přiměje k pohlavnímu styku, 

k pohlavnímu sebeukájení, k obnažování nebo jinému srovnatelnému chování, k čemuž 

zneužije závislosti oběti nebo svého postavení a z něho vyplývající důvěryhodnosti nebo vlivu. 

I v tomto případě půjde o sexuální nátlak a i v tomto případě je dále třeba rozlišovat, jaká bude 

osoba oběti. Pokud bude obětí osoba starší osmnácti let, bude čin klasifikován jako přečin 

sexuálního nátlaku podle § 186 odst. 2 TZ, za který pachateli hrozí trest odnětí svobody o délce 

šest měsíců až čtyři léta nebo trest zákazu činnosti. V případě, že oběti bude mezi patnácti a 

osmnácti lety se bude jednat o přečin sexuálního nátlaku dle § 186 odst. 2, odst. 3 písm. a) TZ, 

za který TZ stanovuje trest odnětí svobody od jednoho do pěti roků. Pokud by tento čin byl ale 

spáchán na oběti mladí patnácti let, jednalo by se dle mého názoru za splnění dalších podmínek 
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o zvlášť závažný zločin pohlavního zneužití podle § 187 odst. 1, odst. 2 TZ s trestní sazbou dva 

roky až deset let. 

 

5) V páté situaci pachatel nad obětí mladší patnácti let vykonává dozor a zneužije závislosti 

oběti nebo svého postavení a z něho vyplývající důvěryhodnosti nebo vlivu, aby oběť přiměl 

k souloži nebo ji jinak pohlavně zneužil. Jiným pohlavním zneužitím se v podstatě myslí 

pohlavní styk v širším slova smyslu (srov. podkapitolu 3.2.6.), tedy nikoliv pohlavní 

sebeukájení, obnažování nebo jiné srovnatelné chování. V tomto případě se pachatel dopustí 

zvlášť závažného zločinu pohlavního zneužití podle § 187 odst. 1, odst. 2 TZ, za který lze uložit 

trest odnětí svobody od dvou do deseti let. 

 

6) Šestá situace spočívá v jednání pachatele, který vykoná soulož s dítětem mladším 

patnácti let, popř. toto dítě jinak pohlavně zneužije (viz výše), a to aniž by se pachatel uchýlil 

k násilí, k pohrůžce násilím nebo jinou těžkou újmou. Oběť je v takovýchto případech činu 

velmi často účastna dobrovolně a nezřídkakdy je taktéž sama jeho iniciátorem. I přesto se jedná 

o zločin pohlavního zneužití podle § 187 odst. 1 TZ, za který by jeho pachateli hrozil trest 

odnětí svobody o délce v rozmezí jednoho až osmi roků.  

 

3.7.3. Souběhy 

 

 Obecně je možné říci, že jednočinný souběh mezi trestnými činy obsaženými v hlavě 

třetí TZ podle Bohuslava239 není vyloučen v případech, kdy byly spáchaným činem poškozeny 

či ohroženy různé individuální objekty. Příkladem budiž situace, při níž by pachatel vykonal 

soulož se svým potomkem mladším patnácti let – jednalo by se o jednočinný souběh trestných 

činů pohlavního zneužití podle § 187 odst. 1, odst. 2 TZ a soulože mezi příbuznými podle § 

188 TZ. Naopak k souběhu nemůže dojít tam, kde je porušení více objektů vyjádřeno 

v kvalifikované skutkové podstatě (např. znásilnění osoby mladší patnácti let bude posuzováno 

toliko podle § 185 odst. 1, odst. 3 písm. a) TZ, nikoliv jako souběh s trestným činem pohlavního 

zneužití podle § 187 TZ).240 

 

                                                 
239 BOHUSLAV L. In: ŠÁMAL, P. a kol. Trestní právo hmotné. 8., přepracované vydání. Praha: Wolters Kluwer, 

2016. ISBN 978-80-7552-358-7, s. 619. 
240 ŠČERBA, F. In: JELÍNEK, J. a kol. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část. 4. vyd. Praha: Leges, 

2014. Student (Leges). ISBN 978-80-7502-044-4, s. 602. 
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 Trestný čin sexuálního nátlaku je ve vztahu k trestnému činu znásilnění subsidiární241, 

a proto k jejich souběhu vůbec dojít nemůže. Jednočinný souběh je v případě trestného činu 

znásilnění možný pouze s těmi trestnými činy, které nejsou ve vymezené skutkové podstatě 

trestného činu znásilnění obsaženy.242 Jako příklad si lze představit situaci, kdy pachatel 

v rámci svého jednání hrozí své oběti násilím a nutí ji nejprve k obnažování, nicméně svou 

sexuální agresi stupňuje do té míry, že přejde až k pohlavnímu styku s obětí. Takováto situace 

by byla posuzována pouze jako trestný čin znásilnění podle § 185 odst. 1 alinea 1 TZ, nikoliv 

jako souběh trestných činů znásilnění a sexuálního nátlaku. Dále je pak vyloučen souběh 

trestného činu znásilnění např. s trestnými činy omezování osobní svobody podle § 171 TZ, 

vydírání podle § 175 TZ či výše zmíněný jednočinný souběh trestného činu znásilnění podle § 

185 odst. 1, odst. 3 písm. a) TZ s trestným činem pohlavního zneužití podle § 187 TZ. 

 

 Naopak souběh není vyloučen v případě pohlavního zneužití (§ 187 TZ) osoby mladší 

patnácti let, při kterém pachatelovo jednání a jeho způsob vykazují i znaky uvedené v § 186 

odst. 1 nebo odst. 2. Pokud ale v konkrétním případě přichází v úvahu pouze jedna z popsaných 

kvalifikací, musí být soudem a orgány činnými v trestním řízení bez důvodných pochybností 

zjištěn typ sexuální aktivity, způsob nebo prostředek jejího dosažení, jakož i věk, psychická a 

rozumová vyspělost oběti.243 Šámal244 uvádí, že další jednočinné souběhy trestného činu 

sexuálního nátlaku jsou možné v případě souběhu s trestnými činy ohrožování výchovy dítěte 

podle § 201 TZ, svádění k pohlavnímu styku podle § 202 TZ, ublížení na zdraví podle § 146 

odst. 1 TZ, vraždy podle § 140 TZ. 

 

 S ohledem na zaměření této práce ale za nejzajímavější považuji takový vícečinný 

souběh, kdy pachatel pohlavně zneužívá svou oběť, avšak v jejím zneužívání pokračuje i poté, 

co oběť dovršila patnáctého roku života. Bude se tedy jednat o vícečinný souběh trestných činů 

                                                 
241 BOHUSLAV L. In: ŠÁMAL, P. a kol. Trestní právo hmotné. 8., přepracované vydání. Praha: Wolters Kluwer, 

2016. ISBN 978-80-7552-358-7, s. 624. 
242 ŠÁMAL, P. a kol. Trestní zákoník: komentář II: Zvláštní část (§ 140-421). 2. vyd. V Praze: C. H. Beck, 2012. 

ISBN 978-80-7400-428-5, s. 1844. 
243 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 30. 4. 2013, sp. zn. 3 Tdo 275/2013. 
244 ŠÁMAL, P. a kol. Trestní zákoník: komentář II: Zvláštní část (§ 140-421). 2. vyd. V Praze: C. H. Beck, 2012. 

ISBN 978-80-7400-428-5, s. 1858. 
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pohlavního zneužití podle § 187 odst. 1, odst. 2 TZ a sexuálního nátlaku podle § 186 odst. 2, 

odst. 3 písm. a) TZ.245 

  

                                                 
245 BOHUSLAV L. In: ŠÁMAL, P. a kol. Trestní právo hmotné. 8., přepracované vydání. Praha: Wolters Kluwer, 

2016. ISBN 978-80-7552-358-7, s. 624. 
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4. Trestněprávní úprava sexuální kriminality v britském common 

law a na Slovensku 

 

 Sexuální chování jedince musí být ve všech právních kulturách podřízené všeobecně 

uznávaným mravním normám. To však nebrání tomu, aby sexuálně motivovaná trestná činnost 

do velké míry podléhala i geografickým podmínkám, stupni rozvoje dané společnosti a jejím 

vnitřním uspořádáním, což jde ruku v ruce s vyspělostí daného státu, vyspělostí jeho právního 

pořádku.246 Cílem této kapitoly je poukázat na úpravu sexuálních trestných činů ve Velké 

Británii se zaměřením na trestné činy znásilnění a sexuálního násilí, která se často odlišuje od 

právní úpravy v České republice. K tomuto pak poskytnu i zevrubné srovnání s úpravou 

slovenskou. 

 

 Stejně jako v České republice zahrnuje i britská právní úprava247 do trestného činu 

znásilnění („rape“) kromě standardní soulože i orální a anální styk (zatímco na Slovensku se 

lze znásilnění podle tamního trestního zákona dopustit výlučně souloží248). Naproti tomu může 

být ve Velké Británii pachatelem znásilnění, stejně jako na Slovensku, pouze osoba mužského 

pohlaví. Skutková podstata trestného činu znásilnění je ve Velké Británii koncipována tak, že 

k činu musí dojít způsobem, kdy dojde k vniknutí penisu do vagíny, do análního otvoru, do úst 

– je vyžadována tzv. penilní penetrace. Důvodová zpráva249 k tomuto uvádí, že znásilnění je 

jeden z nejodpudivějších a nejzávažnějších trestných činů vůbec a pro maximalizaci ochrany je 

pojem znásilnění v britském právu rozšířen na pohlavní anální a orální styk, a to včetně případů, 

kdy pachatelem má být osoba po změně pohlaví. Z tohoto důvodu pak britské právo za spáchání 

trestného činu znásilnění stanovuje nejvyšší možný trest, a to trest odnětí svobody na doživotí. 

 

                                                 
246 SCHELLE, Karel a TAUCHEN, Jaromír. Sexuální trestné činy včera a dnes. Ostrava: Key Publishing, 2014. 

ISBN 978-80-7418-213-6, s. 393. 
247 Section 4 In Sexual Offences Act 2003 of British Parliament 
248 § 199 zák. č. 300/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov (Trestný zákon) 
249 THE STATIONERY OFFICE. Protecting the Public: Strengthening Protection Against Sex Offenders and 

Reforming the Law on Sexual Offences (Command Paper). The Stationery Office Books, 2002. ISBN 978-0-10-

156682-7, s. 21 
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 Dle slovenského práva může být obětí znásilnění pouze žena250, nicméně britská úprava 

předpokládá, že ke znásilnění může dojít souloží, análním stykem nebo orálním stykem251, 

z čehož vyplývá, že obětí tak může být i osoba mužského pohlaví. 

 

 Podle britské úpravy (shodně s českou i slovenskou) musí být v případě znásilnění 

splněny přesné okolnosti, aby byl styk považován za vynucený – je podstatné, že pachatel si 

takových okolností musí být vědom, popř. se o jejich vznik přičinit a následně jednat proti vůli 

oběti. Pokud však bude dokázáno, že pachatel měl důvod k domněnce, že oběť s jeho jednáním 

souhlasí, nebo se prokáže, že skutečně souhlasila, dojde k vyvinění pachatele (užije se zásad o 

skutkovém omylu). Souhlas nemusí být vždy výslovný, ale obě strany by mu měly alespoň 

porozumět. Dříve byl pojem souhlasu vysvětlován pouhým odkazem na judikaturu, zákonem o 

sexuálních trestných činech z roku 2003 však došlo k přijetí legální definice tohoto pojmu. 

V intencích tohoto zákona se jedná o možnost oběti dobrovolně projevit svou vůli a svobodně 

se rozhodnout.252 Tento zákon pak v § 75 odst. 2253 stanovuje vyvratitelnou domněnku, že 

v případě, kdy pachatel spáchal skutek, který je mu kladen za vinu, a zároveň zde existovala 

některá další okolnost (pachatel v době spáchání činu nebo bezprostředně před jeho spácháním 

použil násilí nebo hrozbu bezprostředního násilí, čímž v oběti vzbudil obavu z jeho 

užití/pachatel v době spáchání skutku nebo bezprostředně před jeho spácháním užil násilí nebo 

jeho bezprostřední hrozbu, aby svou oběť donutil k podrobení se jeho vůli/pachatel 

neoprávněně oběť omezil na svobodě/poškozený v době spáchání činu nebyl fyzicky způsobilý 

odpor nebo nesouhlas projevit/pachatel podal oběti omamnou nebo psychotropní látku, popř. 

takové požití zabezpečil za účelem uvedení oběti do stavu bezbrannosti) a zároveň pachatel o 

existenci těchto okolností věděl, má se za to, že oběť s jednáním pachatele nesouhlasila. Za 

nedobrovolný bude v britském právu považován i styk, kdy byla oběť uvedena do omylu co do 

povahy sexuální aktivity nebo osoby pachatele.254 

 

 Britský zákon o sexuálních trestných činech ve zvláštním ustanovení upravuje 

znásilnění osoby mladší třinácti let, zatímco česká i slovenská trestněprávní úprava takovéto 

                                                 
250 § 199 zák. č. 300/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov (Trestný zákon) 
251 Section 4 In Sexual Offences Act 2003 of British Parliament 
252 SCHELLE, Karel a TAUCHEN, Jaromír. Sexuální trestné činy včera a dnes. Ostrava: Key Publishing, 2014. 

ISBN 978-80-7418-213-6, s. 395. 
253 Section 75 (2) In Sexual Offences Act 2003 of British Parliament 
254 SCHELLE, Karel a TAUCHEN, Jaromír. Sexuální trestné činy včera a dnes. Ostrava: Key Publishing, 2014. 

ISBN 978-80-7418-213-6, s. 396. 
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jednání řadí mezi kvalifikované skutkové podstaty trestného činu znásilnění. Britský 

zákonodárce vyčleněním samostatné skutkové podstaty pro tento čin chtěl patrně zdůraznit 

význam, který tomuto chráněnému zájmu přisuzuje.255 Skutková podstata tohoto trestného činu 

je téměř identická s tou trestného činu znásilnění – pachatelem opět může být pouze osoba 

mužského pohlaví a obětí může být žena i muž a jedinou podmínkou je, aby tato byla mladší 

třinácti let. Sankcí je opět doživotní trest odnětí svobody a jediným rozdílem oproti skutkové 

podstatě „klasického“ znásilnění tak je skutečnost, že na trestnost činu nebude mít žádný vliv 

souhlas oběti či prokázání, že pachatel jednal ve skutkovém omylu.256 

 

 Osobně za velmi zajímavé považuji, že britský zákon o sexuálních trestných činech (ani 

slovenský trestní zákon), na rozdíl od české úpravy, pod skutkovou podstatu znásilnění 

nepodřazuje jednání ženy, která by obdobným způsobem (tedy za použití násilí, jeho pohrůžky 

či zneužitím bezbrannosti oběti) vynucovala sexuální styk na muži (popř. jiné ženě). Britská 

právní úprava však (na rozdíl od té slovenské) takovéto jednání ze strany ženy zahrnuje pod 

skutkovou podstatu „donucení jiného k účasti na sexuálním styku“ („causing a person to 

engage in sexual activity without consent“).257 Za tento trestný čin pachatelce taktéž hrozí 

doživotní trest odnětí svobody.258 Pokud by však takovýto trestný čin byl posuzován podle 

slovenské právní úpravy, jednalo by se o trestný čin vydírání podle § 189.259 

 

 Dále, jelikož skutková podstata trestného činu znásilnění („rape“) v pojetí britského 

práva obsáhne pouze činy, při nichž došlo k tzv. penilní penetraci, byl do zákona o sexuálních 

trestných činech zařazen čin nový („assault by penetration“), který rozšiřuje katalog 

skutkových podstat o činy, při nichž dojde k násilnému vniknutí do vagíny, análního otvoru 

nebo do úst oběti, přičemž však není vyžadováno, aby došlo k penilní penetraci, ale postačuje 

násilná penetrace jinou částí těla (prstem, jazykem) nebo jiným předmětem (lahev, vibrátor 

apod.). Sem však nebude z logiky věci spadat gynekologické vyšetření, když jeho účel je 

výhradně medicínský a nedochází při něm ke stimulaci pohlavních pudů provádějícího lékaře 

(za normálních okolností). Taktéž se musí jednat o ze strany oběti nedobrovolné jednání a 

                                                 
255 SCHELLE, Karel a TAUCHEN, Jaromír. Sexuální trestné činy včera a dnes. Ostrava: Key Publishing, 2014. 

ISBN 978-80-7418-213-6, s. 396. 
256 Section 5 In Sexual Offences Act 2003 of British Parliament 
257 SCHELLE, Karel a TAUCHEN, Jaromír. Sexuální trestné činy včera a dnes. Ostrava: Key Publishing, 2014. 

ISBN 978-80-7418-213-6, s. 397. 
258 Section 4 In Sexual Offences Act 2003 of British Parliament 
259 § 189 zák. č. 300/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov (Trestný zákon) 
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zároveň zde nemůže být dán důvod, pro který by se pachatel byť jen mohl domnívat, že oběť 

s jeho počínáním souhlasí (nemůže jednat ve skutkovém omylu). Je tedy vyžadováno úmyslné 

zavinění. Výše citovaná úprava § 75 odst. 2 britského zákona o sexuálních trestných činech o 

okolnostech (násilí nebo jeho hrozba, vyvolání nebo zneužití stavu bezbrannosti apod.) 

vyvratitelné domněnky nesouhlasu oběti se uplatní i v tomto případě. Pachatelem tohoto 

trestného činu může být i žena, na rozdíl od trestného činu znásilnění, kterého se může dopustit 

výhradně muž.260 

 

 V neposlední řadě rozlišuje britský zákon o sexuálních trestných činech i trestný čin 

sexuálního násilí („sexual assault“), pod který je řazen jakýkoliv jiný projev chování pachatele, 

který tento činí za účelem ukojení svých sexuálních pudů a k němuž oběť neudělila svůj 

souhlas, přičemž na straně pachatele neexistoval důvod, pro který by se mohl domnívat, že oběť 

s jeho jednáním souhlasí. Do tohoto trestného činu britské právo zahrnuje dotýkání se jiného za 

účelem sexuálního uspokojení.261 Pojem „dotýkat se“ je dále vymezen v § 79 citovaného zákona 

jako dotýkání, otírání se jakoukoliv částí těla resp. jakýmkoliv jiným předmětem a dotýkání se 

přes něco či prostřednictvím něčeho přímo intimních partií jiné osoby. Pojem „dotýkání se“ 

hlavně zahrnuje vniknutí do vagíny, análního otvoru nebo úst jiné osoby.262 Tímto je postihnut 

široký okruh chování pachatele, kterého se tento může dopouštět s cílem ukojení svých 

sexuálních pudů. Britský zákon o sexuálních trestných činech za tento stanovuje trest odnětí 

svobody s horní hranicí deseti let. I v tomto případě platí domněnka nesouhlasu (viz výše) a 

k vyvinění by zároveň pachatel musel prokázat, že nebyla přítomna žádná z okolností podle § 

75 odst. 2 (taktéž viz výše). 

 

 Dalším z vymezených činů v britské úpravě je již zmíněné donucení jiného k účasti na 

sexuálním styku („causing a person to engage in sexual activity without consent“), kterým je 

myšlena jakákoliv aktivita se sexuálním podtextem, ke které oběť nedala souhlas. V rámci 

tohoto činu rozlišujeme, zda v rámci sexuální aktivity došlo k vniknutí do análního otvoru nebo 

do vagíny oběti, popř. do úst oběti penisem. V první části tohoto ustanovení jde o průnik tělesa 

odlišného od penisu do análního otvoru nebo vagíny oběti (pachatelem tedy může být muž i 

                                                 
260 SCHELLE, Karel a TAUCHEN, Jaromír. Sexuální trestné činy včera a dnes. Ostrava: Key Publishing, 2014. 

ISBN 978-80-7418-213-6, s. 398. 
261 Section 3 In Sexual Offences Act 2003 of British Parliament 
262 SCHELLE, Karel a TAUCHEN, Jaromír. Sexuální trestné činy včera a dnes. Ostrava: Key Publishing, 2014. 

ISBN 978-80-7418-213-6, s. 398-399. 
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žena) a ve druhé části jde o nucenou felaci (tzn. pachatelem může být pouze muž). Skutková 

podstata tohoto trestného činu však bude naplněna i v případě, že dojde k proniknutí části těla 

oběti do vagíny, úst nebo análního otvoru pachatele – oběť je tedy donucena k aktivnímu 

vykonávání sexuálních praktik na těle pachatele za účelem jeho uspokojení. Ve všech těchto 

případech hrozí pachateli tohoto trestného činu doživotní trest odnětí svobody, v méně 

závažných případech pak trest odnětí svobody s horní hranicí deseti let.263 

 

 Nutné je také zdůraznit, že britský zákon o sexuálních trestných činech upravuje 

specifických skutkových podstat o poznání více, zejména v případě specifických 

kvalifikovaných skutkových podstat k trestnému činu znásilnění – za všechny uvádím 

znásilnění osoby mladší třinácti let jinak než penisem („assault of a child under 13 by 

penetration“), sexuální násilí vykonané na osobě mladší třinácti let („sexual assault of a child 

under 13“), ale i přinucení osoby mladší třinácti let k sexuálním praktikám („causing or 

inciting a child under 13 to engage in sexual activity“). Ve všech těchto případech, kdy jde o 

dítě mladší třinácti let, britské právo nevyžaduje, aby oběť byla např. ve stavu bezbrannosti, 

pod vlivem alkoholu atp. a stejně tak je lhostejné, zda k jednání pachatele dala souhlas či ho 

k takovémuto jednání sama vybídla. K trestnosti činu plně postačuje skutečnost, že došlo 

k vykonání takovéhoto jednání na těle osoby mladší třinácti let za účelem vykonání pohlavního 

styku na těle poškozené osoby, popř. k pouhému uspokojení pohlavních pudů pachatele.264 

 

 Tento hrubý nástin právní úpravy sexuálních trestných činů, ke které Velká Británie 

přistoupila už v roce 2003 přinesla citelné zvýšení sankcí pro pachatele takovýchto činů, 

zejména v případech, kdy obětí je osoba mladší třinácti let, kdy je dokonce nerozhodné, zda 

styk byl dobrovolný či nikoliv. Britský zákon o sexuálních trestných činech je velmi rozsáhlý 

a obsahuje precizně zpracované jednotlivé skutkové podstaty trestných činů. Zatímco české 

nebo slovenské právo tyto (v britském zákoně o sexuálních trestných činech) skutky podřazuje 

zejména pod jednotlivé kvalifikované skutkové podstaty, britský zákon volí cestu úpravy 

prostřednictvím samostatných speciálních skutkových podstat. A zatímco v mnohých 

případech může přísná kazuističnost britského zákona přinášet problémy, jindy přichází naopak 

vhod, jako např. v případě trestného činu donucení jiného k účasti na sexuálním styku. Stejně 

jako v případě Slovenska, i v případě britského zákona je subjekt trestného činu znásilnění 

                                                 
263 Section 4 In Sexual Offences Act 2003 of British Parliament 
264 SCHELLE, Karel a TAUCHEN, Jaromír. Sexuální trestné činy včera a dnes. Ostrava: Key Publishing, 2014. 

ISBN 978-80-7418-213-6, s. 400. 
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výhradně muž a případné znásilnění muže bude posouzeno jako zmíněné donucení jiného 

k účasti na sexuálním styku (zatímco v případě slovenského práva by se jednalo o trestný čin 

vydírání, což osobně považuji za úpravu zkostnatělou a zpátečnickou, která nijak nerespektuje 

speciální povahu sexuálních trestných činů). Zatímco britská (shodně s českou) právní úprava 

zahrnuje anální styk a orální styk pod pojem znásilnění, slovenská úprava se spokojuje se 

zařazením pod pojem „sexuální násilí“, kam spadá donucení jiného násilím, hrozbou 

bezprostředního násilí či zneužitím jeho bezbrannosti k orálnímu nebo análnímu styku nebo 

k jiným sexuálním praktikám. Kromě tohoto britská úprava zná i speciální druh znásilnění tzv. 

penetrací, při které jde o proniknutí do tělních otvorů oběti jinými částmi těla než penisem, 

popř. jinými předměty (v ČR by se jednalo o znásilnění podle § 185 TZ, v SR o sexuální násilí). 

Nakonec dodám, že britská úprava pod pojem „sexuální násilí“ zahrnuje jakékoliv dotýkání se 

druhé osoby se sexuálním podtextem a bez jeho souhlasu, zatímco na Slovensku by dále muselo 

dojít např. k užití násilí, aby se takovéto jednání dalo považovat za trestný čin sexuálního násilí, 

popř. by takovéto jednání vůbec nebylo za trestný čin považováno. České právo by toto 

považovalo za pohlavní styk a jednalo by se o znásilnění.265 

  

                                                 
265 SCHELLE, Karel a TAUCHEN, Jaromír. Sexuální trestné činy včera a dnes. Ostrava: Key Publishing, 2014. 

ISBN 978-80-7418-213-6, s. 400-402. 
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5. Úmluva Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a 

domácímu násilí (Istanbulská úmluva) 

 

 Úmluva Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácímu násilí, tzv. 

Istanbulská úmluva (dále také jen jako „úmluva“), je nejobsáhlejší mezinárodní dohodou, která 

se tímto závažným porušováním lidských práv zabývá. Tato úmluva si klade za cíl nulovou 

toleranci k tomuto druhu kriminality, prevenci násilí na ženách a domácího násilí a důsledné 

stíhání pachatelů těchto forem násilí. 266 

 

 Dne 12. 5. 2016 došlo k podpisu této úmluvy ze strany České republiky, přičemž 

k podpisu se Česká republika uchýlila až jako jedna z posledních zemí Evropské unie.267 Na 

její ratifikaci však Česká republika stále čeká, byť k ní mělo dle citovaného zdroje268 dojít 

v průběhu roku 2018. Dosud se tak ale stále nestalo. 

 

 Istanbulská úmluva chrání ženy a dívky všech společenských vrstev bez ohledu na jejich 

rasu, náboženství, věk, sociální původ, migrační status nebo sexuální orientaci, nicméně na 

státy apeluje, aby stejná opatření proti domácímu násilí na ženách a dívkách chránila i osoby 

mužského pohlaví, děti a seniory. Istanbulská úmluva po státech vyžaduje, aby důsledně trestně 

stíhaly skutky domácího násilí (psychické, fyzické, sexuální, ekonomické), nebezpečného 

pronásledování (stalking), sexuálního násilí (včetně znásilnění), sexuálního obtěžování, 

vynucených sňatků, mrzačení ženského genitálu a vynucených potratů a vynucených 

sterilizací.269 

 

 Většinu těchto skutků, popř. jejich obdobu, český právní řád upravoval již před 

přistoupením k Istanbulské úmluvě, naproti tomu výslovnou úpravu vynucených sňatků, 

mrzačení ženského genitálu či vynucené sterilizace česká právo nemá. 

                                                 
266 Úmluva Rady Evropy o prevenci a boji proti násilí na ženách a domácímu násilí, [online] [cit. 2019-8-20]. 

Dostupné z: https://rm.coe.int/1680464e6f  
267 Česká republika podepsala Istanbulskou úmluvu proti násilí na ženách, Vláda ČŘ. [online] [cit. 2019-8-20]. 

Dostupné z: https://www.vlada.cz/cz/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/aktuality/ceska-republika-podepsala-

istanbulskou-umluvu-proti-nasili-na-zenach--143594/  
268 Tamtéž. 
269 Úmluva Rady Evropy o prevenci a boji proti násilí na ženách a domácímu násilí, [online] [cit. 2019-8-20]. 

Dostupné z: https://rm.coe.int/1680464e6f  

https://rm.coe.int/1680464e6f
https://www.vlada.cz/cz/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/aktuality/ceska-republika-podepsala-istanbulskou-umluvu-proti-nasili-na-zenach--143594/
https://www.vlada.cz/cz/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/aktuality/ceska-republika-podepsala-istanbulskou-umluvu-proti-nasili-na-zenach--143594/
https://rm.coe.int/1680464e6f
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 Co se vynucených sňatků týče, hovoří občanský zákoník270 o tom, že manželství vzniká 

svobodným projevem vůle obou svatebčanů, v praxi si však lze velmi snadno představit krajní 

situace, při nichž je žena i v našich zeměpisných šířkách fyzicky nebo psychicky mužem 

k uzavření sňatku donucena. Nezodpovězenou otázkou však zůstává, jak takovéto vynucené 

sňatky potírat, jelikož takovéto formy donucení z logiky věci nebudou probíhat na veřejnosti, 

ale v soukromí, a proto situace nezainteresovaným pozorovatelům bude připadat zcela 

v pořádku a nebudou mít o svobodě projevu vůle ženy směřujícímu k uzavření sňatku žádné 

pochybnosti. 

 

 Naproti tomu vynucenou sterilizaci, tedy zbavení jedince schopnosti se rozmnožovat, 

ať už chirurgickým přerušením, uzavřením nebo odstraněním vejcovodů v případě ženy, popř. 

chirurgickým přerušením chámovodů v případě muže271, a stejně tak zmrzačení ženského 

genitálu, české trestní právo zvlášť neupravuje. Zmrzačením ženského genitálu se rozumí 

ženská obřízka, tzv. „infibulace“, tedy amputace některých (nebo také všech) částí zevních 

rodidel ženy. Pojem obřízka je však často považován za chybný, jelikož s sebou nese zažitý 

pojem lékařského a zdraví prospěšného zákroku. Z tohoto důvodu Světová zdravotnická 

organizace užívá pojem „zmrzačení ženského genitálu“.272 Jedná se o rozšířený jev zejména 

v afrických zemích, a to i v těch, kde byl státním aparátem vydán oficiální zákaz. Jedná se o 

zákrok podstatně invazivnější a na rozdíl od obřízky mužské s sebou zdravotní pozitiva nenese 

nikdy. Zákrok bývá prováděn zcela nekvalifikovanou osobou, v lepším případě pomocí 

skalpelu, v horším pomocí střepu, kusu plechu. S ohledem na špatné hygienické podmínky 

s sebou tato praktika často nese okamžité komplikace, které mohou končit i úmrtím poškozené, 

ale i mnohé komplikace pro budoucí život (cysty, srůsty, infekce, bolestivý pohlavní styk, 

neplodnost, časté potraty a zvýšení rizika narození mrtvého dítěte).273 

 

 Stěžejním tématem je pro Istanbulskou úmluvu také prevence všech výše popsaných 

nežádoucích jevů. Státy, které úmluvu podepsaly, se zavazují k pravidelnému provádění 

                                                 
270 § 656 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
271 Sterilizace. Antikoncepce.cz [online]. [cit. 2019-8-20] Dostupné z:  

https://www.antikoncepce.cz/antikoncepce/ostatni-metody/sterilizace/ 
272 Female Genital Mutilation. World Health Organization [online]. [cit. 2019-8-20]. Dostupné z: 

https://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/female-genital-mutilation  
273 Female genital mutilation. Wikipedia [online]. [cit. 2019-8-20]. Dostupné z: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Female_genital_mutilation 

https://www.antikoncepce.cz/antikoncepce/ostatni-metody/sterilizace/
https://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/female-genital-mutilation
https://en.wikipedia.org/wiki/Female_genital_mutilation
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osvětových kampaní a zavedení této problematiky do školních osnov všech úrovní 

vzdělávacího systému (a s tím spojeným vytvořením učebních materiálů a pomůcek). Stejně 

tak Istanbulská úmluva požaduje, aby došlo k proškolení odborníků pracujících s oběťmi a  

posílení spolupráce s nevládními organizacemi a médii.274 

 

 Zcela průlomovým aspektem Istanbulské úmluvy je pak skutečnost, že jako první 

mezinárodní úmluva vůbec obsahuje definici pohlaví (najdeme ji v čl. 3 písm. c) úmluvy275). 

Tato definice říká, že pohlaví lze rozlišovat nejen z biologického pohledu na mužské a ženské, 

ale existuje rovněž společensky konstruovaná kategorie pohlaví, která ženám a mužům určuje 

specifickou roli a chování. Výzkumy prokázaly, že určité role a modely chování mohou vést k 

tomu, že násilí vůči ženám je považováno za přijatelné.276  

 

5.1. Novela trestního zákona v souvislosti s Istanbulskou úmluvou 

 

 Trestné činy, jejichž trestnost Istanbulská úmluva požaduje, český TZ neobsahuje ani 

po novele provedené zákonem č. 287/2018 Sb., zákon kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., 

trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. 

 

 Vládní analýza, na kterou se odvolává důvodová zpráva277 k novele TZ, o připravenosti 

České republiky k přístupu k Istanbulské úmluvě, identifikovala tři problematické body: 

 

1) Požadavek na dostatečně dlouhou promlčecí dobu u činů spočívajících v sexuálním 

násilí, nuceném sňatku, mrzačení ženských pohlavních orgánů a násilném přerušení těhotenství 

a násilné sterilizaci, aby bylo možné trestní stíhání zahájit poté, co oběť dosáhne zletilosti. 

 

                                                 
274 Council of Europe – Convention on preventing and combating violence aganst women and domestic violence 

[online]. Council of Europe 2017 [cit. 2019-8-20]. Dostupné z: https://www.coe.int/en/web/conventions/full-

list/-/conventions/rms/090000168008482e 
275 Tamtéž. 
276 Český svaz žen z.s. Istanbulská úmluva. Blog Rovné šance [online]. Praha [cit. 2019-8-20]. Dostupné z: 

http://www.rovnesance.cz/istanbulska-umluva/  
277 Důvodová zpráva In: VLÁDA, Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve 

znění pozdějších předpisů, a některé další zákony [online]. Praha: Poslanecká sněmovna Parlamentu České 

republiky, 2018 [cit. 2019-8-20]. Sněmovní tisk 79/0, 8. volební období. Dostupné z: 

http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=8&CT=79&CT1=0, s. 20. 

https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/090000168008482e
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/090000168008482e
http://www.rovnesance.cz/istanbulska-umluva/
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=8&CT=79&CT1=0


 

 

80 

2) Požadavek, aby úmyslná sterilizace ženy bez jejího předchozího a informovaného 

souhlasu nebo pochopení zásahu byla trestná. 

 

3) Požadavek trestnosti jednání, které spočívá v záměrném vylákání osoby na území jiného 

státu za účelem jejího donucení k uzavření manželství. 

 

V této subkapitole  bych se rád zabýval těmito body, které se mohou jevit jako problematické. 

Istanbulská úmluva samozřejmě hovoří i o dalších formách trestné činnosti, nicméně tyto lze 

bez dalšího zahrnout pod v českém trestním právu upravené skutkové podstaty trestných činů 

znásilnění podle § 185 TZ a sexuálního nátlaku podle § 186, což je dle mého soudu vítaným 

znamením toho, že Česká republika v oblasti stíhání sexuální kriminality drží prst na tepu doby. 

Důvodová zpráva278 pak k těmto bodům uvádí následující: 

 

Ad 1) TZ upravuje institut stavění promlčecí doby v § 34 odst. 3 písm. c) TZ, kterou konstruuje 

i pro situaci, kdy oběť dosáhne zletilosti (užívá zde formulaci „do promlčecí doby se 

nezapočítává doba, po kterou oběť byla mladší osmnácti let“). Tato konstrukce je však spojena 

pouze s trestným činem obchodování s lidmi podle § 168 TZ a na trestné činy uvedené v hlavě 

třetí zvláštní části (trestné činy proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti) – u těchto činů tak 

promlčecí doba začne běžet až v okamžiku, kdy oběť dosáhne osmnáctého roku života. Ve 

vztahu k sexuálnímu násilí je tak TZ plně v souladu s Istanbulskou úmluvou. Problémem 

nicméně zůstává, že Istanbulská úmluva požaduje, aby za trestná (a k nim i odpovídající 

promlčecí dobu dle bodu 1) vládní analýzy) byla považována i jednání, která jsou dnes 

postihována skrz obecně formulovaný trestný čin těžkého ublížení na zdraví podle § 145 TZ, 

jehož zařazení  do citovaného § 34 odst. 3 písm. c) TZ by šlo dalece nad rámec požadavků 

Istanbulské úmluvy a zároveň by se jednalo o řešení nesystematické ve vztahu k jiným trestným 

činům (např. trestnému činu vraždy). Varianta vytvoření nových kazuistických skutkových 

podstat se taktéž jevila jako neúčelná, jelikož dle názoru vlády není třeba vytvářet nové 

kazuistické trestné činy tam, kde plnohodnotně vystačí existující a obecně formulovaná 

dosavadní právní úprava. Délka promlčecí doby trestného činu těžkého ublížení na zdraví je 

v současné době 15 let, což vláda považuje za dostačující, a proto navrhuje, aby Česká republika 

                                                 
278 Důvodová zpráva In: VLÁDA, Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve 

znění pozdějších předpisů, a některé další zákony [online]. Praha: Poslanecká sněmovna Parlamentu České 

republiky, 2018 [cit. 2019-8-20]. Sněmovní tisk 79/0, 8. volební období. Dostupné z: 

http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=8&CT=79&CT1=0, s. 20-23. 

http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=8&CT=79&CT1=0
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v souladu s Istanbulskou úmluvou učinila při uložení ratifikační listiny výhradu k tomuto 

požadavku. 

 

Ad 2) Absence trestnosti úmyslné sterilizace bez informovaného a pochopeného souhlasu 

poškozené osoby taktéž není z hlediska platné a účinné právní úpravy žádný problém. Zákon č. 

373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, stanovuje, že v případě jakékoliv 

sterilizace, která bude provedena bez dodržení veškerých podmínek (tj. i informovaného a 

pochopeného souhlasu oběti), je takováto sterilizace protizákonná, čímž budou naplněny 

všechny znaky skutkové podstaty trestného činu těžkého ublížení na zdraví podle § 145 TZ 

nebo trestného činu těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti dle § 147 TZ (neplodnost je 

závažným trvalým následkem, popř. v případě reverzního zákroku nebo samovolného 

zprůchodnění déle trvajícím následkem). Podle Istanbulské úmluvy má být trestné pouze 

úmyslné provedení sterilizace bez informovaného souhlasu osoby. Jelikož česká právní úprava 

jde v tomto případě nad rámec úpravy požadované Istanbulskou úmluvou, je tuzemská právní 

úprava dostačující, jelikož pacient musí být informován a následně souhlas vyjádřit písemně. 

V případě, kdy tento postup není dodržen, je naplněna skutková podstata trestného činu ublížení 

na zdraví. Pokud by osobou provádějící sterilizaci nebyl lékař, bylo by takové jednání trestné 

vždy s ohledem na § 30 odst. 3 TZ. 

 

Ad 3) Istanbulská úmluva požaduje trestnost jednání, které spočívá v úmyslném donucení 

jiného k manželství a vylákání jiného na území cizího státu za účelem donucení k uzavření 

manželství. Donucení k uzavření manželství vykládá Istanbulská úmluva jako fyzické a 

psychické násilí, které zahrnuje i nátlak a vydírání. Čin má být dokonán uzavřením manželství, 

přičemž alespoň u jednoho z manželů se musí jednat o nedobrovolný akt. S tím souvisí i 

požadavek na trestnost vylákání osoby na území cizího státu za účelem následného donucení 

k uzavření sňatku, jelikož dle Istanbulské úmluvy a souvisejících dokumentů se jedná o častou 

praxi, kdy je osoba odvezena, často vlastními příbuznými pomocí lsti, z domovského státu, aby 

byla následně donucena k uzavření sňatku s cizím státním příslušníkem. Pro dokonání tohoto 

činu nemusí k uzavření manželství dojít, nicméně úmysl musí směřovat k oběma jednáním 

(vylákání a následné donucení ke sňatku). Takovéto donucení k manželství je nicméně trestné 

už podle stávající české právní úpravy, a to jako trestný čin vydírání podle § 175 TZ, příp. po 

naplnění dalších znaků jako trestný čin obchodování s lidmi podle § 168 TZ. Pokud jde o 

vylákání druhého na území cizího státu, jedná se o trestný čin zavlečení podle § 172 TZ. 

Uvedený trestný čin tak je třeba rozšířit, aby postihoval i zavlečení osoby z jiného státu nebo 
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do jiného státu, než je Česká republika. Tím by byly požadavky Istanbulské úmluvy plně 

pokryty. 

 

 V rámci legislativního procesu došlo k přijetí pozměňovacího návrhu poslance Petra 

Sadovského 279, který přinesl nové znění výše citovaného ust. § 34 odst. 3 písm. c) TZ, a to 

následovně: 

 

„c) doba, po kterou oběť trestného činu těžkého ublížení na zdraví spočívajícího v zmrzačení 

pohlavních orgánů nebo sterilizaci (§ 145), nedovoleného přerušení těhotenství bez souhlasu 

těhotné ženy (§ 159), obchodování s lidmi (§ 168), zavlečení spáchaného za účelem donucení 

jiného k sňatku (§ 172), vydírání (§ 175) nebo útisku (§ 177) spáchaných za účelem donucení 

jiného k sňatku nebo k strpění zákroku směřujícího k způsobení těžkého ublížení na zdraví 

spočívajícího v zmrzačení pohlavních orgánů nebo některého trestného činu uvedeného v hlavě 

třetí zvláštní části tohoto zákona o trestných činech proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti 

byla mladší osmnácti let,“ 

 

 Autor pozměňovacího návrhu uvedl, že činit při ratifikaci úmluvy výhradu není dobrým 

řešením ke splnění cíle, aby osoby zasažené vzpomínanými činy měly poté, co dosáhnu 

zletilosti, vždy reálnou možnost dosáhnout trestního stíhání osob za tyto skutky, neboť je podle 

jeho názoru větší šance, že po dosažení zletilosti se tyto osoby dokáží vymanit ze závislosti na 

rodině. Proto také navrhl zvolit obdobné řešení, jaké TZ obsahoval již vztahu k trestnému činu 

obchodování s lidmi a trestným činům proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti, u kterých se 

promlčecí doba stavěla po dobu, po kterou byla oběť mladší 18 let. Z mého pohledu se jedná o 

pozměňovací návrh více než vhodný a považuji jeho přijetí a vtělení do novely TZ za správné 

rozhodnutí ze strany zákonodárce. 

 

 Druhá změna v TZ činěná v souvislosti s přijetím Istanbulské úmluvy v průběhu 

legislativního procesu nedoznala žádných změn, a proto byla přijata změna § 172 TZ v novelou 

navrhovaném znění, tedy: 

                                                 
279 Pozměňovací návrh poslance Petra Sadovského k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 

Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (sněmovní tisk 79). Poslanecká 

sněmovna Parlamentu České republiky [online]. Praha, 2018 [cit. 2019-8-20]. Dostupné z: 

http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=134754  

 

http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=134754
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„15. V § 172 odst. 1 se slova „do ciziny“ nahrazují slovy „do České republiky nebo do jiného 

státu“ a slova „z ciziny“ se nahrazují slovy „z České republiky nebo z jiného státu“. 

 

16. V § 172 se odstavec 2 zrušuje. 

Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 2 až 4. 

 

17. V § 172 odst. 2 písm. a) a v § 172 odst. 3 písm. a) se slova „nebo 2“ zrušují.“280 

  

                                                 
280 Čl. 1 zák. č. 287/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 

a některé další zákony. 
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6. Úvaha de lege ferenda 

 

 Za celou svou historii, a zejména od Sametové revoluce, prošla trestněprávní úprava 

sexuálně motivovaných trestných činů obrovským vývojem, který bezesporu vedl k jejímu 

viditelnému zkvalitnění. Ať už se jedná o skutečnost, že zákonodárce vyčlenil sexuální trestné 

činy do samostatné třetí hlavy TZ, která svým systematickým zařazením dává jednoznačně 

najevo, jakou váhu tato problematika skutečně má. I přesto však současná právní úprava 

sexuálních trestných činů obsahuje určité mezery, či snad nejasnosti, nad kterými bych se nyní 

rád zamyslel. 

 

 První (a z mého pohledu nejzávažnější) nedostatek spatřuji v nejasném výkladu 

některých pojmů, se kterými TZ v hlavě třetí operuje – jiné srovnatelné chování, jiný způsob 

pohlavního zneužití, jiný pohlavní styk provedený způsobem srovnatelným se souloží. Jak 

plyne z dřívějších pasáží této práce, jednotná ve výkladu těchto pojmů není ani sama odborná 

veřejnost. Nejproblematičtějším z těchto pojmů je bezesporu „jiný pohlavní styk provedený 

způsobem srovnatelným se souloží“. Jedná se o digitální penetraci? Pokud ano, jak intenzivní 

musí být? Lze sem zařadit vsouvání penisu mezi stehna ženy či její ňadra? Zastávám názor (a 

věřím, že nejsem jediný), že tyto pojmy by si zasloužily, aby jim zákonodárce při dalších 

úvahách o novelizaci trestního práva věnoval pozornost, ať už formou úpravy jejich formulace 

nebo výkladu pomocí nového ustanovení. Byť nejsem zastáncem přílišné kazuističnosti právní 

úpravy, v tomto případě si myslím, že legislativní vymezení a zostření těchto pojmů by jak 

orgánům činným v trestním řízení, tak samotným soudům velmi ulehčilo práci při odhalování, 

stíhání a trestání sexuálních trestných činů. Za nejvhodnější způsob bych považoval právě 

vložení nových výkladových ustanovení do obecné části TZ. Byť se jedná o řešení kazuistické, 

z mého pohledu by přispělo k posílení právní jistoty a předvídatelnosti práva. Zároveň by tím 

došlo ke snížení potřeby tvorby judikatury, což by mohlo vést k urychlení práce celé soudní 

soustavy (nebylo by nutné čekat, až se věc dostane k Nejvyššímu Soudu ČR). Navíc samy 

soudy mívají s výkladem některých pojmů problémy – viz příklad uvedený v subkapitole 3.2.3. 

týkající se alternativního léčitele, který namísto finanční úhrady vynucoval na své klientce 

pohlavní styk. 

 

 Dále, zařazení trestného činu sexuálního nátlaku do TZ na jednu stranu považuji za krok 

tím správným směrem, nicméně podobnost jeho skutkové podstaty se skutkovou podstatou 
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trestného činu znásilnění s sebou může přinášet nejeden problém, když nebude na první pohled 

zřejmé, zda pachatel, který po oběti požaduje pohlavní styk a hrozí, že jinak např. se jako 

vedoucí pracovník postará o to, že oběť přijde o zaměstnání, ke spáchání trestného činu 

zneužívá svého postavení a z něho vyplývající důvěryhodnosti nebo vlivu (v tomto případě by 

se jednalo o sexuální nátlak), nebo je toto hrozba jinou těžkou újmou (zde by se jednalo o 

znásilnění). Zákonodárce vtělením trestného činu sexuálního nátlaku přikročil 

k trestněprávnímu postihování některých dalších forem sexuálně agresivního chování, nicméně 

ona podobnost se skutkovou podstatou trestného činu znásilnění je v mnohých případech velmi 

nepřehledná. I tento problém by samozřejmě bylo lze řešit zařazením patřičného výkladového 

ustanovení. 

 

 Otázkou však zůstává, nakolik jsou tyto nepřesnosti pro trestní právo jako celek a 

společnost zásadní, pokud jsou v rámci konkrétních případů posuzovány jejich konkrétní 

okolnosti a souvislosti. Řešením, alespoň částečným, pokud bychom se nechtěli uchylovat 

přímo k novelizaci TZ, by bylo závazné výkladové stanovisko Nejvyššího soudu ČR. 

 

 Nejefektivnější cestu pak zvolila Velká Británie, kde je sexuálním trestným činům 

vyčleněn celý zákon, který obsahuje jak velké množství výkladových ustanovení, tak i množství 

detailních skutkových podstat týkajících se lidské důstojnosti v sexuální oblasti – tedy vše ve 

vztahu k sexuální trestné činnosti. Právě detailnost britské právní úpravy zaručuje, že prakticky 

nemůže dojít k situaci, že by  nějaké spáchané jednání uniklo postihu, popř. že by jeho právní 

kvalifikace byla problematická. A byť je právní úprava ve Velké Británii v tomto směru značně 

kazuistická, nelze jí odepřít, že oproti úpravě české je o několik kroků napřed. Pokud by tedy 

zákonodárce zvažoval rozsáhlejší novelizaci problematiky sexuálních trestných činů, zastávám 

názor, že inspirace, popř. převzetí britského řešení by v žádném případě nemohlo být na škodu. 

 

 Poslední výtkou, kterou k současné úpravě sexuální trestné činnosti mohu mít, je 

skutečnost, že ačkoliv je trestný čin sexuálního nátlaku podle § 186 TZ speciální vůči trestnému 

činu vydírání podle § 175 TZ, v případě existence zvlášť přitěžující okolnosti v podobě 

spáchání trestného činu se dvěma dalšími osobami se vzájemný vztah mezi těmito skutkovými 

podstatami stává velmi nelogický. Totiž – v případě spáchání trestného činu vydírání podle § 

175 odst. 2 písm. b) TZ (tedy se dvěma osobami), kalkuluje TZ s trestní sazbou v rozmezí od 

dvou do osmi let. Naproti tomu, pokud dojde ke spáchání trestného činu sexuálního nátlaku 

spolu se dvěma osobami, tedy podle § 186 odst. 3 písm. b) TZ, stanovuje TZ trest odnětí 
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svobody o délce jeden rok až pět let. Pokud má tedy být trestný čin sexuálního nátlaku 

závažnější než trestný čin vydírání, což bezpochyby vzhledem k povaze věci a poměru 

speciality je, považuji za nelogické, aby trestní sazby tuto skutečnost nereflektovaly. 

Domnívám se, že je tedy vhodné, aby zákonodárce tento nedostatek při další novelizaci TZ 

odstranil. 
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Závěr 

 

 Sexuální delikty se ve společnosti vyskytují již od jejích dřevních dob. Z toho důvodu i 

jejich postupná regulace postupně nabývala na intenzitě a dále se vyvíjela. Zatímco některá 

jednání, která dříve byla trestná (homosexuální styk) v dnešní době již trestná nejsou, jiná se 

naopak trestnými stala (incest, znásilnění vlastní manželky). A byť sexuální trestná činnost tvoří 

pouze nepatrný zlomek v rámci spáchaných trestných činů, dopady, které má na své oběti jsou 

zpravidla nezměrné. Kroky, které lidská společnost během svého vývoje učinila pro trestání 

sexuálních deliktů, jakož i pro pomoc jejich obětem, jsou při pohledu do historie obrovské. 

 

 Sexuální trestné činy jsou dnes po rekodifikaci českého trestního práva hmotného 

v českém právu od roku 2009 upraveny v samostatné hlavě třetí TZ, což jen podtrhuje jejich 

závažnost – dříve tomu tak nebylo. Tato hlava TZ dnes upravuje jedenáct trestných činů, a to 

znásilnění (§ 185 TZ), sexuální nátlak (§ 186 TZ), pohlavní zneužití (§ 187 TZ), soulož mezi 

příbuznými (§ 188 TZ), kuplířství (§ 189 TZ), prostituci ohrožující mravní vývoj dětí (§ 190 

TZ), šíření pornografie (§ 191 TZ), výrobu a jiné nakládání s dětskou pornografií (§ 192 TZ), 

zneužití dítěte k výrobě pornografie (§ 193 TZ), účast na pornografickém představení (§ 193a 

TZ) a navazování nedovolených kontaktů s dítětem (§ 193b TZ). Právě trestný čin sexuálního 

nátlaku, který je hlavním tématem této práce, je na poli českého trestního práva stále novinkou. 

 

 Skutková podstata trestného činu sexuálního nátlaku podle § 186 TZ je užitečným 

prostředkem pro lepší ochranu lidské důstojnosti v sexuální oblasti, zejména pro svobodu 

jedince v rozhodování o vlastním pohlavním životě. Zároveň vhodně doplňuje trestný čin 

znásilnění a do jisté míry i pohlavního zneužití a rozšiřuje trestněprávní ochranu proti dalším 

(a v jistém pohledu i méně závažnějším) formám sexuálně agresivního chování, při nichž 

nedochází k významnějšímu fyzickému kontaktu mezi obětí a pachatelem, který zůstává v roli 

pozorovatele, zatímco oběť je nucena sama prostřednictvím svého těla a vlastního jednání 

působit na erotické vnímání pachatele. 

 

 Rozlišení, zda se v konkrétních případech jedná o trestný čin znásilnění podle § 185 TZ, 

sexuálního nátlaku podle § 186 TZ nebo pohlavního zneužití podle § 187 TZ v mnohých 

případech není snadné. Věřím však, že tato práce naplnila svůj záměr, kterým bylo detailně 

skutkovou podstatu trestného činu sexuálního nátlaku popsat, srovnat tento trestný čin 
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s trestnými činy znásilnění a pohlavního zneužití a upozornit na nedostatky, které i současná 

právní úprava má (zejména vágnost některých užívaných pojmů). Nicméně s ohledem na 

úvodní historický exkurz do minulosti právní regulace sexuální kriminality je jasné, že české 

právo jde tím správným směrem, a to jak ve vztahu ke stíhání sexuální kriminality, tak i ve 

vztahu k pomoci obětem a zacházení s nimi. 

 

 Na samotný závěr znovu vyzdvihuji přinos, který zakotvení trestného činu sexuálního 

nátlaku do tuzemského trestního práva hmotného mělo, a doufám, že v tomto dobře nastoleném 

směru bude české trestní právo i nadále pokračovat. 

  



 

 

89 

Seznam použitých zkratek 

 

TZ    Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
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Sexuální nátlak /§ 186 tr. zák./ a další trestné činy proti lidské důstojnosti v sexuální 

oblasti 

 

Abstrakt 

 

 Hlavním tématem této diplomové práce, jak název vypovídá, je trestný čin sexuálního 

nátlaku. Tento relativně nový trestný čin je upraven v sedmi odstavcích § 186 TZ. Od svého 

zavedení do českého trestního práva je užitečným doplňkem k trestným činům znásilnění (§ 

185 TZ) a pohlavního zneužití (§ 187 TZ). Umožňuje trestně postihovat pachatele, kteří se 

dopustili takových protiprávních jednání proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti, zejména 

proti svobodě jedince v rozhodování o vlastním pohlavním životě, jejichž sexuálně agresivní 

chování nedosáhlo intenzity znásilnění nebo pohlavního zneužití, když nedošlo 

k významnějšímu fyzickému kontaktu mezi obětí a pachatelem, který zůstával v roli 

pozorovatele, zatímco oběť byla nucena sama prostřednictvím svého těla a vlastního jednání 

působit na erotické vnímání pachatele. 

 

 V první kapitole je téma právní úpravy sexuálních deliktů zasazeno do historického 

kontextu. V práci je následně trestný čin sexuálního nátlaku podrobně rozebrán, popsán,  

vysvětlen a objasněn, práce se zabývá jeho objektem, objektivní stránkou, subjektem a 

subjektivní stránkou a to včetně kvalifikovaných skutkových podstat a jednotlivých vývojových 

stadií. Trestný čin sexuálního nátlaku je dále porovnán s trestnými činy znásilnění a pohlavního 

zneužití, z čehož jsou pro lepší pochopení problematiky odvozeny, popsány a následně právně 

kvalifikovány situace, při nichž nejčastěji k těmto třem vzájemně konfrontovaným trestným 

činům dochází. Zároveň se práce věnuje i české trestněprávní úpravě trestných činů proti lidské 

důstojnosti v sexuální oblasti obecně. Tato úprava je dále porovnána zejména s právní úpravou 

těchto deliktů ve Velké Británii a okrajově i s úpravou na Slovensku, jakož i s Úmluvou Rady 

Evropy o prevenci a boji proti násilí na ženách a domácímu násilí, tzv. Istanbulskou úmluvou 

– nejnovějším mezinárodním dokumentem zabývajícím se touto problematikou. Ze získaných 

poznatků jsou vyvozeny úvahy de lege ferenda, které by mohly přispět k odstranění nedostatků, 

které česká právní úprava má, jak z této práce vyplývají. 

https://is.cuni.cz/studium/dipl_st/index.php?id=7c245978dadedae87030ae6eb50f046e&tid=&do=main&doo=detail&did=183877
https://is.cuni.cz/studium/dipl_st/index.php?id=7c245978dadedae87030ae6eb50f046e&tid=&do=main&doo=detail&did=183877
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Sexual coercion (section 186 of the Penal Code) and other offences against human 

dignity related to sexuality 

 

Abstract 

 

 The main theme of this thesis, as the name suggests, is the crime of sexual coercion. 

This relatively new offense is regulated in seven paragraphs of Section 186 of the Penal Code. 

Since its introduction into Czech criminal law, it has been a useful addition to the crimes of 

rape (Section 185 CC) and child sexual abuse (Section 187 CC). It allows the criminalization 

of offenders who have committed such unlawful acts against human dignity related to sexuality, 

in particular the freedom of an individual to decide on their sex life, in cases, where  sexually 

aggressive behaviour of the perpetrator has not reached the intensity of rape or child sexual 

abuse, while the perpetrator remained in the role of an observer, while the victim was forced to 

satisfy the erotic perception of the perpetrator through his (victim’s) body and his own actions. 

 

 In the first chapter the topic of legal regulation of sexual offenses is set in historical 

context. Later in the thesis, the crime of sexual coercion is analysed, described, explained and 

clarified in detail, the thesis deals with its object, physical elements (actus reus), offender (the 

subject) and mental elements (mens rea), including qualified facts and individual developmental 

stages. The offense of sexual coercion is further compared with the offenses of rape and child 

sexual abuse, from which are derived the situations in which these three offenses occur most 

often and are described and subsequently legally qualified for a better understanding of the 

issue. The thesis also deals with the Czech criminal law regulation of crimes against human 

dignity related to sexuality in general. This regulation is further compared in particular with the 

legal regulation of these offenses in the UK and marginally with the regulation in Slovakia, as 

well as with the Council of Europe Convention on the Prevention and Fight against Violence 

against Women and Domestic Violence, the so-called Istanbul Convention – the most recent 

international legal document on this topic. Based on the knowledge gained, opinions de lege 

ferenda which could contribute to the elimination of shortcomings that the Czech legislation 

has are derived, as it follows from this work. 
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