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Trestné činy nebezpečné pronásledování a nebezpečné vyhrožování 

Abstrakt 

Cílem této práce je analýza trestných činů nebezpečné pronásledování a nebezpečné 

vyhrožování, přičemž je kladen důraz zejména na trestněprávní pohled. Pro potřeby analýzy 

sankcionování zkoumaných trestných činů a s tím spojenou otázku jejich závažnosti a 

společenské škodlivosti se část této práce zabývá i pohledem kriminologickým. Na základě 

této analýzy pak je posuzováno, zda současná právní úprava je dostatečná pro to, aby byla 

schopna efektivně postihnout pachatele zkoumaných trestných činů.  

Obsah této práce je rozdělen do dvou hlavních částí, kdy první část je věnována 

trestněprávním aspektům zkoumaných trestných činů a druhá část je poté věnována aspektům 

kriminologickým. V první části jsou rozebrány otázky týkající se platné právní úpravy, kdy 

jsou podrobně rozebrány veškeré znaky jak základních, tak i kvalifikovaných skutkových 

podstat. V práci je rozebrána také otázka zařazení těchto zkoumaných trestných činů do 

systematiky trestního zákoníku a možné alternativy. Podrobně je pak rozebrána také otázka 

sankcionování pachatelů těchto trestných činů, kdy jsou rozebrány nejen tresty a ochranná 

opatření, ale jsou také posuzovány hmotněprávní a procesněprávní alternativy k trestům. Závěr 

první části se zabývá porovnáním právní úpravy zkoumaných trestných činů v českém právním 

řádu a právním řádu platném na území Anglie a Walesu. Kriminologická část se podrobně 

zabývá nejen osobou pachatelů těchto trestných čin, ale také osobou obětí, kdy je důraz kladen 

na posouzení závažnosti následků těchto trestných činů.  

Výsledky analýzy jsou prezentovány v závěru této práce. Součástí závěru jsou pak i 

návrhy změn právní úpravy de lege ferenda. Tyto změny jsou navrhovány v případě trestného 

činu nebezpečné pronásledování, a to v podobě přidání dvou kvalifikovaných skutkových 

podstat. Tato varianta je pak zvolena z důvodu, že trestný čin nebezpečné pronásledování 

v sobě zahrnuje celou řadu možných jednání v různé míře závažnosti, kdy není možné obecně 

zpřísnit hrozící trestní sankci. Zároveň z provedené analýzy vyplynulo, že naopak v některých 

jednáních dochází k tak závažným zásahům do svobody jednotlivce, že s porovnáním s jinými 

trestnými činy proti svobodě se jeví mírná trestní sazba jako nesystematická a nepřiměřeně 

benevolentní.  
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