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Úvod 

Fenomén násilných sexuálně zaměřených deliktů dlouhodobě vyvolává mezi lidmi silné emoce 

a reakce a významnou měrou ovlivňuje jejich pocit bezpečí a úroveň strachu.1 Zvláště v posledních 

letech se s touto problematikou setkáváme stále častěji, ať už prostřednictvím zpráv médií či 

dokonce v běžném životě. S narůstajícím povědomím společnosti o těchto trestných činech 

logicky roste i potřeba rychlého odhalení a potrestání jejich pachatelů, aniž by při něm došlo 

k dalším nedůvodným zásahům do již tak narušeného intimního života oběti. Tento úkol 

představuje mimořádnou výzvu především pro policejní orgány, které se v průběhu vyšetřování 

musí vypořádat s mnohými specifickými problémy, jejichž řešení je klíčové pro efektivitu celého 

procesu za současné minimalizace rizik sekundární viktimizace oběti. Metodika vyšetřování 

sexuálních trestných činů je v tomto ohledu nepostradatelným vodítkem při odhalování této trestné 

činnosti, umožňujícím aplikaci poznatků kriminalistické teorie a praxe na konkrétních případech.  

S ohledem na aktuálnost a celospolečenský význam jsem metodiku vyšetřování sexuálních 

trestných činů zvolila jako obecné téma své diplomové práce. V jejím rámci jsem se z důvodu 

rozsáhlosti této problematiky blíže zaměřila pouze na trestný čin znásilnění, který náleží bezesporu 

mezi nejbrutálnější a zároveň nejvíce frekventované sexuální delikty.  

Hlavním cílem této práce je poskytnout ucelený pohled na specifické problémy týkající se 

vyšetřování sexuálních trestných činů, a to především ve vztahu k trestnému činu znásilnění. 

Výchozí metodou je zejména analýza pramenů české i zahraniční literatury, přičemž v závěrečné 

části práce prezentuji též některé praktické poznatky související s případy znásilnění dětských 

obětí mladších 15 let.  

Práce je tematicky rozdělena do deseti kapitol. V úvodní kapitole se věnuji trestněprávním 

aspektům vývoje trestného činu znásilnění a jeho současné právní úpravě na našem území včetně 

frekvence jeho výskytu. 

Ve druhé kapitole se zabývám kriminalistickou charakteristikou znásilnění, a to konkrétně 

typickými způsoby páchání a osobou pachatele a oběti. V podkapitole pojednávající o pachatelích 

se blíže zaměřím především na jejich typologie z psychologického hlediska a tématiku sexuálních 

deviací, u obětí zmíním některé previktimní faktory včetně kontroverzní problematiky 

spoluzavinění a možné následky spojené s prožitím sexuálního útoku. 

 

 

 
1 BLATNÍKOVÁ, Šárka, Petra FARIDOVÁ a Petr ZEMAN. Násilná sexuální kriminalita - téma pro experty i 

veřejnost. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2014. Studie (Institut pro kriminologii a sociální 

prevenci). ISBN 978-80-7338-143-1., s. 9 
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Třetí až devátá kapitola pojednává o jednotlivých komponentech metodiky vyšetřování a jejich 

zvláštnostech ve vztahu k sexuálním trestným činům obecně i konkrétně pro případy znásilnění. 

Obsahem desáté kapitoly je specifická problematika vyšetřování sexuální trestné činnosti 

páchané na dětských obětech. S těmito případy jsem se pravidelně setkávala v průběhu své praxe 

na Městském státním zastupitelství v Praze, kde jsem měla díky ochotě státní zástupkyně a 

vyšetřovatelů možnost seznámit se s některými konkrétními kauzami v praxi. Zde získané 

informace pak byly východiskem mimo jiné pro zpracování vlastního statistického výzkumu, který 

je doplněním jinak převážně teoreticky zaměřeného obsahu práce. 
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1 Základní teoretická východiska znásilnění 

1.1 Historický vývoj 

„Sexuální projevy člověka se od nepaměti občas vyznačují určitými formami násilí.“2 Míra 

jejich společenské akceptace se v průběhu historie postupně vyvíjela v souvislosti se změnami 

obecně uznávaných náboženských, etických a právních norem, odrážejících momentální stav 

kultury a zvyků ve společnosti. Za jeden z nejvýznamnějších faktorů z hlediska vývoje 

kriminalizace sexuálního násilí lze považovat především samotné postavení ženy, které bylo po 

většinu historie v mnoha ohledech značně odlišné od jeho vnímání optikou současné moderní 

civilizace.   

V předkřesťanském období při absenci institucionalizace manželství představovaly únosy 

jeden ze způsobů snadného získání si ženy bez nutnosti námluv. Tomu odpovídá i dnešní anglický 

termín „rape“, který má původ v latinském „rapere“ neboli „ukrást, zmocnit se či unést“. Po 

následném zavedení instituce manželství byla žena považována především za prostředek předání 

majetku a moci, která se odvíjela od postavení jejího otce. Její případné znásilnění mělo za 

následek znehodnocení tohoto „majetku“, s čímž souvisel i obvyklý trest násilníka v podobě 

nuceného sňatku s danou osobou. Ještě vážnější důsledky byly spojeny se zneuctěním panny, které 

s sebou neslo mimo ekonomickou ztrátu též náboženský rozměr v podobě rizika božího hněvu. 

Pokud se chtěl násilník vyhnout trestu smrti, musel si vzít znásilněnou za ženu a nevěstinu otci 

uhradit až trojnásobek její ceny, která se odvíjela od sociální pozice hlavy rodiny. Rovněž v raně 

křesťanských společnostech představovalo znásilnění především útok na rodovou čest a jmění, 

nikoli zásah do osobnostních práv oběti. Záležitostí poškozené rodiny bylo též vymáhání sankcí, 

které se zásadně odvíjely od společenského postavení pachatele a oběti.3  

K zásadnější změně ve vývoji koncepce znásilnění dochází až v pozdějším anglickém 

zvykovém právu, kde je definováno jako „nezákonná pohlavní znalost ženy starší deseti let ze 

strany muže, který není jejím manželem, za použití síly a proti její vůli nebo bez jejího vědomého 

svolení nebo v případě, že toto svolení je vynuceno silou nebo strachem z okamžitého ublížení na 

zdraví.“4 Teprve v průběhu 12. století začalo být znásilnění poprvé vnímáno jako „vážný zločin 

 

 

 
2 KOLIBA, P., KOVÁŘ, P. Sexuální agrese: znásilnění z pohledu medicíny a práva. Maxdorf. Praha, 2008, ISBN 

978-80-7345-161-5. s. 21 
3 Tamtéž, s.10-11 
4 Tamtéž, s.12 
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na ženě, nikoliv na rodině či rodu"5 a z tohoto důvodu jí též náleželo výhradní právo na podání 

žaloby vůči násilníkovi. V průběhu 13. století pak v důsledku reformy anglického trestního práva 

došlo k rozšíření aktivní legitimace na stát, který mohl iniciovat vyšetřování a následné vydání 

rozsudku za znásilnění i v případě, že poškozená žalobu nepodala. Nejčastějšími tresty v tomto 

období byly trest smrti či finanční pokuta.6 

Z hlediska vývoje trestního práva v českých zemích přináší první zásadnější úpravu znásilnění 

zemské právo z představovského období. Znásilnění zde bylo řazeno mezi nejzávažnější delikty a 

bylo upraveno téměř všemi právními knihami, konkrétně Knihou rožmberskou, Řádem práva 

zemského a ve své publikaci Práva zemská česká je zmiňoval rovněž Ondřej z Dubé. Společným 

znakem této právní úpravy byla skutečnost, že důkazní břemeno nesla znásilněná žena, která 

musela bezpečně prokázat, že k činu skutečně došlo.7 

Mnohem významnější kodifikaci představoval návrh zákoníku městského práva z druhé 

poloviny 16. století, jehož autorem byl Pavel Kristián z Koldína. Trestný čin znásilnění (stuprum 

violentum) formuloval Koldín po vzoru předešlých knih: „…násilí aneb podav jest, když by na 

ženu aneb pannu od někoho mocí a bezprávně bylo saženo tak, že by násilným skutkem panna k 

porušení a žena poctivá o poctivost svojí přijíti musila.“8 Násilník byl v tomto případě potrestán 

mečem nebo vpletením do kola, ovšem pouze za předpokladu, že poškozená žena unesla své 

důkazní břemeno, tedy prokázala, že k činu skutečně došlo, a to buď křikem nebo viditelným 

zraněním, které stvrzovala svou přísahou. Přísnějším trestem pak byli postihováni pachatelé 

znásilnění spáchaného vůči nedospělým dívkám, za které byly dle praxe městského práva 

považovány dívky do 12 let. „Násilí se děje také tehdáž, když by panenka aneb dívčička, jsoucí 

ještě v letech dětinských, od někoho k zprznění a k porušení přišla. A takový skutek vpletením do 

kola aneb při nejmenším mečem ztrestán býti má.“9 Určitým kategoriím obyvatel naopak Koldínův 

zákoník neposkytoval právní ochranu vůbec. Patřily sem prostitutky a „ženy nepoctivé“, které dle 

Koldína již vlastní vinou přišly o svoji poctivost a jsou tedy zvyklé smilnit. Zákoník pak vytvářel 

i institut tzv. „poctivých žen“, jejichž funkcí bylo zjišťování skutkového stavu věci na příkaz 

soudu, zastávaly tedy fakticky činnost dnešních soudních znalců.10 

 

 

 
5 Tamtéž, s.12 
6 Tamtéž, s.12 
7 MALÝ, Karel. Trestní právo v Čechách v 15. - 16. století. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, 1979, s. 244 
8 FRANCEK, J.: Zločin a sex v českých dějinách: Manželské spory a sexuální kriminalita v raném novověku. Rybka 

Publishers, Praha 2000, ISBN 80-242-0490-8. s. 110 

 
9 Tamtéž, s.112 
10 MALÝ, Karel. Trestní právo v Čechách v 15. - 16. století. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, 1979, s. 244 
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Ani pozdější právní úprava v Josefínském hrdelním řádu (čl. XIX, § 22-23) a tereziánském 

zákoníku (čl. 76) nepřinesla z hlediska vývoje trestného činu znásilnění výraznější změny.11 K těm 

došlo až v souvislosti s přijetím Josefínského trestního zákoníku, který přinesl do trestního práva 

řadu změn inspirovaných tehdejší osvícenskou filozofií. Šlo především o odlišné pojetí účelu 

trestu, který byl vnímán jako prostředek nápravy pachatele, nikoli jako pouhý způsob odplaty. To 

se promítlo zejména do úpravy způsobu trestání u některých deliktů včetně znásilnění, za které 

zde poprvé nehrozil násilníkovi trest smrti, nýbrž těžký žalář. S obdobným typem trestu u 

znásilnění pak počítal i Zákoník o zločinech a těžkých policejních přestupcích císaře Františka II. 

z roku 1803.12 

V rámci trestní úpravy z roku 1852, kterou představoval trestní zákon č. 117/1852 ř. z., o 

zločinech, přečinech a přestupcích, bylo znásilnění řazeno mezi zločiny, a to do dílu I., hlavy XIV. 

s názvem O násilném smilstvu, zprznění a o jiných těžkých případech smilstva. Relevantní byla 

zejména následující ustanovení: 

 

 

§ 125 

Násilné smilstvo 

Kdo osobu ženskou nebezpečným vyhrožováním, skutečně vykonaným násilím nebo lstivým 

omámením smyslů učiní neschopnou, by mu odpor činila, a v stavu tomto jí zneužije k 

mimomanželské souloži, dopustí se zločinu násilného smilstva. 

 

 

 

§ 126 

Trest 

Trestem násilného smilstva jest těžký žalář mezi pěti a deseti lety. Vzešla-li z toho násilí osobě, jíž 

ublíženo, důležitá škoda na zdraví, nebo dokonce na životě, prodloužen buď trest na deset až i do 

dvaceti let. Byla-li osobě, jíž bylo ublíženo, zločinem tím způsobena smrt, tresce se těžkým žalářem 

doživotním. 

 

 

 

 
11 FRANCEK, J.: Zločin a sex v českých dějinách: Manželské spory a sexuální kriminalita v raném novověku. Rybka 

Publishers, Praha 2000, ISBN 80-242-0490-8. s. 110 
12 MALÝ, Karel. Trestní právo v Čechách v 15. - 16. století. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, 1979, s. 163 
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§ 127 

Mimomanželská soulož, předsevzatá s osobou ženskou, která bez přičinění pachatelova jest 

bezbranná nebo bez sebe, anebo, která ještě nedokonala čtrnáctý rok věku svého, budiž též 

pokládána za smilstvo násilné a potrestána buď podle § 126. 

 

§ 128 

Zprznění 

Kdo pro ukojení chlípných choutek svých hocha nebo děvčete, jimž není ještě čtrnácte let, anebo 

osoby nějaké, která jest bezbrannou nebo bez sebe pohlavně zneužije jiným způsobem nežli tím, 

který uveden v § 127, dopustí se, ač není-li čin ten zločinem v § 129 lit. b) uvedeným, zločinu 

zprznění a potrestán buď těžkým žalářem od jednoho až do pěti let, jsou-li okolnosti velmi 

přitěžující, až do deseti let, a má-li to za následek zlo některé v § 126 naznačené, až do dvaceti 

let.13 

 

Za povšimnutí zde stojí skutečnost, že předmětem znásilnění mohla být pouze žena, navíc za 

předpokladu, že se nejednalo o manželku agresora. Tomu tedy fakticky náleželo oprávnění nutit 

jakýmikoli způsoby manželku k souloži, aniž by s dopustil zločinu násilného smilstva. 

Samostatnou skutkovou podstatu měl též zločin „zprznění“, který se týkal dětí obou pohlaví 

mladších čtrnácti let a v zásadě tak zastával funkci dnešního trestného činu pohlavního zneužití. 

Tento zákon byl až v období po druhé světové válce nahrazen trestním zákonem č. 86/1950 

Sb., který obsahoval úpravu znásilnění v hlavě VII. s názvem Trestné činy proti svobodě a 

důstojnosti člověka, v oddíle druhém obsahujícím trestné činy proti důstojnosti člověka. 

Konkrétně se mu bylo věnováno ustanovení § 238 následujícím způsobem: 

 

§ 238 

Znásilnění 

(1) 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 na deset let. 

(2) Odnětím svobody na deset až na dvacet let bude pachatel potrestán, 

a) má-li čin uvedený v odstavci 1 za následek těžkou újmu na zdraví, nebo 

 

 

 
13 Zákon 117/1852 ř. z., o zločinech, přečinech a přestupcích [online]. [cit. 2021-03-14]. Dostupné z: 

https://www.beck-online.cz/bo/chapterview-document.seam?documentId=onrf6mjyguzf6mjrg4wta 
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b) je-li tu jiná zvláště přitěžující okolnost. 

(3) Odnětím svobody na patnáct až pětadvacet let bude pachatel potrestán, má-li čin uvedený 

v odstavci 1 za následek smrt.14 

 

Na základě této úpravy tak došlo k podstatné změně v předmětem útoku, kterým sice nadále 

zůstala výhradně žena, nyní však již bez ohledu na vztah k pachateli, mohlo se tedy jednat i o 

manželku útočníka. Zmíněný zákon byl však již koncem roku 1961 nahrazen novou právní 

úpravou, trestním zákonem 140/1961 Sb., kde byl trestný čin znásilnění z hlediska systematiky 

zařazen do hlavy VIII. Trestné činy proti svobodě a lidské důstojnosti, kde je vymezen 

následujícím způsobem: 

 

§ 241 

Znásilnění 

(1) Kdo násilím nebo pohrůžkou bezprostředního násilí donutí jiného k souloži nebo k jinému 

obdobnému pohlavnímu styku nebo kdo k takovému činu zneužije bezbrannosti jiného, bude 

potrestán odnětím svobody na dvě léta až osm let. 

(2) Odnětím svobody na tři léta až deset let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v 

odstavci 1 na osobě mladší než osmnáct let. 

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

a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 těžkou újmu na zdraví, nebo 

b) spáchá-li takový čin na osobě mladší než patnáct let. 

(4) Odnětím svobody na deset až patnáct let nebo výjimečným trestem bude pachatel potrestán, 

způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 smrt.15 

Ve formulaci skutkové podstaty znásilnění obsažené v § 241 ve srovnání s předchozí úpravou 

zpočátku nedošlo k žádným podstatnějším změnám. Zásadní průlom nastal až s novelizací zákona 

v roce 2001, kdy byl výraz „ženu“ v první větě nahrazen slovem „jiného“ a došlo tak k rozšíření 

vymezení předmětu útoku na kteroukoli osobu ženského, mužského, případně jiného pohlaví. 

Další významnou změnou z hlediska právní odpovědnosti za tento trestný čin bylo rozšíření 

objektivní stránky znásilnění, která se nyní vedle „soulože“ vztahovala i na „jiný obdobný 

 

 

 
14 Trestní zákon 86/1950 Sb. [online]. [cit. 2021-03-14]. Dostupné z: https://www.beck-online.cz/bo/chapterview-

document.seam?documentId=onrf6mjzguyf6obwfuza 
15 Zákon 140/1961 Sb., trestní zákon [online]. [cit. 2021-03-14]. Dostupné z: https://www.beck-

online.cz/bo/chapterview-document.seam?documentId=onrf6mjzgyyv6mjugawtomi 

 

https://www.beck-online.cz/bo/chapterview-document.seam?documentId=onrf6mjzgyyv6mjugawtomi
https://www.beck-online.cz/bo/chapterview-document.seam?documentId=onrf6mjzgyyv6mjugawtomi
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pohlavní styk“. Nově tak bylo možné kvalifikovat jako znásilnění i jiné formy jednání, které byly 

dříve postihovány jako trestné činy vydírání a omezování osobní svobody, přestože jejich 

pachatelé měli odlišnou motivaci, a došlo tak k celkovému zefektivnění potírání sexuálně 

motivovaných útoků. 16  

Stinnou stránkou této nové právní úpravy se však stala celá řada jí způsobených výkladových 

problémů, které se týkaly zejména vymezení pojmu „jiný obdobný pohlavní styk“. Dle odborného 

komentáře se jedná „…především o orální pohlavní styk (felaci či cunilinctus) a anální pohlavní 

styk (coitus analis).“ Mezi sporné případy pak řadí celou řadu dalších sexuálních praktik jako 

„…vsunování pohlavního údu muže mezi prsa ženy (coitusinter femora), vsunování pohlavního 

údu muže mezi stehna ženy nebo muže při homosexuálním pohlavním styku, zasunování 

pohlavního údu muže do podpaží, vzájemné tření genitály u žen, vzájemná heterosexuální či 

homosexuální masturbace apod.“ U těchto aktivit tak bude zřejmě rozhodující zejména intenzita 

jejich provedení v jednotlivých případech a jimi způsobená psychická újma oběti.17  

Přes výše zmíněné komplikace spojené s jejím zavedením přinesla novelizace trestní úpravy 

znásilnění dle mého názoru řadu společensky velmi prospěšných změn, které byly s ohledem na 

vývoj společnosti a nutnost efektivního potírání sexuálně motivovaných útoků a agrese zcela 

nezbytné. Je jakýmsi završením historického vývoje skutkové podstaty znásilnění, který 

reflektoval posun společenského vnímání žen a jejich práv ve světě, stejně jako problematiku 

týkající se genderové rovnosti.  

1.2 Současná právní úprava 

V rámci současné právní úpravy je trestný čin znásilnění zařazen v Hlavě III. zákona č. 

40/2009 Sb., trestní zákoník, s názvem Trestné činy proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti. 

Došlo tak k výrazné změně z hlediska jeho systematického zařazení, která je legislativním 

vyjádřením závažnosti této skupiny trestných činů, jejíž úprava se nyní nachází hned za trestnými 

činy proti životu a zdraví a trestnými činy proti lidské svobodě a právům na ochranu osobnosti, 

soukromí a listovního tajemství. Trestný čin znásilnění navíc zaujímá v rámci celé hlavy čelní 

postavení, čímž dal zákonodárce najevo jeho mimořádnou společenskou nebezpečnost. Změnou 

 

 

 
16 Důvodová zpráva k vládnímu návrhu zák. 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, sněmovní tisk č.718/0 
17 ŠÁMAL, Pavel, František PÚRY a Stanislav RIZMAN. Trestní zákon: komentář. 6., dopl. a přeprac. vyd. Praha: 

C. H. Beck, 2004. Komentované zákony (C. H. Beck). ISBN 80-717-9896-7, s. 1411. 
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oproti předchozí úpravě je též specifikace názvu hlavy, pod kterou trestný čin znásilnění spadá. 

Zatímco dřívější právní úprava zařazovala znásilnění do oddílu druhého hlavy VIII. s označením 

Trestné činy proti lidské důstojnosti, nový trestní zákoník název terminologicky upřesnil se 

zaměřením na ochranu lidské důstojnosti právě v sexuální oblasti, neboť samotný pojem lidské 

důstojnosti je bezesporu širší a zahrnuje i jiné oblasti než sexuální.18 

Aktuální znění skutkové podstaty znásilnění je upraveno v ustanovení § 185 následujícím 

způsobem: 

 

§ 185 

Znásilnění 

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

styku, nebo  

kdo k takovému činu zneužije jeho bezbrannosti,  

bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až pět let. 

(2) Odnětím svobody na dvě léta až deset let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený 

v odstavci 1 

a) souloží nebo jiným pohlavním stykem provedeným způsobem srovnatelným se souloží, 

b) na dítěti, nebo 

c) se zbraní. 

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

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

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

(4) Odnětím svobody na deset až osmnáct let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným 

v odstavci 1 smrt. 

(5) Příprava je trestná.19 

 

 

 

 
18 Gřivna, T.: Trestné činy proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti v novém trestním zákoníku. Bulletin 

advokacie 10/2009, [online]. [cit. 2021-03-14]. s. 67-72. ISSN 1210-6348. Dostupné z: 

https://www.cak.cz/assets/files/2678/BA_10_2009_web.pdf 
19 Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník. 
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Jak je patrné z výše uvedeného znění, spočívá hlavní změna oproti předchozí úpravě zejména 

v dalším rozšíření skutkové podstaty znásilnění o jednání, která byla v trestním zákoně č. 140/1961 

Sb. postihována jako vydírání, ačkoli šlo v těchto případech zcela zjevně o sexuálně motivované 

trestné činy. Za tímto účelem došlo k vypuštění podmínky bezprostřednosti u pohrůžky násilí a 

skutková podstata byla doplněna o pohrůžku jiné těžké újmy. Novinkou je rovněž možnost stíhat 

pachatele za trestný čin znásilnění i při vykonání dalších forem pohlavního styku. Zatímco v rámci 

předchozí právní úpravy znásilnění byly kriminalizovány pouze soulož a obdobný pohlavní styk, 

které jsou nyní (s terminologickým upřesněním pojmu obdobného pohlavního styku jako styku 

provedeného způsobem srovnatelným se souloží) zahrnuty do odstavce druhého se zvýšenou trestní 

sazbou, stávající základní skutková podstata v odstavci prvním pracuje s širším termínem pohlavní 

styk.20 Za ten je dle dosavadní judikatury považován „…jakýkoli způsob ukájení pohlavního pudu 

na těle jiné osoby, ať stejného či odlišného pohlaví.“ Lze pod něj zařadit celou škálu činností jako 

jsou soulož (coitus) a jiné pohlavní styky provedené způsobem srovnatelným se souloží (zejména 

orální a anální pohlavní styk či zasouvání prstů nebo jiných předmětů do ženského pohlavního 

ústrojí, ale i např. vsunování pohlavního údu muže mezi prsa ženy, osahávání genitálií ženy nebo 

muže, prsou ženy, sání prsních bradavek (sactustupratio), tzv. erotické masáže apod.) Nutnou 

podmínkou je přitom fyzický kontakt pachatele s obětí, bez kterého by se logicky nejednalo o 

„styk“ a jednání by bylo možné posoudit pouze jako trestný čin sexuálního nátlaku podle § 186. 21  

Všechny výše uvedené změny představují dle mého názoru důležitý posun ve vývoji 

kriminalizace sexuálního násilí. Pozitivně hodnotím především zahrnutí širšího pojmu „pohlavní 

styk“ do základní skutkové podstaty, na základě čehož lze stíhat pachatele znásilnění i za jednání, 

které na první pohled nedosahuje intenzity násilí potřebného k vynucení soulože (např. „pouhé“ 

osahávání), a tudíž nemusí naplňovat obecné představy o podobě znásilnění. To ovšem nutně 

neznamená, že je pro oběť méně traumatizující, neboť i v těchto případech jde o zásah do její 

nejintimnější sféry, a proto je třeba, s ohledem na jejich typovou závažnost, i tyto sexuálně 

motivované útoky hodnotit jako trestný čin znásilnění s tím, že způsob provedení je zohledněn 

jako případné naplnění kvalifikované skutkové podstaty. 

Dalším obligatorním znakem objektivní stránky skutkové podstaty znásilnění je vedle 

vykonání pohlavního styku též použití násilí, pohrůžky bezprostředního násilí nebo jiné těžké 

újmy či zneužití bezbrannosti jiného. Za násilí ve smyslu § 185 odst. 1 alinea 1 je podle soudní 

 

 

 
20 ŠÁMAL, Pavel. Trestní zákoník: komentář. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2012. Velké komentáře. ISBN 978-80-

7400-428-5, s. 1836 
21 Tamtéž, s. 1837 
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praxe považováno „použití fyzické síly ze strany pachatele za účelem překonání nebo zamezení 

vážně míněného odporu znásilňované osoby a dosažení pohlavního styku proti její vůli.“22 Z 

hlediska právní úpravy je pak trestný čin znásilnění spáchán násilím i tehdy, „…je-li spáchán na 

osobě, kterou pachatel uvedl do stavu bezbrannosti lstí nebo jiným podobným způsobem.“23 Jedná 

se například o situace, kdy pachatel podá oběti lék s cílem uvést ji do stavu bezvědomí.  

Pohrůžka násilí je v kontextu stávající úpravy znásilnění širším pojmem, který zahrnuje jak 

pohrůžku bezprostředního násilí, tak i pohrůžku násilí, které má být vykonáno teprve v bližší nebo 

vzdálenější budoucnosti. Může tak být učiněna i např. dopisem či telefonicky za předpokladu, že 

v budoucnosti skutečně dojde k osobnímu kontaktu pachatele s poškozenou osobou, která se 

podrobuje dříve pronesené pohrůžce. Pohrůžka násilí může směřovat i proti odlišné osobě než 

poškozenému (např. jeho dítěti) a může se týkat i násilí na majetku, ve všech případech však musí 

zahrnovat použití fyzické síly, v opačném případě by se mohlo jednat pouze o pohrůžku jiné těžké 

újmy. Ta může spočívat např. v hrozbě způsobení majetkové újmy či vážné újmy na cti a dobré 

pověsti apod.24 Jinou těžkou újmu představuje dle judikatury i „…zahájení trestního stíhání 

v důsledku oznámení trestného činu, jímž pachatel poškozenému hrozí, a nutí ho tak něco konat, 

opominout nebo trpět. Je přitom nerozhodné, zda se poškozený trestné činnosti, jejímž oznámením 

se hrozí, dopustil či nikoli.“25 

„Za bezbrannost se ve smyslu § 185 považuje takový stav oběti, ve kterém není vzhledem k 

okolnostem schopna projevit svou vůli, pokud jde o pohlavní styk s pachatelem, popř. ve kterém 

není schopna klást odpor jeho jednání.“26 Pojem bezbrannosti je zde přitom nutno vykládat 

v nejširším smyslu, zahrnuje tedy jak tzv. bezbrannost absolutní, tak bezbrannost psychickou či 

fyzickou. Prvním případem jsou situace, kdy oběť sama nevnímá okolní dění, a tudíž není schopná 

jakkoli ovlivnit jednání pachatele (jde např. o stav bezvědomí, mdloby, silné opojení alkoholem či 

drogami, umělý spánek apod.). Psychicky bezbranné oběti sice vnímají okolní svět, avšak jejich 

duševní a rozumové schopnosti nejsou na takové úrovni nebo takového stavu, aby byly schopny 

pochopit smysl jednání pachatele, vyhodnotit jeho důsledky a účinně na něj reagovat (jedná se 

např. o mentálně zaostalé či osoby trpících duševní chorobou). Za fyzicky bezbranné lze pak 

označit osoby, jejichž tělesný stav jim neumožňuje (ačkoliv by chtěly) účinně vzdorovat 

 

 

 
22 Tamtéž, s. 1837 
23 Ustanovení § 119 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník. 
24 ŠÁMAL, Pavel. Trestní zákoník: komentář. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2012. Velké komentáře. ISBN 978-80-

7400-428-5, s. 1837 
25 Rozsudek Nejvyššího soudu ČSR z 8. 4. 1981 sp. zn. 6 Tz 12/81 
26 Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 4. 3. 1994, sp. zn. 3 To 105/93 
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pachatelovu jednání. Typicky se jedná o osoby spoutané, osoby s fyzickou vadou omezující 

hybnost, osoby upoutané na lůžku nebo na vozíku, osoby ochrnuté apod.27  

O zneužití bezbrannosti půjde tehdy, je-li oběť bez přičinění pachatele v takovém stavu, ve 

kterém není vzhledem k okolnostem schopna projevit svou vůli, popř. klást odpor jeho jednání, 

přičemž pachatel si je této skutečnosti vědom a využije ji k dosažení svého cíle. Není přitom 

rozhodné, „…zda osoba je v takovém stavu bezbrannosti relativně trvale nebo se dostala do stavu 

bezbrannosti v důsledku svého tělesného nebo psychického stavu nebo zásahem jiné osoby než 

pachatele bez dorozumění s ním.“28 Naopak případy, kdy se oběť dostala do stavu bezbrannosti 

pachatelovým přičiněním, budou zpravidla posuzovány jako násilí ve smyslu § 119 trestního 

zákoníku. 

V odst. 2, 3 a 4 jsou uvedeny tzv. kvalifikované skutkové podstaty znásilnění. Jedná se o 

okolnosti podmiňující použití vyšší trestní sazby, které se týkají některých způsobů provedení, 

specifických předmětů útoku či způsobení těžších následků. Patří sem spáchání znásilnění souloží 

nebo jiným pohlavním stykem provedeným způsobem srovnatelným se souloží, na dítěti nebo se 

zbraní (odst. 2). Ještě přísnější trest pak hrozí pachateli, který spáchá znásilnění na dítěti mladším 

15 let, 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, 

a dále v případě způsobení těžké újmy na zdraví či smrti (odst. 3 a 4).29 

Za soulož (coitus) je považováno spojení pohlavních orgánů muže a ženy, přičemž postačí, že 

došlo i jen k částečnému zasunutí pohlavního údu do pohlavního ústrojí poškozené. Spojením 

pohlavních orgánů je znásilnění dokonáno bez ohledu na to, zda došlo k vyvrcholení, při pouhém 

dotyku pohlavních orgánů by se jednalo o pokus.30 Za jiný pohlavní styk provedený způsobem 

srovnatelným se souloží je považován takový styk, „…při jehož realizaci dochází k situaci 

srovnatelné s tou, jaká nastává u soulože.“31 Na rozdíl od předchozí právní úpravy je zde tedy 

kladen důraz spíše na srovnatelnost techniky provedení než styku jako takového. Jak je uvedeno 

výše, soulož předpokládá spojení pohlavních orgánů muže a ženy, za srovnatelný způsob lze tedy 

označit situace, kdy dochází k nahrazení některého z pohlavních údů jinou srovnatelnou částí těla 

 

 

 
27 ŠÁMAL, Pavel. Trestní zákoník: komentář. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2012. Velké komentáře. ISBN 978-80-

7400-428-5, s. 1839 
28 Tamtéž, s. 1840. 
29 Ustanovení § 185 zákona č. 40/2009 Sb. trestní zákoník   
30 Rozsudek Nejvyššího soudu ČSR ze dne 7. 5. 1984, sp. zn. 3 Tz 6/84 
31 ŠÁMAL, Pavel. Trestní zákoník: komentář. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2012. Velké komentáře. ISBN 978-80-

7400-428-5, s. 1841 
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(orální a anální pohlavní styk či tzv. digitální penetrace), popř. cizím předmětem.32 V určitých 

případech však bude třeba hodnotit individuálně, zda, vzhledem k malé intenzitě provedení, 

skutečně došlo k situaci srovnatelné se souloží (např. jde-li o spíše povrchového osahávání 

genitálu ženy spojené s nevýznamným krátkodobým a povrchním vniknutím).33 

Další skupina okolností podmiňujících použití vyšší trestní sazby se týká specifických 

předmětů útoku, mezi které zákonodárce řadí děti (popř. děti mladší patnácti let) a obecně osoby 

nacházející se v místech, kde je určitým způsobem omezována osobní svoboda (např. vazba, výkon 

trestu odnětí svobody, ochranné léčení apod.). Přísnější postih pachatelů znásilnění je v takových 

případech odůvodněn sníženou schopností těchto osob efektivně se bránit, ať už z důvodu nízkého 

věku nebo faktické nemožnosti pachateli uniknout v rámci uzavřených prostor.34 Dle mého názoru 

je zohlednění ztížené situace a větší zranitelnosti těchto osob ze strany zákonodárce na místě a 

hodnotím jej, alespoň co se týče nově upraveného zvýšení trestní sazby i u znásilnění osob 

omezených na svobodě, jako pozitivní trend ve vývoji právní úpravy.  

Relevantní okolností z hlediska posouzení právní kvalifikace znásilnění je i míra způsobené 

újmy oběti, přičemž k naplnění kvalifikované skutkové podstaty je třeba, aby došlo ke způsobení 

těžké újmy na zdraví, popř. smrti. Těžkou újmu na zdraví definuje trestní zákoník v § 122 odst. 2, 

dle kterého je jí „jen vážná porucha zdraví nebo jiné vážné onemocnění“ a dále taxativně 

vyjmenovává konkrétní možné případy jejího způsobení (zmrzačení, ztráta nebo podstatné snížení 

pracovní způsobilosti, ochromení údu, ztráta nebo podstatné snížení funkce smyslového ústrojí, 

poškození důležitého orgánu, zohyzdnění, vyvolání potratu nebo usmrcení plodu, mučivé útrapy 

a delší dobu trvající porucha zdraví).35 Za tu je dle judikatury považována vážná porucha zdraví 

nebo vážné onemocnění, omezující způsob života poškozeného nejméně po dobu šesti týdnů, 

přičemž může jít o poruchu zdraví fyzického, ale i duševního, popř. delší dobu trvající vážné 

duševní onemocnění.36 37 Typickým případem duševní poruchy u obětí znásilnění splňující tato 

kritéria může být tzv. posttraumatická stresová porucha, která výrazně ovlivňuje život poškozené 

po dobu i několika let.  

 

 

 
32 Tamtéž, s. 1841 
33 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11.4.2007, sp. zn. 8 Tdo 407/2007-I 
34 ŠÁMAL, Pavel. Trestní zákoník: komentář. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2012. Velké komentáře. ISBN 978-80-

7400-428-5, s. 1843 
35 Ustanovení § 122 zákona č. 40/2009 Sb. trestní zákoník   
36 Usnesení Nevyššího soudu ČR, sp. zn. 3 Tdo 171/2011 ze dne 23. 3. 2011 
37 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČSR z 2. 7. 1980 sp. zn. 4 To 24/80 
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Otázka, zda se v konkrétním případě jedná o některý druh těžké újmy na zdraví, je otázkou 

právní, jejíž řešení přísluší výhradně soudu, který tak činí na základě znaleckých posudků 

z příslušných oborů. Jako problematické vidím situace, kdy znalci v rámci vypracování posudku 

odpovídají jak na otázky odborné, tak i na otázky právní a soud následně pouze přejímá zjištěné 

závěry, aniž by se zabýval jejich hodnocením v souvislosti se všemi ostatními zjištěnými 

relevantními skutečnostmi a důkazy. Tento způsob posuzování kritizuje ve svém nálezu i Ústavní 

soud: „Postup soudů v tomto posuzovaném případě nese rysy typické pro postup soudů v těchto 

věcech. Je charakterizován formálním, schematickým pohledem na projednávaný případ, bez 

snahy o individuální přístup ke každému jednotlivému případu, a naprosto nekritickým přejímáním 

závěrů znaleckých posudků, v nichž jsou mnohdy formulovány odpovědi na dotazy soudů, které 

překračují meze odborného posouzení a zasahují přímo do rozhodování soudů tím, že dávají přímý 

návod, jak má soud ve věci rozhodnout. Soudní rozhodnutí pak není rozhodnutím nezávislého 

soudu, ale soudního znalce.“38 Na vině jsou dle mého názoru obvykle špatně formulované otázky 

v zadání posudků, které znalce přímo vybízí k právnímu posouzení věci. V takových případech je 

plným právem i povinností znalce neodpovídat na chybně položené otázky a upozornit zadavatele 

posudku na nesprávnost formulace, k čemuž však v mnoha případech zjevně nedochází a případná 

náprava probíhá až formou námitek stran proti formulaci otázek, čehož jsem byla během své praxe 

na státním zastupitelství několikrát svědkem. 

V každém případě je dle mého názoru žádoucí, aby se soudy při posuzování charakteru újmy, 

vedle zjevných fyzických zranění, detailněji ve všech ohledech zabývaly především možnými 

následky psychickými, které jsou u obětí znásilnění z hlediska empirických poznatků39 mnohem 

častější a obvykle závažnější něž většina tělesných poškození.  

1.3 Výskyt znásilnění z pohledu statistik Policie ČR 

Dle odborných publikací představuje znásilnění vedle pohlavního zneužití nejfrekventovanější 

trestný čin ze skupiny sexuálních deliktů. Toto tvrzení lze mimo jiné ověřit za pomocí statistických 

přehledů kriminality zpřístupněných na internetových stránkách Policie ČR. Následující graf 

zobrazuje počet trestných činů znásilnění spáchaných na našem území v rozmezí let 2016 – 2020 

 

 

 
38 Nález ÚS ČR ze dne 13. 12. 2007, sp. zn. II. ÚS 2630/07 
39 ČÍRTKOVÁ, Ludmila a Petra VITOUŠOVÁ. Pomoc obětem (a svědkům) trestných činů: příručka pro 

pomáhající profese. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-2014-2., s. 43 
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včetně jejich objasněností. Je zde patrné, že počet ohlášených znásilnění se v posledních letech příliš 

neměnil. 

 

 

    Zdroj: Kriminální statistika Policie ČR40 

 

V minulém roce bylo dle statistik policie registrováno celkem 639 případů znásilnění, 

vzhledem k typicky vysoké míře latence této kategorie trestných činů však bude jejich reálný počet 

pravděpodobně mnohem vyšší. V celostátním průzkumu sexuálního chování z roku 2008 

například uvedlo celkem 11,2 % žen, že bylo někdy přinuceno k pohlavnímu styku násilím, většina 

z nich však trestný čin vůbec nenahlásila41 (k důvodům latence více v kapitole 6. Zvláštnosti 

podnětů k vyšetřování). Poněkud znepokojivý je i sestupný trend objasněnosti těchto trestných 

činů, která v loňském roce činila pouze 57,9 % z celkového počtu oznámených případů. Důvodem 

může být dle mého názoru mimo jiné poměrně velký výskyt opožděně podaných trestních 

oznámení. Případy, se kterými jsem se setkávala během stáže na státním zastupitelství, byly 

 

 

 
40 POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY. Statistické přehledy kriminality za rok 2020 [online]. 2021 [cit. 2021-05-03]. 

Dostupné z: https://www.policie.cz/clanek/statisticke-prehledy-kriminality-za-rok-2020.aspx 

 

 
41 WEISS, Petr, ZVĚŘINA, Jaroslav. Sexuální chování české populace. Urologie pro praxi [online]. Olomouc: 

Solen, 2009, 10(3). [cit. 18.1.2021]. ISSN 1803-5299. Dostupné z: https://www.solen.cz/pdfs/uro/2009/03/02.pdf 
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nezřídka oznamovány s odstupem měsíců či let po samotné události, kdy je šance zajistit stopy a 

dopadnout pachatele značně snížená. 

Další graf pak znázorňuje srovnání průměrného výskytu jednotlivých deliktů z kategorie 

trestných činů proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti za období let 2016 – 2020.  

 

 

 

Z grafu jednoznačně vyplývá dominance výskytu znásilnění a pohlavního zneužití mezi 

ostatními sexuálními delikty. Vzhledem k tomu, že jde zároveň o nejvíce traumatizující trestné 

činy z této skupiny, je nutné na jejich výskyt odpovídajícím způsobem reagovat. Důležitým 

prostředkem k efektivnímu odhalování znásilnění je znalost jeho kriminalistické charakteristiky 

včetně typologií pachatelů i obětí, kterými se budu blíže zabývat v následující kapitole. 
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2 Kriminalistická charakteristika trestného činu znásilnění 

2.1 Kriminalistická charakteristika trestného činu 

Kriminalistická charakteristika trestného činu je nástrojem kriminalistiky, na jejímž základě 

dochází k vypracovávání nejúčinnějších metod odhalování, vyšetřování a také prevence 

jednotlivých trestných činů. Představuje popis kriminalisticky relevantních vlastností daného 

trestného činu, tedy vlastností ovlivňujících proces tvorby stop a samotný proces poznání trestného 

činu.42 Na neobecnější úrovni se kriminalistická charakteristika zabývá veškerou trestnou činností 

a je pro ni typická vysoká míra abstraktnosti. Pro účely praktického využití je proto vhodné 

roztřídit trestné činy do skupin dle typové podobnosti (např. sexuální trestné činy, hospodářská 

kriminalita, vraždy) s vlastními skupinovými kriminalistickými charakteristikami, jejichž 

vypracovávání je předmětem metodiky vyšetřování jednotlivých druhů trestných činů.43  

Kriminalistická charakteristika trestného činu je tvořena několika komponenty. Jejími 

základními prvky jsou především: 

1. způsob spáchání trestného činu 

2. kriminální situace 

3. osobností rysy pachatele  

4. osobnostní rysy oběti trestného činu 

5. motiv činu44 

Výše uvedené komponenty jsou však v rámci kriminalistiky zkoumány pouze v rozsahu 

potřebném pro vznik stop a objasnění trestné činnosti, nikoli zcela vyčerpávajícím způsobem. 

Samotný význam kriminalistické charakteristiky pak sledujeme především v případech, kdy 

vyšetřovateli schází informace o faktech týkajících se konkrétního vyšetřovaného trestného činu. 

V této situaci může pomocí skupinové kriminalistické charakteristiky, pod kterou na základě 

zjištěných poznatků daný trestný čin zařadil, chybějící informace doplnit. Vychází přitom 

z předpokladu, že průběh jím vyšetřovaného trestného činu se s určitou pravděpodobností 

 

 

 
42 MUSIL, Jan, Zdeněk KONRÁD a Jaroslav SUCHÁNEK. Kriminalistika. 2., přeprac. a dopl. vyd. V Praze: C.H. 

Beck, 2004. Beckovy mezioborové učebnice. ISBN 80-717-9878-9, s. 31. 
43 Tamtéž, s. 32 
44 Tamtéž, s. 32 
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odehrával obdobným způsobem jako již desítky či stovky předchozích obdobných trestných činů 

a lze tak uplatnit postup per analogiam při dovozování chybějících fakt.45 

 

2.2 Kriminalistická charakteristika znásilnění 

2.2.1 Typické způsoby páchání 

Způsoby páchání znásilnění můžeme rozdělit do několika kategorií na základě různých kritérií. 

Pro jejich klasifikaci je nejčastěji využíváno kritérium věku pachatele a oběti, dle kterého 

rozlišujeme znásilnění páchané mezi dospělými, mezi dospívající mládeží a na mládeži.  

Do první kategorie řadíme situace, kdy pachatel i oběť v době spáchání činu přesáhli věkovou 

hranici osmnácti let. V praxi jsou tyto případy z hlediska četnosti nejvýznamnější, což potvrzují i 

policejní statistiky z roku 2020, dle kterých bylo z celkového počtu 370 stíhaných osob 320 

dospělých.46 Z dat výzkumu Institutu pro kriminologii a sociální prevenci pak vyplývá, že 

průměrný věk oběti v době spáchání činu se pohybuje okolo 24 let.47  Ve vztahu ke způsobu 

páchání je pro tuto skupinu charakteristické použití násilí či hrozby bezprostředního násilí, 

případně uvedení oběti do stavu bezbrannosti pomocí omamných prostředků či alkoholu. V praxi 

se pak kriminalisté setkávají zejména s následujícími situacemi: 

1. Mezi pachatelem a obětí existuje předchozí vztah, ať už kamarádský, partnerský či 

příbuzenský. Pachatel tento vztah a z něj vyplývající důvěry dané osoby využije k vylákání 

oběti na určité místo, kde následně za použití násilí či jeho hrozby přinutí oběť k pohlavnímu 

styku, V některých případech pachatel nejprve uvede oběť do stavu bezbrannosti, kterého 

následně využije k dokonání činu.  

2. Pachatel naváže s obětí známost bezprostředně před činem, např. v baru či na zastávce MDH, 

kde jí následně nabídne doprovod. Pokud oběť jeho nabídku příjme, počká si na příhodný 

okamžik a pokusí se o pohlavní styk, který si v případě odporu oběti vynucuje násilím či jeho 

hrozbou. 

 

 

 
45 Tamtéž, s. 34 

 
46 POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY. Statistické přehledy kriminality za rok 2020 [online]. 2021 [cit. 2021-05-03]. 

Dostupné z: https://www.policie.cz/clanek/statisticke-prehledy-kriminality-za-rok-2020.aspx 

 
47 BLATNÍKOVÁ, Šárka, Petra FARIDOVÁ a Petr ZEMAN. Znásilnění v ČR - trestné činy a odsouzení pachatelé. 

Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2015. Studie (Institut pro kriminologii a sociální prevenci). 

ISBN 978-80-7338-153-0., s.134 

https://www.policie.cz/clanek/statisticke-prehledy-kriminality-za-rok-2020.aspx
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3. Pachatel se úmyslně zdržuje na odlehlých místech, kde následně bez předchozího kontaktu 

přepadá cizí osamělé ženy. Ke znásilnění dochází v těchto případech přímo na místě, pachatel 

si typicky vynucuje sex násilím hned od počátku, časté je použití brutálního násilí. V některých 

případech bývá pachatel i ozbrojený.48 

Viktor Porada a kol. zmiňují ve své publikaci některé další obvyklé způsoby páchání znásilnění 

mezi dospělými: 

1. Organizované skupina pachatelů si vyhlédne vhodnou oběť, kterou následně v příhodný 

okamžik přepadne a společným jednáním přinutí k souloži. Tu je oběť zpravidla nucena 

vykonat se všemi účastníky činu. 

2. Znásilnění je spojeno s požitím většího množství alkoholu, pod jehož vlivem ztrácí pachatel 

jakékoliv morální zábrany, které by jej za normálních okolností odradili od násilného jednání. 

Jedná se zároveň o charakteristický rys společný všem způsobům páchání znásilnění obecně. 

3. Pachatel využije ke znásilnění závislost oběti na jeho osobě. Obvykle se jedná o vztah potomek 

– rodič, žák – učitel či pacient – lékař (typicky gynekolog).  

4. Pachatel přivede oběť do stavu bezbrannosti podáním omamné látky, typicky alkoholu, 

s úmyslem ji následně znásilnit. V některých případech k omámení či opití oběti využije jinou 

osobu, i takové jednání je však považováno na násilí na oběti. 

5. Ke znásilnění dochází nikoli na základě předchozího rozhodnutí pachatele tak učinit, ale 

v důsledku určité příhodné situace. Pachatelem tak může být i osoba, pro kterou není takové 

jednání nijak charakteristické. Samotnému činu obvykle předchází konzumace alkoholu a 

zpočátku nevinné flirtování, které u pachatele vzbudí dojem, že oběť s pohlavním stykem 

souhlasí. Pokud se ta následně pokusí o opor, pachatel již odmítá ustoupit a vynucuje si 

pohlavní styk násilím.49 

Další kategorií jsou sexuální trestné činy páchané mezi dospívající mládeží. Věk pachatele této 

skupiny trestných činů se obvykle pohybuje okolo 16 let, zatímco oběť je zpravidla mladší patnácti 

let (typické věkové rozmezí oběti je 13-15 let). Vzhledem k tomu, že v těchto případech často 

k násilí vůbec nedochází a pohlavní styk je uskutečňován ve vzájemné shodě, budou tyto trestné 

činy zpravidla klasifikovány „pouze“ jako pohlavní zneužití. Dalšími specifiky této skupiny 

trestných činů jsou obvyklý úzký citový vztah mezi zúčastněnými osobami a spojitost s požíváním 

 

 

 
48 MUSIL, Jan, Zdeněk KONRÁD a Jaroslav SUCHÁNEK. Kriminalistika. 2., přeprac. a dopl. vyd. V Praze: C.H. 

Beck, 2004. Beckovy mezioborové učebnice. ISBN 80-717-9878-9, s. 461. 
49 PORADA, Viktor a kol. Kriminalistická metodika vyšetřování. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 

s.r.o., 2007. ISBN 978-80-7380-042-0, s. 64-65 
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alkoholu, ke kterému dochází například v rámci večírků či jiného druhu zábavy. V těchto situacích 

se lze právě v důsledku vlivu alkoholu setkat i s násilným jednáním pachatele, někdy může dojít i 

k hromadnému znásilnění. Mimo výše zmíněné způsoby páchání se v praxi setkáváme také 

s případy dlouhodobého vztahu mezi jedinci uvedené věkové skupiny, v jehož důsledku nakonec 

dochází k pohlavnímu styku.50  

Poslední skupinu tvoří sexuální trestné činy páchané na mládeži. Do této kategorie řadíme 

trestné činy, jejichž pachatel je dospělý a oběť mladší patnácti let. I v těchto případech se často 

setkáváme se znaky charakteristickými pro kategorii trestných činů páchaných mezi dospělými, 

tedy použití násilí, hrozba bezprostředním násilím či přivedení oběti do stavu bezbrannosti. 

Typické jsou tak například následující způsoby páchání: 

1. Pachatel za účelem navázání kontaktu požádá nezletilce o pomoc či poskytnutí určité služby. 

Na vhodném místě jej poté obvykle za použití násilí donutí k pohlavnímu styku. 

2. Časté jsou i situace, kdy pachatel o navázání jakéhokoli kontaktu s nezletilým vůbec neusiluje.  

V těchto případech pachatel na nezletilce v příhodném okamžiku zaútočí a za využití své 

fyzické převahy oběť mnohdy brutálním způsobem znásilní.  

3. Někteří pachatelé vyhledávají své potenciální oběti prostřednictvím sociálních sítí, které 

v dnešní době představují poměrně frekventovaný a snadný způsob navazování kontaktů.51 V 

průběhu své stáže na státním zastupitelství jsem se s několika obdobnými případy setkala 

osobně. Z počátku zdánlivě nevinná komunikace se po určité době přesune do intimní roviny, 

pachatel požaduje po oběti choulostivé fotografie či videa „výměnou“ za ty své a v případě 

odporu nezletilého vydírá, nejprve citově, a poté obvykle rozesláním již zveřejněných snímků 

příbuzným či přátelům oběti. Za předpokladu, že vzájemná komunikace zůstane čistě ve 

virtuální rovině, dopouští se pachatel sexuálního nátlaku, popřípadě i v souběhu s výrobou a 

jiným nakládáním s dětskou pornografií. V některých případech se však pachatel dožaduje i 

osobního setkání, kdy následně oběť za použití násilí nutí k pohlavnímu styku.  

Vedle výše zmíněných obecných znaků sexuálních deliktů mezi dospělými se v rámci této 

kategorie setkáváme i se znaky zcela specifickými. Mezi ně patří typické autoritativní postavení 

pachatele a s ním spojená závislost oběti na pachateli, zneužití přirozené důvěry dětí vůči dospělým 

či její nabytí prostřednictvím drobných darů, her a podobných „úplatků“ nebo zneužívání obětí za 

 

 

 
50 KONRÁD, Zdeněk, Viktor PORADA, Jiří STRAUS a Jaroslav SUCHÁNEK. Kriminalistika: kriminalistická 

taktika a metodiky vyšetřování. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2015. ISBN 978-80-7380-547-0., 

s.243 
51 Tamtéž, s.243-244 
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účelem výroby dětské pornografie a poskytování jiných sexuálních služeb. V praxi se jedná 

především o následující způsoby páchání: 

1. Mezi obětí a pachatelem existuje rodičovský, příbuzenský, vychovatelský či jiný obdobný 

vztah. Pachatel využije své autority vyplývající z daného vztahu a nutí oběť k pohlavnímu 

styku. K překonání případného odporu oběti používá nejprve hrozbu trestem, která je zpravidla 

vzhledem k jeho nadřazené pozici ve vztahu dostačující. Se situacemi tohoto typu jsem se 

v rámci své stáže i analýzy trestních spisů setkávala nejčastěji. Důvodem byla pravděpodobně 

skutečnost, že v obou případech šlo především o nezletilé obětí, u kterých je dle vyjádření 

státní zástupkyně i vyšetřovatelů tento způsob páchání nejtypičtější.  

2. V případě, že mezi obětí a pachatelem neexistuje předchozí blízký vztah, pachatel se nejprve 

snaží získat důvěru nezletilého prostřednictvím různých dárků a jiných lákadel, poté jej zavede 

na příhodné místo, kde ho obvykle formou hry či jiným způsobem bez použití násilí pohlavně 

zneužije. 

3. Pachatel pomocí nabídek peněz a jiných darů získává důvěru někdy i vetší skupinky 

jednotlivců, které zve následně do svého bytu, kde se nejprve prostřednictvím her a později i 

ukázek pornografie snaží navázat s oběťmi intimnější kontakt. Následně dochází k pohlavnímu 

zneužití, obvykle bez použití násilí.52 V praxi se jednalo například o situaci, kdy známý soused 

vylákal pod příslibem společné hry dva nezletilé sourozence na dětské hřiště, kde je následně 

donutil svléknout oblečení, olizoval a dráždil jejich přirození a nutil je, aby se vzájemně 

osahávali, přičemž si uvedené jednání sám fotografoval.  

Přestože v rámci výše uvedených specifických případů dochází z důvodu absence násilí 

obvykle „pouze“ k pohlavnímu zneužití nezletilé oběti, může být jednání pachatele za určitých 

předpokladů právně kvalifikováno jako znásilnění. Jedná se o situace, kdy oběť z důvodu nízkého 

věku není schopná racionálně posoudit jednání pachatele a projevit zřetelně svůj nesouhlas. Tehdy 

i v případě, že nezletilý podstoupí pohlavní styk s pachatelem z jeho pohledu zcela dobrovolně, 

dochází k naplnění právní kvalifikace znásilnění, konkrétně § 185 odst. 1 alinea první, tedy 

zneužití bezbrannosti jiného, a to na základě ustálené judikatury Nejvyššího soudu České 

republiky, který definici tzv. bezbranné osoby rozšiřuje o kategorii některých nezletilých obětí. 

V jednom ze svých judikátů se k otázce stavu bezbrannosti vyjádřil následujícím způsobem: „O 

 

 

 
52 KONRÁD, Zdeněk, Viktor PORADA, Jiří STRAUS a Jaroslav SUCHÁNEK. Kriminalistika: kriminalistická 

taktika a metodiky vyšetřování. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2015. ISBN 978-80-7380-547-0., 

s.243-244 
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zneužití bezbrannosti jde tehdy, je-li oběť bez přičinění pachatele v takovém stavu, ve kterém není 

vzhledem k okolnostem činu schopna projevit svou vůli, pokud jde o pohlavní styk s pachatelem, 

popř. ve kterém není schopna klást odpor jeho jednání. Za takový stav se v praxi soudů považuje 

kupř. stav bezvědomí v důsledku mdloby, požití alkoholických nápojů nebo choroby (…). 

Bezbrannou je také osoba, která je vzhledem k dětskému věku tak nedostatečně vyspělá, že není 

ani schopna posoudit význam odporu proti vynucované souloži nebo jinému obdobnému 

pohlavnímu styku. Naproti tomu o takový stav nejde u poškozené osoby, která je sice nezletilá, ale 

natolik fyzicky a duševně vyspělá, že je schopna pochopit jednání pachatele a svůj případný 

nesouhlas s tímto jednáním dát dostatečně zřetelně najevo.“53 Z uvedeného odůvodnění tedy 

zároveň vyplývá, že znak bezbrannosti není dán u osob mladších 15 let bez dalšího. Tento názor 

pak Nejvyšší soud zopakoval i ve svém pozdějším rozhodnutí, kde „…naplnění znaku 

bezbrannosti i u osoby mladší 15 let spojil se zkoumáním okolností konkrétního případu.“54 

Osobně jsem se během stáže setkala s kauzou, kdy měl pachatel intimní vztah postupně s pěti 

nezletilými chlapci, pouze v jednom případě byl však skutek kvalifikován jako pohlavní zneužití, 

a to přes zdánlivou absenci násilí či výhružek ze strany obviněného. Důvodem byla skutečnost, že 

pouze jediný z hochů byl znalci hodnocen jako dostatečně duševně i fyzicky vyspělý a schopný 

posoudit jednání pachatele, v ostatních případech byly oběti označeny za bezbranné, a tudíž šlo ze 

strany pachatele o zneužití takového stavu. 

2.2.2 Charakteristika osobnosti pachatele 

Za pachatele trestného činu je dle současné právní úpravy označován ten, kdo svým jednáním 

naplnil znaky skutkové podstaty trestného činu nebo jeho pokusu či přípravy, je-li trestná.55 

Z kriminologického i psychologického hlediska se jedná o velmi různorodou skupinu osob 

postrádající společné charakteristické rysy, ať už z hlediska věku, inteligence, vzdělání či 

společenského postavení. Tato skutečnost je pak pravděpodobně důvodem poměrně odlišných 

přístupů k typologii osoby pachatele v rámci jednotlivých odborných publikací. Snad jediným 

nesporným bodem zůstává fakt, že pachateli znásilnění jsou v naprosté většině případů muži. 

Někteří autoři tento fenomén zdůvodňují odlišně prožívanou sexualitou a morálními zábranami, 

které obvykle brzdí sexuální aktivitu žen, či nedostatkem fyzické síly k vykonání násilného činu. 

 

 

 
53 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR, sp. zn. 8 Tdo 1373/2007 ze dne 23. 1. 2008 
54 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR, sp. zn. 11 Tdo 1127/2009 ze dne 25. 3. 2010 
55 Ustanovení § 22 odst. 1 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. 

 



23 

 

Z tohoto důvodu činí podíl žen odsouzených za mravnostní delikty ve většině zemí jen zhruba        

3 %, přičemž jde obvykle spíše o případy spojení s pornografií nebo jiným druhem nenásilné 

kriminality.56  

Pachatele znásilnění můžeme klasifikovat podle různých kritérií, z nichž asi nejvýznamnější 

je hledisko přítomnosti sexuální deviace (tzv. parafilie). Oproti obecnému předpokladu je 

zastoupení jedinců trpící některou z forem sexuální deviace mezi pachateli sexuálních deliktů spíše 

menšinové. Z důvodu chybějících objektivních údajů o celkovém počtu delikventních pachatelů 

se čísla publikovaná různými autory značně liší, nejčastěji je uváděno okolo 10-15 %57, 

Habermeyer a kol. pak ve své studii identifikovali pouze 7 % diagnostikovaných případů 

parafilie.58 Zbývající většina pachatelů se tak dopouští sexuálně delikventního jednání v rámci jiné 

(osobnostní či sociální) patologie. Tato domněnka byla potvrzena i v rámci mé analýzy 

vyšetřovacích spisů, kdy u naprosté většiny pachatelů nebyla zjištěna přítomnost sexuální deviace 

či duševní choroby v pravém smyslu, z psychologického hlediska však vykazovali celou řadu 

problémů v oblasti osobnostních rysů (sociální maladaptace, disharmonická osobnost, 

nezdrženlivost či sklon k překračování norem). Někteří autoři konstatují, že z hlediska 

osobnostního a sociálního vývoje jsou na tom paradoxně mnohem lépe parafilní delikventi, jejichž 

defekt bývá obvykle omezen výhradně na oblast sexuální motivace a socializace.59 Nedeviantní 

pachatele sexuální trestné činnosti lze s ohledem na jejich osobnostní patologie dělit do několika 

skupin. Může se jednat o: 

• sociosexuálně a psychosexuálně nezralé muže, kteří se vzhledem k nedostatečné vyspělosti 

dopouštějí společensky nepřijatelného sexuálního jednání  

• jedince s poruchou osobnosti, kteří v jejím důsledku neovládají své pudové impulzy 

• jedince, jejichž delikventní jednání je podmíněno existencí konkrétní situace (např. vlivem 

alkoholu, dlouhodobou sexuální deprivací či vyzývavým chováním oběti) 

• hypersexuální jedince s nedostatečnou volní kontrolou a dominancí pudové složky  

 

 

 
56 GÖDTEL, Reiner. Sexualita a násilí. Praha: Český spisovatel, 1994. ISBN 80-202-0512-8., s.82 

 
57 PAVLOVSKÝ, Pavel. Soudní psychiatrie a psychologie. 4., aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2012. Psyché (Grada). 

ISBN 978-80-247-4332-5., s.177 

 
58 Habermeyer, E., Passow, D., Puhlmann, P., Vohs, K. Sexual offenders in preventive detention: data concerning 

the inmates and expert witness practice. International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology, 

Vol. 53, No. 4, 2009, s. 373–384. 
59 WEISS, Petr. Sexuální deviace: klasifikace, diagnostika, léčba. Praha: Portál, 2002. ISBN 80-7178-634-9., s.211 
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• mentálně retardované jedince či osoby trpící defektem centrálního nervového systému, 

vedoucí ke snížené schopnosti kontroly sexuálního chování  

• psychotiky v relapsu duševní choroby60 

Z hlediska četnosti jsou vážnější duševní poruchy (psychózy či demence) u sexuálních 

delikventů spíše vzácné. Mnohem častější je nález poruchy osobnosti či lehkého mentálního 

defektu (v rámci mnou analyzovaných spisů představovali pachatelé trpící lehkou mentální 

retardací nejpočetnější skupinu). Psychopatologická struktura osobnosti je pak zpravidla přítomná 

u pachatelů agresivnější sexuálních deliktů. Alkohol hraje u různých deliktů odlišnou roli, 

nejčastěji jsou pod jeho vlivem v době činu sexuální agresoři (až 50 %), naopak pachatelé 

pohlavního zneužívání prepubertálních dětí jednají pod vlivem alkoholu jen zřídka. Jiné drogy než 

alkohol se v oblasti sexuální delikvence prakticky nevyskytují, neboť závislost na nich obvykle 

vede ke snížené sexuální motivaci jedince.61 Brzek považuje za nejčastější diagnózu spojenou 

s nedeviantními jedinci tzv. psychosexuální infantilismus (psychosexuální nevyzrálost). Sexuální 

preference psychosexuálně nevyzrálého člověka není omezena pouze na přiměřené dospělé 

objekty a sexuální aktivy, je tedy schopen sexuálního vzrušení například s dětskými objekty či za 

pomocí násilí.  Tento stav se běžně vyskytuje v období sexuálního vyzrávání jedince (obvykle 

během puberty) a může být příčinou pouze dočasného deviantního chování mladistvého, 

v některých případech však přetrvává i po dosažení dospělosti či se rozvine v poruchu sexuální 

preference. V případě zjištění této diagnózy se proto zpravidla doporučuje nařízení ochranného 

léčení, kdy je daný jedinec průběžně sledován s ohledem na jeho další psychosexuální vývoj.62 

Druhou, méně početnější skupinu pachatelů sexuální trestné činnosti tvoří deviantní osoby. 

Sexuální deviace vzniká v důsledku narušení normální lidské sexuální motivace. Normalita je 

v tomto ohledu těžko definovatelná vzhledem ke značným kulturním i dobovým rozdílům 

v postojích společnosti k sexuálnímu životu. V současné době panuje obecná shoda na tom, že „za 

normální lze považovat takové souhlasné sexuální aktivity, které se odehrávají mezi 

psychosexuálně a somatosexuálně dostatečně zralými a pokrevně v přímé linii nepříbuznými 

partery a jež nevedou k psychickému nebo tělesnému poškození partnerů.“63 Jednání mimo tento 

 

 

 
60 Tamtéž, s.212 

 
61 ZVĚŘINA, Jaroslav. Sexuologie (nejen) pro lékaře. Brno: CERM, 2003. ISBN 80-7204-264-5., s.177 

 
62 BRZEK, Antonín. Sexuologie pro právníky. Praha: Karolinum, 1997. ISBN 80-7184-383-0., s.23 

 
63 PAVLOVSKÝ, Pavel. Soudní psychiatrie a psychologie. 4., aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2012. Psyché (Grada).  

ISBN 978-80-247-4332-5., s.174 
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rámec může být podnětem ke stanovení diagnózy sexuální deviace, nikoli však kritériem 

umožňujícím její potvrzení či vyloučení, neboť, jak jsem již zmínila výše, abnormální sexuální 

chování nemusí vždy nutně souviset s přítomností sexuální deviace. 

Sexuální deviace se může projevovat buď ve formě některé z poruch pohlavní identity (např. 

transsexualismu) či poruch sexuální preference. Ty jsou v praxi mnohem častější a v jejich 

důsledku pak bývají pachatelům přiznávány podstatně snížené ovládací schopnosti, popřípadě 

navrhována některá z forem ochranného léčení. Mezi společensky nejnebezpečnější poruchy 

sexuální preference, které jsou zároveň typické pro deviantní pachatele znásilnění, řadíme 

především patologickou sexuální agresivitu a různé formy sadismu, popřípadě též pedofilii.  

Patologická sexuální agresivita patří k vůbec nejnebezpečnějším sexuálním deviacím. 

Projevuje se útokem vůči neznámé ženě s cílem dosažení pohlavního styku. Pachatel často před 

samotným útokem oběť sleduje a následně ji na opuštěném místě přepadá ze zálohy, obvykle bez 

předchozího verbálního či jiného kontaktu. Jejím specifikem je, že na rozdíl od agresivních forem 

sadismu pachatel oběť netrýzní či jinak neprodlužuje její utrpení, uspokojení je dosahováno 

pouhým překonáním odporu za současné minimalizace kooperace oběti. Jedinci trpící touto 

poruchou jsou obvykle mladší (do 30 let), k prvnímu delikventnímu jednání u nich však zpravidla 

dochází ještě dříve.64 Podle Zvěřiny je proto při diagnostice třeba odlišit tyto nebezpečné sexuální 

agresory od psychosexuálně nezralých mladíků, u nichž je deviantní chování pouze přechodným 

projevem disharmonického psychosexuálního vývoje.65  

Další často diagnózou, kterou nacházíme u pachatelů znásilnění, je sadismus. U sadistů 

vyvolává sexuální vzrušení pocit dominance a plné kontroly nad obětí, spojené s jejím fyzickým 

a duševním utrpením. Komplementárním k sadismu je masochismus, kdy je vzrušení dosahováno 

prostřednictvím vlastního utrpení a odevzdání se partnerovi.  V mnoha případech se tyto poruchy 

vyskytují společně, mluvíme pak o tzv. sadomasochismu. Sadismus se může vyskytovat 

v několika formách v závislosti na objektu zájmu pachatele. V případě tzv. pseudopedagogického 

sadismu jsou jím především děti a dospívající. Tato zvláštní forma sadismu se projevuje 

nadměrným důrazem na poslušnost a disciplínu, kterou si sadista zajišťuje pomocí násilí různého 

stupně intenzity. Takto zaměření jedinci nacházejí své oběti obvykle přímo v rámci rodiny či 

partnerských vztahů, setkáváme se s nimi však též u specifických profesí jako jsou učitelé či 

vychovatelé.66 Někteří autoři rozlišují i sadismus fetišistický. Na rozdíl od jiných forem sadismu 

 

 

 
64 KOLIBA, P., KOVÁŘ, P. Sexuální agrese: znásilnění z pohledu medicíny a práva. Maxdorf. Praha, 2008, s. 90 
65 ZVĚŘINA, Jaroslav. Sexuologie (nejen) pro lékaře. Brno: CERM, 2003. ISBN 80-7204-264-5., s.150 
66 KOLIBA, P., KOVÁŘ, P. Sexuální agrese: znásilnění z pohledu medicíny a práva. Maxdorf. Praha, 2008, s. 98 
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je zde erotická fascinace zaměřená zpravidla na rekvizity související s násilím, nikoli oběť 

samotnou. V některých případech má tato porucha pouze fantazijní podobu (ideatorní sadismus), 

kdy jsou jejím projevem neobvyklé literární či výtvarné produkce. Tito sadisté se zpravidla 

nepodílejí na sexuálně motivované trestné činnosti a nejsou společensky nebezpeční.67 

Za podstatně nebezpečnější poruchu sexuální preference je považován agresivní (útočný) 

sadismus. Pro agresivního sadistu je charakteristické predátorské chování – brutálně napadá oběť 

a znehybňuje ji fyzickým násilím či nebezpečnými výhružkami. Typické je samoúčelné trýznění 

a ponižování oběti, které pachatel upřednostňuje před samotným aktem pohlavního styku. 

K agresivním sadistům patři i většina sériových sexuálních vrahů, jejichž způsob páchání má často 

stereotypní charakter. Méně nebezpečnou skupinou agresivních sadistů jsou tzv. žiletkáři, kteří se 

ukájejí prostřednictvím poškozování svrchního oděvu žen a následné masturbace buď přímo na 

místě či v ústranní.68 

Pedofilie je poruchou sexuální preference, pro kterou je charakteristické sexuální zaměření na 

prepubertální (dětské) či časně pubertální objekty. Vyhraněná sexuální orientace je však typická 

pouze pro menšinu pedofilních jedinců, větší část z nich si uchovává preferenci i pro dospělé 

sexuální partnery. Zde je třeba odlišit případy, kdy delikvent volí dětský objekt pouze jako 

náhradní v důsledku sexuální frustrace z nedostatku vhodných dospělých partnerů. V těchto 

případech lze dle sexuologů hovořit spíše o neparafilních jedincích s psychopatickými rysy, 

lehkým mentálním defektem či pod vlivem alkoholu. Ti pak spolu s osobami trpícími 

kombinovanou poruchou sexuální preference (např. pedofilně zaměřený sadista či sexuální 

agresor) představují vysoce společensky nebezpečné delikventy, kteří jsou obvykle pachateli 

dětských znásilnění a často působí oběti zranění v análně-genitální oblasti. Oproti tomu praví 

pedofilové v zásadě nejsou nebezpeční z hlediska zdraví či života dětských obětí a rizikovost jejich 

aktivit je spojená zejména s narušením jejich dalšího sexuálního a psychického vývoje. Zpravidla 

nepreferují vaginální či anální soulož, jejich jednání má spíše podobu her nebo škádlení a 

v některých případech jsou schopni své pedofilní tendence i zcela potlačit. Tito neagresivní 

pedofilové pak často vynikají v oblasti pedagogiky a práce s dětmi nebo svá deviantní nutkání 

sublimují do špičkových uměleckých děl.69  

 

 

 
67 ZVĚŘINA, Jaroslav. Sexuologie (nejen) pro lékaře. Brno: CERM, 2003. ISBN 80-7204-264-5., s.152 
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69 WEISS, Petr. Sexuální zneužívání - pachatelé a oběti. Praha: Grada, 2000. Psyché (Grada). ISBN 80-7169-795-8., 
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Již výše jsem v souvislosti se sexuální kriminalitou zmínila zjevný nepoměr mezi delikventy 

mužského a ženského pohlaví. Tento trend je patrný i v případě výskytu sexuálních deviací, které 

jsou obecně u žen spíše vzácné. Stanovení jejich přesné četnosti je však komplikováno absencí 

spolehlivých psychofyziologických vyšetřovacích metod. Ženy trpící parafilií jsou navíc málokdy 

odhaleny, neboť se zpravidla nepodílejí na agresivní či jiné sexuální trestné činnosti, a to díky 

možné hormonální podmíněnosti agresivního chování, stejně jako vyšší společenské míře 

tolerance vůči ženským nekonformním sexuálním praktikám. Nejčastěji zjištěnou sexuální deviací 

u žen je pak pedofilie, přičemž jimi páchané delikty mají zpravidla povahu pohlavního zneužití a 

případy znásilnění jsou v této souvislosti spíše ojedinělé.70 

Otázka přístupu společnosti k pachatelům sexuálních trestných činů, a to především s ohledem 

na případnou souvislost jejich delikventního chování se stanovenou diagnózou sexuální deviace, 

patří nejen v oblasti kriminologie k často diskutovaným tématům. Ve většině případů deviantní 

motivace znamená podstatné snížení ovládacích nebo rozpoznávacích schopností pachatele, což 

je následně zohledněno při ukládání trestu před soudem. Takovému pachateli může být podle 

zákona uložen trest pod dolní hranicí trestní sazby za současného uložení ochranného léčení. 

S tímto fenoménem je pak logicky spojena otázka (ne)léčitelnosti pachatelů sexuálních deliktů, 

ohledně které panuje ve společnosti spíše skeptický postoj. Z dat získaných na základě průzkumu 

Institutu pro kriminologii a sociální prevenci z roku 2011 například vyplývá, že až 80 % 

respondentů zastává názor, že i přes absolvování soudem nařízeného (sexuologického či 

psychiatrického) léčení pachatelé následně pokračují v trestné činnosti.71 Nejednoznačnost 

výsledků zahraničních a tuzemských výzkumů zaměřených na zmíněnou problematiku pak 

rozděluje i představitele z řad odborníků. Například práce publikovaná v roce 2005 na základě 

výsledů kalifornského programu léčby sexuálních delikventů poukazuje na téměř shodnou míru 

recidivy u pachatelů, kteří nějaký program absolvovali i u těch, kteří měli zájem o program, ale 

nebyli do něj vybráni nebo ani do žádného programu vstoupit nechtěli.72 Ve většině případů však 

výzkumníci uvádějí informace o nižší míře recidivy u pachatelů, kteří prošli některým z léčebných 

programů. V České republice máme jeden z nejstarších koncepčních modelů léčby sexuálních 

 

 

 
70 CHMELÍK, Jan. Mravnost, pornografie a mravnostní kriminalita. Praha: Portál, 2003. ISBN 80-7178-739-6., 
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8.   
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delikventů, jehož cílem je dosažení co nejlepší sexuální adaptace. Na rozdíl od mnohých 

zahraničních modelů je zde soudem nařízená léčba povinná a pacient ji nemůže odmítnou ani 

přerušit. Dalším specifikem je skutečnost, že u sexuálních delikventů dochází k rozlišování mezi 

pachateli nedeviantními a pachateli s poruchou sexuální preference (parafilií). U těch se pak míra 

recidivy po absolvování komplexního ústavního sexuologického léčení v ČR pohybuje okolo 10–

20 %, což je podle odborných publikací jednoznačně méně než u těch, kteří jsou pouze trestáni.73 

2.2.3 Oběti znásilnění 

Obětí se dle české právní úpravy rozumí fyzická osoba, které bylo nebo mělo být trestným 

činem ublíženo na zdraví, způsobena majetková nebo nemajetková újma, nebo, na jejíž úkor se 

pachatel trestným činem obohatil.74 Vědeckému zkoumání obětí trestných činů se pak věnuje 

zvláštní disciplína zvaná viktimologie. V jejím rámci je zkoumána jak problematika právní a 

psychologické pomoci obětem v procesu viktimizace, tak též role oběti v motivaci pachatele a její 

podíl na vzniku trestného činu.75 Podle odborníků jsou nejčastějšími oběťmi sexuálních trestných 

činů ženy do věku 30 let a děti.76 Viktimologie se však dále zabývá otázkou, zda existují určité 

podmínky a charakteristické rysy, které u konkrétních subjektů zvyšují pravděpodobnost 

znásilnění nad hranici průměru (tzv. previktimní faktory). Základní myšlenkou je přitom 

předpoklad určité míry participace oběti na trestném činu, která je dána jejím předchozím 

chováním a některými osobnostními rysy. Výsledkem těchto výzkumů jsou typologie obětí 

znásilnění, které jako hlavní kritérium dělení využívají právě stupeň podílu oběti 

(spoluzavinění).77 Jako typický zastánce tohoto přístupu je zmiňován Beniamin Mendelsohn, který 

v rámci šestistupňové klasifikace rozlišuje mezi obětí „zcela nevinnou“ až po oběť „s větší mírou 

zavinění než pachatel“, tedy takovou, která svým předchozím jednáním pachatele přímo 

vyprovokovala. Mezistupni jsou pak případy, kdy se oběť více či méně podílí na vlastní 

viktimizaci, například návštěvou rizikových lokalit či konzumací alkoholu. S určitou mírou účasti 

oběti na trestném činu pracuje ve své typologii i E. A. Fattah, který dělí oběti podle typu předchozí 

 

 

 
73 BLATNÍKOVÁ, Š., ZEMAN, P. Pachatelé sexuálních trestných činů a zacházení s nimi – současné problémy z 
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74 Ustanovení § 2 odst. 2 zákona č. 45/2013, o obětech trestných činů.   
75 ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Forenzní psychologie. 2., upr. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 

2009. ISBN isbn978-80-7380-213-4., s. 98  
76 MUSIL, J., KONRÁD, Z., SUCHÁNEK, J. Kriminalistika. 2. přepracované vydání. Praha: C. H. Beck, 2004, s. 
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interakce s pachatelem na zúčastňující se, nezúčastňující se či provokující.78 Menachem Amir 

potom v rámci analýzy 646 případů z Filadelfského policejního oddělení dospěl k závěru, že až 19 

% znásilněných se výrazným způsobem podílelo na genezi trestného činu, například vyzývavým 

oblékáním či předchozí „svádivou“ komunikací s pachatelem, kterou si dotyčný mylně vykládal 

jako projev zájmu oběti. Poukazuje přitom na skutečnost, že významná část případů těchto tzv. 

participujících obětí vykazuje další charakteristické znaky, mezi které patří především předchozí 

konzumace alkoholu, „špatná“ reputace oběti nebo její předchozí vztah s pachatelem.79  

Osobně považuji problematiku „spoluzavinění“ ze strany oběti za značně spekulativní. Existují 

sice faktory, které pravděpodobnost znásilnění nepochybně zvyšují, především pak konzumace 

alkoholu a jiných omamných látek, návštěva rizikových lokalit jako jsou bary či odlehlé ulice nebo 

způsob oblékání, přesto je jejich podíl na genezi trestného činu dle mého názoru spíše menšinový 

a nelze mu přikládat zásadní význam. Špatná rozhodnutí, kterými se vystavujeme zvýšenému 

riziku, činí denně miliony z nás, obvykle však nejsou spojena s katastrofickými důsledky. I 

empirická data poukazují na skutečnost, že výběr oběti je ze strany pachatele převážně náhodný a 

celkový podíl obětí s rizikovými faktory činí maximálně 5 %.80 Přijetím myšlenky vlastní 

„spoluviny“ oběti na traumatizující události navíc poškozené vystavujeme zvýšenému riziku 

stigmatizace ze strany společnosti, což je jedním z důvodů už tak poměrně vysoké míry latence 

sexuálních trestných činů (k důvodům a míře latence více v kapitole 6. Zvláštnosti podnětů 

k vyšetřování). 

S charakteristikou oběti pak souvisí i některé typologie znásilnění. Příkladem lze uvést 

Silvermanovo dělení znásilnění na vztahové a útočné. V prvním případě se pachatel s obětí znali 

a jejich přechozí vztah hrál značnou roli v motivaci pachatele. Oběť bývá v těchto situacích 

zaskočena a zmatena náhlou změnou útočníkova jednání, které si nedovede vysvětlit, v důsledku 

čehož často trpí pocitem viny. V mnoha případech je bezprostřední reakcí znásilněné zdánlivá 

snaha o smír s agresorem (oběť např. přijme cigaretu či nastoupí do pachatelova auta), jde však o 

pouhý mechanismus ventilace prožitého stresu, nikoli o skutečné odpuštění pachateli. Oběť 

útočného znásilnění naopak agresora nezná a hlavním pocitem v průběhu útoku je silný strach a 
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stres z náhlého přepadení. Její okamžitou reakcí je především potřeba zajistit si pocit bezpečí, kdy 

se oběť snaží co nejrychleji přemístit domů či na jiné známé místo, v některých případech se však 

lze setkat i se zcela kontraproduktivním jednáním poškozené jako je ustrnutí a bezcílné vyčkávání 

na místě činu nebo úzkostlivé pátrání po bezcenných předmětech (např. sponce do vlasů).81  

Bezprostřední následky znásilnění ovšem nepředstavují jedinou újmu postihující jeho oběti. 

Po odeznění prvotního šoku se u většiny z nich objevují dlouhodobé následky v podobě 

nejrůznějších psychických potíží, které postupně odeznívají v průběhu až několika let. Část obětí 

je nucena vyhledat odbornou pomoc, v závažnějších případech se vyskytují i pokusy o sebevraždu. 

Tyto následky jsou obvykle charakterizovány jako tzv. posttraumatická stresová porucha (PTSP), 

mezi jejíž typické projevy patří vedle poruch chování a prožívání i některé fyziologické reakce 

(poruchy spánku, třes, nevolnost atd.). Záludnost PTSP spočívá v tom, že jednotlivé příznaky 

mohou propuknout až po delším časovém úseku od prožité traumatizující události, často je navíc 

velmi obtížné posoudit její skutečný rozsah. Oběti v mnoha případech popírají existenci 

psychických obtíží a vůči svému okolí vystupují zdánlivě asymptomaticky. Proto je důležité 

zaměřit se především na náhlé změny životního stylu signalizující přetrvávající psychické potíže 

spojené s traumatem (oběti např. nevychází ven za tmy, odmítají pozvání na schůzky či se stahují 

do izolace). Podle výzkumů mohou právě otázky zaměřené na tyto aspekty významně přispět 

k diagnóze rozsahu posttraumatické stresové poruchy až v 75 % případů.82 Její výskyt je přitom 

v případě znásilnění poměrně četný, což potvrzují i některé zahraniční studie, podle kterých 

postihuje PTSP znásilněné ženy až třikrát častěji než oběti jiných traumatických událostí (např. 

autonehody).83 Dalším rizikovým faktorem ovlivňujícím vznik PTSP je pak v mnoha případech 

samotná reakce okolí, zejména pokud jde o chování blízkých osob. Oběti v jejím důsledku trpí 

pocitem nedůstojnosti a izolace, který souvisí s všeobecnou tendencí většiny lidí vyhýbat se 

kontaktům s poškozenými, protože mnohdy nevědí, jak se k nim správně chovat. V tomto ohledu 

je proto zcela klíčové vytvoření sítě sociálních služeb, které jsou speciálně určeny pro zajišťování 

péče o oběti trestných činů.84 
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3 Typické stopy 

V souvislosti s vyšetřováním trestných činů se často setkáváme s termínem „kriminalistická 

stopa.“ Jedná se o základní kriminalistickou kategorii formulovanou na základě obecné filozofické 

teorie vzájemného působení. Pokud na sebe působí současně dva a více objektů, dochází ke 

vzájemnému předávání informací o jejich působení a vlastnostech, v důsledku čehož vzniká v 

jejich okolí řada změn. Předmětem zkoumání kriminalistiky jsou však pouze takové změny, které 

určitým způsobem souvisí s kriminalisticky relevantní událostí, a které jsou v teorii označovány 

za tzv. kriminalistické stopy. 85 

Dle Musila, Konráda a Suchánka je kriminalistickou stopou „…každá změna, která je v 

příčinné nebo jiné souvislosti s kriminalisticky relevantní událostí, existuje nejméně od svého 

vzniku do zjištění a je vyhodnotitelná současnými kriminalistickými metodami a prostředky.“86 

Na základě této definice je pak možné identifikovat tři základní podmínky, které musí nastalá 

změna splňovat, aby měl charakter kriminalistické stopy, tedy: 

• existence příčinné či jiné (časové, místní) souvislosti s kriminalisticky relevantní událostí – tou 

mohou být vedle trestných činů či přestupků rovněž podezřelá náhlá úmrtí, nešťastné náhody 

nebo dosud neobjasněné případy sebevražd; jde o podmínku klíčovou a zásadní a pokud není 

splněna, z kriminalistického hlediska se jedná o změnu nezajímavou; 

• trvání změny od jejího vzniku minimálně do okamžiku jejího zjištění; tato podmínka má 

logický charakter, jelikož pokud změna neexistuje, není možné ji využít; 

• možnost vyhodnocení změny prostřednictvím současných kriminalistických metod a 

prostředků; tato podmínka přímo souvisí s pokrokem v oblasti hodnocení a výzkumu 

kriminalistiky, který umožňuje průběžně rozšiřovat spektrum kriminalisticky zjistitelných 

stop87 

Jednotlivé kriminalistické stopy lze pro potřeby kriminalistiky řadit do příslušných skupin či 

podskupin na základě různých kritérií. Systém jejich dělení však není a ani nemůže být zcela 

komplexní, protože kriminalista na místě kriminalisticky relevantní událostí nemůže striktně 

vycházet z určitého taxativně stanoveného seznamu stop, ale musí vnímat veškeré stopy, které se 

na místě nacházejí a mají příčinnou souvislost s vyšetřovanou události. Dalším důvodem je 
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87 Tamtéž, s. 76-78. 
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skutečnost, že vzhledem k pokroku se pachatelé uchylují stále k novějším a inovativnějším 

způsobům páchání trestné činnosti, čímž logicky dochází ke vzniku nových druhů stop, kterými 

se kriminalisté musí zabývat.  Přesto je většinou teoretiků respektováno elementární dělení 

kriminalistický stop na dvě hlavní skupiny, a to na stopy ve vědomí (paměťové) a stopy materiální 

(hmotné).88  

Paměťové stopy vznikají působením organického nebo anorganického prostředí na vědomí 

člověka, kdy dochází k celé řadě biologických, chemických a fyzikálních změn v mozkové a 

nervové tkáni. V odborné literatuře bývají dále dle zprostředkujícího smyslového orgánu členěny 

na stopy zrakové, sluchové, čichové, chuťové a hmatové. Jedná se o specifický druh stop, které 

s ohledem na jejich úzkou spjatost se subjektivním vnímáním a psychikou konkrétní osoby bývají 

často zkreslené či neúplné a jejich zjištění je přímo závislé na ochotě a motivaci tyto informace 

poskytnout.89 Na druhou stranu představují často jediný dostupný prostředek k odhalení trestné 

činnosti. Jejich význam je zjevný především v případech, kdy mimo výpověď samotné oběti, která 

se během činu dostala do bezprostředního kontaktu s pachatelem, neexistují žádné další přímé 

důkazy. Znásilnění je pak typickým příkladem trestné činnosti, kdy k takovýmto situacím dochází, 

a proto jsou právě paměťové stopy a jejich detailní zjištění mimořádně důležité. To však bývá 

často velmi obtížné vzhledem k traumatickému charakteru samotné události pro její oběti, který 

ovlivňuje následnou schopnost dotyčného bolestivé vzpomínky opětovně vyvolat. Zvláště 

komplikovaná situace nastává v případě, kdy je poškozeným nezletilá osoba mladší patnácti let. 

Během své stáže na státním zastupitelství jsem byla přítomna několika výslechům dětských obětí 

a získat relevantní paměťové stopy bylo mnohdy velmi náročné s ohledem na jejich nízký věk a 

omezenou schopnost celou situaci náležitě posoudit a reprodukovat. 

Stopy materiální lze charakterizovat jako změny k jejichž vzniku došlo kdekoli mimo lidské 

vědomí, především jde o stopy na lidském těle včetně různých poranění. V rámci kriminalistické 

teorie lze materiální stopy dělit do čtyř základních skupin, a to na: 

1. stopy odrážející vnější strukturu objektu, který je vytvořil (např.: stopy balistické, 

daktyloskopické, mechanoskopické, trasologické apod.) 

2. stopy odrážející vnitřní strukturu objektu, který je vytvořil (např.: biologické, chemické, stopy 

psacích prostředků) 

3. stopy odrážející funkční a dynamické vlastnosti objektu, který je vytvořil (např. jeho 

 

 

 
88 MUSIL, Jan, Zdeněk KONRÁD a Jaroslav SUCHÁNEK. Kriminalistika. 2., přeprac. a dopl. vyd. V Praze: C.H. 

Beck, 2004. Beckovy mezioborové učebnice. ISBN 80-717-9878-9, s. 81 
89 Tamtéž, s.82 
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chůze, hlasu či písma) 

4. stopy obsahující sdruženou informaci (sem můžeme zařadit stopy, které obsahují 

informace ze dvou a více výše uvedených skupin současně; např.: daktyloskopická stopa 

vytvořená krví, stopa obuvi nesoucí zároveň informaci o chůzi osoby)90 

Typickými materiálními stopami v souvislosti s vyšetřováním znásilnění jsou stopy biologické. 

Jedná se obvykle o stopy lidského původu, zejména sperma pachatele nalezené pomocí výtěru 

pochvy oběti či ohledáním jejího spodního prádla. Dalšími důležitými stopami mohou být krev, 

vlasy, chlupy či jiné tkáně pachatele nacházející se za nehty oběti. Význam těchto biologických 

stop značně vzrostl po rozvinutí metody analýzy DNA, která umožňuje jejich využití k 

individuální identifikaci pachatele. Mimo to se v případech vyšetřování sexuální násilné činnosti 

setkáváme také se stopami působení. Jedná se o stopy násilí na těle oběti či zápasu na místě činu, 

které slouží jako důkazní prostředek vyvracející pachatelovo případné tvrzení, že oběť podstoupila 

pohlavní styk s ním dobrovolně.91 

Způsobem, kterým kriminalista přítomnost materiálních stop zjišťuje, je vedle ohledání těla 

pachatele, oběti a jejich oděvů také ohledání samotného místa činu. Tím jsou v případě sexuálních 

deliktů typicky odlehlá místa jako parky, louky, lesní porosty či jiná prostranství s nízkým 

výskytem kolemjdoucích osob. V některých případech lze hovořit dokonce o dvou místech činu, 

kdy na prvním z nich dochází pouze k vytipování vhodné oběti, zatímco druhé je místem 

samotného sexuálního útoku. Právě místo, kde dochází k pozorování oběti, je přitom z hlediska 

stop mimořádně důležité.92 

V důsledku rozvoje moderních technologií se i u sexuálních deliktů stále častěji sekáváme se 

specifickým typem materiálních stop, tzv. počítačovými nebo digitálními stopami.93 Digitální 

stopou je jakákoliv informace s vypovídající hodnotou uložená nebo přenášená digitální formou. 

Zdrojem těchto stop tedy mohou být počítač a jeho bezprostřední periférie (harddisky, klávesnice, 

monitory, servery atd), komunikační systémy (klasické pevné telefony, bezdrátové 

telekomunikační systémy, počítačové sítě a internet) či zařízení s integrovaným počítačovým 

 

 

 
90 MUSIL, Jan, Zdeněk KONRÁD a Jaroslav SUCHÁNEK. Kriminalistika. 2., přeprac. a dopl. vyd. V Praze: C.H. 

Beck, 2004. Beckovy mezioborové učebnice. ISBN 80-717-9878-9, s. 82-83 
91 KONRÁD, Zdeněk, Viktor PORADA, Jiří STRAUS a Jaroslav SUCHÁNEK. Kriminalistika: kriminalistická 

taktika a metodiky vyšetřování. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2015. ISBN 978-80-7380-547-0., 

s.245 
92 PORADA, Viktor a kol. Kriminalistická metodika vyšetřování. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 

s.r.o., 2007. ISBN 978-80-7380-042-0, s. 68 
93 KONRÁD, Zdeněk, Viktor PORADA, Jiří STRAUS a Jaroslav SUCHÁNEK. Kriminalistika: kriminalistická 

taktika a metodiky vyšetřování. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2015. ISBN 978-80-7380-547-0., 
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čipem (např. mobilní telefony, čipové platební karty). Tato technologická zařízení, i když nejsou 

přímo prostředkem nebo cílem daného trestného činu, obsahují velké množství rozmanitých dat, 

která v průběhu vyšetřování mají zpočátku charakter kriminalistické stopy a v rámci soudního 

procesu v ideálním případě pak charakter důkazu.94 .V průběhu své stáže na státním zastupitelství 

jsem se setkala s mnoha případy, kdy si pachatel vytipoval vhodnou oběť prostřednictvím 

komunikace na sociálních sítích a následně ji pomocí přechozích sdílených intimních fotografií 

vydíral. V jiných případech byly obvyklým zdrojem digitálních stop například kamerové záznamy 

dohledových center objektů či seznamy posledních hovorů obětí trestného činu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 
94 RAK, Roman a PORADA, Viktor. Digitální stopy v kriminalistice a forenzních vědách Soudní inženýrství 

[online]. Brno: Akademické nakladatelství CERM. 2006, 17(13) [cit. 2020-11-01]. ISSN 1211-443X. Dostupné z: 

http://www.sinz.cz/archiv/docs/si-2005-01-3-23.pdf 
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4 Typické vyšetřovací situace 

Vyšetřovací situace je teorií obecně definována jako „…faktický stav vyšetřování v určitém 

okamžiku, kdy je třeba rozhodovat o dalším postupu vyšetřování. Popisem vyšetřovací situace se 

vystihuje jednak obsah a rozsah kriminalisticky relevantních informací, které jsou v daném 

okamžiku k dispozici, jednak souhrn podmínek, v nichž probíhá vyšetřování.”95 Vyšetřovací 

situace se skládá z určitých komponentů, které lze rozdělit do několika skupin. Nejdůležitějšími 

z nich jsou informační komponenty stanovující kvalitu a kvantitu informací o trestném činu, které 

má vyšetřovatel k dispozici v daném okamžiku. Další komponenty vyšetřovací situace jsou 

organizační a materiální podmínky, za nichž vyšetřování probíhá, tedy početnost a organizační 

struktura policie včetně dostupného materiálního vybavení. Kvalita vyšetřovacích situací je také 

závislá na osobnosti a zkušenostech konkrétního vyšetřovatele, stejně jako na postoji a chování 

pachatele, případně dalších subjektů v průběhu vyšetřování. 

Vyšetřovací situace je možné dále rozdělit podle obtížnosti jejich řešení na vyšetřovací situace 

příznivé a nepříznivé. Nepříznivým situacím je v kriminalistické teorii logicky věnováno více 

pozornosti s cílem vypracovat efektivní postupy jejich řešení. V praxi se s nimi kriminalisté 

setkávají zejména v samých počátcích vyšetřování, kdy jsou získané informace často nepřehledné, 

chaotické a jejich skutečný význam pro budoucí vyšetřování nelze v této fázi s úplnou přesností 

určit. Ke komplikovanosti vyšetřování obvykle přispívá také existence konfliktu zájmů 

jednotlivých aktérů, především samotného pachatele trestného činu a příslušného kriminalisty, 

případně poškozeného či dalších subjektů. 

Odlišný klasifikační model vycházející ze stupně obecnosti pak dělí vyšetřovací situace na 

konkrétní a typické. Konkrétní vyšetřovací situace vznikají v průběhu vyšetřování jednotlivých 

případů, zatímco typické vyšetřovací situace jsou vytvářeny kriminalistickou naukou a představují 

určité zobecněné teoretické modely nejčastěji se vyskytujících vyšetřovacích situacích. Ty jsou 

pak následně využívány v rámci metodik vyšetřování jednotlivých druhů trestných činů.96  

 

 

 

 

 

 
95 MUSIL, Jan, Zdeněk KONRÁD a Jaroslav SUCHÁNEK. Kriminalistika. 2., přeprac. a dopl. vyd. V Praze: C.H. 
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Pro vyšetřování sexuálních trestných činů jsou typické tři vyšetřovací situace: 

1. Zjištěné skutečnosti nasvědčují tomu, že byl spáchán trestný čin, nedovolují však učinit 

jednoznačný závěr o totožnosti pachatele.97 

V tomto případě směřují veškeré počáteční úkony vyšetřování ke zjištění totožnosti pachatele. 

Orgány činné v trestním řízení za tímto účelem zajišťují stopy na místě činu, provádějí výslech 

svědků a dalších osob, jejichž prostřednictvím lze pachatele blíže identifikovat, využívají 

kriminalistických evidencí a činí další úkony potřebné k objasnění věci.98 

2. Zjištěné skutečnosti nasvědčují tomu, že byl spáchán trestný čin, a dovolují učinit 

jednoznačný závěr o totožnosti pachatele.99 

Tato situace je pro vyšetřující orgány zpravidla nejpříznivější, zvláště v případě, kdy je pobyt 

pachatele znám a lze tudíž zahájit trestní stíhání ve smyslu § 160 odst. 1 trestního řádu. Sdělením 

obvinění konkrétní osobě přechází vyšetřování do další etapy, jejíž vývoj závisí na osobním 

přístupu obviněného k okolnostem kladeným mu za vinu, tedy zda se k předmětu svého obvinění 

doznává či jej popírá, případně zcela odmítá vypovídat. Na základě této skutečnosti pak vznikají 

další podskupiny typických situací, při jejichž řešení je cílem zjištění skutečného stavu věci a 

vyloučení možnosti křivého obvinění, které se v případě sexuálních deliktů vyskytuje poměrně 

často.100 

3. Zjištěné skutečnosti (z výpovědi oběti či oznamovatele) vzbuzují pochybnosti, zda se stal 

oznamovaný trestný čin; totožnost údajného pachatele je zpravidla známa.101 

Pokud nastane výše popsaná situace, bude hlavním cílem počáteční etapy vyšetřování 

shromáždění dalších důkazů a informací potvrzujících či naopak vyvracejících skutečnosti tvrzené 

jednou ze stran. Za tímto účelem se zpravidla provádí opětovné výslechy zúčastněných osob 

ohledně detailnějšího popisu místa či způsobu spáchání trestného činu s cílem odhalit případné 

nesrovnalosti v jejich výpovědích. V případě nutnosti je následně provedena též prověrka na místě, 

vyšetřovací experiment, psychologická expertíza či další následné úkony vyšetřování. Pokud na 

 

 

 
97 KONRÁD, Zdeněk, Viktor PORADA, Jiří STRAUS a Jaroslav SUCHÁNEK. Kriminalistika: kriminalistická 

taktika a metodiky vyšetřování. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2015. ISBN 978-80-7380-547-0., 

s. 245 
98 PORADA, Viktor a kol. Kriminalistická metodika vyšetřování. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 

s.r.o., 2007. ISBN 978-80-7380-042-0, s. 69 

 
99 KONRÁD, Zdeněk, Viktor PORADA, Jiří STRAUS a Jaroslav SUCHÁNEK. Kriminalistika: kriminalistická 

taktika a metodiky vyšetřování. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2015. ISBN 978-80-7380-547-0., 

s.245 
100 Tamtéž, s. 246 
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základě takto zjištěných skutečností dojde vyšetřovatel k přesvědčení, že k trestnému činu 

skutečně došlo, je dotyčné osobě sděleno obvinění a vyšetřování se tím posouvá do další fáze. 

V opačném případě směřuje další činnost k dodatečnému zjišťování informací, zda se v daném 

případě nejedná např. o přestupek či jiný delikt, a věc je následně odpovídajícím způsobem 

vyřízena.102 

 

 

 

 
102 PORADA, Viktor a kol. Kriminalistická metodika vyšetřování. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 
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5 Zvláštnosti předmětu vyšetřování 

Předmětem vyšetřování se rozumí okruh skutečností, které mají být trestním řízením zjištěny. 

Shodně s předmětem dokazování je obecně vymezen v § 89 odst. 1 zákona č. 141/1961 Sb., 

trestního řádu následujícím způsobem: 

 

§ 89 

Obecná ustanovení 

(1) V trestním stíhání je v nezbytném rozsahu třeba dokazovat zejména: 

a) zda se stal skutek, v němž je spatřován trestný čin, 

b) zda tento skutek spáchal obviněný, případně z jakých pohnutek, 

c) podstatné okolnosti mající vliv na posouzení povahy a závažnosti činu, 

d) podstatné okolnosti k posouzení osobních poměrů pachatele, 

e) podstatné okolnosti umožňující stanovení následku, výše škody způsobené trestným  

f) činem 

g) bezdůvodného obohacení, 

h) okolnosti, které vedly k trestné činnosti nebo umožnily její spáchání103 

 

V případě vyšetřování konkrétního trestného činu jsou další specifické okolnosti tvořící 

předmět vyšetřování určovány především jeho skutkovou podstatou a případnými dalšími 

zvláštnostmi. U trestného činu znásilnění je tedy mimo výše uvedené nutno dále objasnit 

například: 

• kdy a za jakých okolností se oběť s pachatelem poprvé setkala, případně zda mezi nimi 

existoval přechozí vztah a jakého charakteru 

• jakým způsobem se oběť dostala na místo činu 

• zda mezi obětí a pachatelem došlo k souloži či jinému pohlavnímu styku srovnatelnému se 

souloží ve smyslu § 185 odst. 2 písm. a) 

• zda došlo k použití násilí (případně jaké charakteru a intenzity) nebo zneužití stavu 

bezbrannosti a jakým způsobem byla oběť do takového stavu přivedena 

• zda lze vyvodit úmysl pachatele dosáhnout pohlavního styku s obětí bez jejího souhlasu 

 

 

 
103 Ustanovení § 89 odst. 1 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád) 
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• počet pachatelů a jejich podíl na trestné činnosti 

• zda se oběť nějakým způsobem bránila a zda byl odpor vyjádřen dostatečně zřetelně 

• zda a jakým způsobem byla trestná činnost následně zakrývána 

• kdo byl svědkem trestného činu a z jakého důvodu v něm pachateli nezabránil 

• zda byla trestným činem oběti způsobena materiální újma (škoda na věcech či jejich odcizení) 

nebo imateriální újma (újma na zdraví) a v jakém rozsahu 

• zda oběť oznámila trestný čin bezprostředně či s časovým dostupem a případný důvod 

opožděného oznámení trestné činnosti104 

Identifikovat a objasnit výše uvedené zvláštnosti předmětu vyšetřování je v případě znásilnění 

nezbytné především za účelem odhalení možných příčin trestné činnosti, určení její závažnosti a 

celkového komplexního posouzení daného případu. 

 

 

 

 
104 KONRÁD, Zdeněk, Viktor PORADA, Jiří STRAUS a Jaroslav SUCHÁNEK. Kriminalistika: kriminalistická 

taktika a metodiky vyšetřování. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2015. ISBN 978-80-7380-547-0., 

s.246 - 247 
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6 Zvláštnosti podnětů k vyšetřování  

Podnět k vyšetřování lze obecně charakterizovat jako soubor informací, na jejichž základě lze 

učinit závěr o podezření ze spáchání trestného činu. Typickými podněty k vyšetřování sexuální 

trestné činnosti jsou zejména oznámení občanů (svědků, poškozených či jejich blízkých 

příbuzných), nebo veřejných institucí jako jsou například zdravotnická zařízení, došlo-li 

v důsledku užití násilí k poranění oběti, v případech pohlavního zneužití či znásilnění páchaného 

na dětech pak školní či předškolní zařízení. V ojedinělých případech jsou mravnostní trestné činy 

zjišťovány v rámci vlastní operativně-pátrací činnosti přímo příslušníky policie, jedná se 

především o trestné čin pohlavního zneužití, soulože mezi příbuznými nebo šíření pornografie. 

Zvláštnosti podnětů k vyšetřování mravnostní trestné činnosti vyplývají ze samotné podstaty 

těchto trestných činů, při nichž dochází v důsledku jednání pachatele k zásahu do té nejintimnější 

oblasti života oběti, který často zanechává psychické následky trvající měsíce, roky nebo i celý 

zbytek života ve formě posttraumatické stresové poruchy. Z důvodu tohoto velice silného 

doprovodného emotivního efektu pak v mnoha případech dochází k opožděnému oznámení, někdy 

i po měsících či letech. Výjimkou nejsou ani případy, kdy se oběť svěří pouze blízké osobě, která 

čin následně sama oznámí.  Některé poškozené osoby se pak rozhodnou trestný čin vůbec 

neoznámit ze strachu z možných negativních dopadů vyšetřování na ně samotné a následné 

sekundární viktimizace., mnoho z nich navíc nedůvěřuje objektivnosti a úspěšnosti celého 

procesu. Výše uvedené skutečnosti jsou pak hlavní příčinou poměrně vysoké míry latence 

sexuálních trestných činů.105 Předpokládá se, že znásilnění je oznamováno pouze asi v 8 % 

případů, znásilnění, ke kterému došlo v rámci rodinných a partnerských vztahů, je nahlašováno 

pouze ve 3 % případů.106 

Kriminalisté zde však musí počítat i s případy, kdy právě silně negativní emoce vyvolané 

útokem vedou poškozené ke snaze celou událost zveličovat, přičemž současně bagatelizují 

případný vlastní podíl na jednání pachatele, kterým bývá především vyzývavé chování oběti, její 

předchozí svolení k intimnostem apod.107 V krajních případech pak dochází i k falešným 

oznámením sexuálních trestných činů. Pokud jde o znásilnění, odborná literatura prezentuje jako 

 

 

 
105 KONRÁD, Z. Metodika vyšetřování jednotlivých druhů trestných činů. 3. nezměněné vydání. Praha: 

Vydavatelství PA ČR, 1999, s. 84  
106 Gender Studies o.p.s. Statistiky [online].2009 [cit. 17.10.2020] Dostupné z: 

http://stopznasilneni.ecn.cz/cz/znasilneni/statistiky 
107 MUSIL, Jan, Zdeněk KONRÁD a Jaroslav SUCHÁNEK. Kriminalistika. 2., přeprac. a dopl. vyd. V Praze: C.H. 

Beck, 2004. Beckovy mezioborové učebnice. ISBN 80-717-9878-9, s. 468. 
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učebnicový poznatek 6-10 % falešných obvinění z celkového počtu oznámených případů, přičemž 

nejčastějším motivem bývá snaha pomstít se z určitého důvodu údajnému pachateli.108 O možností 

nepravdivého trestního oznámení je, stejně jako v případech vyšetřování pohlavního zneužití, 

nutné uvažovat především v situacích, kdy je obětí nezletilá osoba mladší patnácti let, a to zejména 

tehdy, je-li oznamovatelkou matka a údajným pachatelem otec dítěte. Během své stáže na 

městském státním zastupitelství jsem bohužel osobně byla svědkem výslechu, kdy nezletilá oběť 

podávala výpověď o znásilnění ze strany svého otce, která se však v mnohých detailech lišila od 

jejích přechozích tvrzení. Vzniklo tudíž podezření ohledně možné manipulace ze strany matky, 

bývalé manželky obviněného. Klíčový zde byl znalecký posudek o věrohodnosti výpovědi 

nezletilé, který dopadl v její neprospěch a případ byl následně vrácen policejním orgánům 

k došetření. 
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7 Zvláštnosti počátečních úkonů 

Za typické počáteční úkony vykonávané policejním orgánem při vyšetřování znásilnění lze 

označit zejména výslech oznamovatele, výslech poškozeného, ohledání místa činu, prohlídku těla 

poškozené osoby a pachatele, je-li jeho osoba známa, a pátrání po pachateli.109 

7.1 Výslech oznamovatele 

Výslech obecně kriminalistická teorie definuje jako „… kriminalistickou metodu, kterou se na 

základě zákona získávají formou výpovědi kriminalisticky a právně významné informace 

z paměťových stop obsažených ve vědomí vyslýchaných osob, za přísného dodržení zákonem 

daných práv a povinností vyslýchaného i vyslýchajícího.“110 Jeho hlavní úlohou v rámci 

vyšetřování je získání úplných a pravdivých informací prostřednictvím výpovědi dané osoby, na 

jejichž základě lze zjistit skutkový stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti. 111 Obecné 

náležitosti výslechu oznamovatele jsou uvedeny v ustanovení § 59 odst. 4 trestního řádu, metodiky 

vyšetřování jednotlivých druhů trestných činů pak popisují určitá specifika doprovázející průběh 

výslechu v těchto případech. U skupiny sexuálních trestných činů je navíc postup poněkud odlišný 

v závislosti na osobě oznamovatele a jeho postavení v rámci dané události. 112 

Je-li oznamovatelem očitý svědek trestného činu, bude hlavním úkolem vyslýchajícího 

především získat detailní popis místa činu, způsobu jeho spáchání a co možná nejpřesnější určení 

časového rozmezí. Dále je třeba zjistit, jaký byl předchozí vztah vypovídajícího a pachatele nebo 

oběti, způsob jeho dopravy na místo, co jej na dané situaci zaujalo, zda došlo k použití násilí ze 

strany pachatele a jakým způsobem oběť na jeho jednání reagovala, jaký charakter měla jejich 

vzájemná předchozí komunikace a následné chování po skončení celé události. V další fázi 

výslechu je pak nutno objasnit, co vedlo danou osobu k podání oznámení, případně z jakého 

důvodu bylo učiněno opožděně. Až v úplném závěru pak vyslýchající zjišťuje, zda se svědek 

 

 

 
109 KONRÁD, Zdeněk, Viktor PORADA, Jiří STRAUS a Jaroslav SUCHÁNEK. Kriminalistika: kriminalistická 

taktika a metodiky vyšetřování. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2015. ISBN 978-80-7380-547-0., 

s.248 
110 MUSIL, Jan, Zdeněk KONRÁD a Jaroslav SUCHÁNEK. Kriminalistika. 2., přeprac. a dopl. vyd. V Praze: C.H. 

Beck, 2004. Beckovy mezioborové učebnice. ISBN 80-717-9878-9, s.327 
111 Tamtéž, s.327 
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pokusil trestný čin překazit, jak ukládá trestní zákoník v § 367 odst. 1, případně zda mu v tom 

bránila některá z okolností uvedených v odst. 2 tohoto ustanovení.113 

Oznamovatelem může být rovněž osoba, která se o trestném činu dozvěděla zprostředkovaně 

od jiných a sama přitom nebyla očitým svědkem. V takových případech je třeba se zaměřit na 

zjištění všech okolností, za kterých se oznamovatel o trestném činu dozvěděl, zejména času, místa 

a okruhu osob, které se účastnily daného rozhovoru, kdo byl jeho iniciátorem a zda jej vyslýchaný 

znal, popřípadě jaký byl mezi nimi vztah. Zcela zvláštní kategorii oznamovatelů pak tvoří rodiče 

poškozeného v případech, kdy jím je nezletilá osoba. Zde je pak navíc nutné objasnit, kolikrát byl 

rozhovor s nezletilým opakován, jak se nezletilý choval po činu, zda nedošlo k neobvyklé změně 

v jeho chování, zda byl na prohlídce u lékaře a jaký byl její výsledek, jak rodiče vnímají osobnost 

poškozeného apod. V těchto případech je navíc třeba zohlednit možnost ovlivnění výpovědi 

nezletilého samotnými rodiči, kteří mívají sklon celou situaci dramatizovat a vyvolat tak falešnou 

představu o spáchání trestné činnosti.114 

Zvláštní pozornost je třeba věnovat výslechu oznamovatele, který je současně obětí sexuálního 

trestného činu, a to především z hlediska věrohodnosti samotné výpovědi. V kriminalistické praxi 

totiž nezřídka dochází k případům, kdy poškozená osoba záměrně tají nebo zkresluje pro sebe 

nepříznivé skutečnosti ve snaze vyjít z celé situace co nejlépe (např. zatajuje vlastní vyzývavé 

chování, kterým pachatele úmyslně provokovala).  Nepravdivé informace mohou být podávány i 

v případě, kdy se oběť za každou cenu snaží usvědčit pachatele nebo k sexuálnímu styku došlo 

dobrovolně, ale poškozená jej z obavy před rodiči vydává za styk násilný. Účinným nástrojem 

k odhalení případných nesrovnalostí je zde tzv. zásada detailizace výpovědi spočívající v rozdělení 

popisovaného děje do menších časových úseků, kdy jsou vyslýchanému kladeny otázky vyžadující 

přesně formulované odpovědi, jejichž pravdivost lze zpravidla snadno ověřit. Současně je vždy 

nutno dbát na opatrné a citlivé vedení celého výslechu, které má za cíl předejít sekundární 

viktimizaci oběti. Samotný výslech je pak zaměřen především na objasnění skutečností jako jsou 

konkrétní doba a místo činu; z jakého důvodu se zde poškozená osoba nacházela; charakter jednání 

pachatele; jaký byl způsob obrany; zda došlo k souloži, popřípadě ejakulaci pachatele; zda a kdy 

měla poškozená osoba poslední pohlavní styk; zda byla po činu na lékařské prohlídce; detailní 
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popis pachatele; zda pachatele znala; s kým vším o činu dosud hovořila; důvod případného 

opožděného oznámení a další.115  

Specifický postup vyžadují situace, kdy je oznamovatelem a současně poškozenou osobou 

nezletilý mladší patnácti let. V takových případech je třeba, nad rámec běžné ochrany 

vyslýchaného, dodržet zvláštní pravidla upravená v ustanovení § 102 trestního řádu z důvodu 

zvýšení ochrany dítěte před nepříznivými důsledky vyšetřování s ohledem na jeho další duševní a 

mravní vývoj. Této problematice se budu dále podrobněji věnovat v kapitole s názvem „Specifika 

vyšetřování dětských obětí.“ 

7.2 Ohledání místa činu 

Ohledání lze obecně charakterizovat jako metodu kriminalistické praktické činnosti, „… jejíž 

podstata spočívá v cílevědomém, přímém, bezprostředním pozorování a zkoumání kriminalisticky 

relevantních objektů vlastními smysly orgánů činných v trestním řízení, ve vyhledávání změn, 

dokumentování stavu objektů a hodnocení vlastních zjištění.”116 Z procesního hlediska je ohledání 

řazeno do kategorie neodkladných a neopakovatelných úkonů a lze jej proto ve smyslu § 158 odst. 

3 písm. d) trestního řádu provést ještě před zahájením trestního stíhání. Takový postup je zpravidla 

uplatňován v případech, kdy je trestný čin oznámen bezprostředně po jeho dokonání, s cílem 

předejít změnám či zániku materiálních stop a zachovat tak jejich informační hodnotu. 

Nejčastějším typem ohledání je ohledání místa činu, které lze dále rozdělit do čtyř hlavních 

etap na:  

1. neodkladná kriminalistická a obecně bezpečnostní opatření prvního zásahu na místě,  

2. přípravu ohledání,  

3. vlastní ohledání,  

4. hodnocení průběhu a výsledků ohledání117 

Jednotlivá stádia ohledání pak i v případě vyšetřování sexuálních trestný činů probíhají podle 

obecně platných kriminalistických postupů s tím, že metodika upravuje jistá specifika, kterým je 

nutno věnovat zvláštní pozornost. Vždy je třeba také zohlednit, že mravnostní delikty mohou mít 
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v některých případech dvě odlišná místa činu, kdy první z nich slouží pouze k vytipování vhodné 

oběti, ale z hlediska materiálních stop je mnohdy významnější než místo samotného útoku.  

Probíhá-li ohledání místa činu ve volném terénu, je třeba se zaměřit především na stopy pobytu 

poškozeného i pachatele na místě (např. otisky podrážek či částí lidského těla) a stopy zachycující 

jejich vzájemný zápas (poškozený porost, zválená tráva, útržky oděvů náležejících pachateli či 

oběti apod.). Na místě, kde pachatel vyčkával na příchod oběti mohou být dále přítomny stopy 

v podobě nedopalků cigaret, vlasů nebo otisků jeho obuvi.118 

Při ohledání vnitřních prostor je nutné zabývat se spíše zcela konkrétními místy, kde mohlo 

k samotnému jednání docházet (např. postel, židle nebo pohovka), protože stopy se často nacházejí 

přímo na jejich povrchu (prostěradlu či matraci). Dalšími zdroji materiálních stop jsou též sklenice 

od nápojů a jiné nádobí, které pachatel před činem použil. Vzhledem k četnosti falešných 

oznámení sexuálních trestných činů je v rámci ohledání třeba věnovat pozornost i tzv. negativním 

okolnostem, tedy změnám na ohledávaném objektu, které jsou v logickém rozporu s informacemi 

získanými na základě předchozího ohledání.119 

7.3 Prohlídka těla poškozeného a pachatele 

Prohlídka těla oběti je dalším typickým počátečním úkonem při vyšetřování znásilnění. Stejně 

jako v předešlé situaci jde o duh ohledání, liší se však svým objektem, kterým je v tomto případě 

tělo živé osoby. Jejím účelem je zjištění a zdokumentování, zda se na těle poškozené osoby či 

jejích oděvních součástkách nenacházejí stopy vyšetřované události. Samotný úkon a jeho postup 

je upraven ustanovením § 114 trestního řádu, který zavádí obecnou povinnost každého podrobit 

se prohlídce těla v případech stanovených zákonem. V případě, že daná osoba odmítne podrobit 

se vyšetření, může dostat pořádkovou pokutu až ve výši 50.000 Kč (§ 66 tr. řádu). 

Při prohlídce těla a oděvu poškozeného jsou zjišťovány především stopy násilí (hematomy, 

škrábance, stopy po kousnutí, roztrhání oděvu), stopy shodné s místem činu (stopy trávy, zeminy) 

nebo stopy pocházející od pachatele (například krev, vlasy, sperma či částečky kůže). Odběry 

vzorků zpoza nehtů oběti pak mohou odhalit další biologické stopy, zejména v případech, kdy se 

oběť aktivně bránila. U eventuálních poranění oběti je třeba objasnit, jakým způsobem k nim 

došlo, v případě pohlavního styku zjišťovat jeho druh (vaginální, anální či orální) a zda šlo o styk 
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dokonaný či nikoliv. Typickou součástí prohlídky je též provedení výtěrů z tělních dutin oběti 

(pochvy, úst či konečníku). Prohlídku obvykle provádí praktický lékař či gynekolog zpravila na 

žádost orgánů činných v trestním řízení (policie, státního zástupce či soudu), v ojedinělých 

případech kontaktuje svého gynekologa jako první sama znásilněná žena a ten pak ne její žádost 

postupuje sepsaný regres policii. Pokud prohlídku neprovádí lékař, měla by prohlídku v souladu 

s ustanovením § 114 trestního řádu provádět osoba stejného pohlaví jako je oběť. Vyšetření je 

v každém případě nutné provést co nejdříve po trestném činu, protože jakékoliv oddalování může 

vést k zániku nebo znehodnocení stop. Ze stejného důvodu proto není vhodně, aby se poškozená 

před vyšetřením převlékala, sprchovala či používala hygienické přípravky ve snaze zbavit se 

pocitu „špinavosti“, který často oběti znásilnění doprovází.120 Následný postup lékaře či 

gynekologa provádějícího vyšetření znásilněné ženu by se měl řídit dle Metodického pokynu 

Ministerstva zdravotnictví České republiky pro postup lékařů při poskytování zdravotní péče 

osobám ohroženým domácím násilím vydaným v roce 2008.121 Mimo to je také vždy nutné zajistit 

oběti dostatečnou intimitu a pocit bezpečí během samotné prohlídky a zabránit tak její sekundární 

viktimizaci.  

Na začátku prohlídky probíhá zjišťování anamnézy, kdy poškozená osoba nejprve sama 

popisuje celou událost a následně odpovídá na podrobné dotazy lékaře, které mají za cíl vyloučit 

případné nesrovnalosti ve výpovědi nebo upozornit na účelovou simulaci znásilnění. Na druhou 

stranu je třeba zohlednit emocionální vypětí a stud oběti, které mohou být příčinou zkreslení 

podávaných informací. V průběhu anamnézy lékař též zkoumá osobnost oběti jako celek včetně 

psychického stavu, sexuální orientace či případných závislostí. Další fází prohlídky je samotné 

vyšetření, při kterém se lékař zaměřuje především na stopy po souloži, fyzickém násilí nebo 

známky stavů vedoucích k bezbrannosti (alkohol, omamné látky, fyzický handicap). Na rozdíl od 

anamnézy, která zpravidla probíhá bez účasti dalších osob, se u vyšetření doporučuje zajistit 

přítomnost dalších zdravotních pracovníků, a to především z důvodu ochrany samotného 

vyšetřujícího lékaře, který může v některých případech sám čelit falešnému obvinění předstírající 
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ohroženým domácím násilím. Věstník Ministerstva zdravotnictví České republiky [online]. 28. 11. 2008 [cit. 2020-

11-24]. Dostupné z: https://www.mzcr.cz/vestnik/vestnik-6-2008/ 
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oznamovatelky. Vyšetření bývá následně doplněno odběrem biologického materiálu. Lékař by měl 

také doporučit kontrolní vyšetření po časovém odstupu a podrobně oběť poučit, případně předat 

kontakt na organizace, které se zabývají pomocí obětem trestného činu.122 

Hlavním cílem celé prohlídky je systematické zaznamenání veškerých kroků a zjištěných 

skutečností do zdravotnické dokumentace poškozené osoby a následné vyhotovení lékařské 

zprávy. Pokud je lékařská zpráva vystavována na základě žádosti policie dle § 114 tr. řádu, musí 

lékař zodpovědět všechny dotazy položené vyšetřovatelem a její kopii poté zašle příslušným 

orgánům. Je-li lékařská zpráva vystavována na žádost pacientky, aniž by předtím podala trestní 

oznámení, je nutné navíc obstarat její písemný souhlas s poskytnutím informací policii, v opačném 

případě je totiž lékař vázán mlčenlivostí. Lékařská zpráva může následně sloužit jako podklad pro 

zpracování znaleckého posudku, proto má její přesné a objektivní vyhotovení zásadní význam při 

vyšetřování znásilnění.123 

K prohlídce těla pachatele dochází v případě, že byl dopaden bezprostředně po činu. Účelem 

je nalezení stop po obraně oběti a stop sexuálního jednání. Za nehty může být nalezena kůže oběti, 

krev a buňky vaginálního epitelu. Stejně jako v předchozím případě je prováděno lékařské 

vyšetření za účelem posouzení mechanismu vzniku stop na těle pachatele (škrábanců, kousanců 

apod.). Stopy po zápasu, stopy krve, spermatu či vaginálního sekretu se mohou nacházet též na 

oděvu pachatele. Krev obvykle vzniká v důsledku zranění oběti, v některých případech pochází 

z poranění pohlavích orgánů, zejména pokud pachatel volil perversní způsob ukájení nebo 

vykonával soulož s nezletilou obětí nízkého věku. Je důležité, aby všechny skvrny byly přesně 

lokalizovány a popsány. Dále je třeba hledat stopy trávy, zeminy či kontaktní mikrostopy, které 

pochází z oděvu oběti. Obdobně jako při prohlídce těla poškozené osoby, nalezení nebo naopak 

vyloučení materiálních stop na těle a oděvu pachatele má zásadní význam pro objasnění trestné 

činnosti.124 

 

 

 
122 KOLIBA, P., KOVÁŘ, P. Sexuální agrese: znásilnění z pohledu medicíny a práva. Maxdorf. Praha, 2008, s. 182-

184-198 

 
123 Tamtéž, s. 198 

 
124 KONRÁD, Z. Metodika vyšetřování jednotlivých druhů trestných činů. 3. nezměněné vydání. Praha: 

Vydavatelství PA ČR, 1999, s. 87 
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7.4 Pátrání po pachateli 

Pátrání definuje kriminalistická teorie jako „… specifickou metodu, představující systém 

koordinovaných úkonů a opatření, zaměřených na nalezení a zajištění hledaných objektů, 

důležitých pro trestní řízení nebo pro jiný společenský významný účel.“125 Objektem pátrání je 

přitom vždy osoba či věc, jejíž charakteristické znaky jsou předem známy a lze ji tak odlišit od 

ostatních objektů téhož druhu. Pátrání zpravidla provádí Policie České republiky a využívá k tomu 

řadu pátracích prostředků, mezi které řadíme zejména informační systémy, technické prostředky, 

služební psi, vrtulníky a jiné pátrací pomůcky.126 

V případě znásilnění je stěžejní, aby bylo oznámení o činu učiněno bezprostředně po jeho 

dokonání. Tehdy je poměrně velká naděje na rychlé dopadení pachatele pomocí tzv. 

pronásledování po horké stopě, jehož cílem je mimo jiné zabránit pachateli, aby pokračoval v další 

trestné činnosti. Naopak v případě oznámení podaného se značným časovým odstupem, kdy navíc 

oběť nezná totožnost pachatele, je její zjišťování poměrně komplikované. Pracovníci kriminální 

policie tak následně činí prostřednictvím vlastních operativně-pátracích metod a opatření.127 

 

 

 
125 MUSIL, Jan, Zdeněk KONRÁD a Jaroslav SUCHÁNEK. Kriminalistika. 2., přeprac. a dopl. vyd. V Praze: C.H. 

Beck, 2004. Beckovy mezioborové učebnice. ISBN 80-717-9878-9., s.373 

 
126 Tamtéž, s. 373-375 
127 KONRÁD, Z. Metodika vyšetřování jednotlivých druhů trestných činů. 3. nezměněné vydání. Praha: 

Vydavatelství PA ČR, 1999, s. 87 
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8 Zvláštnosti vyšetřovacích verzí 

Vyšetřovací verze jsou kriminalistickou teorií řazeny mezi tzv. taktické kriminalistické 

metody. Jedná se o podskupinu kriminalistických verzí, které lze vymezit jako „…specifickou 

metodu kriminalistické praktické činnosti, spočívající ve vyvození a prověrce všech 

shromážděnými materiály opodstatněných domněnek o formách spojení a příčinách jednotlivých 

jevů poznávané události, jako reálně možných objasnění doposud známých faktů či okolností 

případu a získání faktů nových.”128 V trestním řízení slouží vyšetřovací verze ke zjištění a 

dokázání skutkového stavu věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti. Proces jejich tvorby začíná 

shromažďováním kriminalisticky relevantních faktů od okamžiku přijetí trestního oznámení nebo 

jiného podnětu, jehož pravdivost je zpravidla prověřována počátečními úkony vyšetřování. V další 

fázi dochází k třídění shromážděného materiálu, jeho všestranné logické analýze a hodnocení. 

Pomocí analýzy jednotlivých skutečností je vytvořen systém faktů, na jehož základě je možné 

vyvodit zpravidla několik pravděpodobných závěru – vyšetřovacích verzí. U každé 

z vyšetřovacích verzí jsou následně stanoveny důsledky, které by měly nebo mohly existovat, 

pokud je daná verze pravdivá. Jejich existence je následně prověřována pomocí dalších 

vyšetřovacích úkonů, čímž dochází k eliminaci všech verzí, jejichž důsledky jsou v rozporu 

s objektivním stavem, a vytyčení jediné, pravdivé verze.129 

Specifikem při tvorbě vyšetřovacích verzí u sexuálních trestných činů je především nutnost 

brát v úvahu možnou inscenaci nebo předstírání celé události ze strany oznamovatele. Proto je 

vhodné vytyčit jednotlivé vyšetřovací verze nejen k osobě pachatele a motivu činu, ale též 

k samotné oběti se zaměřením na případný motiv falešné výpovědi.   

Při stanovení možných verzí o motivu ověřujeme, zda byl trestný čin vyprovokován 

vyzývavým jednáním oběti, zda byl spáchán v důsledku sexuální úchylky pachatele nebo zda byl 

výsledkem jeho agresivního chování vůči oběti. Ohledně předchozího vztahu pachatele a oběti 

pracujeme jak s verzemi, kdy se obě osoby před činem neznaly, tak s těmi, kdy šlo naopak o osoby 

blízké a motivem činu byla sexuální úchylka nebo šlo zkratové jednání pachatele. Při stanovení 

verzí podle místa a způsobu páchání pak rozlišujeme situace, kdy šlo o náhodný sexuální útok 

 

 

 
128 MUSIL, Jan, Zdeněk KONRÁD a Jaroslav SUCHÁNEK. Kriminalistika. 2., přeprac. a dopl. vyd. V Praze: C.H. 

Beck, 2004. Beckovy mezioborové učebnice. ISBN 80-717-9878-9, s. 286 
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nebo naopak plánované a organizované přepadení oběti, zda byl pachatel vyprovokován 

okolnostmi a prostředím, nebo zda využil bezbrannosti či závislosti oběti.130 

V rámci kriminalistické praxe jsou často využívány tzv. typické vyšetřovací verze jako 

zobecnění obvyklých verzí charakteristických pro jednotlivé skupiny trestných činů. V případě 

sexuálních trestných činů se jedná o následující typické verze: 

1. Existuje vztah mezi pachatelem a obětí, přičemž pachatel má zároveň možnost kontaktu s 

poškozenou osobu. Trestný čin byl spáchán proto, že pachatel nedokáže navázat bližší styk s 

obětí a ukojit svou sexuální žádostivost, případně byl poškozenou osobou odmítnut. Dalším 

důvodem může být nedostatečné pohlavní uspokojení vysoce potentního pachatele nebo jeho 

sexuální vydráždění poškozenou osobou. 

2. Neexistuje předchozí vztah mezi pachatelem a poškozenou osobou; pachatel trpí dlouhodobou 

absencí pohlavního styku, případně vůbec nedokáže navázat sexuální vztah se ženou; jde o 

silně pohlavně potentní osobu, evidovaného recidivistu nebo sexuálního devianta. 

3. Oznámený trestný čin ve skutečnosti vůbec nebyl spáchán, jde o zinscenované znásilnění 

z různých motivů.131 

Účelem tohoto systému typických verzí je především pomoci vypořádat se s nedostatkem 

počátečních informací a možností falešného oznámení znásilnění. Zároveň jsou typické verze 

užitečné při výběru nejvhodnějšího postupu vyšetřování. 

 

 

 

 

 

 
130 KOLIBA, P., KOVÁŘ, P. Sexuální agrese: znásilnění z pohledu medicíny a práva. Maxdorf. Praha, 2008, s. 162 

 
131 KONRÁD, Z. Metodika vyšetřování jednotlivých druhů trestných činů. 3. nezměněné vydání. Praha: 
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9 Zvláštnosti následných úkonů 

V další fázi vyšetřování, kdy je třeba zejména prověřit jednotlivé vyšetřovací verze a jejich 

důsledky, přicházejí na řadu tzv. následné úkony. Řadíme mezi ně výslech obviněného, výslech 

poškozeného, konfrontaci, prověrku výpovědi na místě, rekognici, vyšetřovací experiment, 

rekonstrukci a jednotlivé odborné expertizy. 

9.1 Výslech  

Informace o trestném činu jsou uloženy ve vědomí člověka v tzv. paměťových stopách, které 

představující ideální obraz vzniklý v souvislosti s kriminalisticky relevantní událostí. Způsobem, 

jak tyto informace získat, vydělit je z paměťových stop, je zejména lidská řeč, konkrétně výpověď 

osoby, v jejíž vědomí se nacházejí. Takovou osobou může být především očitý svědek, poškozený 

a také sám obviněný. Zákonem upravenou metodou získávání jejich výpovědi je výslech, který je 

zároveň jedním z nejvýznamnějších následných úkonů vyšetřování, a to zejména v případech 

nedostatku dalších materiálních stop, který není v případě vyšetřování znásilnění bohužel nijak 

ojedinělý. Vzhledem k tomu, že specifické zásady výslechu poškozeného a očitého svědka 

v pozici oznamovatele znásilnění jsem zmínila již v předchozí kapitole věnované počátečním 

úkonům, zaměřím se dále pouze na obecné zásady výslechu a zvláštnosti výslech obviněného.132 

Před samotným započetím výslechu je nutné jej nejprve řádně připravit a předejít tak 

následným komplikacím vedoucím k neúspěšnosti celého procesu. Přípravu výslechu dělíme na 

dvě samostatné fáze – analytickou a syntetickou. 

Analytická fáze spočívá zejména v analýze znalostí, schopností a psychického stavu vyslýchané 

osoby. Na jejím základě je následně vyslýchající schopen navázat s vyslýchanou osobou kontakt a vést 

úspěšně její výslech. Dále je předmětem této fáze též analýza dosud shromážděných materiálů a 

analýza osobnosti vyslýchaného, pomocí které je volen vhodný přístup k dané osobě za účelem získání 

pravdivé a úplné výpovědi.133 

Syntetická fáze bezprostředně navazuje na fázi analytickou a představuje vrcholný bod 

přípravy. Během této fáze využívá vyslýchající poznatky získané předchozí analýzou k vytváření 

podmínek nadcházejícího výsledu a modelaci jeho pravděpodobného průběhu. Syntetická fáze se 

 

 

 
132 MUSIL, Jan, Zdeněk KONRÁD a Jaroslav SUCHÁNEK. Kriminalistika. 2., přeprac. a dopl. vyd. V Praze: C.H. 

Beck, 2004. Beckovy mezioborové učebnice. ISBN 80-717-9878-9, s. 327 
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dále dělí na obecnou a zvláštní část. V obecné části se rozhoduje zejména o formě výslechu, jeho 

předmětu, cíli a účastnících, zvláštní část slouží k vypracování plánu výslechu.134 

Samotný výslech se skládá ze tří základních částí – úvodní, monologické a dialogické. Během 

úvodního stadia se vyslýchající po splnění všech procesních formalit věnuje především vztahu 

vyslýchaného k předmětu věci, dalším zúčastněným osobám a jeho celkovému postoji k výslechu. 

Důležité je také navázání psychologického kontaktu mezi vyslýchajícím a osobou podávající 

výpověď, zejména s ohledem na posílení motivace vyslýchaného podávat pravdivé informace. Po 

úvodním stadiu výslechu následuje stadium souvislého líčení, tzv. monolog. V této fázi má 

vyslýchaná osoba možnost popsat vše, co považuje z hlediska vyšetřování za důležité, a to 

zpravidla bez zbytečného přerušování vyslýchajícím. Má-li zároveň postavení obviněného, náleží 

ji v monologickém stadiu procesní právo vyjádřit se ke všem důkazům a skutečnostem kladeným 

jí za vinu. Hlavním úkolem vyslýchajícího je celou výpověď průběžně analyzovat, což mu 

umožňuje odhalit případné rozpory ve výpovědi, její neúplnost nebo úmysl vyslýchaného podávat 

nepravdivé informace. Posledním stadiem výslechu je dialog, který spočívá v kladení otázek 

vyslýchanému za účelem doplnění a prověření jeho přechozí výpovědi. Vyslýchající má v této fázi 

zvlášť aktivní úlohu, kdy se podle situace snaží buď pomoci vyslýchanému ve vybavení 

vzpomínek nebo naopak zlomit jeho úmysl křivě vypovídat. Činí tak prostřednictvím prezentace 

důkazů, a především vhodně formulovaných otázek, přičemž však platí zákaz kladení úskočných 

nebo sugestivních dotazů. Celý průběh monologické i dialogické části výslechu je třeba následně 

zaznamenat do protokolu. 135 

Specifika výslechu osoby obviněné ze znásilnění jsou dána především intimním charakterem 

kladených otázek, společenským postavením osob a v některých případech též věkovým rozpětím 

pachatele a jeho oběti. V průběhu monologické části výslechu je vhodné směřovat obviněného 

k popisu svého současného života s důrazem na jeho pohlavní aspekty. Důležité je také objasnění 

předchozího vztahu obviněného s poškozenou osobou, v případě jeho neexistence důvod a průběh 

prvního setkání. Pokud dotyčný obvinění ze znásilnění popírá, měl by se pokusit identifikovat 

motiv falešného trestního oznámení a blíže charakterizovat okolnosti setkání s oznamující osobou 

včetně její reakce na intimní podněty. Dále by mě obviněný detailně popsat průběh pohlavního 

styku, jednání oběti včetně známek případného odporu a zda došlo k jeho pohlavnímu ukojení a 

ejakulaci. Podstatné je rovněž chování oběti bezprostředně po pohlavním styku, kdy a kudy odešla, 

 

 

 
134 Tamtéž, s. 329 
135 Tamtéž, s. 330-332 
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eventuálně popis jejího doprovodu. Po skončení spontánní výpovědi obviněného následuje část 

dialogická, během níž mu vyslýchající předkládá důkazy a zároveň klade otázky zaměřené 

zejména na objasnění materiálních stop na těle a oděvu oběti či obviněného a dalších zjištěných 

skutečností svědčících o spáchání trestné činnosti.136 

9.2 Konfrontace 

Konfrontace je označení pro kriminalistickou metodu „…při níž se dvě dříve vyslechnuté 

osoby, mezi jejichž výpověďmi jsou závažné rozpory, postaví tváří v tvář s cílem vyjasnit tyto 

rozpory, jež nelze odstranit jinak.“137 Jejím cílem je vedle vyjasnění nesouhlasných okolností také 

získání nových důkazů, a to pomocí bezprostředního psychologické působení na konfrontované 

osoby, které jsou nuceny přímo čelit konfliktní situaci. Samotná aplikace konfrontace však 

představuje i jistá rizika, kdy například dosud pravdivě vypovídající osoba působením vypjaté 

situace změní svou výpověď nebo naopak přispěje k utvrzení lživých výpovědí zúčastněných osob. 

Proto je využívána zpravidla subsidiárně v případech, kdy stejného výsledku nelze dosáhnout 

jinými prostředky, a to po důkladné analýze všech možností a rizik 

Z procesního hlediska je konfrontace jedním z tzv. zvláštních způsobů dokazování, který lze 

mimo soudní řízení uskutečnit výjimečně též v přípravném řízení za splnění podmínky 

předchozího výslechu konfrontovaných osob. Na jejím začátku je nutné zúčastněné osoby náležitě 

poučit v závislosti na jejich procesním postavení a objasnit jejich osobní vztahy. Poté je možné 

přistoupit k vyjasňování předchozích rozporů ve výpovědích, kdy jedna z osob odpovídá na dotazy 

kladené vyslýchajícím a druhá se k její výpovědi následně vyjadřuje, a to za udržování stálého 

očního kontaktu obou osob. Důležitá je zde aktivní role vyslýchajícího, který průběžně analyzuje 

výpovědi konfrontovaných, pozoruje jejich chování a hledá náznaky nerozhodnosti, váhání nebo 

pokusu vzájemné domluvy během úkonu. O průběhu konfrontace je pořizován protokol, který 

obsahuje nejen doslovné znění otázek a odpovědí na ně, ale i neverbální projevy osob. 

V přípravném řízení je vhodné za účelem zachycení přesné emocionální reakce zúčastněných 

pořídit o celém úkonu též videozáznam.138 

 

 

 
136 KONRÁD, Zdeněk, Viktor PORADA, Jiří STRAUS a Jaroslav SUCHÁNEK. Kriminalistika: kriminalistická 

taktika a metodiky vyšetřování. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2015. ISBN 978-80-7380-547-0., 

s.251 

 
137 MUSIL, Jan, Zdeněk KONRÁD a Jaroslav SUCHÁNEK. Kriminalistika. 2., přeprac. a dopl. vyd. V Praze: C.H. 
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Při vyšetřování znásilnění je konfrontace jako způsob dokazování využívána jen ve 

výjimečných případech, nelze-li nesrovnalosti ve výpovědích objasnit jiným způsobem. Vzhledem 

k velmi intimnímu charakteru sexuálních trestných činů a častému autoritativnímu postavení 

pachatele vůči poškozenému (zejména u dětských obětí) dochází mnohdy k zastrašení oběti 

obviněným v průběhu konfrontace a následné změně její předchozí pravdivé výpovědi. Podobná 

situace může nastat i v případě existence citového pouta mezi zúčastněnými. Ojedinělé nejsou ani 

opačné případy, kdy křivě vypovídající poškozená osoba působí v důsledku silné osobní motivace 

příliš věrohodně, zatímco výpověď neprávem obviněného je pod tíhou vypjaté a ponižující situace 

zmatená a zcela nepřesvědčivá.139 

9.3 Rekognice 

Rekognici lze charakterizovat jako „…samostatnou metodou kriminalistické praktické 

činnosti, spočívající v opětovném poznání dříve vnímaného objektu poznávající osobou s cílem 

ztotožnění objektu.”140 Jejím smyslem je tedy znovupoznání kriminalisticky relevantní osoby či 

věci, jejíž identifikace je nezbytná pro trestní řízení. Stejně jako v případě konfrontace jde fakticky 

o zvláštní formu výslechu, liší se však specificky vymezeným cílem, rozdílnou psychologickou 

podstatou, a především svou neopakovatelností, která vyplývá ze samotné povahy úkonu, v jehož 

důsledku logicky dochází ke vzniku nových paměťových stop týkajících se předvedeného 

objektu.141 Odlišná povaha rekognice jako samostatného úkonu je reflektována i zákonodárcem, 

který ji po novele trestního řádu zařadil mezi zvláštní způsoby dokazování s tím, že pro její 

provedení i nadále platí obecná ustanovení o výpovědi obviněného a svědka.142 

Procesní pravidla provádění rekognice upravuje ustanovení § 104b trestního řádu. Její průběh 

lze obecně rozdělit na dvě základní fáze, první spočívá ve výslechu poznávající osoby 

(podezřelého, obviněného či svědka), druhá v ukázání osoby či věci poznávající osobě a jejím 

sdělení, zda danou osobu či věc poznává. K provádění rekognice se dle ustanovení § 104b odst. 2 
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trestního řádu navíc přibere vždy alespoň jedna osoba, která není na věci zúčastněná. Další průběh 

rekognice se následně odvíjí v závislosti na tom, zda je ztotožňována věc či osoba a zda jde o 

rekognici in natura či na základě pouhé reprodukce objektu (nejčastěji jeho fotografie).143 

V případě rekognice osoby in natura, tj. na základě přímého pozorování fyzické identity, může 

poznávající identifikovat osobu jak podle jejího vzezření, tak podle hlasu. V prvním případě je 

ztotožňovaná osoba ztotožňující osobě ukázána mezi nejméně třemi osobami, které se výrazně 

neodlišují, zejména svým vzrůstem, stářím, barvou pleti, vlasy či oblečením. Ukazovaných osob 

může být i více, nikoli však méně, s výjimkou identifikace mrtvoly, která je vždy ukazována 

samostatně. V zájmu objektivity úkonu je poznávaná osoba vždy vyzvána, aby se zařadila na 

libovolné místo mezi ukazované osoby, které jsou předváděny zpravidla současně ve skupině. 

V případě, kdy probíhá rekognice podle hlasu, je poznávané osobě umožněno, aby hovořila 

v libovolném pořadí mezi dalšími osobami s obdobnými hlasovými vlastnostmi.144 V praxi byla 

v souvislosti s tímto druhem rekognice řešena otázka, zda může být osoba obviněného v případě 

nesouhlasu nucena k účasti na daném úkonu s ohledem na zásadu „nemo tenetur se ipsum 

accusare“ („nikdo není povinen sám sebe obviňovat“).  Ústavní soud se k této problematice 

vyjádřil ve svém nálezu III. US 528/06, kde konstatoval, že v případě rekognice jde „…o úkon, 

při němž je obviněný nucen toliko pasivně strpět poznávací proceduru. Požadavky, jež jsou při 

rekognici na obviněného kladeny, nemají takový charakter, aby je bylo možné označit za 

donucování k sebeobviňování či k sebeusvědčování.“ Jiná situace nastává, je-li obviněný v rámci 

rekognice vyzván k hlasovému projevu. Zde dle ústavního soudu dochází k „…překročení výše 

definované hranice mezi úkonem, při němž je obviněný toliko pasivním objektem vyšetřovacího 

úkonu, a situací, kdy je obviněný nucen k aktivnímu jednání, jímž se sám může usvědčit.“ Policejní 

orgán může v takovém případě vyzvat obviněného k aktivnímu jednání, musí jej však poučit o 

možnosti jeho odmítnutí. V opačném případě je provedená rekognice neúčinným důkazem.145 

Rekognice osoby pouze na základě fotografie má subsidiární povahu a lze ji použít jen v 

případech, kdy rekognice in natura není možná, např. z důvodu, že totožnost poznávané osoby 

ještě není zjištěna, poznávaná osoba je nezvěstná, jde o mrtvolu apod. Pokud některá z těchto 

překážek po provedení rekognice odpadne, je vhodné ji doplnit rekognicí in natura. Jedná se o 
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výjimku ze zásady neopakovatelnosti rekognice, která je odůvodněná vyšší spolehlivostí a důkazní 

silou rekognice in natura, ta však musí být provedena vždy s potřebným časovým odstupem, nikoli 

bezprostředně po rekognici podle fotografie.146 

O provedené rekognici je sepsán protokol, ze kterého by mělo být patrné, jak byla rekognice 

připravena, provedena a jakých výsledků při ní bylo dosaženo. V některých případech je vhodné 

pořídit též fotografickou dokumentaci, popřípadě audiovizuální záznam průběhu rekognice, 

pomocí kterého lze spolehlivěji posoudit přesvědčivost chování ztotožňující osoby. Po provedení 

rekognice je podezřelý, obviněný či svědek opětovně vyslechnut za účelem odstranění rozporů 

mezi předchozí výpovědí a výsledky rekognice.147 

V případě znásilnění je třeba při provádění rekognice in natura zohlednit mimořádnou 

emocionální vypjatost situace, během které byla oběť s pachatelem ve fyzickém kontaktu a 

vnímala jeho podobu. Z tohoto důvodu je třeba poškozenou osobu nejprve psychicky připravit na 

opětovné setkání s pachatelem a nutnost jeho označení mezi ostatními osobami; je-li navíc 

poznávající osobou nezletilec, doporučuje se využít možnosti rekognice přes jednostranné zrcadlo. 

Při rekognici pachatele sexuálního trestného činu je navíc mimořádně důležité, aby si předvedené 

osoby byly co nejvíce fyzicky podobné, neboť poznávající osoba má tendenci pod vlivem silných 

emocí bez rozmýšlení označit chybně jakoukoli osobu, která jí byť vzdáleně připomíná 

pachatele.148 

9.4 Vyšetřovací pokus  

Vyšetřovací pokus je dalším vyšetřovacích úkonem ze skupiny zvláštních způsobů 

dokazování, který je upraven v ustanovení § 104c trestního řádu. Jeho podstatou je „…vyvolávání 

a zkoumání kriminalisticky relevantní jevů, činností a fragmentů v uměle vytvořených a 

cílevědomě měněných podmínkách za účelem poznání a dokázání skutkového stavu věci.“149 

Předmětem zkoumání přitom mohou být buď senzorické skutečnosti (zda bylo z určitého místa 

možno pozorovat událost, slyšet volání o pomoc či výstřel zbraně apod.) nebo možnost vzniku a 
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průběhu určité situace (např. oslnění řidiče sluncem, možnost samovolného výstřelu při úderu 

nabitou zbraní atd.). Cílem pokusu je zjistit, zda se jevy a děje relevantní pro trestní řízení, o nichž 

vznikly pochybnosti v tom směru, mohly odehrát v reálných podmínkách, a prověřit tak 

věrohodnost již získaných důkazů., případně získat důkazy nové. Na základě hodnocení objektivně 

zjištěných výsledků experimentu lze posléze vyvodit závěry ohledně zkoumaného jevu, které jsou 

v případě negativního výsledku kategorické (svědek nemohl popisovou událost z uvedeného místa 

zahlédnout), v případě pozitivního výsledku pouze možné (vypovídající osoba unesla důkazní 

břemeno, není však vyloučen odlišný průběh události). Možné závěry jsou proto důkazně 

relevantní pouze až v kombinaci s dalšími zjištěnými důkazy.150 

Provádění vyšetřovacího pokusu v případě znásilnění je vzhledem ke specifické povaze 

sexuálních trestných činů spojené s řadou komplikací. V jeho průběhu totiž nesmí dojít ke snížení 

lidské důstojnosti a k ohrožení účastníků na životě nebo zdraví, v případě vyšetřování znásilnění 

dětských obětí pak nelze tento úkon vykovat vůbec, pokud by jím mohl být ohrožen jejich duševní 

nebo mravního vývoj. Cílem vyšetřovacího pokusu je přitom i zde zjištění, zda bylo možné za 

daných podmínek trestný čin spáchat a zda bylo možné čin vidět či slyšet.151 

9.5 Rekonstrukce 

„Rekonstrukce je specifická metoda kriminalistické praktické činnosti spočívající v obnovení 

kriminalisticky relevantních hmotných objektů, situací a skutkových okolností nebo jejich 

podstatných vlastností na základě údajů a faktů shromážděných ve vyšetřované věci s cílem jejich 

bezprostředního zkoumání, prověření a získání nových poznatků majících důkazní význam nebo 

taktickou hodnotu.”152 Stejně jako v přechozích případech jde o zvláštní způsob dokazování 

upravený trestním řádem v § 104d. Z výše uvedené definice vyplývá, že cíl rekonstrukce je do 

značné míry obdobný jako u vyšetřovacího pokusu, tj. prověřit výpověď podezřelého, obviněného, 

spoluobviněného, poškozeného nebo svědka, která je významná pro trestní řízení a o jejíž 

pravdivosti přetrvávají jisté pochybnosti. I v průběhu rekonstrukce mohou být objeveny nové 
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kriminalisticky relevantní skutečnosti, na rozdíl od vyšetřovacího pokusu však získání nových 

důkazů není jejím zákonným cílem, ale spíše jen důsledkem vyplývajícím z prověření příslušné 

výpovědi. Rovněž procesní pravidla při provádění obou úkonů jsou v mnoha směrech podobná, 

proto se dle ustanovení § 104d odst.1 trestního řádu na postup při rekonstrukci přiměřeně užijí 

ustanovení o vyšetřovacím pokusu. Existence možných odchylek je dána především odlišnou 

povahou rekonstrukce, která probíhá v původních obnovených podmínkách určité předchozí 

události, zatímco vyšetřovací pokus v podmínkách experimentálních (uměle vytvořených či 

obměňovaných). Zároveň však není vyloučena ani aplikace obou úkonů současně, v praxi se v 

průběhu rekonstrukce často uskutečňuje jeden nebo více vyšetřovacích pokusů.153 

Rekonstrukce je při vyšetřování znásilnění využívána zpravidla v případech, kdy pachatel svou 

oběť usmrtil nebo za účelem prověření dosud získaných důkazů v samotném závěru vyšetřování. 

U nezletilých obětí mladších patnácti let je třeba též zvážit, zda je provedení rekonstrukce skutečně 

nezbytné, a to vzhledem k možnosti narušení psychického a mravního vývoje dítěte v důsledku 

obnovení traumatizující události (zejména v případech, kdy byla poškozenému činem způsobena 

těžká újma na zdraví apod.).154 

9.6 Prověrka výpovědi na místě 

Prověrku výpovědi na místě lze charakterizovat jako „…specifickou metodu kriminalistické 

praxe, kterou se získávají kriminalisticky a právně relevantní informace srovnáním dříve učiněné 

výpovědi s momentální objektivní situací místa a na něm se nacházejících objektů, přímo 

demonstrovaných dříve vyslechnutou osobou.“155 Rovněž v tomto případě jde o zvláštní způsob 

dokazování zavedený novelou do trestního řádu, jehož úpravu nalezneme v § 104e zmíněného 

předpisu. Prověrka výpovědi na místě se koná, jestliže je třeba (zejména pro vzniklé rozpory nebo 

nedostatky ve výpovědích, které nelze jinak odstranit) doplnit či upřesnit údaje důležité pro trestní 

řízení, které se vztahují k určitému místu, a to za osobní přítomnosti vyslechnuté osoby. Jejím 
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cílem je pak vedle objektivizace výpovědi též získání nových důkazů či objevení nových pramenů 

důkazů. Během prověrky na místě vyslechnutá osoba ukazuje místa a objekty spojené s 

vyšetřovanou událostí, popisuje na místě okolnosti potřebné k jejímu objasnění a demonstruje 

určitou činnost, o které vypovídala, a to za přítomnosti vyšetřujícího orgánu, který vše pozoruje, 

zaznamenává a porovnává se skutečnostmi uvedenými v prověřované výpovědi. Z hlediska úpravy 

konkrétního postupu při prověrce na místě pak § 104e odst. 2 trestního řádu odkazuje na přiměřené 

užití ustanovení o vyšetřovacím pokusu. Odchylka spočívá zejména v tom, že prověrka na místě 

se obligatorně koná za osobní přítomnosti podezřelého, obviněného nebo svědka, jehož výpověď 

se prověřuje, zatímco u vyšetřovacího pokusu se přítomnost těchto osob zpravidla nevyžaduje.156 

Pro vyšetřování sexuálních trestných činů je prověrka na místě často velmi významným 

úkonem. Provádí se zejména s osobou obviněného v případech, kdy byl zjištěn až s určitým 

časovým odstupem po spáchání trestné činnosti. Naopak v případě poškozeného se doporučuje 

provést tento úkon bezodkladně. Je-li poškozenou osobou dítě, platí jako v přechozích případech 

doporučení zvážit provedení úkonu s ohledem na možné ohrožení jeho dalšího duševního 

vývoje.157 

9.7 Expertiza 

Velmi důležitým úkonem při vyšetřování sexuálních trestných činů je tzv. expertiza neboli 

znalecké zkoumání. Jedná se o vyšetřovací metodu slouženou ze „…systému úkonů a operací 

směřujících k získání nebo upřesnění kriminalisticky významných informací, a to za využití 

odborných znalostí, metod a prostředků z různých oblastí vědy, umění a řemesel.“158 Její význam 

tak spočívá v objasňování důkazně relevantních skutečností a řešení odborných otázek, k jejichž 

zodpovězení jsou procesními předpisy vyžadovány odborné znalosti. Expertizu nařizuje orgán 

činný v trestním řízení, který též vymezuje její předmět, uskutečňuje přípravu a následně provádí 

výslech znalce a hodnocení znaleckého posudku. Výsledek expertizy ve formě odborného 

vyjádření nebo znaleckého posudku je důkazním prostředkem v trestním řízení a fakta zde 
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obsažená mají podobu soudních důkazů. Expertizy lze dělit podle různých kritérií, kdy tím 

nejdůležitějším je dělení podle druhu odborných znalostí v příslušném oboru a odvětví.159 Při 

vyšetřování znásilnění jsem se ve spisech nejčastěji setkávala se znaleckými posudky z oboru 

zdravotnictví, odvětví psychologie, psychiatrie a sexuologie, případně porodnictví a dětská 

gynekologie. Časté byly též kriminalistické expertizy z oblasti biologie a genetiky. Ve většině 

případů bylo orgány rovněž vyžádáno odborné vyjádření v podobě lékařské zprávy 

z gynekologického vyšetření oběti. 

9.7.1 Znalecký posudek z oboru zdravotnictví, odvětví psychologie 

Psychologická znalecká činnost je jako součást forenzní psychologie využívána v trestním 

řízení k řešení otázek týkajících se zejména charakteristik osobnosti obviněného, případně svědka 

či poškozeného. Znaleckou činnost vykonávají znalci jmenovaní pro příslušný obor ministrem 

spravedlnosti nebo předsedou krajského (resp. městského) soudu podle zákona č. 37/1967 Sb., o 

znalcích a tlumočnících, za podmínky splnění stanovených profesních, osobních i občanských 

požadavků. Znalcem pro výše uvedenou činnost bývá zpravidla jmenován psycholog 

s dostatečnou praxí, zkušenostmi a specializací v oblasti klinické psychologie.160  

K vypracování posudku je znalec přibírán opatřením orgánů činných v trestním řízení, kde je 

zároveň vymezen okruh jeho úkolů formou položených otázek. Při jejich formulaci je nutné se 

vyvarovat otázkám obsahujícím požadavek hodnocení důkazů či řešení právních otázek, které 

přísluší výhradně soudu, a zaměřit se pouze na odborné otázky týkající se příslušného oboru a 

odvětví. Předmětem psychologického znaleckého posudku je zejména „rozbor osobnosti 

posuzovaného včetně jeho inteligence (která bývá někdy vyčleňována jako samostatná otázka), 

objasňování jeho interpersonálních a širších sociálních vztahů, rozbor motivačních činitelů nebo 

hodnocení z hlediska možnosti a pravděpodobnosti resocializace.“161 Typickým požadavkem na 

znalce – psychologa je zhodnocení věrohodnosti posuzované osoby, v těchto případech bývá často 

vyžádán jen samostatný psychologický posudek. 162 Jinak je u většiny pachatelů spolu 
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taktika a metodiky vyšetřování. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2015. ISBN 978-80-7380-547-0., 
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161 Tamtéž, s.196 
162 Tamtéž, s.196 



61 

 

s psychologem přibírán současně znalec z oboru psychiatrie a každý z nich pak odpovídá na jemu 

určený okruh otázek. 

Za účelem posouzení osobnosti zkoumaného jedince jsou ve znalecké soudně psychologické 

praxi využívány klinické a testové psychodiagnostické metody.  

Mezi klinické metody řadíme především metodu pozorování a metodu rozhovoru. 

Pozorováním jsou posuzovány duševní děje vyšetřovaných subjektů na základě sledování všech 

jejich projevů, oblečení, vzhledu, vyjadřování emocí či způsobu komunikace. Rozhovor je 

složitější metodou, která má vedle diagnostického cíle význam také pro navození kontaktu a 

motivace ke spolupráci. Smyslem rozhovoru aplikovaného při soudně znaleckých vyšetřeních (tzv. 

explorace) je získat informace o názorech a postojích vyšetřované osoby, její anamnéze, rodinných 

vztazích či materiální a kulturní úrovni. Takto získané poznatky jsou pak využívány ke stanovení 

příčin chování a vlastností pozorované osoby a míře pravděpodobnosti její resocializace. 

Problémem této metody však zůstává přílišná subjektivita a možnost zkreslení sdělovaných 

skutečností, proto je nutné výpověď dané osoby pokud možno ověřit s informacemi ve 

vyšetřovacím spise, který má znalec při práci na posudku k dispozici.163  

Testové metody jsou na rozdíl od těch klinických založeny na zcela objektivním vyhodnocení 

daného případu, a to jak ze strany zkoumané osoby, tak ze strany samotného examinátora. Testy 

zde využívané lze obecně rozdělit na testy výkonové, testy projektivní a dotazníky. Výkonové 

testy jsou ve své podstatě testy schopností, které dělíme na obecné (inteligence) a speciální. Z testů 

inteligence jsou nejpoužívanější inteligenční soubory D. Wechslera, které měří odlišné aspekty 

inteligence a dovolují tak kromě celkové výkonnosti posoudit též funkci jejích dílčích složek. 

Z tzv. jednodimenziálních testů je často používaný Ravenův test progresivních matic, který byl též 

aplikován ve většině mnou prostudovaných znaleckých posudků. Testy speciálních schopností pak 

zkoumají především paměť, dále například pozornost, percepční pohotovost, umělecké schopnosti 

či jednotlivé psychické funkce.164 

Projektivní testy zkoumají osobnost především s důrazem na emoční a motivační vlastnosti. 

Jejich výhodou je praktická nemožnost zkreslení výsledku ze strany posuzované osoby, která 

během vyšetření netuší, co daný test sleduje a jak by měla vypadat „správná“ reakce na daný 

podnět. Diagnosticky nejpřínosnější je Rorschachova metoda inkoustových skvrn (z hlediska 
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mého studia spisů též nejvyužívanější), dále také Hand-test zachycující tendence k agresivnímu 

chování nebo Jungův test slovních asociací.165 

Prostřednictvím dotazníků odpovídá vyšetřovaná osoba na otázky týkající se jejích zájmů, citů, 

názorů či chování v různých situacích. Jejich výhodou je snadné vyhodnocení výsledků, nevýhoda 

spočívá v poměrně velkém riziku zkreslení ze strany posuzované osoby, ať už záměrném či 

v důsledku nepochopení kladených otázek. V praxi jsou využívány především Minnesotský 

mnohofázový dotazník či Eysenckovy dotazníky.166 

Vlastní posudek je zpracováván na základě všech získaných poznatků o osobě posuzovaného. 

Podává se v písemné formě. Z hlediska struktury obsahuje výpis ze spisu a zdravotnické 

dokumentace (je-li k dispozici), detailní popis vlastního vyšetření (včetně použitých testových 

metod a jejich výsledků), shrnutí důležitých údajů, jejich rozbor a hodnocení ve vztahu 

k položeným otázkám a závěr, v němž jsou stručně a pokud možno jednoznačně zodpovězeny 

zadané otázky.167 

Formulace konkrétních otázek, se kterými jsem se s menšími obměnami setkávala 

v psychologických posudcích obviněného, jsou například následující: 

1. Jaká je struktura osobnosti obviněného, zejména jeho mentální produktivita včetně IQ a 

EQ, hierarchie životních hodnot, morálně hodnotící přístupy a sebehodnocení, úroveň, 

druh a kvalita sociálních vztahů? 

2. Jaká je pravděpodobná motivace jednání obviněného 

3. Zda se jedná o osobu primárně agresivní a do jaké míry se na agresivitě podílí případný 

alkoholismus? 

4. Jaká je úroveň schopností obviněného prožité události vnímat, zapamatovat si je, hodnotit 

a reprodukovat? 

5. Jaké jsou předpoklady resocializace obviněného, v případě že tomuto bude prokázáno 

jednání, které je mu kladeno za vinu v usnesení o zahájení trestního stíhání ze dne 

3.12.2016, a za jakých podmínek? 

6. Další skutečnosti dle volného uvážení znalce, které by mohly přispět k objektivnímu 

posouzení věci a trestní odpovědnosti obviněného. 
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V případě znaleckých posudků týkajících se duševního stavu poškozené osoby – svědka pak 

vypadaly otázky v jejich psychologické části následovně: 

1. Jaká je celková osobnostní struktura svědka? 

2. Jaký je intelekt svědka? 

3. Jaká je schopnost svědka zapamatovat si a následně reprodukovat prožité události? 

4. Jaká je obecná věrohodnost svědka? 

5. Jaká je konkrétní věrohodnost svědka k vyšetřované trestní věci? 

6. Veškerá další zjištění, která dle úsudku znalců jsou relevantní ve vztahu k projednávané 

věci a k osobě svědka. 

Z analýzy trestních spisů, které jsem osobně měla možnost prostudovat, pak vzhledem 

k nejčastějším typům odpovědí na výše zmíněné otázky vyplývá zhruba následující:  

• pro mnoho pachatelů byla charakteristická disharmonická osobnost s disociálními rysy, 

sociální maladaptace a nezdrženlivost, častý byl též sklon k překračování norem a schopnost 

navazovat pouze povrchní vztahy;  

• většina obviněných nebyla hodnocena jako primárně agresivní, ani se sklonem k závislosti na 

alkoholu nebo jiných návykových látkách;  

• u většiny pachatelů se inteligence pohybovala v pásmu podprůměru až lehké mentální 

retardace, která byla následně příčinou mírně snížené schopnosti obviněného vnímat prožité 

události, zapamatovat si je, hodnotit a reprodukovat;  

• jako pravděpodobná motivace jednání obviněného byla nejčastěji uváděna snaha po 

uspokojení sexuálních potřeb 

• předpoklady resocializace se poměrně lišily v závislosti na minulosti obviněného a případné 

přítomnosti vážnější sociální patologie 

Uvedené poznatky jsou samozřejmě do jisté míry zkresleny pouze omezeným počtem 

analyzovaných spisů a také skutečností, že se téměř ve všech případech jednalo o pachatele 

znásilnění osoby mladší patnácti let, kteří byli sami mnohdy též ve věku mladistvých. 

9.7.2 Znalecký posudek z oboru zdravotnictví, odvětví psychiatrie a sexuologie 

Za účelem posouzení duševního stavu pachatelů sexuálně motivované trestné činnosti bývají 

vedle psychologa přibíráni též znalci z oboru psychiatrie a sexuologie. Vzhledem k provázanosti 

obou odvětví, kdy forenzní posouzení sexuality v zásadě není možné bez komplexního poznání 

duševního stavu zkoumané osoby, je sexuologický posudek až na výjimky vypracováván současně 
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s posudkem psychiatrickým.168 Naopak soudně psychiatrická expertiza byla běžně nařizována 

samostatně (či v kombinaci s psychologickým posouzením) v případě zkoumání duševního stavu 

obětí.   

„Znalec – psychiatr se zásadně vyjadřuje k otázkám přítomnosti či nepřítomnosti známek 

duševní poruchy, k chorobným změnám, k ovládacím a rozpoznávacím schopnostem a 

k případným léčebným opatřením.“ 169 U poškozené osoby pak zjišťuje, zda se u ní neprojevují 

sklony ke konfabulaci či netrpí duševní poruchou, která je příčinou křivého obvinění, případně zda 

u ní nedošlo ke vzniku posttraumatické stresové poruchy nebo jiné těžké újmy na zdraví 

v souvislosti se spáchaným skutkem.170  

Z formálního hlediska tvoří psychiatrický znalecký posudek úvod a tři části – výpis ze spisu, 

vlastní vyšetření a souhrn zakončený odpověďmi na položené otázky. Úvod posudku zahrnuje 

adresu zadavatele, základní údaje o posuzované osobě, jméno znalce, druh posudku a zadané 

otázky. Výpis ze spisu zachycuje veškeré relevantní okolnosti týkající se obvinění (včetně 

výpovědí svědků, zpráv o pověsti, hodnocení zaměstnavatelem apod.), současně je spolu s ním 

přikládán i výpis ze zdravotnické dokumentace a výsledky konziliárních vyšetření. Ve druhé části 

znalec na základě psychiatrického vyšetření dospívá k diagnostickým závěrům. Třetí část tvoří 

souhrn nejvýznamnějších skutečností vedoucích k diagnostickému zhodnocení a následně jen 

stručné odpovědi na položené otázky.171 

Posuzování duševního stavu zkoumané osoby je prováděno na základě klinických, popřípadě 

též instrumentálních psychiatrických vyšetření. Cílem klinických vyšetření je získání 

anamnestických dat o posuzovaném jedinci pomocí jeho rodinné anamnézy (zaměřené na výskyt 

duševních poruch, sebevražd či kriminality v příbuzenstvu) nebo osobní anamnézy (informace o 

vývoji jedince, onemocněních a úrazech, vzdělání, dosavadní trestné činnosti, zálibách či užívání 

návykových látek). Na závěr znalec provádí orientační vyšetření tělesného stavu. Za účelem 
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odhalení abnormalit v oblasti centrální nervové soustavy je pak klinické vyšetření někdy doplněno 

vyšetřeními instrumentálními (např. EEG, CT, MRI apod.).172 

Znalec – sexuolog v rámci soudní expertizy zkoumá vývin pohlavních orgánů obviněného 

včetně případných odchylek, jeho sexuální potřeby a způsob jejich uspokojování či dosavadní 

zkušenosti v oblasti pohlavního života. Jeho hlavním úkolem je posoudit, zda je pachatel postižen 

nějakou sexuální poruchou, zda tato porucha měla forenzně významný vliv na jeho rozpoznávací 

a ovládací schopnosti v době činu, případně zda je vzhledem k ochraně společnosti nutné uložení 

sexuologického ochranného léčení.173 

Po formální stránce se sexuologický znalecký posudek příliš neliší od posudku 

psychiatrického, vyšetření je však pochopitelně zaměřeno především na sexuální život 

posuzovaného a v tomto ohledu je detailněji zkoumán i jeho tělesný stav. Předmětem zkoumání 

jsou zejména poruchy sexuální preference (tzv. parafilie neboli sexuální deviace). Základní 

diagnostickou metodou zaměřenou na zjištění či vyloučení jejich přítomnosti je anamnestické 

vyšetření, jehož výsledky je následně vhodné porovnat s odpověďmi v sexuologických 

dotaznících a odhalit tak případné rozpory svědčící o nepravdivosti výpovědi posuzovaného.174  

Jako pomocná diagnostická metoda je ve většině případů využíváno též Falometrické vyšetření 

aktivací sexuálně motivačního systému (PPG). Jeho podstatou je sledování malých objemových 

změn pohlavního údu v závislosti na předkládaných erotických stimulech. Problémem tohoto 

vyšetření je, že v některých případech je posuzovaná osoba schopna záměrně ovlivnit jeho 

výsledky (potlačováním přirozených reakcí, odvracením zraku apod.), zásadně tedy nelze pouze 

na jeho základě stanovit diagnózu sexuální deviace.175 Ta je obecně u pachatelů sexuálních deliktů 

vzhledem k jejich časté neochotě spolupracovat poměrně složitá a její posouzení klade vysoké 

požadavky na odbornost znalců. Přitom nelze zpravidla předpokládat, že pachatelem sexuálního 

deliktu je vždy osoba trpící některým typem parafilie. Forenzní sexuologická praxe naopak 

ukazuje, že většina případů znásilnění či pohlavního zneužití je páchána jedinci bez přítomnosti 

sexuální deviace, byť se názory různých autorů v tomto ohledu poněkud liší.176 
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Mnou provedená analýza trestních spisů v zásadě potvrzuje výše uvedený názor, neboť 

prakticky ve všech případech byly výsledky PPG vyšetření naprosto normální a sexuální orientace 

pachatelů byla stanovena jako heterosexuální bez známek přítomnosti sexuální deviace. Níže pak 

uvádím příklady znění typických otázek formulovaných v zadání psychiatrického a 

sexuologického znaleckého posudku: 

1. Zda obviněný v době spáchání zločinu trpěl duševní chorobou či poruchou, případně 

jakou? 

2. Zda v důsledku případné duševní choroby či poruchy byly sníženy jeho ovládací a 

rozpoznávací schopnosti ve vztahu ke spáchanému zločinu a do jaké míry byly tyto 

schopnosti sníženy? 

3. Jaká je závislost obviněného na alkoholu a zda v důsledku alkoholické závislosti byly u něj 

sníženy jeho ovládací a rozpoznávací schopnosti ve vztahu ke spáchanému zločinu? 

4. Jaká je závislost obviněného na návykových omamných a psychotropních látkách a zda 

v důsledku této závislosti byly u něj sníženy jeho ovládací a rozpoznávací schopnosti ve 

vztahu ke spáchanému zločinu? 

5. Zda byla u obviněného zjištěna sexuální úchylka, v kladném případě o jakou sexuální 

úchylku se jedná a jaký měla vliv na jeho ovládací a rozpoznávací schopnosti, proveďte u 

obviněného Phalopletismografické (PPG) vyšetření. 

6. Jaký je současný zdravotní stav obviněného a zda je schopen plnohodnotné účasti na 

trestním řízení? 

7. Vznikla u obviněného nutnost nařízení ochranné léčby, ať již formu ústavní či ambulantní? 

Jak vyplývá ze znění výše uvedených otázek, je předmětem psychiatricko-sexuologického 

forenzního zkoumání především úroveň ovládacích a rozpoznávacích schopností obviněného 

v době činu s ohledem na případnou přítomnost poruch osobnosti či sexuální preference. 

V mnohých posudcích byly pachatelům přiznány podstatně snížené ovládací schopnosti za 

současného zachování schopností rozpoznávacích, což vytváří prostor soudu pro označení 

pachatele za zmenšeně příčetného a následné uložení ochranného léčení.  
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10 Specifika vyšetřování dětských obětí  

Sexuální násilí se vyskytuje ve všech věkových skupinách a nevyhýbá se ani té vůbec 

nejzranitelnější – dětem. Trestný čin znásilnění přitom představuje velmi závažný zásah do života 

každého dítěte s okamžitými i pozdními psychickými následky obdobnými jako po jiných 

traumatech, ale nezřídka s těžším průběhem a specifickým narušením vývoje.177 Při jeho 

vyšetřování je více než v jiných případech patrný konflikt mezi snahou o získání maxima 

kriminalisticky využitelných informací a zájmem na ochraně oběti před některými postupy orgánů 

činných v trestním řízení, které mohou zanechat na psychice poškozeného další závažné následky. 

Z tohoto důvodu byly do trestního zákoníku začleněny některé odchylky oproti obecné úpravě 

vyšetřování, které poskytují zvláštní ochranu obětem mladším 18, popř. 15 let s cílem zabránit 

jejich sekundární viktimizaci. 

10.1 Výslech dítěte 

Pro mnoho případů znásilnění je typické, že se odehrává pouze mezi dvěma aktéry – 

pachatelem a obětí. Většinu využitelných informací je tedy možné získat, neexistují-li svědci, 

pouze z výpovědi oběti, tedy prostřednictvím výslechu. V případě dětských obětí zůstává otázkou, 

od které věkové hranice je možné považovat získanou výpověď za důvěryhodnou a použitelnou 

pro trestní řízení. Zatímco na počátku 20. století byly názory ohledně způsobilosti dětských svědků 

vypovídat spíše skeptické, z pohledu dnešní odborné společnosti je dítě ve většině případech 

schopné podat pravdivou a úplnou výpověď. Výslechová praxe i mnohé psychologické výzkumy 

opakovaně potvrzují, že určité rozdíly ve vnímání prožitých událostí mohou u dětí naopak přispět 

k zefektivnění a detailizaci výpovědi. Typickým příkladem je menší tendence filtrovat vnímané 

události, jejíž výsledkem je schopnost postřehnout a popsat na první pohled nevýznamné detaily, 

kterých si dospělý jedinec nevšimne.178 I přes současný trend přisuzovat dětským výpovědím 

rovnocennou váhu upozorňují někteří odborníci na existenci určité věkové hranice, ve které je dítě 

 

 

 
177 ČIHÁK, František. Psychické reakce dětských obětí sexuálního zneužívání a znásilnění. Pediatrie pro praxi 

[online]. Olomouc: Solen, 2011; 12(5). [cit. 18.3.2021]. ISSN 1803-5264. Dostupné z: 

https://www.pediatriepropraxi.cz/pdfs/ped/2011/05/08.pdf 

 
178 ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Forenzní psychologie. 2., upr. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 

2009. ISBN 978-80-7380-213-4., s. 333 
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schopné podat relevantní informaci pro trestní řízení. Ta by obecně neměla být nižší než 5 let s tím, 

že je vždy za potřebí zhodnotit individuální schopnosti dítěte.179 

10.1.1 Právní úprava 

Z pohledu českého právního řádu je dítě schopné poskytnout rovnocennou výpověď a při jeho 

výslechu se obecně postupuje podle ustanovení trestního řádu upravující výslech (dospělého) 

svědka. Zároveň však zákon obsahuje odchylky pro výslech osoby mladší 18 (popř. 15) let, které 

respektují rozumovou, duševní a mravní úroveň těchto osob a potřebu jejich zvýšené ochrany 

v průběhu vyšetřování. Ustanovení § 101 trestního řádu proto ukládá orgánům činným v trestním 

řízení povinnost poučit osobu mladší 15 let přiměřeně jejímu věku. Nicméně nedodržení podmínky 

přiměřenosti formulace, na rozdíl od nutnosti poučit svědka o právu odepřít výpověď podle § 100 

odst. 1, 2, není nezbytnou podmínkou použitelnosti výpovědi jako takové.180 

Další zvláštní pravidla pro výslech osoby mladší 18 let jsou obsažena v § 102 tr. řádu, který 

upravuje postup orgánů v případě, že je tato osoba jako svědek vyslýchána o okolnostech, jejichž 

oživování v paměti by vzhledem k věku mohlo nepříznivě ovlivňovat její duševní a mravní vývoj. 

Výslech má být za této situace prováděn zvlášť šetrně a po obsahové stránce tak, aby jej v dalším 

řízení, s výjimkou nezbytných případů, už nebylo třeba opakovat. Za tímto účelem zákonodárce 

dále stanovil výjimku ze zásady ústnosti, kterou představuje možnost přečtení protokolu o 

výpovědi svědka mladšího 18 let, resp. přehrání obrazového a zvukového záznamu o jeho 

výslechu, v řízení před soudem.181 Cílem této úpravy je zabránit sekundární diskriminaci dítěte 

v důsledku opětovného vybavování traumatizujících událostí. Proto je nesmírně důležitá důkladná 

příprava a provedení výslechu nezletilých osob takovým způsobem, aby později nemuselo 

docházet k jeho opakování, a to zejména v důsledku případných procesních pochybení.  

Zmíněné ustanovení upravuje rovněž přítomnost rodičů či jiných osob u výslechu. Za výše 

uvedených podmínek (tj. výslech osoby ohledně okolností, které mohou nepříznivě ovlivnit její 

vývoj) je obligatorní přítomnost orgánu sociálně-právní ochrany dětí nebo jiné osoby mající 

zkušenosti s výchovou mládeže, která by se zřetelem na předmět výslechu a stupeň duševního 

vývoje vyslýchané osoby přispěla k správnému vedení výslechu (např. pedagog, dětský psycholog 

nebo psychiatr). Naproti tomu přítomnost rodičů je, navzdory jejich častému mylnému 

 

 

 
179 KOVÁŘ, Petr. Sexuální agrese: znásilnění z pohledu medicíny a práva. Praha: Maxdorf, c2008. Jessenius. ISBN 

978-80-7345-161-5., s. 178 
180 Usnesení Vrchního soudu v Praze z 27. 9.1993 sp. zn. 7 To 181/93 
181 Zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád 
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přesvědčení o právu účastnit se výslechu z titulu rodičovských práv, zcela na uvážení 

vyslýchajícího orgánu. Ten je oprávněn přibrat rodiče dítěte pouze tehdy, může-li jejich přítomnost 

přispět k správnému provedení výslechu. V mnoha případech je totiž jejich vliv na vyslýchaného 

spíše nežádoucí, zejména jsou-li zainteresováni na výsledku řízení nebo hrozí-li, že dítě v jejich 

přítomnosti není schopno nebo ochotno vůbec či pravdivě vypovídat. Jakákoli z přibraných osob 

pak může navrhnout odložení úkonu na pozdější dobu a v průběhu provádění takového úkonu 

navrhnout jeho přerušení nebo ukončení, pokud by provedení úkonu nebo pokračování v něm mělo 

nepříznivý vliv na psychický stav vyslýchané osoby.182 

Ustanovení § 102 trestního řádu dále stanoví možnost kladení otázek svědkovi mladšímu 18 

let výhradně prostřednictvím vyslýchajícího orgánu činného v trestním řízení. Toto omezení má 

zabránit druhotné újmě svědka z důvodu vystavení nevhodným otázkám jiných osob, které 

postrádají potřebnou specializaci v oblasti výslechu dětí. 

10.1.2 Zvláštnosti výslechu  

Vlastní výslech je z psychologického hlediska poměrně náročným úkonem, při kterém je vedle 

zákonných odchylek třeba respektovat také určitá specifika dětské osobnosti, která jej činí 

odlišným od výslechu dospělého jedince. Jedná se například o obecně zvýšený sklon k sugesci (tj. 

nekritickému přejímání cizích názorů), díky kterému děti často uvádí ve výpovědi zkreslené 

skutečnosti v domnění, že si je vyslýchající přeje slyšet. Proto je třeba při pokládání otázek dbát 

na to, aby v sobě nezahrnovaly jakékoli náznaky očekávané odpovědi, vůči kterým jsou zvlášť 

mladší děti mimořádně vnímavé.  

Riziko představují též takzvané uzavřené otázky, na které je možné odpovědět pouze „ano“ či 

„ne“. Většina dětí v takových případech automaticky zvolí raději kladnou odpověď, neboť mají 

pocit, že vyjádření záporu bude považováno za odporující a neslušnou reakci, a to i za situace, kdy 

si na dotazovanou skutečnost nedokážou vzpomenout nebo otázce vůbec nerozumí. Doporučuje 

se proto upozornit dítě před výslechem též na možnost odpovědi „já nevím“. I tak je vždy 

vhodnější začít výslech otevřenými otázkami typu „Pověz mi všechno, od začátku do konce.“ nebo 

„Říkala si, že……Jak to bylo dál?“ a uzavřené otázky či otázky výběrové použít až v případě, kdy 

 

 

 
182 ŠÁMAL, Pavel. Trestní řád: komentář. 7., dopl. a přeprac. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2013. Velké komentáře. 

ISBN 978-80-7400-465-0., s. 1501-1502 
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dítě nereaguje na více otevřené techniky nebo je třeba pomoci mu s vybavením si určité 

skutečnosti.183 

Zvláštní pozornost by měla být věnována vnějšímu prostředí a celkové atmosféře výslechu, 

které v případě dětských svědků výrazně ovlivňují kvalitu výpovědi. Trestní řád nestanoví striktně 

místo konání výslechu, vyslýchající by však měl zvolit prostředí, kde se bude dítě cítit příjemně a 

zároveň nedojde k narušení jeho schopnosti koncentrace. K současnému datu bylo na území České 

republiky za tímto účelem zřízeno celkem 66 tzv. speciálních výslechových místností (dále jen 

„SVM“)184. Jedná se o specializované komplexy, které se v ideálním případě skládají ze 3 

odlišných místností. Pracovní místnost je interně vybavená tak, aby odpovídala požadavkům na 

vhodné prostředí pro práci s dítětem (nalezneme zde např. hračky, plyšáky a další objekty 

navozující dojem dětského pokoje). Tato místnost je též opatřena záznamovou technikou. 

K pasivnímu pozorování zde probíhajícího výslechu slouží monitorovací místnost, kde se 

nacházejí další účastníci výslechu (např. státní zástupce, obhájce, pracovník sociálně-právní 

ochrany apod.). Třetí místností je místnost technická, která je vybavena audiovizuální a 

počítačovou technikou s cílem zajistit pořízení a zpracování záznamu celého úkonu. Tyto 

komplexy jsou obvykle umístěny přímo v budovách policie nebo zařízeních specializovaných na 

péči o dítě (dětské domovy apod.). Hlavním smyslem jejich existence je vedle ochrany oběti před 

sekundární viktimizací zejména možnost pořízení audiovizuálního záznamu, který umožňuje 

přezkoumání zákonnosti podmínek výslechu kdykoli v průběhu trestního řízení. Obrazový záznam 

navíc kromě přesného slovního vyjádření zachycuje i neverbální projevy vyslýchaného, čímž je 

usnadněna protokolace výslechu, který pak již nemusí být v dalším stadiu řízení opakován. 

V neposlední řadě bývá záznam využíván jako podklad pro vypracování znaleckých posudků 

z oboru psychiatrie nebo psychologie umožňujícím stanovit aktuální psychické poškození oběti.185 

Typickou součástí vybavení SVM je dvojice demonstračních loutek známých pod názvem 

„Jája a Pája“. Jedná se o panenky vyrobené z textilního materiálu, které mají pod oblečením 

znázorněny sekundární pohlavní znaky, což umožňuje dítěti názorně předvést jednání pachatele. 

 

 

 
183 ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Forenzní psychologie. 2., upr. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 

2009. ISBN 978-80-7380-213-4., s. 334 
184 Ministerstvo vnitra České republiky. Seznam speciálních výslechových místností k 2. 10. 2017 [online]. 2017. 

[cit. 1.4.2021]. Dostupné z: https://www.mvcr.cz/soubor/seznam-specialnich-vyslechovych-mistnosti-k-2-rijnu-

2017.aspx 

 
185 KOVÁŘ, Petr. Sexuální agrese: znásilnění z pohledu medicíny a práva. Praha: Maxdorf, c2008. Jessenius. ISBN 

978-80-7345-161-5., s. 180 
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Při výslechu slouží jako neocenitelná pomůcka v případě, kdy je dítě pro svůj nízký věk či ostych 

neschopné verbálně popsat skutkový děj nebo se nedaří navázat s ním běžnými prostředky kontakt.  

Výslech za pomocí loutek by měl začít vlastním představením loutek. Poté je dítěti ponechán 

dostatečný čas a prostor na seznámení se s loutkami a navázání kontaktu. Loutky se předkládají 

dítěti oblečené s tím, že v případě potřeby jej vyslýchající citlivým způsobem navede k jejich 

svlečení a následně zaznamenává jeho reakce na pohlavní orgány loutek a výrazy, které pro ně 

používá. Pokud dítě demonstruje na loutkách průběh určité situace, je vždy třeba vymezit, koho 

má loutka představovat, popřípadě koho představuje dítě ve vztahu k ní. Veškerá práce s loutkami by 

měla být zcela spontánní, vyslýchající nesmí do „hry“ dítěte nijak zasahovat nebo jej k něčemu 

nutit, v opačném případě totiž může dojít ke ztrátě kontaktu s dítětem a ohrožení výsledků celého 

výslechu.186 Význam loutek jako symbolického, neverbálního komunikačního prostředku mi byl 

při návštěvě pražské SVM potvrzen i zdejšími kriminalisty. Přestože ani při jednom z výslechů 

nedošlo na jejich využití (v prvním případě z důvodu relativně vysokého věku nezletilého svědka, 

podruhé vzhledem k poměrně snadné komunikaci s dítětem), jsou loutky dle slov kriminalistů 

velmi často využívány.  

10.1.3 Průběh výslechu 

Samotný výslech je jak pro dítě, tak pro kriminalistu oboustranně náročná a vyčerpávající 

záležitost. Zatímco výše zmíněná speciální právní úprava představuje bezesporu užitečný nástroj 

k zajištění šetrnosti a efektivity výslechu dětských svědků, bez správného využití taktických a 

metodických zásad může v praxi dojít k narušení psychiky dítěte a jeho dalšího vývoje, to vše 

navíc za cenu získání neúplných či nepřesných informací. Zajištění správného provedení výslechu 

je proto zásadně úkolem pro policejního profesionála, který je v této oblasti speciálně vyškolen, tj. 

absolvoval povinné kurzy z oboru psychologie, pedagogiky, dětské biologie atd., a disponuje 

dostatečnými životnímu zkušenostmi a schopnostmi empatie.187 Vzhledem k tomu, že jsem během 

své praxe na státním zastupitelství měla možnost zúčastnit se výslechu dětského svědka, budu při 

zpracování problematiky jeho průběhu, vedle monografických publikací a Příručky pro výslech 

 

 

 
186 CHMELÍK, Jan. Mravnost, pornografie a mravnostní kriminalita. Praha: Portál, 2003. ISBN 80-7178-739-6., s. 
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978-80-7345-161-5., s. 177 



72 

 

dětských svědků (Guide to interviewing chid witnesses188), vycházet též z poznatků zjištěných 

vlastním pozorováním a informací získaných od přítomných vyšetřovatelů Krajského ředitelství 

policie hlavního města Prahy. 

Úspěšnost každého výslechu je z velké části závislá na kvalitě jeho přípravy, což platí tím spíše 

pro výslech dítěte, který by již zpravidla neměl být znovu opakován. Úkolem vyslýchajícího v této 

fázi je především důkladně se seznámit s dostupným spisovým materiálem a zjistit rozumovou a 

duševní úroveň vyslýchaného. Zejména u dítěte předškolního věku je vhodné mít představu i o 

jeho vyjadřovacích a komunikačních schopnostech, kterým lze následně přizpůsobit způsob 

vedení rozhovoru.  V ideálním případě by se měl vyslýchající osobně seznámit s dítětem ještě před 

započetím výslechu (např. návštěvou v rodině či jiném zařízení) a získat si jeho důvěru, popřípadě 

si alespoň promluvit s jeho rodiči (a dalšími dospělými zúčastněnými osobami) za účelem zjištění 

bližších informací o vyslýchaném. Kromě přípravy vyslýchajícího se v moha případech 

doporučuje připravit na výslech i samotné dítě, které je pak méně stresováno a naučí se odpovídat 

uceleně na pokládané otázky.189 

Po celou dobu výslechu by měl vyslýchající postupovat trpělivě, dítě nepřerušovat a doplňující 

otázky klást až v okamžiku, kdy dítě ukončilo spontánní vyprávění a neví, jak pokračovat. Klíčové 

je zdržet se projevů jakýchkoli osobních emocí, vůči kterým jsou děti extrémně vnímavé a může 

tak dojít ke snížení věrohodnosti jejich výpovědi.  

V případě, kdy došlo k více sexuálním útokům, je vhodně začít výslech rozborem prvního z 

nich. Ten totiž zpravidla bývá méně agresivní a dítě je tím spíše ochotné se s ním vyšetřovateli 

svěřit. Poté, co se osmělí a nabude k vyslýchajícímu důvěru, je možné přejít k závažnějším formám 

jednání.190 

Důležitou součástí vlastního výslechu je úvod. Na začátku je vhodné se dítěti krátce představit 

a vysvětlit mu podstatu povolání vyšetřovatele způsobem, který pochopí. Nezřídka se totiž stává, 

že představy dětí o práci některých autorit jsou značně zkreslené a lze se tak například setkat 

s tvrzením, že úkolem policistů je „brát děti jejich rodičům“. Vhodné vysvětlení může vypadat 

například takto: „Ahoj, jmenuji se…. a jsem policista. Mým úkolem je zjistit pravdu o věcech, které 

se přihodily dětem.“ Doporučuje se též informovat dítě o způsobu dokumentace celého rozhovoru 

 

 

 
188 Heather L. Price, Kim P. Roberts. A practical guide to interviewing child witnesses. The Canadian Journal Of 

Police & Security Services [online]. 2007; 5(3). [cit. 30.3.2021]. ISSN 1709-8769. Dostupné z: 
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a jejím významu: „Jak vidíš nad námi je videokamera, která nás bude dnes nahrávat, abych si 

mohla zapamatovat vše, co mi dnes povíš.“  

Druhou klíčovou fází je stanovení základních pravidel výslechu. Děti jsou obvykle zvyklé na 

typ rozhovoru, kde jim dospělí pokládají otázky za účelem získání předem stanovených odpovědí 

a úkolem dítěte je zjistit, jakou odpověď si dospělý přeje slyšet. V případě vyšetřovacího 

rozhovoru je však „expertem“ samo dítě a jeho role je tak značně odlišná. Je tedy nutné mu 

vysvětlit, jaký druh odpovědí se od něj nyní očekává. V opačném případě bude dítě hádat, 

předpokládat, že dospělý ví, co se stalo nebo se mylně domnívat, že musí za každou cenu 

odpovědět. Proto je nutné hned zpočátku stanovit následující pravidla: 

• Získat od dítěte slib, že bude říkat pravdu 

• Poučit dítě, že je v pořádku říct „já nevím“ a zeptat se na vysvětlení, pokud nerozumí něčemu, 

co vyslýchající řekl 

• Poučit dítě, že může vyslýchajícího opravit, když řekne něco špatně 

Vyslýchající by si měl před začátkem výslechu v praxi ověřit, zda dítě těmto pravidlům 

skutečně rozumí. Cvičný rozhovor může vypadat například takto: 

• V: Když si takhle povídám s dětmi, je opravdu důležité, aby mi říkaly pouze věci, které se 

opravdu staly nebo jsou pravdivé, ano? Takže pokud bych ti řekla, že mám právě teď na sobě 

plavky, byla by to pravda nebo ne? 

• D: Ne. 

• V: Dobře, takže teď víš, co znamená říkat pravdu, je to tak? 

• D: Ano. 

• V: Dobře, když si budeme dnes povídat, potřebuji abys mi slíbila, že budeš říkat pouze pravdu. 

Slibuješ? 

• D: Ano. 

• V: Dobře…a pokud udělám chybu, protože se mi občas věci popletou nebo něco špatně 

pochopím, chci, abys mi to řekla a opravil mě, ano? 

• D: Ano. 

• V: Takže kdybych ti řekla, že jsi dvouletý kluk., co mi na to řekneš? 

• D: Že jsem osmiletá holka. 

• V: Dobře. A když se tě zeptám na otázku, na kterou neznáš odpověď, je v pořádku, když mi 

řekneš, že nevíš. 

• D: Dobře. 
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• V: Takže když se tě zeptám, co mám teď v peněžence, co mi na to odpovíš? 

• D: Nevím. 

• V: Nevíš. A je úplně v pořádku, když mi to řekneš. 

 

Dalším důležitým krokem je navázání kontaktu a získání důvěry dítěte, díky kterým bude 

ochotno otevřeně komunikovat. Během této fáze výslechu si lze též učinit základní představu o 

vyjadřovacích schopnostech dítěte, neboť zde dostane prostor mluvit o jednoduchých tématech, 

která jsou mu blízká. Doporučuje se například požádat dítě, aby vyprávělo o svých zájmech: „Než 

začneme, ráda bych tě trochu lépe poznala. Pověz mi něco o sobě.“ Jakmile o sobě dítě prozradí 

určité detaily, je vhodné navázat pomocí dalších specifických otevřených otázek: „Řekla si, že 

ráda tancuješ. Pověz mi něco o tancování.“ Zkušenosti z praxe potvrzují, že formulace otázek 

právě v této fázi výslechu má zásadní vliv na efektivitu jeho dalších částí. Používání otevřených 

otázek (spíše než úzce zaměřených) vede ve většině případů k následné detailnější výpovědi dítěte 

ohledně zjišťovaných skutečností.  

Pokud výše zmíněné fáze proběhly úspěšně, může vyslýchající přejít k hlavní části výslechu. 

Klíčové je, aby dítě pochopilo, že musí poskytnout úplný popis zjišťovaných událostí včetně 

detailů, které nechce zmínit nebo je nepovažuje za důležité. To s ním lze procvičit například na 

popisu některé současné významné události (narozeniny, Vánoce atd.), kdy vyslýchající začne 

velmi obecnou otázkou a postupně se dožaduje více detailních informací.  

Existuje několik způsobů, jak přejít k vlastnímu předmětu výslechu, ideální úvodem je 

například: „Pověz mi, proč si dnes tady.“ Dle zkušenosti kriminalistů většina dětí ví dopředu, že 

budou vyslýchány a zareaguje poskytnutím některých informací. V opačném případě je mu třeba 

pomoci: „Pochopila jsem, že se ti nedávno něco stalo. Řekni mi vše, na co si vzpomeneš od začátku 

do konce.“  

Během této části výslechu je nutné se vyvarovat některých typických chyb, které mohou 

negativně ovlivnit jeho výsledek. Jde například o opakované pokládání stejných otázek. Dítě si 

v takovém případě myslí, že vyslýchající dotaz opakuje, protože s původní odpovědí nebyl 

spokojen a snaží se ji proto změnit. V případě, že je nezbytné položit otázku znovu, je vhodné ji 

doplnit vysvětlením typu: „Neslyšela jsem tvoji první odpověď“. 

Další chybou je začínat otázky úvodními frázemi typu „Mohl bys mi říct…“, Nechceš...“ nebo 

„Je tu něco…“. Některé děti totiž jednoduše odpoví „Ne“ a vyslýchající je tím tak říkajíc zahnán 

do kouta, protože v případě následného dožadování se odpovědi ztrácí získanou důvěru. Vždy je 

proto lepší použít více explicitní vyjádření jako „řekni mi víc…“ nebo „a co ještě…“. 
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Odpoví-li dítě na určitou otázku nejednoznačně, je řešením dát mu přímo na výběr z několika 

možností. Pokud si například vyslýchající není jistý umístěním rány, může se zeptat: „Uhodil tě 

do ruky nebo do nohy?“ Může se však stát, že si dítě náhodně zvolí jednu z možností, přestože si 

na danou věc nevzpomíná nebo správná odpověď nebyla vůbec zahrnuta do nabízených alternativ. 

Výběrová otázka by proto měla zahrnovat například též možnost „nebo někde jinde“? 

Jakmile vyslýchající získá potřebné informace, popřípadě je-li zřejmé, že si dítě již na více 

informací nevzpomene, je třeba výslech vhodně ukončit. Doporučuje se orientovat rozhovor na 

nějaké neutrální téma, které je dítěti příjemné a výslech v něm tak nezanechá negativní vzpomínky. 

Vyslýchající by mě dítěti vždy poděkovat a pochválit jej, chvála by však měla směřovat výhradně 

k jeho chování během výslechu, nikoli obsahu jím poskytnutých informací, tedy například: „Je 

vidět, že si usilovně přemýšlela o mých otázkách“ V závěru by se měl vyslýchající dítěte zeptat, 

zda nemá nějaké otázky a případně předat jemu (či zákonnému zástupci) kontaktní údaje. 

Pokud bych měla hodnotit průběh výslechů vedených komisařkou pražského KŘP 

v Kongresové ulici, lze konstatovat, že byly v obou případech vedeny velice šetrným a odborným 

způsobem. Oba svědci v průběhu výslechu spolupracovali a působili vyrovnaným dojmem. 

Jediným výraznějším problémem z mého pohledu byl způsob komunikace mezi účastníky 

výslechu a vyslýchající komisařkou, pravděpodobně způsobený nedostatkem příslušného 

technického vybavení tamní SVM. Státní zástupkyně i obhájce museli své dotazy psát na papír, 

který byl následně předán komisařce.  Jejím úkolem bylo přeformulovat otázky tak, aby je dítě 

pochopilo a bylo schopno odpovědět. Často však jeho odpověď nebyla z pohledu státní zástupkyně 

zcela vyčerpávající nebo vyvolala další otázky, na které bylo nutné ihned reagovat. Vzhledem 

k absenci jakéhokoli spojení mezi vyslýchající a osobami přítomnými výslechu v monitorovací 

místnosti (např. pomocí mikrofonu) bylo nutné vyčkat, až vyslýchající přečte všechny dotazy a 

vrátí se pro další. V důsledku toho byl celý proces poměrně zdlouhavý a dítě v závěru již nebylo 

z důvodu únavy schopné koncentrace. Přestože se zřejmě vybavení odlišných SVM po technické 

stránce v detailech liší, lze uzavřít, že jejich využívání v kombinaci s příslušnou právní i 

metodickou regulací poskytuje v dnešní době účinnou ochranu před sekundární viktimizací 

dětských svědků za současného zajištění efektivity a zákonnosti jejich výslechu. 

10.2 Vlastní empirický výzkum 

Doposud jsem se v rámci této kapitoly věnovala zvláštnostem výslechu a způsobu jeho vedení 

ve vztahu k dětským obětem znásilnění, nyní bych proto ráda poukázala též na některá specifika 

týkající se konkrétních případů vyšetřování znásilnění nezletilých v praxi. Východiskem jsou 
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vlastní empirická data, která jsem získala analýzou celkem třiceti čtyř vyšetřovacích spisů 

z mravnostního oddělení Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy, do kterých jsem díky 

ochotě mjr. Mgr. Jana Machuty měla možnost nahlédnout a pořídit si poznámky ohledně 

zkoumaných skutečností, přičemž ve všech zmíněných případech šlo o oběti znásilnění mladší 15 

let. V průzkumu jsem se pak konkrétněji zaměřila na vybrané údaje charakterizující pachatele a 

oběti těchto trestných činů, jejich vzájemný předchozí vztah a v neposlední řadě též místo spáchání 

trestného činu. Získané informace jsem následně porovnala s dostupnými empirickými údaji, které 

se vztahují k trestnému činu znásilnění bez ohledu na věkovou kategorii obětí (tj. i v případech, 

kdy je obětí dospělý jedinec) a poukázala na některé odlišné aspekty znásilnění obou věkových 

skupin. Přestože si uvědomují, že se nejedná o příliš velký reprezentativní vzorek, vzhledem 

k užšímu zaměření a homogenitě daných případů jej i tak považuji za alespoň částečné vodítko 

k získání představy o specifických rysech znásilnění obětí mladších 15 let.  

10.2.1 Pachatelé 

Ve své analýze jsem se nejprve zaměřila na charakteristiku pachatelů znásilnění, u kterých 

jsem zkoumala jejich věk, přítomnost vlivu návykových látek v době činu a míru diagnózy 

sexuální deviace. 

Jak jsem již zmínila ve druhé kapitole této práce, teoretické závěry ohledně typického věku 

pachatelů znásilnění nejsou nikterak jednoznačné a podíl zastoupení jednotlivých věkových 

kategorií je obvykle poměrně vyrovnaný. Z dostupných empirických výzkumů vyplývá, že 

průměrný věk pachatele se obecně pohybuje okolo 33 let, přičemž mladiství pachatelé (15-17 let) 

či pachatelé starší 50 let jsou zastoupeni spíše sporadicky.191 

Případy znásilnění, kde se obětí staly děti mladší 15 let, jsou proto v tomto ohledu značně 

specifické. Z výzkumů totiž vyplývá, že právě u toho typu obětí je podíl mladistvých pachatelů 

významně vyšší (13,3 % oproti 6,3 % z celého souboru deliktů).192 Této fenomén potvrzují i mnou 

získaná data, kde měl dokonce 18 % všech případů na svědomí mladistvý pachatel, přičemž 

nejmladšímu bylo pouhých 16 let. Nejvyšší podíl pak tvořili pachatelé starší 50 let, což je pro 

„klasická“ znásilnění též poměrně netypické. Důvodem významně vyššího zastoupení mladistvých 

pachatelů je dle mého názoru skutečnost, že pachatelé znásilnění obecně bývají starší než jejich 

 

 

 
191 BLATNÍKOVÁ, Šárka, Petra FARIDOVÁ a Petr ZEMAN. Znásilnění v ČR - trestné činy a odsouzení pachatelé. 

Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2015. Studie (Institut pro kriminologii a sociální prevenci). 

ISBN 978-80-7338-153-0., s.59 
192 Tamtéž, s.139 
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oběti193, mladistvý pachatel se tedy přirozeně zaměřuje na podobně mladé či ještě mladší jedince. 

Významným faktorem ovlivňujícím výběr oběti je pak též fyzická síla potřebná k jejímu 

přemožení, která je v případě dětských obětí nepochybně menší, v mnoha případech navíc stačí 

pouhé použití pohrůžky či zneužití bezbrannosti. Z tohoto pohledu je tedy dítě vhodným objektem 

i pro starší jedince, kteří by u fyzicky zdatnější oběti nemuseli uspět. Další mnou získaná data pak 

ukazují, že poměrně početná je i skupina pachatelů ve věku od 18 do 30 let (23 %), naopak jinak 

typická věková kategorie pachatelů od 31 do 40 let je zde zastoupena pouze v 6 %. 

 

 

Graf 1 – rozdělení pachatelů dle věku (v %) 

Zdroj: vlastní analýza vyšetřovacích spisů 

 

 

Další zkoumanou veličinou byl podíl pachatelů, kteří se dopustili znásilnění pod vlivem 

některé z návykových látek. Z analýzy dat vyplývá, že drtivá většina pachatelů (82 %) byla v době 

činu střízlivá (či bez vlivu jiné omamné látky). Ve vztahu ke znásilnění jde o poměrně překvapivý 

údaj, protože při pohledu na obecné statistiky znásilnění jsou obvykle uváděna číslo výrazně vyšší 

(okolo 50 %)194 Netypicky nízký podíl pachatelů pod vlivem návykové látky je tak pravděpodobně 

možné pokládat za další specifikum související s danou věkovou kategorií obětí. Podobný trend 

totiž můžeme sledovat například i v případě pachatelů sexuálního zneužívání dětí, u nichž je podíl 
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194 Tamtéž, s.136 

18%

23%

6%18%

35%

Rozdělení pachatelů dle věku

Do 18 let

18 - 30 let

31 - 40 let

41 - 50 let

Nad 50 let



78 

 

těch, kteří se činu dopouští pod vlivem alkoholu, též obvykle nižší (cca 14–50 %) než u pachatelů 

znásilnění.195 

 

 

Graf 2 – přítomnost návykových látek (drog/alkoholu) v době činu (v %) 

Zdroj: vlastní analýza vyšetřovacích spisů 

 

 

 

V druhé kapitole této práce jsem mimo jiné nastínila problematiku celospolečensky 

rozšířeného mýtu o převládajícím podílu sexuálních deviantů mezi pachateli znásilnění. Tento 

mýtus byl přitom v rámci empirických výzkumů opakovaně vyvrácen.196 Výjimku v tomto ohledu 

zřejmě netvoří ani pachatelé znásilnění na dětských obětech, neboť mnou získaná data 

(poukazující na pouze 6 % podíl parafilních pachatelů) se v podstatě shodují s výsledkem 

některých obecných studií.197 Vzhledem k nízkému věku jejich obětí, který by mohl na první 

pohled svědčit o pedofilním zaměření těchto pachatelů, jde dle mého názoru o poměrně 

překvapující údaj. Na druhou stranu i mnohé další výzkumy uvádí, že pachateli sexuálních agresí 

 

 

 
195 BLATNÍKOVÁ, Šárka, Petra FARIDOVÁ a Petr ZEMAN. Násilná sexuální kriminalita - téma pro experty i 

veřejnost. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2014. Studie (Institut pro kriminologii a sociální 

prevenci). ISBN 978-80-7338-143-1., s. 121 
196 BLATNÍKOVÁ, Šárka, Petra FARIDOVÁ a Petr ZEMAN. Znásilnění v ČR - trestné činy a odsouzení pachatelé. 

Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2015. Studie (Institut pro kriminologii a sociální prevenci). 

ISBN 978-80-7338-153-0., s.117 
197 Habermeyer, E., Passow, D., Puhlmann, P., Vohs, K. Sexual offenders in preventive detention: data concerning 

the inmates and expert witness practice. International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology, 
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vůči dětem jsou (na rozdíl od méně nebezpečného zneužívání) většinou nedeviantní muži, kteří si 

dětský objekt volí jako náhradní pro snadnější dostupnost a menší pravděpodobnost prozrazení.198 

Nízký podíl pedofilních jedinců na případech znásilnění dětských obětí mi pak mimo jiné potvrdila 

též státní zástupkyně zabývající se vyšetřováním právě těchto případů. 

 

 

 

Graf 3 – Pachatelé trpící sexuální deviací (v %) 

Zdroj: vlastní analýza vyšetřovacích spisů 

 

 

10.2.2 Oběti 

Při analýze dat souvisejících s oběťmi znásilnění jsem se zaměřila na jejich charakteristiku 

z hlediska pohlaví, předchozího vztahu s pachatelem a doby, která uplynula od napadení oběti do 

oznámení trestného činu policejním orgánům. Na závěr této kapitoly jsem zařadila též statistiku 

týkající se místa, kde byla oběť napadena. Vzhledem k předmětu analýzy (případy znásilnění 

pouze obětí mladších 15 let) jsem vynechala jinak typickou kategorii týkající se věku oběti. Pro 

upřesnění dodávám, že počet pachatelů i obětí byl v analyzovaném souboru shodný.  

Údaje vztahující se k pohlaví oběti vypovídají o typické převaze ženských objektů. Ovšem na 

rozdíl od obecných případů znásilnění, kde se s oběťmi mužského pohlaví prakticky nesetkáváme, 

jsou zde muži (tj. chlapci) zastoupeni dokonce v 18 % případů. O nápadnějším podílu jedinců 

 

 

 
198 WEISS, Petr. Sexuální zneužívání - pachatelé a oběti. Praha: Grada, 2000. Psyché (Grada). ISBN 80-7169-795-
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mužského pohlaví mezi nezletilými oběťmi znásilnění však svědčí i některé oficiálně publikované 

výzkumy. Blatníková a spol. například uvádí, že u deliktů, jejichž oběť byla mužského pohlaví, 

byla významně častěji obětí také osoba mladší 15 let (případy, kdy byla oběť mladší 15 let, tvořily 

50,7 % deliktů s mužskou obětí, oproti 19,6 % z celého souboru deliktů). Mezi oběťmi mužského 

pohlaví v souboru analyzovaných deliktů tedy byla většina chlapců do 15 let věku. Naproti tomu 

u deliktů s ženskou obětí byly významně častější ty, jejichž oběť byla dospělá (63,6 % oproti 60 

%).199 

 

 

Graf 4 – Pohlaví oběti (v %) 

Zdroj: vlastní analýza vyšetřovacích spisů 

 

 

Pro účely posouzení předchozího vztahu pachatele a oběti jsem jednotlivé případy rozdělila do 

tří hlavních kategorií. První skupinu tvoří situace, kdy byl pachatel oběti předem neznámý (tj. 

nikdy se nesetkali). Jak vyplývá z grafu, jedná se o pouhých 6 % z celkového počtu případů. Tento 

údaj není nijak překvapivý, neboť i rozsáhlejší empirické studie u nás či v zahraničí potvrzují, že 

většina sexuálních útoků je spáchána někým, koho oběť zná, nebo přímo někým z okruhu rodiny 

oběti. To platí jak pro dospělé oběti sexuálního násilí, tak pro oběti dětské.200 U nezletilých obětí 

však bývá procento ještě vyšší, což mi následně potvrdila státní zástupkyně i příslušný vyšetřovatel 
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z mravnostního oddělení. Přesto panuje dlouhodobě ve společnosti stereotypní přesvědčení, že 

nebezpečí sexuálního útoku hrozí – zejména či výhradně – od neznámého člověka. To s sebou 

ovšem dle mého názoru nese riziko menší opatrnosti rodičů vůči známým osobám, kterým v tomto 

ohledu mnohdy až příliš důvěřují a svěřují jim dítě do péče bez dozoru a jakékoli kontroly.  

O poznání početnější skupinu tvořily případy krátkodobých předchozích známostí (šlo např. o 

seznámení přes sociální sítě, skrze kamarády nebo známost „od vidění“). Téměř u poloviny 

znásilnění pak šlo o dlouhodobou známost mezi obětí a pachatelem, přičemž jsem zvlášť vyčlenila 

případy znásilnění osobou žijící ve společné domácnosti (vlastní či nevlastní rodič nebo partner 

některého z rodičů). Obě tyto skupiny pak dohromady tvořily dokonce 65 % z celkového počtu 

případů, což je dle mého názoru velmi alarmující číslo, které potvrzuje dříve zmíněné závěry o 

výrazně větším podílu blízkých osob na znásilnění dětských obětí. 

 

  
Graf 5 – Vztah pachatele a oběti (v %) 

Zdroj: vlastní analýza vyšetřovacích spisů 

 

 

 

Z grafu týkajícího se doby uplynulé od spáchání trestného činu do jeho oznámení (obětí či třetí 

osobou) policejním orgánům vyplývá, že až v 65 % případů bylo znásilnění oznámeno opožděně, 

přičemž časový odstup se pohyboval v rozpětí několika dnů až 5 let. Přestože jsou opožděná 

oznámení poměrně charakteristickým rysem pro trestný čin znásilnění obecně, v případě dětských 

obětí je jejich podíl zřejmě o něco vyšší. Děti si často po dlouhou dobu plně neuvědomují, co 

přesně se odehrálo, případně jim pachatel přímo vyhrožuje, aby čin neoznamovaly (například 

rozpadem rodiny, že tím ublíží mamince nebo budou muset jít do dětského domova). V případě 

pubertálních jedinců naopak hrál velkou roli především stud. Oznamovatelem byla navíc v drtivé 
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většině případů třetí osoba (rodič, nemocnice, výchovný ústav nebo orgán sociálně-právní ochrany 

dětí), k oznámení samotnou poškozenou došlo pouze ve dvou případech, kde bylo oběť ve věku 

14 let. 

 

 

Graf 6 – Doba oznámení trestného činu (v %) 

Zdroj: vlastní analýza vyšetřovacích spisů 

 

 

 

 

 

Posledním analyzovaným údajem, který jsem začlenila do kapitoly vztahující se k obětem 

znásilnění, je místo odehrání trestného činu. Jednotlivé lokality jsem za tímto účelem zařadila do 

dvou hlavních skupin podle toho, zda se jednalo o oblast vnitřních prostor (interiér) či prostor 

vnějších (exteriér). Z grafu je patrné, že převážná většina znásilnění byla spáchána v interiéru (59 

%). Obvykle se přitom jednalo o byt pachatele nebo rodiny oběti. Vnější prostory pak zahrnovaly 

například zahradu, park, dětské hřiště nebo okolí odlehlé budovy. Skutečnost, že zjevná preference 

vnitřních prostor pro vykonání činu zřejmě souvisí s věkovou kategorií obětí, potvrdil i výzkum 

Blatníkové a spol. Ta uvádí, že delikty v interiéru bývají v porovnání s delikty spáchanými venku 

častěji kvalifikovány jako činy spáchané na osobě mladší 15 let (24,3 % oproti 19, 6 %).201 

Vezmeme-li v úvahu, že k vylákání oběti do vnitřních prostor je jistě zapotřebí navázání 

předchozího vztahu alespoň na úrovni krátkodobé známosti, je jen logické, že pachatelé znásilnění 

 

 

 
201 BLATNÍKOVÁ, Šárka, Petra FARIDOVÁ a Petr ZEMAN. Znásilnění v ČR - trestné činy a odsouzení pachatelé. 

Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2015. Studie (Institut pro kriminologii a sociální prevenci). 

ISBN 978-80-7338-153-0., s. 171 

35%

65%

Doba oznámení trestného činu

Bezprostředně

Opožděně



83 

 

na dětech, kteří se ve většině případů s obětí dlouhodobě znali či s ní dokonce bydleli ve společné 

domácnosti (viz komentář k grafu č. 5), volili jako obvyklé místo činu právě oblasti interiéru. 

 

 

Graf 7 – Místo odehrání trestného činu (v %) 

Zdroj: vlastní analýza vyšetřovacích spisů 

 

 

Jak vyplývá z výše prezentovaných údajů, i na relativně malém vzorku zkoumaných případů 

lze pozorovat určité statisticky významné odchylky týkající se znásilnění nezletilých obětí 

mladších 15 let, a to jak ve vztahu k pachatelům, tak obětem samotným. Obdobné výzkumy 

pracující s větším počtem analyzovaných případů pak mohou umožnit vytváření typologií a 

metodik vyšetřování i s ohledem na specifické subtypy jednotlivých trestných činů, a přispět tak 

k rychlosti a efektivitě vyšetřování. Pro mě osobně představovala možnost vlastního zpracování 

empirického výzkumu nepochybně zajímavou zkušenost, která mi v kombinaci s osobní účastí na 

výslechu dítěte poskytla alespoň částečný pohled na některá specifika z praxe vyšetřování 

dětských obětí. 
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Závěr 

V úvodu této práce jsem si jako hlavní cíl vytyčila poskytnout ucelený pohled na specifické 

problémy týkající se vyšetřování sexuálních trestných činů, a to především ve vztahu k trestnému 

činu znásilnění jako typickému představiteli této skupiny deliktů. Z teoretického i praktického 

hlediska je tato tématika zvláště v posledních letech velmi aktuální a dostává se jí četné mediální 

pozornosti, zejména pak s ohledem na sílící postavení žen ve společnosti. Metodika vyšetřování 

přestavuje nenahraditelný nástroj sloužící k potírání kriminality, v rámci kterého je možné 

zohlednit specifika vyšetřování jednotlivých skupin trestných činů a zvýšit tak efektivitu celého 

procesu za současné minimalizace újmy způsobené oběti v jeho průběhu. V předložené práci jsem 

se snažila popsat její dílčí komponenty a poukázat na odlišnosti a problémy spojené 

s vyšetřováním trestného činu znásilnění, který přestavuje jeden z nejvíce traumatizujících deliktů 

nejen v rámci skupiny sexuálních trestných činů, ale z hlediska obecné kriminality vůbec.   

Při zpracování diplomové práce jsem užívala především metodu analýzy dostupných pramenů 

a pokusila jsem se přispět též svým vlastním empirickým výzkumem zaměřeným na znásilnění 

nezletilých obětí mladších 15 let. Specifickou oblast vyšetřování znásilnění těchto obětí považují 

za mimořádně zajímavou, neboť z pohledu pachatelů i obětí samotných vykazuje značné odlišnosti 

v porovnání se znásilněním dospělých jedinců. Zmíněné odchylky jsem se snažila blíže analyzovat 

v rámci studia vybraných údajů z celkem třiceti čtyř vyšetřovacích spisů týkajících se výhradně 

případů znásilnění dětských obětí, které jsem následně porovnala s oficiálními statistikami, které 

pojednávají o znásilnění obecně či rovněž ve vztahu k jednotlivým věkovým skupinám obětí. 

 Díky vstřícnosti státní zástupkyně Městského státního zastupitelství v Praze JUDr. Margitě 

Kralické, která se specializuje na vyšetřování sexuální trestné činnosti mladistvých pachatelů a 

obětí, jsem měla možnost účastnit se osobně několika výslechů dětských svědků. Poznatky týkající 

se tohoto úkonu, které jsem čerpala z dostupných publikací, rozhovorů s přítomnými kriminalisty 

i vlastního pozorování, jsem se následně pokusila shrnout v podkapitole pojednávající o zmíněné 

problematice.  

Znásilnění a násilná sexuální kriminalita obecně vždy byly a zůstanou součástí naší 

společnosti. Můžeme pouze ovlivnit míru jejich tolerance a výskytu, a to především 

prostřednictvím zákonné regulace na úrovni předpisů hmotného i procesního práva, efektivitou 

vyšetřování v praxi a v neposlední řadě též odpovídající osvětou obyvatelstva. Právě v souvislosti 

s poslední rovinou je třeba zejména vyvrátit některé dlouhodobé mýty a stereotypy související 

s vyšetřováním sexuální kriminality a získat představu o specifických problémech týkajících se 

například nezletilých obětí, které s ohledem na jejich budoucí vývoj představují jednu 
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z nezranitelnějších skupin obětí vůbec. Nejen ve vztahu k dětským obětem je pak zcela zásadní 

dbát na šetrnost a individualizaci přístupu k obětem sexuálních deliktů během jejich vyšetřování, 

neboť v mnoha případech je sekundární újma a stigmatizace způsobená jeho nešetrným průběhem 

stejně traumatizující jako událost trestného činu samotná. 
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Metodika vyšetřování sexuálních trestných činů (vybrané problémy) 

Abstrakt 

Tato diplomová práce s názvem „Metodika vyšetřování sexuálních trestných činů (vybrané 

problémy)“ si klade za cíl poskytnout ucelený pohled na specifické problémy týkající se 

vyšetřování sexuálních trestných činů, a to především ve vztahu k trestnému činu znásilnění jako 

typickému představiteli této skupiny deliktů.   

Za tímto účelem jsou v první části práce nejprve shrnuty nejdůležitější aspekty historického 

vývoje zákonné úpravy trestného činu znásilnění včetně jeho současné právní regulace a výskytu. 

Následně je popsána kriminalistická charakteristika znásilnění včetně rozboru jejích dílčích prvků, 

kterými jsou typické způsoby páchání trestného činu a osobnostní rysy pachatele a oběti. Třetí až 

devátá kapitola obsahují popis zvláštností týkajících se jednotlivých komponentů metodiky 

vyšetřování ve vztahu k sexuální trestné činnosti. V této o části práce jsou tedy zmíněny například 

typické stopy a vyšetřovací situace, zvláštnosti podnětů k vyšetřování nebo zvláštnosti počátečních 

a následných úkonů, s bližším zaměřením na výslech a znaleckou expertizu. Desátá kapitola práce 

je věnována specifické problematice vyšetřování dětských obětí. Jsou zde prezentovány odchylky 

vztahující se k výslechu nezletilých svědků, jejichž hlavním účelem je minimalizace rizik 

sekundární viktimizace spojených se samotným vyšetřováním a následně popsán doporučený 

průběh tohoto úkonu v praxi. Obsahem druhé části kapitoly je pak vlastní empirický výzkum 

zaměřený na analýzu vyšetřovacích spisů týkajících se případů znásilnění nezletilých obětí 

mladších patnácti let. Získaná data jsou následně konfrontována s totožnými veličinami 

vztahujícími se k případům znásilnění obecně (tj. včetně případů dospělých obětí), na základě 

čehož jsou vyvozeny závěry ohledně zřejmých odchylek typických pro případy znásilnění zmíněné 

kategorie nezletilých obětí. 
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Methodology for investigation of sex crimes (selected issues) 

Abstract 

This diploma thesis entitled "Methodology of investigation of sex crimes (selected issues)" 

aims to provide a comprehensive view of specific problems related to the investigation of sex 

crimes, especially in relation to rape as a typical representative of this group of offenses. 

For this purpose, main aspects of historical development of legal regulation of rape, including 

its current legal regulation and occurence, are summarized in the first part of this work. 

Subsequently, the criminalistic characteristics of rape are described, including an analysis of 

several partial elements like the ways of committing a crime and the personality traits of the 

perpetrator and the victim. The third to ninth chapters describe peculiarities of components of the 

investigation methodology in relation to sex crimes. In this part of the work, typical traces and 

investigative situations, peculiarities of stimuli for investigation or peculiarities of initial and 

subsequent actions are mentioned, with further focus on interrogation and expertise. The tenth 

chapter is devoted to specific problems of the investigation of child victims. Here are presented 

deviations related to the examination of minor witnesses which aim to minimize the risks of 

secondary victimization associated with the investigation itself and further is described the 

recommended course of child interrogation in practice. Second part of this chapter contains the 

empirical research focused on the analysis of investigative files related to cases of rape of minor 

victims under the age of fifteen. Obtained data are then confronted with the same quantities related 

to cases of rape in general (including adult victims), on the basis of which conclusions are drawn 

regarding obvious deviations typical for cases of rape of the mentioned category of minor victims. 

 

Klíčová slova: rape, investigation, methodology 


