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Úvod 

 

V posledních letech je téma obětí trestných činů velmi diskutované a dochází 

k posilování jejich práv a postavení v trestním řízení. V roce 2013 byl přijat zákon č. 45/2013 

Sb., o obětech trestných činů, kterým byl utvořen komplexní přehled práv obětí trestných činů. 

Před přijetím tohoto zákona byla práva obětí výrazně omezena a pozornost se soustředila spíše 

na pachatele. Zákon o obětech trestných činů tak svým poměrně širokým výčtem práv 

představuje podstatný milník v přístupu k obětem trestných činů, jelikož sjednotil roztříštěnost 

právní úpravy ochrany obětí.  

Za téma své diplomové práce jsem si vybrala problematiku obětí sexuálních deliktů 

a jejich ochranu prostředky trestního práva. Z této kategorie trestných činů se budu věnovat 

obětem znásilnění, pohlavního zneužití a sexuálního nátlaku. Tyto trestné činy totiž považuji 

za jedny z nejzávažnějších a také jsou z oblasti trestných činů proti lidské důstojnosti v sexuální 

oblasti nejčastěji páchané. Oběti těchto deliktů spadají dle zákona o obětech trestných činů 

pod kategorii tzv. zvlášť zranitelných obětí. Těmto obětem je potřeba věnovat zvláštní pozornost, 

a to s ohledem na jejich vyšší zranitelnost, která je daná především zásahem do té nejcitlivější 

sféry osobní integrity.   

Naléhavost tohoto tématu spatřuji také v tom, že společnost má o těchto obětech celkem 

zkreslenou představu, jsou jí často viktimizovány a také o nich utvářejí mnohé mýty. Leckdy 

si vůbec neuvědomujeme, že u sexuálních deliktů není narušena jen tělesná integrita člověka, 

ale především ta duševní a proces vyrovnávání se s tímto traumatizujícím zážitkem je velmi 

dlouhý a náročný. V některých případech může trvat i celý život. Každý člověk je jedinečný, 

a tak neexistuje univerzální postup, jak k těmto obětem přistupovat, a proto je důležité věnovat 

této problematice patřičnou pozornost. Důraz kladu především na sekundární viktimizaci, která 

může ještě více prohloubit trauma způsobené trestným činem a která také významně ovlivňuje 

návrat oběti do normálního života. Obětem musí být poskytnuta náležitá pomoc a ochrana tak, 

aby mohly znovuobjevit pocit bezpečí a také důvěru v sebe a v okolní svět. 

První kapitola mé práce je věnována současné právní úpravě vybraných trestných činů 

znásilnění, pohlavního zneužití a sexuálního nátlaku. Tyto delikty spadají pod hlavu III. zvláštní 

části trestního zákoníku s názvem trestné činy proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti. V rámci 

této kapitoly se také podívám na míru latence, která je u těchto trestných činů poměrně vysoká.   

Ve druhé kapitole jsou definovány jednotlivé koncepce související s oběťmi sexuálních 

deliktů. Vymezím pojem oběť trestného činu a podrobněji se zaměřím na tzv. zvlášť zranitelné 
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oběti. Zabývat se budu také typologií obětí a tzv. falešnou obětí. Dále vysvětlím pojem 

viktimnost, jakožto predispozici člověka stát se obětí sexuálního deliktu a jednotlivé 

viktimogenní faktory. Závěr této kapitoly bude věnován popisu vztahu mezi pachatelem 

sexuálního deliktu a obětí.  

Třetí kapitola mé práce pojednává o procesu viktimizace. Vysvětlím její jednotlivé fáze, 

tedy primární, sekundární a terciální. Na sekundární viktimizaci se zaměřím podrobněji, a to ze 

strany policie, soudu a soudních znalců, medií, rodiny a přátel. V závěru této kapitoly se budu 

zabývat reviktimizací neboli opakovanou viktimizací. 

Ve čtvrté kapitole se budu věnovat dopadu sexuálního deliktu na oběť. Zaměřím se 

na vznik primárních a sekundárních ran, jakožto psychologického dopadu kriminálního činu 

na oběť a na prožívání újmy. V souvislosti s těmito oběťmi se budu dále zabývat i dlouhodobými 

psychickými následky viktimizace, jako jsou posttraumatická stresová porucha, syndrom 

pohlavně zneužitého dítěte a tzv. „rape trauma“. 

V páté kapitole mé práce se zaměřím na ochranu obětí prostředky trestního práva. 

Věnovat se budu jednotlivým právům, které obětem náleží, přičemž struktura této kapitoly bude 

kopírovat strukturu zákona o obětech trestných činů. Jedná se o právo na poskytnutí odborné 

pomoci, na informace, na ochranu před hrozícím nebezpečím a soukromí, na ochranu před 

druhotnou újmou a také na peněžitou pomoc. U jednotlivých práv také nastíním úvahy de lege 

ferenda, tedy jakým směrem by se dle mého zkoumání měla legislativa ubírat.  

Poslední, šestá kapitola bude věnovaná jednotlivým mýtům, které se utvářejí kolem 

těchto obětí. Setkáváme se totiž s poměrně rozsáhlou řadou předsudků a představ, a proto je 

důležité na ně upozornit.  

Cílem diplomové práce bude teoreticky rozebrat problematiku obětí sexuálních deliktů, 

popsat specifika procesu viktimizace a zaměřit se na jejich ochranu prostředky trestního práva. 

V závěru své práce bych také ráda odpověděla na otázku, proč jsou právě oběti sexuálních 

deliktů tolik společností viktimizovány. 
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1. Vybrané sexuální trestné činy   

 

V první kapitole se budu zabývat právní úpravou trestných činů znásilnění, sexuálního 

nátlaku a pohlavního zneužití, které nalezneme v hlavě III. zvláštní části zákona č. 40/2009 Sb., 

trestní zákoník (dále jen „TZ“) pod názvem trestné činy proti lidské důstojnosti v sexuální 

oblasti. Tyto delikty postihují jednání spadající pod kategorii trestných činů v rámci mravnostní 

kriminality. Za mravnostní kriminalitu označujeme všechna sexuálně motivovaná jednání, která 

nejsou společensky tolerovatelná a akceptovatelná. Jedná se o specifický druh kriminality, 

jenž je definován spjatostí s pohlavním pudem a jehož rysem je sexuální potřeba. Mravnostní 

kriminalita zasahuje do intimní a sexuální sféry člověka, je provázena vysokou pozorností médií 

a má značný sociální dopad. Úkolem práva je vymezit, jaké jednání v sexuální oblasti je ještě 

akceptovatelné a jaké už nikoliv. 1  

Po subjektivní stránce se u všech výše uvedených trestných činů vyžaduje úmyslné 

zavinění. Chráněným objektem je lidská důstojnost v sexuální oblasti a svoboda rozhodování 

v sexuálních vztazích. U pohlavního zneužití je ochrana poskytována také mravnímu, zdravému 

a tělesnému vývoji dětí. Předmětem útoku jsou osoby bez ohledu na pohlaví. Pachatelem může 

být v zásadě obecný subjekt, tj. každá fyzická, ale i právnická osoba (srov. § 7, § 8 a § 9 zákona 

o trestní odpovědnosti právnických osob).  

1.1. Míra latence u sexuálních trestných činů 

U sexuálních trestných činů se setkáme s poměrně velkou latencí.2 Mezi hlavní příčiny 

malé ochoty oznamovat spáchání sexuálního deliktu patří existence určitého vztahu k pachateli, 

strach a důkazní problémy, a to zejména pokud nedošlo k vážnému ublížení na zdraví 

a z různých důvodů chybí stopy, přičemž odsouzení pachatele stojí na důvěryhodnosti oběti či na 

subjektivní zátěži plynoucí z trestního řízení. Oběti se také často obávají průběhu vyšetřování 

a soudního projednávání věci. Mají strach z opětovného setkání s pachatelem, ale i z toho, 

že budou nuceni odpovídat na intimní otázky o své sexualitě a životě. Taktéž se obávají přílišné 

medializace jejich případu. Další příčinou je stigmatizace oběti. Panují o nich určité mýty 

a předsudky, čímž dochází k jejich častému očerňování. Z tohoto důvodu se obávají reakcí svého 

nejbližšího okolí i široké veřejnosti.3  

 
1  GŘIVNA, Tomáš, Miroslav SCHEINOST a Ivana ZOUBKOVÁ. Kriminologie. 5., aktualiz. vyd. Praha: Wolters Kluwer,  

2019. ISBN 9788075985545, s. 298. 
2  Latentní kriminalita je tzv. skrytá kriminalita, o které OČTŘ vůbec nedozví, tedy nevyjde najevo a z tohoto důvodu tak není  

předmětem trestního  řízení.  
3  KOVÁŘ, Petr. Sexuální agrese: znásilnění z pohledu medicíny a práva. Praha: Maxdorf, 2008. Jessenius. ISBN 978-80-7345-

161-5, s. 57-58. 
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Například kriminolog Barlow4 kategorizuje důvody, které vedou oběti znásilnění 

k neoznámení tohoto trestného činů následovně:  

1. znásilnění je považováno za soukromou a osobní věc; 

2. oběti mají strach z odvety pachatele; 

3. nedůvěra v orgány činné v trestním řízení (dále jen „OČTŘ“) a v jejich postup vůči nim; 

4. obava z nedostatku důkazů, které by usvědčily pachatele; 

5. oběť většinou znásilnění oznámí někomu jinému. 

Ze sexuálních deliktů patří znásilnění k trestným činům s nejvyšším stupněm latence. 

Odhady hovoří, že je ohlášena pouze jedna desetina až jedna třetina všech spáchaných deliktů 

znásilnění. Poměrně velká latence se taktéž vykytuje u pohlavního zneužití. Značné množství 

případů zůstává utajeno, a to zejména ty, při nichž nedochází k fyzickému útoku a pachatel 

a oběť jsou v důvěrném vztahu.5 

Ze statistik Policie ČR vyplývá, že za rok 2020 bylo nahlášeno 639 případů znásilnění. 

Objasněnost se pohybovala okolo 58 %. Sexuální nátlak byl oznámen pouze v 71 případech 

a objasněnost zde činila kolem 70 %. U trestného činu pohlavního zneužití bylo nahlášeno 720 

případů a objasněnost dosahovala 60 %.6 Má se však za to, že uvedené počty případů zdaleka 

neodpovídají reálnému stavu, právě z důvodu vysoké latence.  

1.2. Znásilnění 

Trestný čin znásilnění nalezneme v ust. § 185 TZ. Litera zákona hovoří o jednání, jehož 

se dopustí ten, „kdo jiného násilím nebo pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy donutí 

k pohlavnímu styku, nebo kdo k takovému činu zneužije jeho bezbrannosti.“7 Tento delikt je 

charakteristický tzv. dvojím jednáním, a to násilným jednáním a vykonáním pohlavního styku, 

přičemž k dokonání tohoto trestného činu dojde až v okamžiku vykonání pohlavního styku.  

Za násilí považujeme použití fyzické síly ze strany pachatele k překonání nebo zamezení 

kladeného či očekávaného odporu. Ve smyslu § 119 TZ považujeme za násilí i případy, 

kdy pachatel uvede oběť do stavu bezbrannosti lstí (např. nasypáním omamné látky do nápoje). 

Pohrůžkou násilí se rozumí buďto pohrůžka bezprostředního násilí, která má být vykonána 

ihned, anebo pohrůžka násilí, která má být realizována v budoucnu. Pohrůžka násilím může 

směřovat i vůči jiné osobě, než je oběť, a to například vůči jejímu dítěti, manželovi či jinému 

 
4     BARLOW, H. D., Introduction to Criminology. Edwardsville: Harper Collins Publishers, 1996, s. 118. 
5   GŘIVNA, Tomáš, Miroslav SCHEINOST a Ivana ZOUBKOVÁ. Kriminologie. 5., aktualiz. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 

2019. ISBN 9788075985545, s. 305. 
6     Statistické přehledy kriminality za rok 2020. Policie ČR [online]. 31.12.2020 [cit. 2021-5-30]. Dostupné z: 

https://www.policie.cz/clanek/statisticke-prehledy-kriminality-za-rok-2020.aspx 
7     § 185 odst. 1 TZ. 
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blízkému příbuznému. Pohrůžka jiné těžké újmy představuje rozdílné prostředky donucení než 

použití násilí a zahrnuje jak újmu majetkovou, tak i nemajetkovou. Příkladem pohrůžky 

majetkovou újmou je hrozba snížení mzdy či vypovězení nájemní smlouvy k bytu. Nemajetková 

újma spočívá například v poškození postavení oběti v rodině (pachatel hrozí, že zveřejní 

skutečnosti, které by mohly vést k rozvodu), v zaměstnání, nebo ve společnosti (ztráta prestiže či 

autority). Taková hrozba újmou pak musí být natolik závažná, že u oběti vyvolá obavu z její 

realizace a může jí vážně poškodit.8 

 Donucením k pohlavnímu styku se rozumí překonání vážně míněného odporu oběti, 

neboť u znásilnění jedná pachatel proti její vůli. Obsahuje prvek nesouhlasu oběti, a proto 

o znásilnění nepůjde v případě, pokud by dotyčná osoba k pohlavnímu styku i po počátečním 

odporu dobrovolně svolila. Za svolení nicméně nepovažujeme případy, kdy by se oběť přestala 

bránit z důvodu vyčerpanosti nebo strachu.9 

Za pohlavní styk se pokládá jakýkoliv způsob ukájení pohlavního pudu na těle jiné 

osoby, ať stejného nebo odlišného pohlaví. Jelikož je vzhledem k § 185 odst. 2 TZ spáchání činu 

souloží nebo jiným pohlavním stykem provedeným způsobem srovnatelným se souloží okolností 

podmiňující použití vyšší trestní sazby, půjde zde o jiné formy pohlavního styku.10 Může 

se jednat například o osahávání či tření genitálií, prsou anebo sání prsních bradavek.11 

Jak jsem již zmiňovala v předchozím odstavci, kvalifikovaná skutková podstata uvedená 

v odstavci 2 hovoří o realizaci pohlavního styku formami zasahující sexuální integritu oběti tou 

nejvyšší měrou, tj. souloží a způsobem srovnatelným se souloží. Soulož je tak užší pojem 

než pohlavní styk a představuje spojení pohlavních orgánů muže a ženy, tedy vniknutí mužského 

pohlavního údu do pochvy ženy, přičemž nezáleží na tom, zda došlo k pohlavnímu uspokojení. 

Pro dokonání činu postačí i pouhé vniknutí a nemusí nutně dojít k porušení panenské blány. 

Za jiný pohlavní styk provedený způsobem srovnatelným se souloží lze považovat jednání, 

které prakticky simuluje klasickou soulož, přičemž jeho závažnost je zapotřebí hodnotit též 

s ohledem na fyzické a psychické následky pro oběť. Jedná se především o orální či anální 

pohlavní styk, zasouvání prstů či jiných předmětů do ženského pohlavního orgánu, eventuálně 

 
8   DRAŠTÍK, A., DURDÍK, T., FREMR, R., RŮŽIČKA, M., SOTOLÁŘ, A. Trestní zákoník: Komentář. [Systém ASPI]. 

Wolters Kluwer [cit. 2021-6-2]. ASPI_ID KO40_2009CZ. Dostupné z: www.aspi.cz. ISSN 2336-517X. 
9  JELÍNEK, J. a kol.: Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 7. vydání. Praha: Leges, 2019. ISBN 978-80-7502-

380-3, s. 609. 
10  Pro srovnání – předchozí právní úprava spojovala znásilnění pouze s dosažením soulože či „jiného obdobného pohlavního 

styku“. Podle nové úpravy se jedná o okolnost podmiňující použití vyšší trestní sazby.  
11   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. 20. 
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i jiné způsoby použití nástrojů, které slouží jako náhražky mužských či ženských pohlavních 

orgánů. Na rozdíl od soulože může k tomuto jednání dojít i mezi osobami stejného pohlaví.12 

Stavem bezbrannosti se rozumí naprosté vyloučení projevu vůle oběti, a to například 

z důvodu spánku nebo bezvědomí a dále i takový stav, v němž sice oběť není v bezvědomí, 

ale z důvodu působení alkoholu nebo omamných látek není schopna hodnotit situaci. 

Bezbrannost může být také způsobena nízkým věkem, duševní poruchou či opožděným vývojem 

osobnosti. Pachatel si musí být vědom skutečnosti, která oběť činí bezbrannou, a musí jí úmyslně 

využít. Pokud by totiž uvedl oběť do stavu bezbrannosti lstí, bude se ve smyslu § 119 TZ jednat 

o spáchání činu násilím. Přesné vymezení pojmu bezbrannosti je důležité pro rozlišení trestného 

činu znásilnění a sexuálního nátlaku (§ 186 TZ). V případě, že dojde k pohlavnímu styku 

zneužitím bezbrannosti, jedná se o znásilnění a pokud k němu dojde zneužitím závislosti nebo 

postavení a z něho vyplývající důvěryhodnosti nebo vlivu, půjde o sexuální nátlak.13  

K dalším okolnostem podmiňujícím použití vyšší trestní sazby patří situace, kdy 

se pachatel tohoto trestného činu dopustí na dítěti (ve smyslu § 126 TZ se jím rozumí osoba 

mladší osmnácti let) či se zbraní. O něco více přísněji bude potrestán pachatel, který 

se znásilnění dopustí na dítěti mladším 15 let, na osobě, která je ve výkonu vazby, trestu odnětí 

svobody, ochranného léčení atp. nebo způsobí-li činem těžkou újmu na zdraví. Nejpřísněji je pak 

postihováno znásilnění, jehož následkem je způsobení smrti. Za okolnost podmiňující použití 

vyšší trestní sazby bych uvítala i situaci, kdy pachatel tento delikt spáchá nejméně se dvěma 

osobami, tak jako je tomu u sexuálního nátlaku v § 186 odst. 3 písm. b) TZ.14 

Zájmem chráněným zákonem je svoboda rozhodování v sexuálních vztazích a lidská 

důstojnost. Tato svoboda je v případě znásilnění (ve srovnání např. s trestným činem sexuálního 

nátlaku) narušena tím nejintenzivnějším způsobem a následky v podobě imateriální újmy si oběť 

nese po celý život. Sekundárním objektem je zdraví člověka.15 

Jak již bylo popsáno v předchozích odstavcích, v České republice je znásilnění stále 

podmíněno použitím násilí, pohrůžkou násilí či zneužitím bezbrannosti a samotný nesouhlas 

oběti podle stávajících výkladů nestačí. Pokud je tedy oběť při znásilnění paralyzovaná strachem, 

nemůže se hýbat či křičet a pachatel tím pádem nepoužije násilí, pohrůžku násilí či nezneužije 

bezbrannosti, nejedná se podle stávající úpravy o znásilnění. V současnosti však mnoho 

 
12  DRAŠTÍK, A., DURDÍK, T., FREMR, R., RŮŽIČKA, M., SOTOLÁŘ, A. Trestní zákoník: Komentář. [Systém ASPI]. 

Wolters Kluwer [cit. 2021-6-2]. ASPI_ID KO40_2009CZ. Dostupné z: www.aspi.cz. ISSN 2336-517X. 
13   JELÍNEK, J. a kol.: Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 7. vydání. Praha: Leges, 2019. ISBN 978-80-7502-380-

3, s. 610. 
14   § 185 odst. 2, odst. 3 a odst. 4 TZ. 
15  JELÍNEK, J. a kol.: Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 7. vydání. Praha: Leges, 2019. ISBN 978-80-7502-

380-3, s. 611. 
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evropských států, jako například Irsko, Dánsko, Německo, Belgie či Lucembursko, klasifikuje 

znásilnění jako pohlavní styk bez výslovného souhlasu oběti. Oporu nalezneme i v článku 36 

Úmluvy Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí (dále jen 

„Istanbulská úmluva“), který zakotvuje povinnost stranám úmluvy učinit nezbytná opatření 

pro to, aby jednání, při němž dojde přes nesouhlas oběti k vaginální, anální či orální penetraci 

sexuální povahy do těla druhé osoby jakoukoli částí těla nebo předmětem, bylo klasifikováno 

jako úmyslný trestný čin.16 Proto by tak dle mého názoru de lege ferenda měl být TZ změněn 

tak, aby se nedostatek výslovného souhlasu oběti považoval za skutkovou podstatu znásilnění.  

1.3. Sexuální nátlak 

Sexuální nátlak je upraven v ust. § 186 TZ. Podle odst. 1 alinea 1 se tohoto trestného činu 

dopustí ten, „kdo jiného násilím, pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy donutí 

k pohlavnímu sebeukájení, k obnažování nebo jinému srovnatelnému chování“ anebo podle 

odst. 1 alinea 2 ten, „kdo k takovému chování přiměje jiného zneužívaje jeho bezbrannosti.“ 

Stejně bude dle odst. 2 potrestán i pachatel, který „přiměje jiného k pohlavnímu styku, 

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

závislosti nebo svého postavení a z něho vyplývající důvěryhodnosti nebo vlivu.“17 Stejně jako 

u znásilnění je i zde objektem svoboda rozhodování v sexuální oblasti. 

Za pohlavní sebeukájení se považuje jednání oběti, které směřuje k vyvolání jejího 

sexuálního vzrušení, ale bez fyzického kontaktu s pachatelem. Ve většině případů půjde 

o dráždění pohlavních orgánů či jiných erotogenních zón (například prsou či stehen) vlastní 

rukou či za pomocí různých erotických pomůcek anebo běžných předmětů. Obnažování je 

vysvlékání oběti a odkrývání intimních partií těla, přičemž není nutné, aby došlo k úplnému 

odhalení těla. Úmyslem pachatele je dosáhnout svého uspokojení pouhým pozorováním oběti. 

Za jiné srovnatelné chování je možné považovat aktivity, které vyžadují osoby trpící různými 

formami sexuální deviace spočívající v sadistickém či masochistickém jednání, přičemž 

se nejedná o pohlavní styk, pohlavní sebeukájení ani obnažování.18 

Pojem bezbrannost jsem již definovala v rámci trestného činu znásilnění. Na rozdíl 

od výše uvedené bezbrannosti oběti znásilnění se v tomto případě nejedená o bezbrannost 

absolutní, jelikož ta by vylučovala aktivní jednání oběti vyžadované pachatelem. Předpokladem 

 
16   Článek 36 Istanbulské úmluvy. K doplnění uvádím, že Česká republika Istanbulskou úmluvu podepsala 2. května 2016. K její 

ratifikaci však zatím nedošlo.  
17   JELÍNEK, J. a kol.: Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 7. vydání. Praha: Leges, 2019. ISBN 978-80-7502-380-

3, s. 612-613. 
18  DRAŠTÍK, A., DURDÍK, T., FREMR, R., RŮŽIČKA, M., SOTOLÁŘ, A. Trestní zákoník: Komentář. [Systém ASPI]. 

Wolters Kluwer [cit. 2021-6-1]. ASPI_ID KO40_2009CZ. Dostupné z: www.aspi.cz. ISSN 2336-517X. 

https://www.aspi.cz/
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sexuálního nátlaku je to, aby oběť alespoň z části vnímala a přiměřeně ke svému stavu chápala, 

jaké jednání od ní pachatel vyžaduje. Může se tedy jednat o situace, kdy je oběť určitým 

způsobem mentálně či fyzicky indisponována.19 

Abychom rozlišili pojmy závislost a postavení musíme vycházet z již existujícího vztahu 

mezi pachatelem a obětí. Zneužití závislosti představuje faktické odkázání oběti na pachatele, 

který zneužije toho, že svoboda rozhodování oběti je určitým způsobem omezena. Takové 

omezení svobody rozhodování však nepředstavuje naprostou bezbrannost oběti, protože to by 

se jednalo o trestný čin znásilnění. Příkladem může být vztah mezi dlužníkem a věřitelem 

či vězněm a strážcem. Zneužití postavení a z něho vyplývající důvěryhodnosti nebo vlivu 

představuje situaci, kdy oběť podléhá pachateli a respektuje jeho autoritu. Pachatel tak v tomto 

případě zneužívá důvěry a vlivu, kterou u oběti má. Jedná se například o vztah mezi lékařem 

a pacientem, váženým profesorem a žákem či vysoce nadřízeným a zaměstnancem.20 

Okolnostmi podmiňujícími použití vyšší trestní sazby jsou případy, kdy pachatel spáchá 

tento trestný čin na dítěti (ve smyslu § 126 TZ se jím rozumí osoba mladší osmnácti let) 

nebo s nejméně dvěma osobami (na spáchání činu se spolu s pachatelem podílí i další fyzické 

osoby). O něco přísněji je potrestán ten, kdo spáchá sexuální nátlak se zbraní, na osobě omezené 

na svobodě pohybu (např. výkon vazby, trestu odnětí svobody, zabezpečovací detence) 

nebo jako člen organizované skupiny. Nejpřísněji je trestáno spáchání takového činu na dítěti 

mladším patnácti let, dále je-li jím způsobena těžká újma na zdraví či smrt.21 

1.4. Pohlavní zneužití 

Pohlavní zneužití je upraveno v ust. § 187 TZ. Tohoto trestného činu se dopustí ten, „kdo 

vykoná soulož s dítětem mladším patnácti let nebo kdo je jiným způsobem pohlavně zneužije.“22  

Souhlas dítěte ani jeho iniciativa k pohlavnímu styku nevylučuje trestní odpovědnost pachatele. 

Pokud by ovšem došlo k násilně vynucenému pohlavnímu styku ze strany pachatele, anebo 

by zneužil jeho bezbrannosti, jednalo by se již o znásilnění. Objektem chráněným zákonem je 

psychický a mravní vývoj dětí. Předmětem útoku je dítě mladší patnácti let, které je tímto 

ustanovením chráněno do dne předcházejícího dni jeho patnáctých narozenin.23 

 
19  DRAŠTÍK, A., DURDÍK, T., FREMR, R., RŮŽIČKA, M., SOTOLÁŘ, A. Trestní zákoník: Komentář. [Systém ASPI]. 

Wolters Kluwer [cit. 2021-6-3]. ASPI_ID KO40_2009CZ. Dostupné z: www.aspi.cz. ISSN 2336-517X. 
20   JELÍNEK, J. a kol.: Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 7. vydání. Praha: Leges, 2019. ISBN 978-80-7502-380-

3, s. 613. 
21   § 186 odst. 3, odst. 4, odst. 5 a odst. 6 TZ. 
22   § 187 odst. 1 TZ. 
23  DRAŠTÍK, A., DURDÍK, T., FREMR, R., RŮŽIČKA, M., SOTOLÁŘ, A. Trestní zákoník: Komentář. [Systém ASPI]. 

Wolters Kluwer [cit. 2021-6-4]. ASPI_ID KO40_2009CZ. Dostupné z: www.aspi.cz. ISSN 2336-517X. 

https://www.aspi.cz/
https://www.aspi.cz/
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Jelikož se jedná o úmyslný trestný čin, musí být pachatel alespoň srozuměn s tím, že oběť 

je osoba mladší patnácti let (dle § 15 odst. 1 písm. b) TZ). Zavinění pachatele k tomuto znaku 

skutkové podstaty je v trestním řízení mnohdy komplikovanou dokazovanou skutečností, 

neboť pachatel ve většině případů popírá znalost věku dítěte.24  

Pojem soulož jsem již vysvětlovala v rámci trestného činu znásilnění. Za jiný způsob 

pohlavního zneužití se považují případy, které jsou svou závažností a intenzitou podobné 

souloži. Půjde tak o všechny způsoby pohlavního styku provedeného způsobem srovnatelným 

se souloží a o jakékoliv další aktivity, které směřují k sexuálnímu vzrušení pachatele, 

jako například ohmatávání pohlavních orgánů nebo prsou, a to nejen ze strany pachatele, ale 

i oběti. Nezáleží přitom na skutečnosti, zda dojde k uspokojení pachatele, jelikož postačí 

sexuální vzrušení.25 

Za okolnosti podmiňující použití vyšší trestní sazby považujeme případy, kdy pachatel 

spáchá výše uvedený trestný čin na dítěti mladším patnácti let svěřeném jeho dozoru, zneužívaje 

jeho závislosti nebo svého postavení a z něho vyplývající důvěryhodnosti nebo vlivu.26 Dítě 

může být svěřeno dozoru pachatele z různých důvodu, ať už se jedná o zákonnou povinnost 

rodičů, opatrovníka nebo povinnost učitele vůči žákovi či vychovatele v dětském domově. 

Za zneužití závislosti pak považujeme případy, kdy pachatel dosáhne souhlasu dítěte 

s pohlavním stykem z důvodu toho, že se dítě obává nepříznivých důsledků odepření souhlasu. 

Typickým příkladem je vztah žáka a učitele, kdy se žák obává, že ho učitel nechá po škole nebo 

že mu dá špatnou známku. Příkladem zneužití svého postavení a z něho vyplývající 

důvěryhodnosti může být situace, kdy trenér využije důvěry své svěřenkyně k provádění 

fyzioterapie, která má však charakter pohlavního zneužití.27 

Dalšími okolnostmi, které umožňují použití vyšší trestní sazby jsou případy, kdy pachatel 

tímto trestným činem způsobí těžkou újmu na zdraví. Nejpřísněji pak bude potrestán ten, kdo 

uvedeným činem způsobí smrt.28 

Ráda bych ještě doplnila, že v souvislosti s tímto trestným činem není trestné pouze 

aktivní jednání pachatele, ale též jeho nepřekažení ve smyslu § 367 odst. 1 TZ. To znamená, že 

například matka, která přehlíží a nezabrání pohlavnímu zneužití svého dítěte manželem či 

druhem a nevztahují se na ní výjimky uvedené v odstavci 2 (např. že by překažením mohla sebe 

 
24  DRAŠTÍK, A., DURDÍK, T., FREMR, R., RŮŽIČKA, M., SOTOLÁŘ, A. Trestní zákoník: Komentář. [Systém ASPI]. 

Wolters Kluwer [cit. 2021-6-4]. ASPI_ID KO40_2009CZ. Dostupné z: www.aspi.cz. ISSN 2336-517X. 
25   JELÍNEK, J. a kol.: Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 7. vydání. Praha: Leges, 2019. ISBN 978-80-7502-380-

3, s. 613-614. 
26   § 187 odst. 2 TZ. 
27  DRAŠTÍK, A., DURDÍK, T., FREMR, R., RŮŽIČKA, M., SOTOLÁŘ, A. Trestní zákoník: Komentář. [Systém ASPI]. 

Wolters Kluwer [cit. 2021-6-4]. ASPI_ID KO40_2009CZ. Dostupné z: www.aspi.cz. ISSN 2336-517X. 
28   § 187 odst. 3 a odst. 4 TZ. 

https://www.aspi.cz/
https://www.aspi.cz/
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či osobu blízkou uvést v nebezpečí smrti nebo ublížení na zdraví), bude trestně odpovědná za 

nepřekažení takového trestného činu.29 

  

 
29   § 367 odst. 1 TZ. 
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2. Vymezení základních koncepcí viktimologie v kontextu problematiky obětí 

sexuálních deliktů 

 

2.1. Oběť trestného činu  

V souvislosti s přijetím zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů (dále jen 

„ZOTČ“), byla v ustanovení § 2 přijata legální definice oběti trestného činu. Tento pojem je 

vymezen i v souladu s čl. 2 odst. 1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/29/EU ze dne 

25.10.2012, kterou se zavádí minimální pravidla pro práva, podporu a ochranu obětí trestného 

činu (dále jen „Směrnice“). Podle § 2 odst. 2 ZOTČ se obětí rozumí „fyzická osoba, které bylo 

nebo mělo být trestným činem ublíženo na zdraví, způsobena majetková nebo nemajetková újma 

nebo na jejíž úkor se pachatel trestným činem obohatil.“30 V § 2 odst. 3 ZOTČ je poté 

definována tzv. oběť nepřímá: „byla-li trestným činem způsobena smrt oběti, považují se, utrpěli-

li v důsledku smrti oběti újmu, za oběť též její příbuzný v pokolení přímém, sourozenec, 

osvojenec, osvojitel, manžel nebo registrovaný partner, druh nebo osoba, které oběť ke dni své 

smrti poskytovala nebo byla povinna poskytovat výživu, je-li těchto osob více, považuje se 

za oběť každá z nich.“31  

Za oběť je tedy dle zákona považována pouze konkrétní fyzická osoba, nikoliv osoba 

právnická, jelikož ta není schopna vnímat svými city útrapy způsobené trestným činem a nemůže 

být ani sekundárně viktimizována.32 Jedná se totiž o umělou právní konstrukci, která nedisponuje 

psychickými vlastnostmi či duševními procesy. Omezení obětí pouze na fyzické osoby vychází 

z podstaty viktimizace. Jedině fyzické osoby jsou nadány emocionalitou, smysly a osobní 

identitou, čímž mohou v důsledku trestného činu pociťovat újmu a utrpět i sekundární rány.33 

Zákon nám výše uvedenou definicí přinesl i tzv. presumpci postavení oběti, jelikož již 

základní premisa jmenovaného zákona říká, že „za oběť je považována každá osoba, která se cítí 

být obětí trestného činu, za předpokladu, že se neprokáže opak nebo se nejedná o zjevné 

zneužívání postavení oběti podle zákona, existují-li pochybnosti o tom, zda je oběť zvlášť 

zranitelnou, je třeba ji za zvlášť zranitelnou považovat.“34 Na postavení oběti tak nemá vliv 

skutečnost, zda bylo zahájeno trestní řízení či zda byla zjištěna osoba, která měla daný čin 

 
30  § 2 odst. 2 ZOTČ. 
31    § 2 odst. 3 ZOTČ. 
32  JELÍNEK, Jiří a kol. Zákon o obětech trestných činů: komentář s judikaturou. 2., dopl. a rozš. vyd. Praha: Leges, 2014. 

Komentátor. ISBN 978-80-7502-016-1, s. 28-29. 
33  DURDÍK, Tomáš a kol. Zákon o obětech trestných činů: komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2018. Komentáře (Wolters 

Kluwer ČR). ISBN 978-80-7598-109-7, s. 52-53. 
34     § 3 odst. 1 ZOTČ. 
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spáchat, ani zda je již obžalována nebo odsouzena.35 Proto je nutné vycházet z toho, 

že v případě, že se osoba cítí být obětí trestného činu, je třeba na ni jako na oběť nahlížet, 

pokud nevyjde najevo opak.36 

2.1.1. Vymezení rozdílů mezi obětí a poškozeným 

Pojem oběť trestného činu je nutné odlišovat od pojmu poškozený ve smyslu zákona 

č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (dále jen „TŘ“). Poškozeným se dle § 43 odst. 1 TŘ 

rozumí ten, „komu bylo trestným činem ublíženo na zdraví, způsobena majetková škoda 

nebo nemajetková újma, nebo ten, na jehož úkor se pachatel trestným činem obohatil.“37 Byť 

se tyto dva pojmy mohou v některých případech překrývat,38 je potřeba je rozlišovat. Pojem 

poškozený je termín výhradně procesní, kterým TŘ označuje jeden ze subjektů trestního řízení 

a který je zároveň ve smyslu ustanovení § 12 odst. 6 TŘ stranou trestního řízení. TŘ přiznává 

poškozenému řadu procesních práv, jejichž výkon směřuje především k dosažení účelu trestního 

řízení.39 

Tyto dva pojmy je dále nutné rozlišovat z toho důvodu, že označení oběť je v některých 

případech pojmem širším a někdy zase naopak pojmem užším než termín poškozený. Oběť je 

pojmově užším termínem v tom smyslu, že poškozeným může být i osoba právnická, 

což definice oběti vylučuje. U právnické osoby se tak nahrazuje pouze primární újma, zatímco 

u fyzické osoby se zákonodárce snaží zabránit i vzniku sekundární újmy. Užším pojmem je také 

v tom směru, že oběť jako subjekt zvláštní péče ze strany státu nemůže svá práva zcizovat, 

zatímco poškozeným může být z hlediska TŘ i právní nástupce (např. v případě postoupení 

pohledávky).40 

Naopak je pojem poškozený užší v tom aspektu, že k ublížení na zdraví, způsobení 

majetkové či nemajetkové újmy, nebo k bezdůvodnému obohacení musí skutečně dojít, 

tedy nestačí pouhá skutečnost, že újma měla trestným činem vzniknout.41 Za poškozeného se tak 

ve smyslu § 43 odst. 2 TŘ nepovažuje ten, „kdo se sice cítí být trestným činem morálně 

nebo jinak poškozen, avšak vzniklá újma způsobena zaviněním pachatele nebo její vznik není 

v příčinné souvislosti s trestným činem.“ 

 
35  ŠTEFUNKOVÁ, Michaela. Oběti kriminality: poznatky z viktimizační studie. Praha: Institut pro kriminologii a sociální 

prevenci, 2019. Studie (Institut pro kriminologii a sociální prevenci). ISBN 978-80-7338-174-5, s. 43. 
36    DURDÍK, Tomáš a kol. Zákon o obětech trestných činů: komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2018. Komentáře (Wolters 

Kluwer ČR). ISBN 978-80-7598-109-7, s. 31.  
37    § 43 odst. 1 TŘ. 
38   Pro srovnání - § 43 odst. 4 TŘ – poškozený, který je obětí trestného činu, nebo § 46 TŘ – má-li poškozený postavení oběti. 
39  JELÍNEK, Jiří a kolektiv: Trestní právo procesní. 5 vydání. Praha: Leges, 2018. ISBN 978-80-7502-278-3, s. 262-263. 
40  JELÍNEK, Jiří, GŘIVNA, Tomáš a kol. Poškozený a oběť trestného činu z trestněprávního a kriminologického pohledu. 

Praha: Leges, 2012. Teoretik. ISBN 978-80-87576-39-7, s. 25-26. 
41   JELÍNEK, Jiří a kolektiv: Trestní právo procesní. 5 vydání. Praha: Leges, 2018. ISBN 978-80-7502-278-3, s. 263. 
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2.1.2. Zvlášť zranitelná oběť  

Specifickým druhem oběti je tzv. zvlášť zranitelná oběť. Tou se podle ust. § 2 odst. 4 

ZOTČ a při splnění podmínek uvedených v odstavci 2 nebo odstavci 3 tohoto ustanovení 

rozumí: 

a) dítě, 

b) osoba, která je vysokého věku nebo je postižena fyzickým, mentálním nebo psychickým 

hendikepem nebo smyslovým poškozením, pokud tyto skutečnosti mohou vzhledem 

k okolnostem případu a poměrům této osoby bránit jejímu plnému a účelnému uplatnění 

ve společnosti ve srovnání s jejími ostatními členy, 

c) oběť trestného činu obchodování s lidmi (§ 168 TZ) nebo trestného činu teroristického útoku 

(§ 311 TZ), 

d) oběť trestného činu proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti, trestného činu, který zahrnoval 

nátlak, násilí či pohrůžku násilím, trestného činu spáchaného pro příslušnost k některému 

národu, rase, etnické skupině, náboženství, třídě nebo jiné skupině osob nebo oběť trestného činu 

spáchaného ve prospěch organizované zločinecké skupiny, jestliže je v konkrétním případě 

zvýšené nebezpečí způsobení druhotné újmy zejména s ohledem na její věk, pohlaví, rasu, 

národnost, sexuální orientaci, náboženské vyznání, zdravotní stav, rozumovou vyspělost, 

schopnost vyjadřovat se, životní situaci, v níž se nachází, nebo s ohledem na vztah k osobě 

podezřelé ze spáchání trestného činu nebo závislost na ní.42 

Zvlášť zranitelnou obětí může být pouze oběť podle ZOTČ, a to jak primární (odst. 2 cit. 

ust.), tak i sekundární čili pozůstalí (odst. 3 cit. ust.). V případě, že vzniknou pochyby o tom, 

zda daná oběť spadá do kategorie zvlášť zranitelných obětí, je nutné oběť na základě zásady 

presumpce postavení oběti ve smyslu ust. § 3 odst. 1 ZOTČ považovat za zvlášť zranitelnou. 

Jak vyplývá z výše uvedené definice, oběti sexuálních deliktů spadají do kategorie zvlášť 

zranitelných. V zákoně jsou vymezené pomocí charakteru trestného činu jako podmínky 

ve spojení s další okolností, která zvyšuje nebezpečnost druhotné újmy. Pokud je tedy splněna 

první podmínka a jedná se o sexuální čin, je ještě potřeba, aby bylo v konkrétním případě 

zvýšeno nebezpečí druhotné újmy, a to s ohledem na různé skutečnosti vyjmenované ZOTČ. 

Jedná se například o věk, pohlaví, rasu, sexuální orientaci, vztah k osobě podezřelé 

nebo závislost na ní. Výčet je však pouze demonstrativní, což znamená, že na straně oběti 

 
42    § 2 odst. 4 ZOTČ. 
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můžeme nalézt i další specifické okolnosti, které tuto osobu činí v dané věci zvýšeně 

zranitelnou.43 

U těchto obětí je zesíleno nebezpečí způsobení druhotné újmy nebo zastrašování 

ze strany pachatele sexuálního činu. Zranitelnost může vyplývat z vlastní charakteristiky oběti, 

z typu či z povahy trestného činu, nebo ze životní situace, ve které se nachází. Tyto oběti mohou 

být zvlášť náchylné k prohloubení prožívání stresu a citového zranění v důsledku samotné účasti 

v trestním řízení, například při výslechu. Proto vyžadují ohleduplný přístup ze strany OČTŘ tak, 

aby bylo nebezpečí další viktimizace omezeno na minimum. S ohledem na existenci zvýšeného 

rizika sekundární nebo opakované viktimizace poskytuje zákonodárce těmto obětem zvláštní 

ochranu v podobě speciálních práv, na které se zaměřím v páté kapitole mé práce.44 

2.1.3. Typologie obětí  

V rámci zkoumání obětí trestných činů se taktéž uplatňuje typologický přístup. 

Pro vytváření typologií je možné použít různá hlediska. Některé typologie například rozlišují 

oběť podle věku, pohlaví, typu utrpěné újmy, podle zažitého trestného činu (například oběť 

domácího násilí, oběti sexuálního násilí, oběť vloupání) či podle reakce na trestný čin (například 

oběť s kontrolovanou reakcí, odevzdaná, pasivní nebo naopak aktivní, bránící se).  

V české kriminologii je často uváděno třídění navržené polským kriminologem 

B. Holystem,45 který navrhl třídit oběti trestných činů podle kritéria viktimologické viny takto: 

a) oběti, které zavinily svou viktimizaci  

- individuálně (např. oběť provokatér), 

- příslušnosti k rizikové, negativně hodnocené skupině (např. agresivní fanoušci, skinheadi); 

b) oběti, které svou viktimizaci nezavinily 

- individuálně (např. občan, který vystoupí na obranu jiného občana), 

- příslušnosti k rizikové, negativně hodnocené skupině (např. policista).  

Druhým a nejčastěji citovaným autorem je egyptský viktimolog Ezzt A. Fattah,46 

který rozdělil oběti podle pěti typů interakce mezi pachatelem a obětí na:  

1. Zúčastňující se oběť, která byla před spácháním trestného činu s pachatelem v takovém 

kontaktu, že mohla významně přispět k jeho spáchání a také mohla výrazně ovlivnit motivaci 

pachatele. Oběť se se svým pachatelem dobře zná. 

 
43  DURDÍK, Tomáš a kol. Zákon o obětech trestných činů: komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2018. Komentáře (Wolters 

Kluwer ČR). ISBN 978-80-7598-109-7, s. 22. 
44  JELÍNEK, Jiří a kol. Zákon o obětech trestných činů: komentář s judikaturou. 2., dopl. a rozš. vyd. Praha: Leges, 2014. 

Komentátor. ISBN 978-80-7502-016-1, s. 34. 
45  HOLYST, B. Rola ofiary w genezie zabójstwa. Pánstwo i Prawo. 1964, č. 11, s. 746. 
46  ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Forenzní psychologie. 3., upr. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2013. ISBN 

978-80-7380-461-9, s. 100-101. 
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2. Nezúčastňující se oběť, ta se obvykle poprvé uvidí s pachatelem až při útoku a činu 

tak nepředchází žádná interakce. Motivace ke spáchání trestného činu není vázána na určitou 

osobu a nemá vztahovou vazbu na oběť. 

3. Provokující oběť, ta pachatele před spácháním činu provokuje, podceňuje nebezpečnost 

situace a neodhadne následky takového jednání, čímž se záměrně a bezděčně vystaví 

viktimogenní situaci. U provokujícího typu často shledáváme výrazné osobnostní 

a behaviorální viktimogenní faktory. Může se však jednat i o oběť, která se jinak dokáže 

ovládat, nicméně nastalá situace například v podobě neustálého a nesnesitelného ponižování 

způsobí, že se oběť neudrží a pachatele vyprovokuje.  

4. Latentní oběť je taková, která svou újmu z různých důvodů neohlásí a o níž se OČTŘ dozví 

například díky anonymnímu oznámení. Vyznačuje se přítomností všech viktimogenních 

faktorů. Latence je typická především pro vztahové delikty, které probíhají na pozadí blízkých 

vztahů, včetně těch nejzávažnějších, jako je sexuální zneužití, znásilnění, či týrání.47 

5. Nepravá oběť je taková, která utrpěla újmu v důsledku záměny s jinou osobou. Jedná 

se o omyl pachatele. Osoba byla v nesprávný čas na nesprávném místě, a tak se nedopatřením 

a shodou nešťastných náhod stala obětí. 

V rámci typologie a rozvoje psychologických služeb pro oběti trestných činů u Policie 

ČR vzniklo ve spolupráci s neziskovou organizací Bílý kruh bezpečí, o.s. v roce 2010 dělení 

na oběti zlomené a zranitelné, a to z hlediska jejich potřeby včasné psychologické péče již 

na místě činu. Zlomené oběti jsou především oběti znásilnění, oběti násilných trestných činů, 

kterým byla způsobena těžká újma na zdraví a pozůstalí. Poskytovatelé akutní krizové intervence 

z řad policistů automaticky vtahují tyto oběti do další následné péče. Zranitelnými oběťmi jsou 

především děti, senioři, handicapované osoby, oběti trestného činu domácího násilí, stalkingu 

či obchodování s lidmi. Podle psychických následků se taktéž jedná o výrazně rizikové oběti, 

nicméně ve smyslu Závazného pokynu policejního prezidenta č. 97/2010, o systému 

psychologické pomoci obětem trestné činnosti a obětem mimořádných událostí, je poskytnutí 

akutní krizové intervence příslušníkem Policie ČR většinou vedena směrem k vlastní aktivitě 

při hledání následné odborné pomoci.48 

 
47  BOUKALOVÁ, Hedvika a Ilona GILLERNOVÁ. Kapitoly z forenzní psychologie. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství 

Karolinum, 2020. ISBN 978-80-246-4461-5, s. 127. 
48  VELIKOVSKÁ, Martina. Psychologie obětí trestných činů: proces viktimizace, status oběti a jeho význam, prevence a 

vyrovnávání se s viktimizací, reálné případy z policejní praxe. Praha: Grada, 2016. Psyché (Grada). ISBN 978-80-247-4849-

8, s. 30-31. 
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2.1.4. Falešná oběť 

S ohledem na oběti sexuálních deliktů nelze opomenout zmínit kategorii tzv. falešných 

obětí. Falešně nahlášená trestná činnost tvoří nezanedbatelné procento případů a z praxe jsou 

známy především nepravé oběti znásilnění, sexuálního zneužití, loupežných přepadení 

a podvodů. Tato oznámení zatěžují především OČTŘ a mohou negativně ovlivnit jejich postoj 

ke skutečným obětem, což může vést ke zpochybňování věrohodnosti těchto obětí. V důsledku 

nepravdivých oznámení jsou také podezírány nevinné osoby, kterým může probíhající 

vyšetřování způsobit problémy v různých oblastech života. 49 

Falešnými oběťmi jsou tedy osoby, které vědomě předstírají svojí viktimizaci. 

Mají skrytý plán, jak tohoto postavení využít, přičemž důvodů pro takové jednání je více: 

• snaha získat výhody plynoucí z role oběti, například péči, pozornost, ale i sociální či finanční 

podporu, oběť se snaží vzbudit zájem a vnést do svého jinak fádního života určitou dynamiku, 

pachatel je většinou neznámý; 

• snaha získat sociálně přijatelné vysvětlení pro vznik nepřijatelné či nepříjemné situace, jedná 

se například o maskování nepatřičného sexuálního chování nebo má předstírané znásilnění 

poskytnout vysvětlení pro nechtěné těhotenství či pozdní návrat domů; 

• pomsta, tento motiv se vyskytuje například u znásilnění či sexuálního nátlaku ve vztahu 

žákyně a učitel nebo podřízený a nadřízený za odmítavé chování domnělých pachatelů, 

nařčení z pohlavního zneužití se může vyskytovat v průběhu problematických rozvodových 

řízení, kdy jeden z rodičů obviní druhého ze sexuálního zneužívání či týrání (i když ví, 

že k žádnému trestnému činu nedošlo).50 

Odhalit, že se jedná o falešnou oběť není vždy úplně jednoduché. Existují však určitá 

vodítka, jimiž jsou především nedostatek důkazů, vyskytující se mezery a nesrovnalosti 

ve vyprávění události nebo neochota falešných obětí snášet určité nepříjemné a omezující 

procedury. Falešná oběť pak pro své lživé nařčení musí počítat s následky, jelikož bude obviněna 

z trestného činu křivého obvinění podle ust. § 345 TZ.  

Pro úplnost ještě dodávám, že musíme rozlišovat i druhou skupinu falešných obětí, které 

jsou však o své viktimizaci subjektivně přesvědčeny. Tyto osoby ztratily kontakt s realitou a trpí 

různými psychickými poruchami. Vznesená nepravá obvinění tak nejsou z jejich strany 

 
49  ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Forenzní psychologie. 2., upr. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2009. ISBN 

978-80-7380-213-4, s. 139. 
50   BOUKALOVÁ, Hedvika a Ilona GILLERNOVÁ. Kapitoly z forenzní psychologie. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství 

Karolinum, 2020. ISBN 978-80-246-4461-5, s. 145-146. 
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uvědomovanou lží. Pro tuto skupinu nepravých obětí byl zaveden výraz „syndrom falešné 

viktimizace.“51 

2.2. Viktimnost, viktimogenní situace a viktimogenní faktory  

Každý jedinec se může stát obětí trestného činu a riziko, že se jí stane, závisí na mnoha 

faktorech. Těmito faktory jsou věk, sociální role a vlastnosti oběti a pachatele, zaměstnání, vztah 

k pachateli, chování osoby nebo prostředí, ve kterém se nachází. Pro začátek bych ještě ráda 

dodala, že viktimologické zavinění nemá nic společného s pojmem viny či zavinění ve smyslu 

trestního práva. Ať už oběť svým jednáním jakkoliv přispěla k rozvoji kriminogenní situace, 

pachatel neměl právo ji viktimizovat a je to právě on, kdo nese odpovědnost za proběhlý skutek 

jak v trestněprávním, tak v morálním smyslu.52 

Viktimnost vyjadřuje „stupeň pravděpodobného rizika, že se jednotlivec nebo určitá 

sociální skupina stane obětí trestného činu.“53 V souhrnu se jedná o predispozici člověka stát 

se obětí trestného činu, nicméně je potřeba dodat, že nezáleží pouze na predispozici jako takové, 

ale jde například i o osobu pachatele a jeho motiv, chování oběti před viktimizací a v okamžiku, 

kdy viktimizace bezprostředně hrozí, ale i na vnějších okolnostech, které mohou tento proces 

buďto podpořit nebo odvrátit. Osobu, která se ještě nestala obětí trestného činu, ale u níž je právě 

díky jejímu chování, jednání nebo vlastnostem vysoké riziko, že se jí stát může, nazval 

kriminolog Hans von Hentig54 jako tzv. „potencionální oběť“. Za potencionální oběť považoval 

jedince depresivní, sadistické, uzavřené, psychicky inhibované, znuděné, lehkomyslné, 

dále osamělé, staré a osoby ženského pohlaví.    

Na vzniku trestného činu se pak podílejí i viktimogenní situace a faktory. Viktimogenní 

situace je taková, do které se může člověk dostat, když se nalézá na nebezpečném místě 

v nesprávný čas, čímž se zvyšuje pravděpodobnost, že se osoba stane obětí trestného činu. 

Existují tedy určitá místa a časové okamžiky, se kterými je spojeno větší riziko ohrožení. 

V případě sexuálních deliktů je vyšší viktimnost daná například pohlavím, věkem a místy, 

jež jsou sociálně nepřehledné, odlehlé, avšak snadno dostupné hromadnou dopravou (např. 

pozdní návrat ženy opuštěným parkem bez doprovodu nebo noční cesta domů ze zastávky 

 
51  ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Forenzní psychologie. 2., upr. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2009. ISBN 

978-80-7380-213-4, s. 140. 
52   BOUKALOVÁ, Hedvika a Ilona GILLERNOVÁ. Kapitoly z forenzní psychologie. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství 

Karolinum, 2020. ISBN 978-80-246-4461-5, s. 141. 
53   VÁLKOVÁ, Helena a Josef KUCHTA. Základy kriminologie a trestní politiky. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2012. Beckovy 

mezioborové učebnice. ISBN 978-80 7400-429-2, s. 173. 
54  HENTIG, H, The criminal nad His Victim. New York: Schocken Books, 1948 (reprint 1979), cit. dle: Schneider, H.J.: 

Kriminologie, Berlin, New York, Walter de Gruyter, 1987, s. 385. 



 

18 

 

 

hromadné dopravy), dále ve spojitosti s lehkomyslností a nekritickou důvěřivostí (např. 

při autostopu nebo zneužití bezmezné důvěry svěřenkyně ve svého trenéra). 

Viktimogenní faktory jsou různé okolnosti a podmínky, díky nimž je osoba vybrána 

jako oběť. Jedná se o následující faktory, které u určitých osob zvyšují riziko viktimity:  

1. sociální viktimogenní faktory: patologické nebo nevhodné výchovné postupy v rodině, typ 

sociální vrstvy, pozice v rodině, vztah k pachateli (např. rodinný příslušník u trestného činu 

pohlavního zneužití), vykonávaná profese; 

2. behaviorální viktimogenní faktory: rizikové a provokativní chování, projevy agresivního 

chování, pohyb na viktimogenních místech; 

3. osobnostní viktimogenní faktory: kombinace osobnostních rysů predisponujících k tomu, 

že se daný člověk stane obětí určitého typu trestných činů.55 

Zcela jistě není možné, aby člověk všechny viktimogenní faktory ovlivnil či se zařídil 

tak, aby snížil riziko, že se stane obětí trestného činu. Každý si proto s sebou nese určitý stupeň 

viktimnosti, avšak znalost výše uvedených situací a faktorů může snížit pravděpodobnost vlastní 

viktimizace.  

2.3. Vztah mezi pachatelem sexuálního deliktu a obětí  

Vztah mezi obětí a pachatelem je významným faktorem a charakteristikou u násilné 

a mravnostní kriminality. U sexuálních trestných činů je blízký vztah mezi obětí a pachatelem 

konstatován asi v 70 % případů. U znásilnění je existence blízkého stavu oběti a pachatele 

v 31 % případů.56 U pohlavního zneužití je polovina pachatelů osoba oběti blízká, především 

se jedná o rodinné příslušníky.57  

Vztah mezi pachatelem a obětí ovlivňuje proces viktimizace. Obecně mají význam 

jak vztahy objektivní, tedy nezávislé na oběti a pachateli (např. soused, který bydlí v sousedství, 

kolega z práce), tak i vztahy subjektivní (např. milenci, obchodní partneři). Obsah vztahu 

figuruje v některých případech přímo jako motiv trestného činu a může ovlivnit způsob jeho 

spáchání. Dobrá předchozí znalost osobních poměrů oběti, jejích zvyklostí, chování a reakcí 

může být pro pachatele výhodná, protože mu usnadňuje přístup k oběti, získání její důvěry 

nebo volbu vhodné doby. Jindy je naopak pro pachatele takový vztah nevýhodný, jestliže 

například oběť znásilnění pachatele zná, může ho snadno identifikovat a oznámit policii.58  

 
55   HLAVINKA, Pavel. Psychologie pro právníky: vybraná témata a disciplíny. Praha: Leges, 2018. Student (Leges). ISBN 978-

80-7502-262-2, s. 198. 
56  VERNEROVÁ, E. Některé viktimologické aspekty vyšetřování trestného činu znásilnění. In Příspěvky ke kriminalistice. 

Mezinárodní sborník prací kriminalistů Humboldtovy university v Berlíně a Univerzity Karlovy v Praze, 1990, s. 145. 
57   WEISS, Petr. Sexuální zneužívání dětí. Praha: Grada, 2005. Psyché (Grada). ISBN 80-247-0929-5, s. 98. 
58  GŘIVNA, Tomáš, Miroslav SCHEINOST a Ivana ZOUBKOVÁ. Kriminologie. 5., aktualiz. vyd. Praha: Wolters Kluwer,   

2019. ISBN 9788075985545, s. 126. 
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U trestného činu znásilnění můžeme podle vztahu pachatele a oběti rozlišovat 

tzv. socializovaná a nesocializovaná znásilnění. K socializovaným dochází náhodně, například 

na různých oslavách, schůzkách, pracovních cestách, kde pachatel oběť povětšinou dobře zná 

a oba bývají často pod vlivem alkoholu. Nesocializovaná znásilnění páchají obvykle pachatelé, 

kteří k oběti nemají žádný bližší vztah, neznají ji a způsob spáchaní v sobě zahrnuje značnou 

míru násilí (např. pachatel oběť přepadne nečekaně zezadu, zacpává ji ústa, často ji přiškrcuje). 

Tyto oběti zpravidla ke spáchání trestného činu nijak významně nepřispívají, pokud nebereme 

v úvahu míru viktimologického zavinění spočívající v tom, že se oběť vyskytuje v nevhodnou 

dobu na nevhodném místě (např. návrat v nočních hodinách přes opuštěná a odlehlá místa 

či provozování autostopu). 59 

U pohlavního zneužití podle výzkumu Schillinga60 z roku 2012 převládají vztahové 

delikty. Drtivá většina obětí zná svého pachatele, protože je s ním v určitém kontaktu. 

Tato blízkost mezi pachatelem a obětí výrazně ovlivňuje ochotu čin oznamovat a je 

také předpokladem k tomu, aby pachatel získal důvěru oběti. V rámci tohoto výzkumu se také 

zaměřil na způsoby „svádění“. Pro pachatele z řad příbuzných jsou v tomto ohledu příznivější 

podmínky. Prostorová blízkost, častý kontakt a emocionální pouta vytvářejí vhodný kontext 

pro prolamování studu a postupné překračování hranic intimity. U pachatelů ze širšího sociálního 

okolí, jimiž jsou například učitelé, sousedé či trenéři, je to obtížnější. Tento typ pachatelů 

používá určité techniky a metody, kterými prolamují „bariéry“, tedy postupují povětšinou 

plánovitě a cílevědomě. Hlavním nástrojem je komunikace a interakce s budoucí obětí společně 

s projevováním zájmu o ni. Někteří pachatelé se i seznamují s rodiči svých obětí, u nichž se snaží 

vzbudit příznivý dojem. U pohlavního zneužití se tak nejčastěji jedná o zneužití důvěry a pomoci 

oběti anebo využití svého postavení k navázání bližšího kontaktu.   

  

 
59     BOUKALOVÁ, Hedvika a Ilona GILLERNOVÁ. Kapitoly z forenzní psychologie. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství 

Karolinum, 2020. ISBN 978-80-246-4461-5, s. 42-44. 
60   SCHILLING, R.: Wie ein Ei dem anderen? Kriminalistik, 2012, cit. v ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Viktimologie pro forenzní 

praxi. Praha: Portál, 2014. ISBN 978-80-262-0582-1, s. 17-19. 
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3. Viktimizace  

 

Viktimizace je beze sporu silně stresující událost, která otřese jedincem. Je nenadálá, 

neočekávaná, svévolná a nepředvídatelná. Je v podstatě nemožné se na ní dopředu připravit a je 

také nesmírně obtížné se s ní rozumově vypořádat.61 Viktimizací rozumíme proces poškozování 

a způsobování újmy, ve kterém se potencionální oběť stává obětí skutečnou. Jejím jádrem je 

proces vyrovnávání se s újmou.62 Jedná se o velmi dynamický, složitý a z psychologického 

pohledu obtížně uchopitelný děj, neboť do něj zasahuje mnoho faktorů, které jsou vzájemně 

provázané. Prožívání celého procesu viktimizace je individuální, což znamená, že stejný trestný 

čin může generovat různé obrazy viktimizace, respektive různé profily obětí.63 

Je rozdělena na tři fáze, a to na primární, sekundární a terciální, podle toho, kým 

a v jakých fázích trestného činu je oběť poškozována nebo jakým způsobem je schopna vyrovnat 

se s následky trestného činu a zapojit se do běžného života.64 

Viktimizační proces u sexuálních trestných činů začíná samotným útokem, tj. primární 

viktimizací, poté se dostavuje sekundární a terciální viktimizace, které ještě více prohlubují 

traumatizaci nejen oběti, ale i její rodiny a přátel. Viktimizace tak nekončí vlastním útokem 

na oběť. Důsledky takového útoku můžeme považovat pouze za jakýsi úvodní děj, na který poté 

navazují další pro oběť zraňující události.65 

3.1. Primární viktimizace 

Za primární viktimizaci označujeme proces, při němž vzniká primární újma oběti 

způsobená trestným jednáním pachatele.66 Jedná se tedy o přímý a bezprostřední důsledek 

trestného činu, kdy se z potencionální oběti stane skutečná oběť.  

Jelikož se jedná o velice kritickou událost, která se vymyká běžné lidské zkušenosti, 

jsou reakce obětí na probíhající útok různé. Některé oběti jsou útokem naprosto paralyzovány 

a zůstávají pasivní. Pasivita je velmi častou reakcí, která je dána především strachem o život. 

Tento strach pak snižuje možnost účinné sebeobrany a může vést až ke smířlivému chování 

oběti, a to i v momentě, kdy pachatel setrvává na místě činu a jeho chování se stále jeví jako 

 
61    ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Viktimologie pro forenzní praxi. Praha: Portál, 2014. ISBN 978-80-262-0582-1, s 34-35. 
62   ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Policejní psychologie. 2., rozšířené vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2015. 

ISBN 978-80-7380-581-4, s. 214. 
63    ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Viktimologie pro forenzní praxi. Praha: Portál, 2014. ISBN 978-80-262-0582-1, s. 71-72. 
64  VELIKOVSKÁ, Martina. Psychologie obětí trestných činů: proces viktimizace, status oběti a jeho význam, prevence a 

vyrovnávání se s viktimizací, reálné případy z policejní praxe. Praha: Grada, 2016. Psyché (Grada). ISBN 978-80-247-4849-

8, s. 16.  
65    ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Policejní psychologie. 2., rozšířené vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2015. 

ISBN 978-80-7380-581-4, s. 216. 
66   BOUKALOVÁ, Hedvika a Ilona GILLERNOVÁ. Kapitoly z forenzní psychologie. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství 

Karolinum, 2020. ISBN 978-80-246-4461-5, s. 130. 
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nevyzpytatelné. Takové smířlivé jednání se pak v praxi může projevit například tím, že si oběť 

po znásilnění s agresorem zakouří cigaretu nebo se jím nechá odvést domů.67 

Jiné oběti mohou reagovat křikem, voláním o pomoc, pokusem o útěk anebo se začnou 

aktivně bránit. Pachatel se však v takovýchto situacích může cítit ohrožen a ve zkratu může oběť 

vážně zranit či dokonce zabít, byť toto nemuselo být jeho původním úmyslem. Po analýze 

mnoha policejních spisů, kterou prováděli J. Burgheim a H. Friese68 bylo zjištěno, že pokus 

o útěk vyústil ve 35 % případů k eskalaci většího násilí u pachatele. Na otázku, zdali je tedy 

vůbec vhodné pokusit se bránit nebo zůstat raději pasivní, neexistuje jednoznačná odpověď. 

Vždy bude záležet na okolnostech deliktu, na psychickém rozpoložení a typu pachatele a na 

intuici a schopnostech oběti k sebeobraně.69  

Důsledky spáchaného deliktu pak nazýváme primární újmou, kterou lze rozdělit 

na fyzickou, finanční či emocionální.70 Pro oběti sexuálních deliktů je typická zejména fyzická 

(např. tělesná zranění či poškození zdraví různého rozsahu) a emocionální újma (např. ztráta 

pocitu bezpečí, narušení vlastní intimity), avšak ani finanční není vyloučena (např. náklady 

na léčení). Rozsah fyzických následků je tedy závislý na typu trestného činu, míře použitého 

násilí a obranných reakcí oběti. Nejobtížněji měřitelné a vyjádřitelné jsou u těchto obětí 

emocionální újmy, jelikož ty mají značně individuální charakter a projevy.71 

3.2. Sekundární viktimizace 

Sekundární viktimizace vzniká při dalších procesech, které následují až po spáchání 

trestného činu. Jedná se o druhotné psychické poškozování, které zahrnuje nedostatek 

porozumění k utrpení oběti, což ji zanechává v pocitu nespravedlnosti, nedůstojnosti, sociální 

izolace a odcizení. Oběť ztrácí pocit důvěry a autonomní kontroly nad svým životem. 

Tyto pocity pak zintenzivňují důsledky trestného činu, čímž se prohlubuje trauma.72  

Původcem této viktimizace může být jak pachatel (zastrašování, psychické vydírání, 

ovlivňování), tak blízké okolí, dále OČTŘ (např. nevhodné a necitlivé chování policistů), soudní 

 
67  VELIKOVSKÁ, Martina. Psychologie obětí trestných činů: proces viktimizace, status oběti a jeho význam, prevence a 

vyrovnávání se s viktimizací, reálné případy z policejní praxe. Praha: Grada, 2016. Psyché (Grada). ISBN 978-80-247-4849-

8, s. 63-64. 
68  BURGHEIM, J., FRIESE, H. Tater-Opfer-Interaktionen bei Sexualdelikten. Kriminalistik, 2008, č. 8–9, s. 486–491. 
69  VELIKOVSKÁ, Martina. Psychologie obětí trestných činů: proces viktimizace, status oběti a jeho význam, prevence a 

vyrovnávání se s viktimizací, reálné případy z policejní praxe. Praha: Grada, 2016. Psyché (Grada). ISBN 978-80-247-4849-

8, s. 62-63. 
70  ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Policejní psychologie. 2., rozšířené vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2015. 

ISBN 978-80-7380-581-4, s. 215. 
71   BOUKALOVÁ, Hedvika a Ilona GILLERNOVÁ. Kapitoly z forenzní psychologie. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství 

Karolinum, 2020. ISBN 978-80-246-4461-5, s. 131. 
72  KRISTROVÁ, V., LANHGHANSOVÁ, H., MATIAŠKO, M: Legislativní ochrana obětí trestných činů před druhotnou 

viktimizací a práva oběti na soukromí během trestního řízení. Právní analýza a návrhy systémových změn. Projekt Posílení 

ochrany lidských práv obětí trestných činů. Liga lidských práv, 2007, s. 5.  
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znalci, lékaři a zcela určitě také média. Všichni, kdo přicházejí s obětí do kontaktu, by měli mít 

na paměti, že oběť trestný čin nespáchala a takto by k ní měli přistupovat.  

Větší náchylnost k sekundární viktimizaci spatřujeme právě u obětí sexuálních deliktů, 

jelikož je trestným činem zasažena jejich nejintimnější sféra. Mnohdy se obávají projednávání 

osobních a intimních otázek před cizími lidmi, veřejného odhalování jejich osobního života, 

stigmatizace (oběť dostane sociální nálepku jako například „to je ten sexuálně zneužívaný“ 

nebo „to je ta znásilněná“), bagatelizování újmy, očerňování či obviňování. Z těchto důvodů 

potřebují vyšší míru citlivosti a ohledu. Proto je nezbytné přijímat různá opatření k zabránění 

a snižování této viktimizace. 

Ke snižování sekundární viktimizace přispěla novela TŘ provedená v rámci přijetí 

ZOTČ, která zavedla institut předběžných opatření. Ty mají za úkol oběť chránit před sekundární 

viktimizací ze strany pachatele. ZOTČ společně s TŘ také upravuje pravidla pro zveřejňování 

údajů o oběti a o spáchaném trestném činu tak, aby se zamezilo sekundární viktimizaci ze strany 

medií. V neposlední řadě také vymezuje zacházení s obětí v rámci výslechu a jednání OČTŘ. 

Zákon neupravuje pouze jedinou sekundární viktimizaci, a to ze strany rodiny a přátel, ačkoliv 

by dle mého názoru měl (viz. návrh na úpravu zákona de lege ferenda v podkapitole 5.1.). 

3.2.1. Sekundární viktimizace ze strany Policie ČR 

Po oznámení trestného činu je policista jednou z prvních osob, s níž oběť přijde 

do kontaktu. Měl by tak mít zájem na tom, aby oběť svým přístupem netraumatizoval a nestal 

se tak jedním ze zdrojů sekundární viktimizace. Je pochopitelné, že určité, byť pro oběť 

nepříjemné policejní úkony, je potřeba provést, avšak vždy zaleží především na způsobu jejich 

provedení. Z výzkumu M. Martínkové73 vyplývá, že nejnižší míru spokojenosti s prací policistů 

po nahlášení deliktu uváděly právě oběti sexuálně motivovaných trestných činů. Spokojených 

bylo pouhých 25,8 %. Mezi nejčastější důvod nespokojenosti s prací policie patřilo tvrzení, že 

se k nim policisté nechovali citlivě a ohleduplně (až 55,6 %). Takové chování policistů pak 

bohužel vede ke zvyšování latentní kriminality. 

Za vhodné jednání se považuje především citlivý a taktní přístup, srozumitelné 

vysvětlování průběhu vyšetřování a důvodu kladení nezbytných otázek. Základem je především 

správná komunikace při jednotlivých úkonech trestního řízení, jako například u výslechu, 

rekognici, rekonstrukci atd. Oběť totiž může mnoho policejních úkonů a intimních otázek, 

 
73  MARTINKOVÁ, M. Zkušenosti obyvatel České republiky s některými delikty: výsledky viktimologického výzkumu. 1. vyd. 

Praha: IKSP, 2007. ISBN 978-7338-064-9, cit. v VELIKOVSKÁ, Martina. Psychologie obětí trestných činů: proces 

viktimizace, status oběti a jeho význam, prevence a vyrovnávání se s viktimizací, reálné případy z policejní praxe. Praha: 

Grada, 2016. Psyché (Grada). ISBN 978-80-247-4849-8, s. 18. 
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byť citlivě položených, vnímat jako zbytečné a ponižující, a proto by jí měla být nutnost jejich 

použití a zařazení řádně objasněna.74 Za nezbytné dále považuji oběť nezesměšňovat 

a neobviňovat, její výpověď nezlehčovat a pokusit se zabránit zbytečným kontaktům 

s pachatelem a opakovaným výpovědím. Nevhodný je také přílišný tlak na oběť, 

aby vystupovala jako svědek, i když jím být nechce.75 

 Na vzniku sekundární viktimizace se také může podílet samotná délka trestního řízení. 

Pro oběť bývá dosti zatěžující dlouhé šetření ze strany Policie ČR, ale i neustálé průtahy 

soudního řízení. V takových případech je proto důležité s obětí komunikovat a pokusit se jí 

vysvětlit důvody takovýchto průtahů.  

Neméně důležitým faktorem je také prostředí policejních stanic, v nichž probíhá výslech 

oběti, a které taktéž může mít na její psychický stav významný vliv. Toto se zvláště projevuje 

u dětských obětí sexuálních trestných činů, kde může mít tato skutečnost až fatální vliv na jejich 

výpověď a duševní stav. Proto na základě programu ministerstva vnitra o zřizování speciálních 

výslechových místností pro dětské oběti a svědky Policií ČR dochází k úpravě takovýchto 

místností. Zásluhou projektu s názvem P1000 z roku 2006 také dochází k renovaci a zlepšování 

policejních služeben, především výslechových místností a kanceláří policistů, kam se oběti 

dostavují.76 

3.2.2. Sekundární viktimizace při hlavním líčení u soudu a ze strany soudních znalců 

Účast na hlavním líčení je pro oběti sexuálních deliktů velice náročná, jelikož zde znovu 

popisují a vzpomínají na traumatizující a nepříjemnou událost a také se opět setkávají 

s pachatelem, který nemusí vždy vypovídat pravdu, což přispívá k jejich rozrušení. Oběť totiž 

často vystupuje jako svědek a pro OČTŘ je nezastupitelným zdrojem informací.  

Naneštěstí při některých až extrémních postupech obhajoby může docházet k tomu, 

že jsou vyhledávány důkazy o nemravném chování a životním stylu oběti, o jejích minulých 

mravních prohřešcích či duševní poruše. Také v některých případech dochází k označování oběti 

za spoluviníka. Tyto argumenty jsou pak před soudem použity pro snížení její důvěryhodnosti 

a umožňují alespoň zčásti přesunout vinu za delikt z pachatele na oběť, což má za následek 

 
74  VELIKOVSKÁ, Martina. Psychologie obětí trestných činů: proces viktimizace, status oběti a jeho význam, prevence a 

vyrovnávání se s viktimizací, reálné případy z policejní praxe. Praha: Grada, 2016. Psyché (Grada). ISBN 978-80-247-4849-

8, s. 74. 
75  ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Policejní psychologie. 2., rozšířené vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2015. 

ISBN 978-80-7380-581-4, s. 214. 
76  VELIKOVSKÁ, Martina. Psychologie obětí trestných činů: proces viktimizace, status oběti a jeho význam, prevence a 

vyrovnávání se s viktimizací, reálné případy z policejní praxe. Praha: Grada, 2016. Psyché (Grada). ISBN 978-80-247-4849-

8, s. 75-76. 
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dehonestaci oběti a její další traumatizaci.77 Obhájci však mnohdy dělají svou práci a sledují 

pouze zájmy svého klienta, a tak se při preventivních opatřeních nemůžeme spoléhat na jejich 

pomoc.  

Ke snižování sekundární viktimizace v současné době napomáhají tyto instituty:  

a) oddělené čekárny v soudních budovách pro poškozené, respektive svědky, které jim 

umožňují, aby nemuseli být po dobu čekání před jednací místností v blízkosti dalších osob, 

především pachatele. Tam, kde tyto čekárny nenalezneme, mají soudci v určitých případech 

možnost zpřístupnit poškozenému jinou místnost, a to například spisovnu;78 

b) vyloučení veřejnosti při hlavním líčení dle § 200 odst. 1 TŘ z důvodu bezpečnosti nebo jiného 

důležitého zájmu svědků; 

c)  v souladu s § 209 odst. 1 TŘ vykázání obžalovaného po dobu výslechu svědka z jednací síně, 

popřípadě další vhodná opatření k zajištění bezpečnosti nebo utajení totožnosti, v případě, 

jde-li o svědka, jemuž nebo osobě jemu blízké z podaného svědectví hrozí újma, smrt 

nebo jiné vážné nebezpečí; 

d) ve smyslu § 52a TŘ a § 111a odst. 1 TŘ lze výslech svědka provést prostřednictvím 

videokonferenčního zařízení, a to s ohledem na potřebu ochrany jeho práv, věku, zdravotního 

stavu nebo vyžadují-li to jiné bezpečnostní a závažné důvody (např. utajení totožnosti 

svědka); 

e) na základě § 211 odst. 1 TŘ lze namísto výslechu svědka v hlavním líčení číst protokol o jeho 

výpovědi, jestliže soud osobní výslech nepokládá za nutný a státní zástupce a obžalovaný 

s tím souhlasí.  

Další specifickou příčinou sekundární viktimizace je posuzování důvěryhodnosti oběti, 

který je v ČR běžnou praxí a OČTŘ se v této věci obracejí na soudní znalce. Posuzuje 

se především to, zda je oběť svědecky zdatná, tedy zda spolehlivě vnímala veškeré důležité 

skutečnosti, zda si pamatuje a je schopna vylíčit to, co prožila. Oběti sexuálních deliktů se však 

mohou v testových situacích jevit nevyrovnaně, paranoidně a mohou vytvářet mylný obraz 

nevěrohodnosti. Často také oběti nechápou fakt, že se musí znaleckému posudku podrobit, když 

ony samy nic nespáchaly.79  

 
77   NETÍK, Karel, Stanislav HÁJEK a Daria NETÍKOVÁ. Psychologie v právu: úvod do forenzní psychologie. Praha: C.H.Beck, 

1997. Beckova skripta. ISBN 80-7179-177-6, s. 85. 
78  VELIKOVSKÁ, Martina. Psychologie obětí trestných činů: proces viktimizace, status oběti a jeho význam, prevence a 

vyrovnávání se s viktimizací, reálné případy z policejní praxe. Praha: Grada, 2016. Psyché (Grada). ISBN 978-80-247-4849-

8, s. 76. 
79   Tamtéž, s. 77-78. 
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L. Čírtková80 uvádí průzkum Bílého kruhu bezpečí, v němž pociťovalo 53 % obětí 

znásilnění sekundární viktimizaci, přičemž 70 % z nich uvedlo, že právě znalec byl příčinou 

jejich viktimizace, a to především pro „neposkytování dostatku informací o celém procesu, malý 

respekt k jejich důstojnosti, neposkytnutí dostatku času, malý zájem o jejich pocity a emocionální 

újmu a neinformování o psychologické pomoci a terapii.“ Pro ilustraci nevhodně provedeného 

znaleckého posudku, lze uvést takový, ve kterém byla oběť dosti brutálního opakovaného 

znásilnění označena za „osobnost s výrazně hysterickými rysy“, protože při líčení detailů skutku 

v době kratší než 3 měsíce od události „přerývavě plakala“.81 Zpochybnění svědecké způsobilosti 

oběť vnímá s bezmocí, což může vyústit až ve ztrátu životní perspektivy.82 

Aby se předcházelo této specifické sekundární viktimizaci je zapotřebí zkvalitnit 

viktimologickou vzdělanost znalců, zlepšit jejich informovanost a odbornost a zaměřit se i na to, 

aby se posudky prováděly citlivě a s ohledem na konkrétní potřeby oběti. 

3.2.3. Sekundární viktimizace ze strany medií 

U sexuálních trestných činů, popřípadě u trestných činů, kdy obětmi jsou děti, 

se setkáváme s poměrně velkým zájmem médií a novinářů. Ti hrají při informování veřejnosti 

o spáchané trestné činnosti důležitou úlohu, a proto je nezbytné, aby se při informování vyhnuli 

nejasným, dvojsmyslným či jiným způsobem dramaticky vypadajícím titulkům novin 

nebo časopisů a drželi se především faktů.  

Zveřejněné informace jsou pro oběť, stejně jako pro její rodinu a okolí, velice citlivé 

a doba, kdy se případ sexuálního deliktu vyšetřuje, je pro oběť velmi náročná. Oběť zpracovává 

to, co se jí přihodilo a pomalu se léčí jak z tělesných, tak i emočních ran. Necitlivý a netaktní 

přístup spolu s nerespektováním jejího soukromí, pocitů a lidské důstojnosti může mít negativní 

vliv na její psychiku.  

Podle etických pravidel pro mediální prezentaci obětí kriminality a doporučení Komise 

OSN pro prevenci kriminality a trestní soudnictví by měli novináři respektovat soukromí oběti 

a jejích blízkých, tj. neuvádět o nich podrobnosti bez jejich souhlasu, zvláště pokud se jedná 

o oběti sexuálního útoku či děti, ochraňovat dobré jméno oběti a uvádět informace bez 

dramatických titulků a na základě ověřených zdrojů. Dále se za správné chování považuje citlivé 

pokládání vhodných otázek, respektování emocí oběti, pravdivé sdělování, jak se zpracovávají 

 
80   ČÍRTKOVÁ, L. Psychologie oběti. In Čírtková, L., Vitoušová, P. et al. Pomoc obětem (a svědkům) trestných činů. 1. vyd. 

Praha: Grada Publishing, 2007. ISBN 978-80-247-2014-2, s. 21-22.  
81   BOUKALOVÁ, Hedvika a Ilona GILLERNOVÁ. Kapitoly z forenzní psychologie. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství 

Karolinum, 2020. ISBN 978-80-246-4461-5, s. 131. 
82  JELÍNEK, Jiří, GŘIVNA, Tomáš a kol. Poškozený a oběť trestného činu z trestněprávního a kriminologického pohledu. 

Praha: Leges, 2012. Teoretik. ISBN 978-80-87576-39-7, s. 63. 
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citlivé informace o její osobě (a skutečně to poté dodržet), trpělivé naslouchání a vyhýbání 

se projevu vlastních negativních emocí. Novinář by v žádném případě neměl slibovat něco, 

co nedokáže splnit a neměl by na oběť tlačit či naléhat. Při získávání informací by neměl 

používat lsti, jako například předkládání nepravdivých informací.83  

 Pro představu uvádím i konkrétní zkušenost se sekundární viktimizací ze stran medií: 

„Nebyla jsem v jednací místnosti v době, kdy obžalovaný vypovídal. Jako svědkyně, i když 

v daném procesu zároveň poškozená, jsem na to neměla právo, abych nebyla ovlivněna jeho 

výslechem. Druhý den si v novinách všichni přečetli, co o mně vypovídal. Redaktor citoval 

člověka, který mě znásilnil, se slovy: „Šla se mnou ven, a přitom od začátku musela vědět, o co 

jde… nebránila se…“, jak obžalovaný u soudu uvedl. Z mé výpovědi a z výpovědi soudních 

znalců už nikdo nic necitoval. Opak byl pravdou, ale to už lidem nevysvětlím, asi se budu muset 

odstěhovat. Lituji, že jsem to oznámila, přitom celé vyšetřování bylo férové, ale ten novinář 

na závěr mi ublížil nejvíc. Žena, 28 let, oběť znásilnění.“ 84     

 Aby se z jejich strany zabránilo sekundární viktimizaci, měli by média a novináři 

dodržovat výše uvedené etické postupy a oběť vnímat jako osobu, které přežila traumatizující 

a nebezpečnou událost. Za nezbytné považuji zaměřit se spíše na zveřejňování posilujících 

a preventivních informací s vyjádřením solidarity.85 

3.2.4. Sekundární viktimizace ze strany rodiny a přátel 

Rodina a přátelé jakožto nejbližší okolí oběti mohou významně přispět ke zvýšení 

sekundární viktimizace. Oběť u svého nejbližšího okolí hledá po spáchaném trestném činu 

pochopení a pocit bezpečí. Mnohdy rodinu tvoří nejdůvěryhodnější osoby, které oběť má, a proto 

se jim svěřuje a obrací se na ně s prosbou o pomoc a rady.  Právě proto považuji za potřebné, aby 

tyto osoby oběti naslouchaly, poskytly jí podporu a reagovaly velice empaticky. 

Bohužel se jedná o osoby, které nejsou v této problematice náležitě proškoleny, a tak 

se oběť povětšinou setkává s nevhodným a necitlivým přístupem a jednáním. Pokládání 

nedůvěřivých otázek typu „Proč si šla tak pozdě sama domů?“, “Proč si tam s ním zůstávala?“, 

obviňování z toho, že je sama vinna tím, že se stala obětí, nebo zavrhování či dokonce zatracení 

poškozuje již tak oslabené oběti sexuálních deliktů. Okolí má dále tendenci vyhýbat 

se kontaktům s obětí, zlehčovat celou událost nebo ji za to odsuzovat, ačkoliv zde neexistují 

 
83   VYMĚTAL, Štěpán. Novináři a oběti trestných činů. Praha: Pro oddělení psychologie odboru personálního MV ČR vydává 

Themis, 2008. ISBN 80-7312-052-6, s. 51-80. 
84   Tamtéž, s. 28. 
85  VELIKOVSKÁ, Martina. Psychologie obětí trestných činů: proces viktimizace, status oběti a jeho význam, prevence a 

vyrovnávání se s viktimizací, reálné případy z policejní praxe. Praha: Grada, 2016. Psyché (Grada). ISBN 978-80-247-4849-

8, s. 79.  
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racionální důvody.86 Mezi další nevhodnou reakci okolí patří fascinace. Jejím jádrem je 

okouzlení zločinem, které se projevuje v přímém kontaktu s obětí při rozhovoru a manifestuje 

zájmem o detaily jejího napadení. Chování takovýchto „zvědavců“ způsobuje jen prohlubování 

jejich zahanbení.87 

Všechny výše uvedené reakce vedou k tomu, že se oběť od ostatních izoluje, vyhýbá 

se kontaktům a žije v osamění. Utvrzuje se o své výlučnosti a změně, což prohlubuje její pocity 

úzkosti a deprese. V této souvislosti L. Čírtková zmiňuje, že se hovoří o tzv. negativní 

exkluzivitě, tj. pocitu oběti „že ji trestný čin mentálně zcela přestavěl a že jí nikdo nemůže 

porozumět“.88 

K sekundární viktimizaci ze strany nejbližšího okolí také přispívají značně rozšířené 

mýty, které se k sexuálním deliktům vztahují. Těmto mýtům se budu blíže věnovat v šesté 

kapitole mé práce. Je tak na odpovědnosti každé rodiny a blízkém okolí, jak se k oběti zachovají. 

Sociální prostředí v procesu sekundární viktimizace sehrává velkou roli, jelikož jsou oběti 

po trestném činu konfrontovány s reakcí nejbližšího okolí.  Mnoho z výše uvedených způsobů by 

bylo možné změnit, a to úpravou zákona, které se věnuji v podkapitole 5.1. mé práce.  

3.3. Terciální viktimizace  

Jako terciální viktimizace se označuje stav, kdy se jedinec nemůže vyrovnat 

s traumatickou zkušeností, přestože z objektivního hlediska došlo k nápravě či uzdravení. 

Její příčiny lze pravděpodobně hledat v osobnostním založení oběti, jejíž psychika se zásadně 

mění. Oběť například není schopna navázat na původní pracovní kariéru, výrazně mění svůj 

životní styl a rezignuje na své dosavadní životní ambice. Nezřídka také dochází k rozvoji 

posttraumatické stresové poruchy (dále jen „PTSP“), což může mít za následek trvalé narušení 

psychiky či naprostou změnu kvality života. 89 

3.4. Reviktimizace  

Reviktimizací neboli opakovanou viktimizací se označuje skutečnost, kdy se tatáž osoba 

stane během krátkého období znovu obětí trestného činu. Ukazuje se, že člověk, který byl 

již jednou obětí, je ve větším nebezpečí stát se jí znovu. Otázkou však zůstává, zda ji způsobují 

 
86   STAŇKOVÁ, Lenka, Filip ŠČERBA a Milan VICHLENDA. Násilná kriminalita. Praha: Leges, 2014. Teoretik. ISBN 978-

80-7502-069-7, s. 182. 
87  VELIKOVSKÁ, Martina. Psychologie obětí trestných činů: proces viktimizace, status oběti a jeho význam, prevence a 

vyrovnávání se s viktimizací, reálné případy z policejní praxe. Praha: Grada, 2016. Psyché (Grada). ISBN 978-80-247-4849-

8, s. 80-81. 
88   ČÍRTKOVÁ, L., Vitoušová, P.: Pomoc obětem (a svědkům) trestných činů, Praha: Grada Publishing, a.s., 2007, ISBN 978-

80-247-2014-2, s. 46. 
89   ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Policejní psychologie. 2., rozšířené vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2015. 
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trvalé charakteristiky této osoby, které ji činí více náchylnou k viktimizaci, nebo první 

viktimizace oběť natolik změní, že se po určitou dobu stává náchylnější k reviktimizaci, případně 

se může jednat o souběh obou faktorů.90 Reviktimizace založená na určitých osobnostních 

dispozicích, které oběť činí v očích pachatele natolik zajímavým, že si ji opakovaně vybere 

jako terč svého útoku, souvisí s teorií predestinované oběti. Bohužel však stále není jasné, 

které konkrétní osobnostní vlastnosti to jsou.91 

K opakované viktimizaci dále dochází u obětí, které mohou pachateli signalizovat lehčí 

„dosažení cíle“, když působí více nesebejistě, zranitelněji či pasivněji. Právě proto je 

reviktimizace zásadním problémem u obětí sexuálně motivovaných trestných činů, jelikož ty, 

jak jsem již zmiňovala výše, trpí pocity nesebejistoty, strachu, bezbrannosti, čímž působí 

na pachatele jako „snadná oběť“. Zranitelnost oběti hraje hlavní roli, takže dříve než se oběť 

stačí z prvního útoku vzpamatovat, stává se snadnou kořistí pro další útočníky. Například 

dotazovaní pachatelé znásilnění uvedli, že si spíše vybrali oběť, která na ně působila jako 

nesamostatná, málo sebejistá a pasivní, jelikož to v nich vyvolalo přesvědčení, že si na ni mohou 

troufnout, což vnímali jako poslední stimul ve svém motivačním řetězci.92  

Při reviktimizaci se nashromažďují traumata, která jedinec nezvládá zpracovat, což 

způsobuje, že se u některých obětí může rozvinout tzv. syndrom naučené bezmoci. 

Tento psychický stav je znám především u případů sexuálního zneužívání, domácího násilí 

či dlouhodobé trýznění. Jedincům klesá sebevědomí, víra ve vlastní schopnosti, životní 

spokojenost a schopnost radovat se ze života. Tyto pocity vedou k úzkostným stavům 

a depresím. Důsledkem tohoto syndromu je pak submisivní a pasivní chování, jelikož oběť věří, 

že události kolem sebe nemůže ovlivnit.93 

Opakovanými zkušenostmi obyvatel České republiky s některými delikty se ve svém 

výzkumu zabývala M. Martínková. Její studie probíhala během let 2002-2006 a nasbírala vzorky 

od 3 082 respondentů. Ve svém výzkumu došla k závěru, že 455 respondentů (14,4 %) bylo 

subjektem dvou trestných činů, 485 respondentů (15,7 %) se stalo subjektem tří deliktů a 224 

respondentů (7,3 %) dokonce až 4 a více trestných činů. Reviktimizaci během jednoho roku tím 

 
90   BOUKALOVÁ, Hedvika a Ilona GILLERNOVÁ. Kapitoly z forenzní psychologie. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství 

Karolinum, 2020. ISBN 978-80-246-4461-5, s. 133. 
91  VELIKOVSKÁ, Martina. Psychologie obětí trestných činů: proces viktimizace, status oběti a jeho význam, prevence a 

vyrovnávání se s viktimizací, reálné případy z policejní praxe. Praha: Grada, 2016. Psyché (Grada). ISBN 978-80-247-4849-

8, s. 85. 
92   ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Policejní psychologie. 2., rozšířené vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2015. 

ISBN 978-80-7380-581-4, s. 224. 
93   BOUKALOVÁ, Hedvika a Ilona GILLERNOVÁ. Kapitoly z forenzní psychologie. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství 

Karolinum, 2020. ISBN 978-80-246-4461-5, s. 133. 
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samým deliktem zažilo až 56,3 % obětí sexuálně motivovaných deliktů.94 Právě u těchto obětí 

zasluhuje reviktimizace zvláštní pozornost. Viktimizace takovým deliktem představuje 

významnou traumatizaci, zvláště pokud se opakuje. S každou další viktimizací totiž klesá ochota 

oběti nahlašovat trestný čin a spolupracovat s policií a zároveň roste vznik psychických obtíží.  

  

 
94    MARTINKOVÁ, M. Zkušenosti obyvatel České republiky s některými delikty: výsledky viktimologického výzkumu. 1. vyd. 

Praha: IKSP, 2007, ISBN 978-7338-064-9, s 87. 
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4. Dopad sexuálního deliktu na oběť 

 

Dopad trestného činu na oběť je vždy individuální. V současné době je zkoumání toho, 

jak se spáchaný delikt promítá do chování a prožívání oběti z krátkodobého i dlouhodobého 

hlediska, zaměřeno především na popis jednotlivých jevů, respektive následků konkrétních 

druhů trestných činů.  

Když se zaměříme na sexuální delikty, můžeme zachytit mírně vyšší procentuální 

zastoupení psychických následků. Typickým příkladem jsou opakující se myšlenky spojené 

s trestným činem. Často je také oběťmi zmiňována ztráta pocitu bezpečí, strach z reviktimizace 

či ovlivnění jejich vztahů s blízkými lidmi. Toto pramení hlavně z náhlé potřeby obětí vyhýbat 

se různým kontaktům, jelikož se stávají mnohem citlivějšími na různorodé komentáře svého 

okolí.95 Mají taktéž potřebu znát příčiny událostí a najít emocionálně a intelektuálně přijatelné 

vysvětlení, proč se něco takového přihodilo právě jim. Ve snaze najít klíč k porozumění tomu, 

co se přihodilo, prožívají oběti silné pocity viny. Čím více se oběti obviňují, tím horší mají 

postoj nejen samy k sobě, ale i k druhým lidem. Zhoršuje se tedy jejich postoj ke světu jako 

takovému a v důsledku toho méně věří možnosti znovuobjevení kontroly nad událostmi.96 

Sexuální delikt má také dopad na následné chování. U těchto obětí se častěji vyskytuje 

větší ostražitost ve smyslu častější kontroly svého okolí, nepouští si cizí osoby do svého života, 

méně ostatním důvěřují a žijí spíše samy. Dále se například vyhýbají temným ulicím, nechodí 

po setmění samotné, omezují návštěvy firemních akcí či barů a obecně své aktivity přesouvají 

spíše do dopoledních hodin. Častým následkem je také ukončení partnerských vztahů.97  

U obětí sexuálních deliktů se může objevit až vznik vážných a dlouhodobých následků, 

které jsou označovány jako „syndrom sexuálně zneužitého dítěte“, „rape trauma“ či „PTSP“.  

4.1. Primární a sekundární rány 

V návaznosti na primární a sekundární viktimizaci se rozlišují tzv. primární a sekundární 

rány. Jedná se o psychologický dopad kriminálního činu na oběť. 

Primární rány vznikají v průběhu primární viktimizace. V kontextu sexuálního deliktu 

můžeme mluvit o fyzické újmě, tedy narušení fyzické integrity člověka, která může mít podobu 

lehkého zranění, těžkého ublížení na zdraví či usmrcení. Dále o finanční újmě, zde se jedná 

například o náklady na uzdravení či ušlý zisk. V neposlední řadě hovoříme o emocionální újmě, 

 
95  ŠTEFUNKOVÁ, Michaela. Oběti kriminality: poznatky z viktimizační studie. Praha: Institut pro kriminologii a sociální 

prevenci, 2019. Studie (Institut pro kriminologii a sociální prevenci). ISBN 978-80-7338-174-5, s. 120. 
96   BOUKALOVÁ, Hedvika a Ilona GILLERNOVÁ. Kapitoly z forenzní psychologie. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství 

Karolinum, 2020. ISBN 978-80-246-4461-5, s. 135. 
97    Tamtéž, s. 124. 
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která je objektivně těžko měřitelná, protože se odvíjí od prožívání oběti a souvisí s jejím 

osobnostním založením neboli individualitou. Tato újma může mít rozmanitou podobu, 

a to například nespavost, úzkostné stavy, fobie nebo sníženou pracovní výkonnost. 

K sekundárním ranám dochází v průběhu sekundární viktimizace a jsou psychologického 

rázu. V současnosti se má za to, že mohou být mnohem krutější než rány primární. Sekundární 

rány jsou pak tvořeny následujícími pocity:98 

• Pocit nespravedlnosti 

Veškeré okolnosti v průběhu vyšetřování či soudního projednávání mohou v obětech vyvolat 

pocit nespravedlnosti. Jedná se například o opožděné či odkládané soudní jednání, 

vyšetřování pachatele na svobodě, shovívavé tresty nebo dokonce nepotrestání pachatele 

a také nedostatek informací. 

• Pocit nedůstojnosti a zneuctění 

Oběti sexuálních deliktů často pociťují ponížení, ztrátu své důstojnosti a zneuctění. Může 

se jednat o důsledek špatně vedeného výslechu, přístupu masových medií či nevhodných 

reakcí blízkého okolí. Empirické výzkumy potvrdily všeobecnou tendenci většiny lidí 

vyhýbat se kontaktům s obětmi sexuálních deliktů, což je spojeno s teorií o tom, že oběť nese 

nějakým způsobem vinu na tom, co se jí přihodilo, jako například, že oběť nebyla dostatečně 

opatrná. Zajímává myšlenka pak je, že tento stereotyp o podílu na zavinění má 

psychologickou funkci, která umožňuje utišit svědomí lidí kolem, protože pokud oběť nese, 

byť jen částečnou vinu za to, co se jí stalo, nemusí se „slušný člověk“ trápit soucitem k ní 

a nemusí s ní prožívat tolik to, co se jí přihodilo.99 Svět se obětem protiví a ony tak pociťují 

ztrátu vnitřní rovnováhy. Mizí také jejich přesvědčení o tom, že jsou ve srovnání s ostatními 

v pořádku. 

• Pocit izolace 

Pocit izolace je prožitkovým důsledkem změn, které prodělávají vztahy v sociálním okolí, 

v rodině, na pracovišti. Dosavadní postoj lidí k obětem se mění, z chování se vytrácí 

přirozenost a kontakty řídnou, jelikož mají tendenci se obětem spíše vyhýbat. Oběť tyto 

změny citlivě registruje, čímž trpí pocity izolace a osamění, a tak prožívá vnitřní psychickou 

dezintegraci, která zpětně vyvolává nepříjemné pocity v těch, jež jsou s obětí v kontaktu 

a snaží se jí pomáhat.  

 

 
98  ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Policejní psychologie. 2., rozšířené vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2015. 

ISBN 978-80-7380-581-4, s. 215-217. 
99   Tamtéž, s. 215-216. 
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• Ztráta pocitu důvěry 

Pro většinu z nás je pocit důvěry v sebe sama a v okolí velmi důležitý. K životu potřebujeme 

do určité míry důvěřovat své rodině a blízkému okolí. Žijeme v představě, že svět je nějakým 

způsobem uspořádaný, platí v něm určitá pravidla a že se jedná o relativně bezpečné místo. 

Všechny tyto představy jsou spácháním sexuálního deliktu narušeny. Tento pocit se projevuje 

ochromením důvěry v sebe i celý svět, přičemž ten se začíná jevit jako nepředvídatelný, 

nesrozumitelný a nebezpečný.  

• Ztráta pocitu autonomie 

Každý z nás máme pocit, že sami rozhodujeme o svém jednání, chování, o průběhu života 

a počítáme s tím, že jsme schopni kontrolovat většinu životních situací. V případě sexuálního 

deliktu oběť o tyto dojmy přichází, jelikož ztrácí pocit vlastní autonomie, cítí se slabá 

a bezmocná.  

4.2. Prožívání újmy 

Je pochopitelné, že duševní vyrovnávání se s negativní událostí má u každé osoby různý 

průběh. Viktimizace je prožívána jako krize, čímž ohrožuje základ osobnosti, tj. vlastní já. 

Někteří psychologové zavádějí v této souvislosti výraz „neviditelné rány“, které vznikají jako 

důsledek kriminálního činu. Každé prožívání újmy má svou dynamiku a jinak tomu není ani 

u obětí sexuálního útoku. Proto v souvislosti s procesem vyrovnávání se a prožívání krize 

rozlišujeme tři fáze. 

Za první fázi je považován šok, který nastává bezprostředně po útoku. Jedinec je naprosto 

zaskočen a dynamika prožívání má podobu velkého stresového napětí. Dle Čírtkové lze 

prožívání oběti popsat jako „ztuhnutí úlekem“. Toto ztuhnutí je poté vystřídáno dezorganizací, 

oběť se cítí zmateně a nemůže a ani nechce uvěřit tomu, co se stalo. Psychická dezorganizace 

se projevuje neschopností racionálně uvažovat či souvisle mluvit, klesá schopnost koncentrace 

a jasného jednání a mohou také nastat poruchy paměti, zejména u procesu vybavování si útoku. 

Oběť například netečně sedí či stojí a tzv. „zírá do prázdna“ či jen tak bez cíle bloudí ulicemi. 

Délka a intenzita se u jednotlivých osob liší, přičemž může trvat od několika hodin až po několik 

dnů.100  

Další fází je nastupující adaptace. Při této fázi se oběť začíná s nastalou událostí pomalu 

vyrovnávat a smiřovat. Zažité trauma postupně zpracovává, přičemž se pohybuje mezi dvěma 

polohami, které se střídají. Pro první polohu je příznačné, že se oběť k traumatizující události 

 
100  ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Policejní psychologie. 2., rozšířené vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2015. 

ISBN 978-80-7380-581-4, str. 217. 
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prožitkově navrací. Hovoří o ní s ostatními lidmi, čímž je znova zaplavována silnými emocemi 

smutku, strachu, odporu i pocitu viny. Druhá poloha je psychologicky opačná. Oběť odmítá 

o traumatu hovořit, snaží se popřít svoje pocity a stahuje se do sebe. Toto způsobuje časté 

výkyvy nálad a chování. Právě náhlé změny emocí jsou v této fázi průkazem přirozeně 

prostupující adaptace na prožitou krizi. Například jednou ze strategií, jak se s událostí vyrovnat, 

může být vyrovnávání se prostřednictvím fantazie o aktech pomsty. Svěří-li se oběť s nimi, 

znatelně se jí uleví, obzvlášť pokud ten, komu se svěří, reaguje bez odsouzení a akceptuje 

tyto myšlenky jako normální a možné s ohledem na situaci. S fantaziemi o aktech pomsty 

na pachatelích se setkáváme i u odborníků pracujících s oběťmi sexuálních deliktů. Jedná 

se o přirozené a adaptabilní strategie vyrovnávání se se zátěží.101 Délka trvání této fáze je opět 

odlišná, jelikož souvisí i s hrubostí utržených ran a rozsahem újmy, avšak někdy může trvat 

i celý rok.102 

Poslední fází je konečná adaptace. V jejím průběhu oběť dospívá ke konečnému 

zpracování prožitého traumatu, vzpomínky ztrácejí bezprostřední emocionální náboj a dochází 

k volbě vlastního způsobu náhledu na prožitou újmu. Podstatou této fáze je psychická 

reorganizace oběti, což prakticky znamená, že otřesená a narušená osobnost oběti se opět 

integruje. V prožívání tak nejsou veškeré pocity vázány na kritický incident, nicméně oběť nikdy 

zcela nezapomene na prožité trauma. To pak zůstává v určité podobě trvalou součástí její 

osobnosti. Je možné, že oběť z negativního zážitku vyjde i vnitřně psychicky posílená, protože 

to dokázala zvládnout a přežít. V opačném případě si odnese dlouhodobé negativní následky, 

buď v podobě PTSP, různých syndromů či jiných úzkostných a depresivních poruch. Zpracování 

traumatizující minulosti záleží na mnoho faktorech a jedním z nich je určitě poskytnutí náležité 

psychologické, popř. psychiatrické pomoci.103 

4.3.  Dlouhodobé následky sexuálního deliktu  

4.3.1. Posttraumatická stresová porucha  

Sexuální delikty vyvolávají v obětech traumatizující zážitek, který přesahuje rámec běžné 

a subjektivně pochopitelné zkušenosti. Pro oběť je velmi obtížné se s tímto prožitkem racionálně 

a emocionálně vyrovnat. U některých obětí může tento zážitek vyvolat vznik tzv. 

posttraumatické stresové poruchy.  

 
101  BOUKALOVÁ, Hedvika a Ilona GILLERNOVÁ. Kapitoly z forenzní psychologie. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství 

Karolinum, 2020. ISBN 978-80-246-4461-5, s. 136-137. 
102 ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Policejní psychologie. 2., rozšířené vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2015. 

ISBN 978-80-7380-581-4, s. 218. 
103  Tamtéž, s. 218-219. 
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Jedná se o soubor různých poruch chování a prožívání včetně fyziologických reakcí 

(například poruchy spánku, potivost, třes a nevolnost), které vznikají jako důsledek extrémního 

stresového prožitku. Prominentním příznakem této neurotické poruchy je opakované prožívání 

traumatického zážitku v myšlenkách či ve snech. Oběť prožívá náhlé pocity nebo impulsivní 

hnutí tak, jako by krize znovu aktuálně nastala. V případě setkání s podněty, které ji 

traumatickou událost připomínají, prožívá intenzivní psychickou bolest. Na to pak navazuje další 

projev, kterým je vědomé vyhýbání se podnětům spojených s prožitou traumatizující událostí. 

Oběť se vyhýbá situacím, věcem, ale i lidem, které ji evokují vzpomínky na krizi. Ztrácí zájem 

o činnosti, které dříve považovala za důležité, izoluje a odtahuje se od ostatních a zažívá pocit 

ztráty životní perspektivy. Dalšími projevy jsou příznaky zvýšené aktivační hladiny, například 

poruchy spánku, zvýšená podrážděnost, návaly zlosti a vzteku, emoční labilita, zhoršená 

schopnost soustředit se na úkol, nepřiměřené reakce v neočekávaných situacích nebo emoční 

netečnost.104 

Za důležitý projev se také považuje doba, po kterou příznaky přetrvávají. Když tato doba 

přesahuje orientačně jeden měsíc a výše popsané potíže jsou stále intenzivní, tak klesá šance 

na spontánní uzdravení. Jestliže v průběhu prvního měsíce nedojde k odeznívání výše uvedených 

příznaků, hovoříme již o tzv. rozvinuté posttraumatické stresové poruše. Bez náležité pomoci 

pak mohou výše uvedené potíže přetrvávat i několik let od události a vážným způsobem mohou 

ovlivňovat život jedince. Faktory, které by usnadňovaly či blokovaly vznik posttraumatických 

poruch, nejsou zatím přesně objasněny. Důležitou roli při vzniku příznaků také hraje aktuální 

psychický a zdravotní stav osoby.105 

Jak jsem již výše zmiňovala, prožívání a projevy této poruchy jsou u každé oběti velmi 

rozmanité a individuální. Různorodé psychické následky lze dobře ilustrovat na následujícím 

příkladu: „Sériový pachatel znásilňoval své oběti v jednom z českých krajů v intervalu téměř 

deseti let. Policii se podařilo objasnit celkem 9 jeho skutků a v průběhu vyšetřování vyslýchala 

10 obětí tohoto pachatele. Pachatel vždy postupoval téměř identickým způsobem, jeho modus 

operandi se tedy neměnil. To znamená, že oběti byly vystaveny takřka shodné viktimizaci. 

Přes shodný obraz viktimizace se však psychické následky u jednotlivých obětí velmi lišily. 

V souboru obětí se vyskytovaly dvě poškozené s natolik vážnými projevy posttraumatické 

stresové poruchy, že obě ženy skončily v invalidním důchodu. I s několikaletým odstupem nebyly 

schopné se vrátit zpátky do pracovního života, jejich partnerské vztahy se rozpadly. Například 

 
104 ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Forenzní psychologie. 3., upr. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2013. ISBN 

978-80-7380-461-9, s. 113-118. 
105  Tamtéž, s. 116-118. 
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znásilněná kadeřnice trpěla takovým třesem v rukou, že nebyla schopná udržet kadeřnické nůžky. 

Rolák či podobné oblečení svírající krk u ní způsobovaly dechové potíže. Tento symptom 

odkazoval na „kravatu“, tedy chvat, kterým se jí pachatel zmocnil, aby ji odvlekl do příkopu 

u cesty. Ani terapie nepomohla uvedené příznaky zmírnit. U zbývajících obětí se vyskytovaly 

slabší projevy posttraumatu, které časem odezněly, a tak se ženy vrátily zpět k relativně běžnému 

způsobu života.“106 

4.3.2. Syndrom sexuálně zneužívaného dítěte  

 Za sexuální zneužití považujeme „zavzetí závislého, vývojově nezralého dítěte 

nebo adolescenta do sexuálních aktivit, které jím nejsou plně pochopeny a přijímány a narušují 

jeho sociální tabu v rodinných rolích.“107 Dochází k němu spíše dlouhodobě a je spojeno 

s utrpením. Dítě v tomto případě slouží jako nástroj pro sexuální uspokojení dospělého, přičemž 

sexuální aktivita může být vynucena násilím, agresivitou, ale i podvodem.  

K sexuálnímu zneužívání dochází nejčastěji v rodině. V tomto případě mluvíme o tzv. 

intrafamiliárním typu zneužívání. Rodina se vyznačuje určitou dysfunkčností, nízkým sociálním 

statusem či vnitřní agresivitou. Zneužívání je většinou spojeno i s týráním a zanedbáváním 

dítěte. Vzácnější je případ v rodinách funkčních a navenek nenápadných. Druhý rodič není 

schopen dítě ubránit a podpořit. Dítě je při zneužívání pasivní, maximálně odporuje verbálně, 

nemá moc kamarádů nebo o ně začíná přicházet, protože se straní společnosti. Jedná se o těžké 

trauma, a to pro všechny zúčastněné.108 I přes to všechno má dítě rodiče rádo a má tendenci 

zachovat rodinný systém, protože se bojí, co bude s ním a s rodiči anebo sourozenci, pokud 

to oznámí. Z toho důvodu často zapírá, kryje rodiče a svou výpověď odvolává.109 Druhým typem 

je extrafamiliání, tedy zneužívání mimo rodinu, a to například učitelem, sousedem, rodinným 

přítelem či osobou, která dítě hlídá a stará se o něj.110 

Forma sexuálního zneužívání dítěte může být buďto kontaktní anebo nekontaktní. 

Kontaktní zneužívání můžeme ještě dělit na nepenetrační, v takovém případě nedochází 

k proniknutí pohlavního údu do žádné z tělesných dutin a penetrační, kde naopak k proniknutí 

dochází. U nekontaktní formy se jedná např. o exhibicionismus, voyerství, masturbaci, vulgární 

návrhy či telefonáty apod. Samozřejmě, že míra nebezpečí je větší u kontaktní formy, nicméně 

 
106  ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Viktimologie pro forenzní praxi. Praha: Portál, 2014. ISBN 978-80-262-0582-1, str. 73. 
107 SCHECHTER, Roberge citovaný v PAVLOVSKÝ, Pavel. Soudní psychiatrie a psychologie. 3., rozš. a aktualiz. vyd. Praha: 

Grada, 2009. Psyché (Grada). ISBN 978-80-247-2618-2, s. 147. 
108  PAVLOVSKÝ, Pavel. Soudní psychiatrie a psychologie. 3., rozš. a aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2009. Psyché (Grada). ISBN 

978-80-247-2618-2, s. 147-148. 
109  NEVŘALA, Jan. Základy forenzní psychologie. Ostrava: Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2005. ISBN 80-7368-

037-8, s.123-124. 
110  HANUŠOVÁ, Jaroslava. Sexuální zneužívání. Praha: Vzdělávací institut ochrany dětí, 2006. ISBN 80-86991-64-4, s. 7. 
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i nekontaktní forma dítě ohrožuje, zvlášť pokud tak činí osoba, na které je dítě výchovně 

závislé.111  

Projevy tohoto syndromu jsou u každého dítěte různorodé a individuální a mohou vyústit 

až ke vzniku PTSP. Ve většině případů se však projevuje především změnou chování. U dítěte 

se neúměrně jeho věku začne projevovat nepřiměřené sexuální chování, je zlostné a nepřátelské 

k druhým, ztrácí důvěru v sebe i v okolí, objevuje se strach, deprese, pocity viny a studu, ale 

i poruchy spánku či příjmu potravy. Toto všechno směřuje k sebedestrukci a únikovému chování 

v podobě konzumace alkoholu či braní drog.112 Mnohdy tyto symptomy dítě pronásledují 

až do jeho dospělosti, a proto mohou mít problémy v partnerských vztazích či v pracovním 

kolektivu.  

Mezi nejsmutnější následky patří onemocnění v podobě netypické schizofrenie. Během 

zneužívání se dítě uchyluje ke zvláštní formě úniku, kde dochází k tomu, že se převtěluje do jiné 

osobnosti, do zvířete nebo do jeho oblíbené hračky, a to co se mu děje, pak pozoruje jakoby 

zpovzdálí. Dítě takové rozštěpení osobnosti pronásleduje i dlouho do jeho dospělosti, protože 

si na to v krizových situacích navykne, poněvadž má pocit, že ho to chrání.113 

4.3.3. Rape trauma – syndrom znásilněné ženy  

Znásilnění je označováno za jeden z nejvíce zraňujících trestných činů mezi dospělými, 

jelikož představuje hluboký zásah do intimního života ženy a psychické dopady bývají zpravidla 

dlouhodobé, někdy i celoživotní.   

V praxi se můžeme setkat s dvěma hlavními typy reakcí na prožité trauma. Prvním 

a nejčastějším typem je bouřlivá a afektivně podložená reakce, jako je například pláč, úzkost 

či noční můry. Následuje postupné vyrovnávání se s problémem, kdy jednotlivé symptomy 

ustupují a žena se pomalu vrací k normálu. Druhým typem, méně častým a nebezpečnějším, je 

počáteční mírná reakce, kdy to vypadá, že se žena s problémem rychle vyrovnala. Postupem času 

se však začínají objevovat symptomy traumatu, které se prohlubují a mohou vyústit až v trvalé 

poškození osobnosti, pokud nedojde k poskytnutí včasné odborné pomoci.114 

Podstatou tohoto traumatu je primárně pocit ohrožení života či fyzické existence, až poté 

zážitek negativní intimity.115 Povaha jeho projevu závisí na intenzitě útoku, na osobnosti ženy, 

 
111  HANUŠOVÁ, Jaroslava. Sexuální zneužívání. Praha: Vzdělávací institut ochrany dětí, 2006. ISBN 80-86991-64-4, s. 6. 
112 FINKELHOR, D.: Sourcebook on Child Sexual Abuse. London: Sage Publications, 1986 citováno v ČÍRTKOVÁ, L., 

Vitoušová, P.: Pomoc obětem (a svědkům) trestných činů, Praha: Grada Publishing, a.s., 2007, ISBN 978-80-247-2014-2, s. 

39-40. 
113  HANUŠOVÁ, Jaroslava. Sexuální zneužívání. Praha: Vzdělávací institut ochrany dětí, 2006. ISBN 80-86991-64-4, s. 20-21. 
114  NEVŘALA, Jan. Základy forenzní psychologie. Ostrava: Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2005. ISBN 80-7368-

037-8, s.120. 
115  ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Viktimologie pro forenzní praxi. Praha: Portál, 2014. ISBN 978-80-262-0582-1, s. 91. 
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reakci okolí ale také na šetrnosti postupu doktorů či OČTŘ. Oběti trpí poměrně širokou 

symptomatikou, a přestože většina negativního psychického prožívání vymizí po zhruba třech 

měsících, u většiny přetrvávají problémy s úzkostí, strachem, sníženou sebedůvěrou, odporem 

k sexu či k vlastnímu tělu. Oběť bojuje s tím, že se pachateli neubránila, což má za následek 

prožívání pocitů hanby, sebeopovržení či bezmocnosti. Také se mohou dostavit různé fobie 

či psychosomatické potíže, jimiž jsou například psychogenní bolesti různých částí těla 

nebo poruchy příjmu potravy. V reakci na znásilnění 44 % obětí uvažuje vážně o sebevraždě 

a 20 % se o ni pokusí.116 

  

 
116  BOUKALOVÁ, Hedvika a Ilona GILLERNOVÁ. Kapitoly z forenzní psychologie. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství 

Karolinum, 2020. ISBN 978-80-246-4461-5, s. 151. 
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5. Ochrana obětí sexuálních deliktů prostředky trestního práva  

 

Prožívání újmy způsobené sexuálním trestným činem se u jednotlivých osob liší. Někdo 

se s negativním zážitkem dokáže poměrně rychle vyrovnat, jinému to může trvat i celý zbytek 

života, a proto potřebuje každá oběť zvláštní péči. Z tohoto důvodu již základní zásady, na nichž 

je ZOTČ postaven, stanovují, že při poskytování pomoci obětem je důležité zvolit správný 

a individuální přístup s ohledem na věk, materiální potřeby, psychický a zdravotní stav oběti, 

včetně její rozumové vyspělosti tak, aby nedocházelo k prohlubování újmy způsobené vlastním 

trestným činem. K oběti je potřeba přistupovat šetrně, zdvořile a respektovat její osobnost 

a důstojnost.117 

Jak jsem již zmiňovala v úvodu mé práce, ZOTČ nám komplexně upravuje problematiku 

pomoci obětem trestných činů, a to v oblastech odborné pomoci, práva na informace, ochrany 

před hrozícím nebezpečím, ochrany soukromí a osobních údajů, ochrany před druhotnou újmou 

a peněžité pomoci. Tato jednotlivá práva jsou zakotvená v ust. § 4 - § 37, přičemž struktura 

této kapitoly bude kopírovat strukturu ZOTČ. 

V souvislosti s přijetím tohoto zákona došlo i ke změně TŘ, který taktéž přinesl 

podstatnou změnu pro právní postavení obětí trestných činů.  

Oběti sexuálních deliktů spadají do kategorie zvlášť zranitelných, a proto jim ZOTČ a TŘ 

poskytují určitá speciální práva, díky kterým jsou oproti ostatním obětem zvýhodněny. 

Jedná se o následující výčet práv, kterým se budu podrobněji věnovat níže, a to v rámci každé 

podkapitoly: 

a) právo na bezplatnou odbornou pomoc (§ 5 odst. 1 ZOTČ), 

b) právo na zabránění kontaktu s osobou, kterou označily za pachatele, s osobou podezřelou 

nebo s osobou, proti níž se trestní řízení vede (§ 17 odst. 2 ZOTČ), 

c) v přípravném řízení právo na výslech osobou stejného nebo opačného pohlaví (§ 19 odst. 1 

ZOTČ), 

d) právo na přibrání tlumočníka stejného nebo opačného pohlaví, jestliže je potřeba jejich 

výpověď tlumočit (§ 19 odst. 2 ZOTČ), 

e) právo na výslech prováděný zvlášť citlivě a s ohledem na konkrétní okolnosti, které je činí 

zvlášť zranitelnými (§ 20 odst. 1 ZOTČ), 

f) v přípravném řízení právo na výslech osobou vyškolenou k provádění výslechů konkrétních 

zvlášť zranitelných obětí (§ 20 odst. 2 ZOTČ), 

 
117  § 3 odst. 2 ZOTČ.  
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g) právo na úplný výslech, aby nemusel být později opakován a v případě opakovaného výslechu 

právo na výslech stejnou osobou (§ 20 odst. 3 ZOTČ), 

h) právo na zamezení bezprostředního vizuálního kontaktu s osobou podezřelou ze spáchání 

trestného činu nebo s osobou, proti níž se trestní řízení vede (20 odst. 4 ZOTČ), 

i) práva podle § 19 odst. 1 a 2 a § 20 odst. 1 až 4 ZOTČ má i při podávání vysvětlení, 

j) právo na právní pomoc poskytovanou zmocněncem bezplatně nebo za sníženou odměnu 

v případě, že nemají dostatek prostředků (§ 51a TŘ). 

Ráda bych ještě dodala, že přijetí ZOTČ vnímám velmi kladně, jelikož je díky němu 

obětem přiznáno poměrně široké spektrum práv, což napomáhá ke zlepšení jejich situace. 

Dochází taktéž k postupnému posilování jejich postavení. Za zásadní a praktické opatření také 

považuji vznik Systému krizové intervence u Policie České republiky, spočívající v tom, že 

jsou u jednotlivých krajských ředitelství zřízeny týmy krizové intervence, které se skládají 

z policistů a psychologů, kteří mají za úkol věnovat se od počátku oběti trestného činu 

a poskytovat jí informace, péči a podporu. U zvlášť zranitelných obětí pak v případě, že k tomu 

dá oběť souhlas, policejní intervent předá její kontakt neziskové organizaci, která poté sama oběť 

kontaktuje a nabídne jí své služby.118  

5.1. Právo na poskytnutí odborné pomoci 

Odbornou pomoc zakotvenou v § 4 ZOTČ poskytují obětem trestných činů subjekty 

zapsané v registru poskytovatelů takových služeb vedeném u Ministerstva spravedlnosti. Jedná 

se o akreditované subjekty podle ZOTČ, advokáty či střediska Probační a mediační služby. 

Odborná pomoc je poskytována až do doby, dokud to vyžaduje její účel a dle ZOTČ se jí rozumí 

“psychologické a sociální poradenství, právní pomoc, poskytování právních informací 

nebo restorativní programy“.119 Pomoc je pak možné poskytovat i před zahájením trestního 

řízení, v jeho průběhu i po jeho skončení.120 

Psychologické a sociální poradenství jsou služby poskytované na základě § 37 zákona 

č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Jejich cílem je pomoct oběti se zorientovat v problému, 

najít vhodné prostředky k jeho zvládnutí a poskytnout takové informace, které by směřovaly 

k řešení nepříznivé sociální situace.121  

 
118  JEŽKOVÁ, Ivana. Krizová intervence. Policie České republiky [online]. 2011 [cit. 2021-03-16]. Dostupné z:   

https://www.policie.cz/clanek/krizova-intervence-ze-strany-policie.aspx 
119  § 4 ZOTČ. 
120 JELÍNEK, Jiří, GŘIVNA, Tomáš a kol. Poškozený a oběť trestného činu z trestněprávního a kriminologického pohledu. 

Praha: Leges, 2012. Teoretik. ISBN 978-80-87576-39-7, s. 28. 
121 JELÍNEK, Jiří a kol. Zákon o obětech trestných činů: komentář s judikaturou. 2., dopl. a rozš. vyd. Praha: Leges, 2014. 

Komentátor. ISBN 978-80-7502-016-1, s. 47. 

https://www-beck-online-cz.ezproxy.is.cuni.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mjzgyyv6mjugexhazrvgfqq
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Dále zákonodárce rozlišuje dva pojmy, a to poskytování právní pomoci a právních 

informací. Důvodová zpráva k ZOTČ uvádí, že poskytování právních informací spočívá 

v podání informací o právní úpravě, naproti tomu poskytování právní pomoci se řídí zákonem 

č. 85/1996 Sb., o advokacii a zahrnuje i zastupování oběti před soudem.122 Těmto pojmům 

se dále věnuje i § 6 ZOTČ. Ten uvádí, že právní pomoc je na žádost oběti poskytována bezplatně 

a za podmínek stanovených jiným právním předpisem, přičemž právní pomoc mohou za úplatu 

poskytovat pouze advokáti. Jiným právním předpisem se pak rozumí TŘ, který v § 51a odst. 2123 

umožňuje zvlášť zranitelné oběti v postavení poškozeného domoci se bezplatné právní pomoci 

zmocněnce.124 U těchto obětí se jedná o automatický nárok, který plyne přímo ze zákona 

a vzniká bez nutnosti splnění jakýkoliv podmínek, tedy bez ohledu na majetnost či nemajetnost 

nebo způsobení vážných  následků na zdraví. Nepodléhá tak žádnému dalšímu posouzení 

nebo rozhodnutí ze strany soudu a pro jeho přiznání není potřeba ze strany poškozeného podat 

jakýkoliv návrh. Tento nárok se přiznává také bez ohledu na skutečnost, zda si zmocněnce zvolí 

sami, nebo zda je jim na základě jejich žádosti ustanoven.125 

Odbornou pomocí se rozumí i restorativní programy. Ty prezentují jeden z prvků tzv. 

restorativní justice a v současné době jsou u nás poskytovány pouze Probační a mediační 

službou. Jedná se o procesy, které usilují o obnovení stavu, který byl porušen v důsledku 

spáchaného trestného činu a které umožňují obětem dosáhnou reparace, tj. nápravy, kterou může 

způsobit např. lítost pachatele. Zároveň jim umožňuje projevit hlubší emoce, jako jsou hněv, 

stud, strach či smutek, což má pomoci k efektivnější léčbě traumatu.126 Tato pomoc je důležitá 

právě pro oběti sexuálních deliktů. Nejznámější je proces mediace, při kterém za účasti třetí, 

nezávislé osoby dochází k usmíření mezi obětí a pachatelem. Dalšími programy jsou například 

konzultace s nejbližší rodinou či mimosoudní projednání věci.    

Pro oběti sexuálních deliktů je významný především § 5 ZOTČ, který zakotvuje 

povinnost poskytnout bez zbytečného odkladu a bezplatně odbornou pomoc, a to na základě 

 
122 Důvodová zpráva k zákonu č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů [online]. Dostupné z: https://www-beck-

online.cz.ezproxy.is.cuni.cz/bo/chapterview.document.seam?documentId=oz5f6mrqgezv6nbvl5shu&groupIndex=0&rowInde

x=0 [zobrazeno 22. 2. 2021].   
123  Dle § 51a odst. 2 TŘ dopadá automatický nárok na bezplatnou právní pomoc zmocněncem na dvě taxativně vymezené 

skupiny poškozených, a to na poškozené mladší 18 let a na ty, kteří mají status zvlášť zranitelné oběti dle § 2 odst. 4 ZOTČ, 

vyjma trestného činu zanedbání povinné výživy podle § 196 TZ.  
124 JELÍNEK, Jiří a kol. Zákon o obětech trestných činů: komentář s judikaturou. 2., dopl. a rozš. vyd. Praha: Leges, 2014. 

Komentátor. ISBN 978-80-7502-016-1, s. 53. 
125 DURDÍK, Tomáš a kol. Zákon o obětech trestných činů: komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2018. Komentáře (Wolters 

Kluwer ČR). ISBN 978-80-7598-109-7, s. 52-53. 
126 ŠTEFUNKOVÁ, Michaela. Oběti kriminality: poznatky z viktimizační studie. Praha: Institut pro kriminologii a sociální 

prevenci, 2019. Studie (Institut pro kriminologii a sociální prevenci). ISBN 978-80-7338-174-5, s. 47. 

https://www-beck-online.cz.ezproxy.is.cuni.cz/bo/chapterview.document.seam?documentId=oz5f6mrqgezv6nbvl5shu&groupIndex=0&rowIndex=0
https://www-beck-online.cz.ezproxy.is.cuni.cz/bo/chapterview.document.seam?documentId=oz5f6mrqgezv6nbvl5shu&groupIndex=0&rowIndex=0
https://www-beck-online.cz.ezproxy.is.cuni.cz/bo/chapterview.document.seam?documentId=oz5f6mrqgezv6nbvl5shu&groupIndex=0&rowIndex=0
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žádosti zvlášť zranitelné oběti, která tuto pomoc potřebuje.127 Pro přiznání práva na bezplatnou 

pomoc je tedy potřeba splnit tři podmínky, a to: 

a) oběť musí být ve smyslu § 2 odst. 4 ZOTČ zvlášť zranitelnou;  

b) oběť podala žádost; 

c) a skutečně potřebuje pomoc. 

Oběti sexuálních deliktů splňují první podmínku, protože se jedná o oběti zvlášť 

zranitelné. Co se druhé podmínky týče, tak dle důvodové zprávy nemusí mít žádost písemnou 

podobu a může být i neformální, což je podle mého názoru důležité, protože nadměrná 

formalizace žádosti by spíše mohla celý proces poskytování pomoci podstatně ztížit. Zda oběť 

skutečně potřebuje pomoc a splňuje tak třetí podmínku, posuzuje akreditovaný subjekt, 

který odbornou pomoc poskytuje.128 V případě, že bude oběti odborná pomoc odepřena, může 

se ve smyslu ust. § 45 odst. 4 ZOTČ obrátit se stížností na Ministerstvo spravedlnosti ČR. 

Kromě odborné pomoci je také velice důležitá laická pomoc, kterou oběti poskytují její 

nejbližší, tedy rodina a přátelé. Bohužel je tato pomoc mnohdy poskytována v nesprávné podobě, 

což má za následek způsobení sekundární viktimizace ze strany rodiny a přátel (viz. podkapitola 

3.2.4.). Tyto osoby nejsou náležitě proškoleny, a proto by podle mého názoru de lege ferenda 

měly mít i ony přístup k odborné pomoci. Jednalo by se například o bezplatné psychologické 

poradenství, kde by jim vyškolení pracovníci doporučili způsoby, jak s nimi správně jednat a jak 

ji podporovat, tak aby se z jejich strany zamezilo způsobování sekundárních ran.  

5.2. Právo na informace  

Právo na přístup k informacím je jedním ze stěžejních práv obětí sexuálních deliktů, 

neboť je důležité pro uplatnění všech jejích dalších práv v průběhu celého procesu. Jedná 

se o provedení zásady zvláštního přístupu k oběti ve smyslu ust. § 3 odst. 2 a odst. 4 ZOTČ. 

Dle ust. § 7 ZOTČ má oběť v zákonem stanoveném rozsahu právo na přístup k informacím, které 

se týkají věci, v níž se stala obětí trestného činu.129 Rozsah poskytovaných informací je 

konkretizován v následujících ustanoveních zákona, ve kterých se uvádí, které konkrétní 

informace a které orgány jsou povinny je poskytovat. Oběť je informována o svých právech, 

o tom, jak a u jakého orgánu je může uplatnit, o průběhu celého trestního řízení nebo i o průběhu 

výkonu trestu odsouzeného pachatele. Díky nim se pak oběť lépe orientuje v celém procesu 

a přesně ví, jakého práva může v dané situaci využít, což jí může dodávat pocit sebekontroly, 

 
127  § 5 odst. 1 ZOTČ.  
128 Důvodová zpráva k zákonu č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů [online]. Dostupné z: https://www-beck 

online.cz.ezproxy.is.cuni.cz/bo/chapterview.document.seam?documentId=oz5f6mrqgezv6nbvl5shu&groupIndex=0&rowInde  

x=0. [zobrazeno 22. 2. 2021].   
129  § 7 ZOTČ. 
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který je pro oběti sexuálních deliktů velice potřebný, neboť ho mohou v průběhu viktimizace 

ztrácet. Oběť tak nejenom získává možnost využít zákonem stanovených práv, ale proces 

realizace vlastních práv ji pomáhá také po stránce psychické.130 

Zákonem uloženou povinnost poskytovat informace mají subjekty, jimiž jsou Policie 

České republiky, policejní orgán, státní zástupce, ale také jiné orgány veřejné moci, jako 

například obecní policie, vojenská policie, vězeňská služba nebo celní úřad, a dále zdravotnická 

zařízení a subjekty zapsané v registru poskytovatelů pomoci obětem trestných činů. Těmito 

subjekty jsou:131  

- subjekty poskytující služby psychologického a sociálního poradenství na základě  rozhodnutí 

o registraci vydaného podle zákona o sociálních službách, 

- subjekty akreditované pro službu poskytování právních informací nebo pro službu 

restorativních programů na základě rozhodnutí Ministerstva spravedlnosti o udělení 

akreditace, 

- advokáti na základě jejich žádosti , 

- střediska Probační a mediační služby. 

V ustanoveních § 8 až § 11 ZOTČ jsou uvedeny jednotlivé informace, které výše uvedené 

subjekty poskytují. Jelikož se jedná o poměrně rozsáhlý výčet, budu s ohledem na oběti 

sexuálních deliktů jmenovat jen ty, které jsou dle mého názoru pro ně stěžejní. Oběť musí být 

informována o tom:132   

a) u kterého konkrétního orgánu může podat trestní oznámení; 

b) na které subjekty zapsané v registru poskytovatelů pomoci obětem trestných činů se může 

obrátit s žádostí o odbornou pomoc, a za jakých podmínek má právo na bezplatné poskytnutí 

této pomoci; 

c) za jakých podmínek má právo na přijetí opatření k zajištění jejího bezpečí; 

d) jaké etapy řízení následují po trestním oznámení a jaká je její úloha a postavení v těchto 

etapách; 

e) za jakých podmínek má právo na peněžitou pomoc; 

f) na které nejbližší azylové domy, intervenční místa či jiná zařízení sociálních služeb se může 

obrátit; 

g) o průběhu a stavu trestního řízení; 

 
130  ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Policejní psychologie. 2., rozšířené vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2015. 

ISBN 978-80-7380-581-4, s. 206. 
131 DURDÍK, Tomáš a kol. Zákon o obětech trestných činů: komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2018. Komentáře (Wolters 

Kluwer ČR). ISBN 978-80-7598-109-7, s. 82.  
132  § 8 až § 11 ZOTČ. 
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h) v neposlední řadě také o informacích, které souvisí s pobytem obviněného, resp. 

odsouzeného, tedy například o jeho uprchnutí či propuštění z vazby/výkonu trestu odnětí 

svobody, o přerušení výkonu trestu, o změně formy ochranného léčení z ústavní 

na ambulantní péči atd.  

Zákon shora uvedené informace rozlišuje na ty, které se poskytují na základě žádosti a ty, 

které je možné získat bez žádosti, a dále na ty, které je potřeba sdělit ústně, písemně či v obou 

formách. Dle mého názoru je nejlepší sdělování v obou formách, a to proto, že ústní forma je 

významná s ohledem na požadavek srozumitelnosti a písemná forma pak zaručuje to, že oběť má 

ucelené informace neustále u sebe a může je podrobněji prostudovat až později, 

čímž se předchází tomu, že by některé ze svých práv opomněla.  

Výše uvedené informace podle písm. a) až f) nalezneme v § 8 ZOTČ. Jedná se o základní 

informace, které se poskytují bez ohledu na to, zda oběť o tyto informace požádala, či nikoliv, 

a které jsou nezbytné k řádnému ošetření jejích práv a oprávněných zájmů. Předmětné informace 

se sdělují již při prvním kontaktu s policejním orgánem, přičemž z důvodové zprávy vyplývá, 

že bezprostředně po činu potřebuje oběť spíše okamžitou pomoc a pouze základní informace tak, 

aby nebyla příliš zahlcena a měla dostatečný prostor se s nimi seznámit, zorientovat se v nich 

a zvážit jejich využití.133 Bude-li však oběť bezprostředně po činu, například v důsledku 

fyzického napadení pachatelem, vážným způsobem ohrožena na zdraví, pročež nebude 

sdělované informace vnímat, je potřeba informační povinnost odložit až do doby, kdy je bude 

opět schopna plně vnímat.134 Všechny tyto informace se oběti poskytují písemně, ty podle 

písm. a) až c) musí být rovněž srozumitelně ústně vysvětleny. Pokud o to oběť požádá, je potřeba 

ji všechny písemné informace ústně vysvětlit. Tímto dle důvodové zprávy dochází k úplné 

implementaci čl. 4 odst. 1 Směrnice.  

Informace dle písm. g) a h) nalezneme v § 11 odst. 1 a odst. 3 ZOTČ a oběti jsou 

poskytovány pouze, pokud o ně projeví zájem, tedy na její žádost. Ta může být učiněna 

libovolnou formou, jak písemně, tak i ústně, (např. do protokolu sepisovaného o prováděném 

úkonu trestního řízení) a může se podat kdykoliv v průběhu trestního řízení nebo i po jeho 

skončení, jelikož její podání není vázáno na žádnou lhůtu.135 Na žádost jsou tedy poskytovány 

i informace související s pobytem obviněného, resp. odsouzeného (§ 11 odst. 3), což dle mého 

názoru může oběť postavit do velice nepříjemných situací, například do nečekaného 

 
133 Důvodová zpráva k zákonu č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů [online]. Dostupné z: https://www-beck-

online.cz.ezproxy.is.cuni.cz/bo/chapterview.document.seam?documentId=oz5f6mrqgezv6nbvl5shu&groupIndex=0&rowInde

x=0. [zobrazeno 22. 2. 2021].   
134 DURDÍK, Tomáš a kol. Zákon o obětech trestných činů: komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2018. Komentáře (Wolters    

Kluwer ČR). ISBN 978-80-7598-109-7, s. 60-63. 
135  Tamtéž, s. 104. 

https://www-beck-online.cz.ezproxy.is.cuni.cz/bo/chapterview.document.seam?documentId=oz5f6mrqgezv6nbvl5shu&groupIndex=0&rowIndex=0
https://www-beck-online.cz.ezproxy.is.cuni.cz/bo/chapterview.document.seam?documentId=oz5f6mrqgezv6nbvl5shu&groupIndex=0&rowIndex=0
https://www-beck-online.cz.ezproxy.is.cuni.cz/bo/chapterview.document.seam?documentId=oz5f6mrqgezv6nbvl5shu&groupIndex=0&rowIndex=0
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a opětovného kontaktu s pachatelem. Když je pachatel propuštěn z výkonu trestu odnětí svobody 

nebo z něho sám uprchne, není oběť o této skutečnosti automaticky informována, vyjma případů, 

kdy o to sama výslovně požádá nebo případů stanovených v § 11 odst. 6 ZOTČ, který říká, 

že nepodala-li oběť žádost a obviněný nebo odsouzený byl propuštěn nebo uprchl a je-li zde 

důvodná obava, že oběti hrozí nebezpečí v souvislosti s jeho pobytem na svobodě, policejní 

orgán, který vede nebo vedl trestní řízení, vyrozumí oběť o jeho propuštění nebo uprchnutí 

a taktéž ji vyrozumí o opatřeních přijatých k zajištění jejího bezpečí.136 Ve většině případů 

si však oběti nejsou vědomy tohoto svého práva, anebo je to jednoduše nenapadne, a tak často 

o takovou informaci ani nepožádají. Z těchto důvodů by bylo de lege ferenda vhodné, aby došlo 

ke změně § 11 odst. 3 ZOTČ a tyto informace, které souvisejí s pobytem obviněného 

nebo odsouzeného, byly sdělovány automaticky bez potřeby podání předchozí žádosti.  

Významným je také § 13 ZOTČ, který stanovuje, že všechny tyto informace musí být 

oběti poskytnuty srozumitelným způsobem, a to s ohledem na její věk, rozumovou a volní 

vyspělost, gramotnost, zdravotní a psychický stav. Informující orgán musí při poskytování 

informací přihlédnout k jejím konkrétním potřebám a také na povahu a závažnost trestného činu 

tak, aby oběť byla schopna pochopit význam poskytovaných informací.137 Tímto ustanovením je 

u oběti sexuálního deliktu zajištěn individuální přístup, a to se zohledněním její osobní situace 

a konkrétních okolností případu, což zvyšuje i stupeň její ochrany. 138 

5.3. Právo na ochranu před hrozícím nebezpečím 

Ustanovení § 14 ZOTČ uvádí výčet opatření k ochraně oběti před hrozícím nebezpečím 

podle jiných právních předpisů uvedených v poznámkách pod čarou na konci zákona 

pod odrážkami 2) až 5), např. zákon o policii, celní zákon, zákon o vězeňské službě etc. V tomto 

ustanovení nejsou upravena žádná nová práva obětí, pouze se odkazuje na ta již existující. 139 

Je však potřeba zamyslet se nad tím, zda odkazy v poznámkách pod čarou na jednotlivé zákony 

jako celky představují pro oběť konkrétní informace. Dle mého názoru je tento přístup velice 

nepřehledný, protože oběť přesně neví, jaká konkrétní práva jsou daným zákonem chráněna. 

Subjekt poskytující právní informace musí oběť informovat konkrétně, nikoliv pouhým odkazem 

 
136 § 11 odst. 6 ZOTČ. 
137  § 13 ZOTČ. 
138  Právo na poskytování informací vychází také ze Směrnice. V Preambuli v odst. 21 Směrnice je zakotven požadavek na 

poskytování informací jednoduchou a srozumitelnou formou. Důraz také klade na individuální přístup s tím, že dalšími 

hledisky jsou například znalost jazyka, intelektuální a emoční schopnosti a gramotnost. Ve smyslu čl. 3 odst. 2 Směrnice se 

pak při poskytování informací zohlední více osobních charakteristik oběti a informace musí být poskytnuty ústně nebo 

písemně.  
139 DURDÍK, Tomáš a kol. Zákon o obětech trestných činů: komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2018. Komentáře (Wolters 

Kluwer ČR). ISBN 978-80-7598-109-7, s. 132. 
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na určitý zákon.140 Dle mého úsudku by proto de lege ferenda měla být v poznámkách pod čarou 

u jednotlivých zákonů uvedena konkrétní ustanovení, tak aby si oběť mohla následně dané 

ustanovení dohledat a seznámit se s ním.  

Toto ustanovení shrnuje právo oběti na fyzickou ochranu před útoky pachatele, zejména 

na krátkodobou ochranu a na vykázání osoby ze společného obydlí, právo na zvláštní ochranu 

v případě, že je oběť v trestním řízení v postavení svědka, s čímž souvisí i právo na utajení její 

totožnosti a podoby, dále připomíná možnost vydání předběžného opatření v občanskoprávním 

a trestním řízení a také vydání evropského ochranného příkazu.141  

Tato opatření jsou pro oběti sexuálních deliktů stěžejní, a to s ohledem na jejich vyšší 

zranitelnost, která je daná zejména vztahem k pachateli či závislostí na něm. Taktéž může hrozit, 

že pachatel oběť znovu napadne nebo že ji bude zastrašovat či jinak ohrožovat. Z těchto důvodů 

se proto detailněji zaměřím na odstavec třetí pojednávající o vykázání osoby ze společného 

obydlí, dále na odstavec čtvrtý a sedmý, který zakotvuje možnost vydat předběžné opatření 

v občanskoprávním a v trestním řízení.  

V odstavci třetím je zdůrazněno oprávnění Policie ČR vykázat osobu ze společného 

obydlí podle § 44 až 47 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky (dále jen „zákon 

o Policii“). Ke sjednocení postupu při provádění vykázání byl vydán i Závazný pokyn 

policejního prezidenta č. 166 o provádění vykázání ze dne 23.12.2009.142 Dle § 44 odst. 1 

zákona o Policii se vykázáním rozumí opatření Policie ČR, které spočívá v možnosti vykázat 

osobu, u které lze důvodně předpokládat, že se dopustí nebezpečného útoku proti životu, zdraví, 

svobodě nebo zvlášť závažného útoku proti lidské důstojnosti, a to z bytu nebo domu společně 

obývaného s ohroženou osobou, jakož i z bezprostředního okolí společného obydlí.143 Vykázání 

trvá po dobu 10 dnů ode dne jeho provedení a není k němu potřeba souhlasu ohrožené osoby. 

V případě, že oběť v průběhu vykázání podá návrh na vydání předběžného opatření podle zákona 

o zvláštních řízeních soudních, prodlužuje se doba vykázání až do právní moci rozhodnutí soudu 

o tomto návrhu.144  

Jedná se o faktický úkon, na jehož základě musí vykázaná osoba ihned opustit prostor 

vymezený policistou a zdržet se vstupu do tohoto prostoru. Taktéž se musí zdržet styku 

či navazování kontaktu s ohroženou osobou a na výzvu policisty musí odevzdat všechny klíče 

 
140  JELÍNEK, Jiří a kol. Zákon o obětech trestných činů: komentář s judikaturou. 2., dopl. a rozš. vyd. Praha: Leges, 2014. 

Komentátor. ISBN 978-80-7502-016-1, s. 97.  
141 DURDÍK, Tomáš a kol. Zákon o obětech trestných činů: komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2018. Komentáře (Wolters 

Kluwer ČR). ISBN 978-80-7598-109-7, s. 132. 
142  JELÍNEK, Jiří a kol. Zákon o obětech trestných činů: komentář s judikaturou. 2., dopl. a rozš. vyd. Praha: Leges, 2014. 

Komentátor. ISBN 978-80-7502-016-1, s. 98 
143  § 44 odst. 1 zákona o Policii. 
144   § 44 odst. 2 zákona o Policii. 



 

46 

 

 

od společného obydlí. Policista provádějící vykázání je také povinen poučit ohroženou osobu 

o možnosti podat návrh na vydání předběžného opatření v rámci civilního řízení, o možnosti 

využít psychologických nebo sociálních služeb, a dále o následcích, které vyplývají z uvedení 

záměrně nepravdivých údajů, k nimž policista při vykázání přihlíží.145 Povinnost zdržet 

se vstupu do obydlí je rovněž možno uložit formou předběžného opatření podle ust. § 88e TŘ.   

V odstavci čtvrtém je k zajištění bezpečnosti oběti zakotven institut předběžného opatření 

v civilním právu, který v případě vážného ohrožení jejího života, svobody nebo lidské 

důstojnosti vydá na její žádost soud.146 Předběžné opatření v civilním právu upravuje zákon 

č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále jen „OSŘ“)147 a dále zákon č. 292/2013 Sb., 

o zvláštním řízení soudním (dále jen „ZŘS“), kde je v ust. § 400 až § 414 zakotveno opatření 

na ochranu ve věcech domácího násilí. Účelem předběžného opatření je tedy poskytnout osobě, 

které hrozí nebezpečí ze strany pachatele, po zákonem stanovenou lhůtu ochranu, aby se bez 

nátlaku a hrozeb ze strany pachatele mohla rozhodnout o způsobu řešení nastalé situace (např. 

podat trestní oznámení či opustit obydlí). Návrh může oběť podat bez ohledu na to, zda bylo 

provedeno vykázání dle § 44 zákona o Policii, přičemž jak již zmiňuji výše v případě, že oběť 

v průběhu vykázání tento návrh podá, prodlužuje se doba vykázání až do právní moci rozhodnutí 

soudu o tomto návrhu. Předběžné opatření trvá měsíc, ale může být na návrh prodlouženo, a to 

nejdéle na 6 měsíců.148   

V sedmém odstavci jsou zakotvena předběžná opatření v trestním řízení, která byla 

zavedena novelizací TŘ provedenou ZOTČ v podobě § 88b až § 88o TŘ. V ustanovení § 88c TŘ 

jsou taxativně vyjmenovaná jednotlivá opatření a pro oběti sexuálních deliktů jsou důležité 

především zákaz styku s obětí či s osobami jí blízkými, zákaz vstupu do společného obydlí 

a jeho bezprostředního okolí a v některých případech i zákaz zdržovat se na konkrétně 

vymezeném místě. Účel je podobný jako u předběžných opatření podle civilního práva, 

přičemž ve vztahu k oběti jde především o ochranu před prohlubováním primární viktimizace 

a prevenci před sekundární a opakovanou viktimizací.149 Představují tedy taxativně vymezený 

okruh povinností, které je možné obviněnému uložit v průběhu trestního řízení, a to od zahájení 

trestního stíhání až do doby, dokud to vyžaduje jejich účel, nejdéle však do právní moci 

 
145 DURDÍK, Tomáš a kol. Zákon o obětech trestných činů: komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2018. Komentáře (Wolters 

Kluwer ČR). ISBN 978-80-7598-109-7, s. 140. 
146   § 14 odst. 4 ZOTČ. 
147   Úprava předběžného opatření k ochraně oběti byla do 31.12.2013 upravena v § 76b a násl. OSŘ. Přijetím nového 

občanského zákoníku a doprovodné legislativy k němu, došlo k vypuštění ustanovení upravujících předběžné opatření z OSŘ 

a s účinností od 1.1.2014 je upraveno v § 400 a násl. ZŘS. OSŘ však nadále obsahuje obecnou úpravu vydávání předběžných 

opatření, a proto se na opatření podle ZŘS použijí tato ustanovení subsidiárně.  
148 JELÍNEK, Jiří a kol. Zákon o obětech trestných činů: komentář s judikaturou. 2., dopl. a rozš. vyd. Praha: Leges, 2014. 

Komentátor. ISBN 978-80-7502-016-1, s. 99-100. 
149  Tamtéž, s. 250. 
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rozsudku nebo jiného rozhodnutí, kterým řízení končí. Jestliže obviněný neplní podmínky 

nařízeného předběžného opatření, může být rozhodnuto o uložení jiného opatření, které bude 

shledáno účinnějším, nebo o jeho vzetí do vazby. Jestliže se však dopustí závažného jednání, 

aby zmařil výkon těchto opatření, může být takové jednání kvalifikováno jako trestný čin maření 

úředního rozhodnutí a vykázání.150 

V odstavci šestém najdeme další neméně důležitý nástroj ochrany, a to utajení totožnosti 

a podoby oběti v postavení svědka za podmínek stanovených v § 55 odst. 2 TŘ. Svědecká 

výpověď oběti je mnohdy klíčovým důkazním prostředkem, a proto je potřeba zajistit, 

aby nedocházelo k zastrašování či jinému ovlivňování svědků. Ustanovení slouží také 

jako prevence před reviktimizací. Jedná se o výjimečné opatření, ke kterému lze přistoupit pouze 

v případě, že ochranu svědka nelze zajistit jiným způsobem. Pokud tedy zjištěné okolnosti 

nasvědčují tomu, že oběti nebo osobě jí blízké v souvislosti s podáním svědecké výpovědi hrozí 

nebezpečí porušení základních práv či újma na zdraví, přistoupí se k tomuto úkonu.151 Osobní 

údaje utajeného svědka se pak do protokolu nezapisují, ale vedou se odděleně od trestního spisu 

a mohou se s nimi v dané věci seznamovat pouze OČTŘ. Tyto orgány taktéž poučí svědka 

o právu požádat o utajení své podoby a podepsat protokol smyšleným jménem a příjmením, 

pod kterým je pak veden.152 

5.4. Právo na ochranu soukromí  

Právo na ochranu soukromí je jako jedno z ústavně zaručených základních lidských práv 

chráněno již čl. 7 odst. 1 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“), jenž stanoví, 

že „nedotknutelnost osoby a jejího soukromí je zaručena“ a dále čl. 10 odst. 2 Listiny: „Každý 

má právo na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a rodinného života.“153 

Pro oběti sexuálních deliktů je toto právo velmi důležité, neboť právě jejich případy bývají často 

medializované. Oběti se tak dostávají do popředí zájmu veřejnosti, což u nich může přispět 

ke vzniku sekundární viktimizace.  

Právo na ochranu soukromí provedené formou zákazu zveřejnit informace o totožnosti 

oběti upravuje ZOTČ v § 15 pouhým odkazem na TŘ. Tento zákaz směřuje vně trestního 

řízení.154 Jedná se o ochranu osobních údajů oběti před zveřejňováním, která je i v souladu 

s požadavky čl. 21 Směrnice. 

 
150  JELÍNEK, J. a kolektiv: Trestní právo procesní. 5. vydání, Praha: Leges, 2018, ISBN 978-80-7502-278-3, s 265.  
151 JELÍNEK, Jiří a kol. Zákon o obětech trestných činů: komentář s judikaturou. 2., dopl. a rozš. vyd. Praha: Leges, 2014. 

Komentátor. ISBN 978-80-7502-016-1, s. 100-101. 
152  § 55 odst. 2 TŘ.  
153  Čl. 7 odst. 1 a čl. 10 odst. 2 Listiny.  
154 JELÍNEK, Jiří, GŘIVNA, Tomáš a kol. Poškozený a oběť trestného činu z trestněprávního a kriminologického pohledu. 

Praha: Leges, 2012. Teoretik. ISBN 978-80-87576-39-7, s. 28. 
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TŘ upravuje poskytování informací o trestním řízení a osobách v něm zúčastněných 

v § 8a-8d, v nichž stanoví jasné podmínky, za kterých je možné dané informace v rámci trestního 

řízení poskytovat třetím osobám, včetně veřejných sdělovacích prostředků. Mezi základní 

povinnosti OČTŘ při poskytování informací o své činnosti patří: 155 

- dbát na to, aby neohrozily objasnění skutečností důležitých pro trestní řízení; 

- nezveřejnily o zúčastněných osobách údaje, které přímo nesouvisejí s trestnou činností; 

-  neporušily zásadu, že dokud pravomocným odsuzujícím rozsudkem není vyslovena vina, 

nelze na toho, proti němuž se vede trestní řízení, hledět, jako by byl vinen;  

- v přípravném řízení nesmějí zveřejnit informace umožňující zjištění totožnosti osoby, proti 

které se trestní řízení vede, poškozeného či svědka. 

S ohledem na oběti sexuálních deliktů je podstatný § 8b odst. 2 TŘ, který zakazuje 

zveřejňování informací, které by umožňovaly identifikovat osobu poškozeného, proti níž byl 

spáchán některý z trestných činů proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti. Rovněž nesmí být  

zveřejněny snímky, obrazové či zvukové záznamy nebo jiné informace o průběhu hlavního líčení 

či veřejného zasedání, které by umožňovaly identifikovat tyto oběti (§ 8b odst. 3 TŘ). Taktéž 

nesmí být ve veřejných sdělovacích prostředcích uveřejněn pravomocný rozsudek s uvedením 

jména, příjmení a bydliště oběti (§ 8b odst. 4 TŘ).156 

Zákon dále v § 16 ZOTČ zakotvuje právo na ochranu soukromí při poskytování osobních 

údajů oběti. Na žádost oběti, jejího zmocněnce, zákonného zástupce, opatrovníka nebo důvěrníka 

se údaje o ní a o osobách s ní spojených vedou odděleně tak, aby se s nimi mohly seznamovat 

pouze OČTŘ, policisté a úředníci Probační a mediační služby.157 Jedná se o preventivní 

povinnost, jejímž účelem je zajištění ochrany bezpečnosti a osobních údajů oběti. Fakticky 

se jedná o zásah do práva nahlížet do spisů (dle § 65 TŘ), nicméně v případě těchto obětí půjde 

o účinná opatření, jelikož slouží jako ochrana před druhotnou újmou a případným zastrašováním 

či vyhrožováním ze strany pachatele. Při usvědčení pachatele z trestného činu hraje oběť 

klíčovou roli, a tak je důležité chránit její bezpečnost i osobní údaje. Z hlediska zpřístupnění 

těchto údajů připouští zákon dvě výjimky. První se uplatňuje tehdy, pokud je to nezbytné 

pro dosažení účelu trestního řízení, druhá pak pro řádné uplatnění práva na obhajobu osoby, 

proti níž se trestní řízení vede, přičemž o zpřístupnění a jeho důvodech se učiní záznam 

do spisu.158  

 
155 DURDÍK, Tomáš a kol. Zákon o obětech trestných činů: komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2018. Komentáře (Wolters 

Kluwer ČR). ISBN 978-80-7598-109-7, s. 153.  
156  § 8b odst. 2, odst. 3 a odst. 4 TŘ.  
157  § 16 ZOTČ.  
158 JELÍNEK, Jiří a kol. Zákon o obětech trestných činů: komentář s judikaturou. 2., dopl. a rozš. vyd. Praha: Leges, 2014. 

Komentátor. ISBN 978-80-7502-016-1, s. 104-105. 
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5.5. Právo na ochranu před druhotnou újmou  

Ustanovení § 17 až § 22 ZOTČ obsahuje další nástroj ochrany obětí, a to právo 

na ochranu před druhotnou újmou. Tato újma vzniká v rámci procesu sekundární viktimizace, 

tedy až po spáchání trestného činu, a to v důsledku jednání pachatele, sociálního okolí 

nebo  OČTŘ.159  

Zákonodárce pak pro účely ZOTČ definuje v § 2 odst. 5 druhotnou újmou, jíž se rozumí 

újma, která „nebyla oběti způsobena trestným činem, ale vznikla v důsledku přístupu Policie 

České republiky, orgánů činných v trestním řízení a dalších orgánů veřejné moci, poskytovatelů 

zdravotních služeb, subjektů zapsaných v registru poskytovatelů pomoci obětem trestných činů, 

znalců, tlumočníků, obhájců a sdělovacích prostředků k ní.“160 Zákon si dle důvodové zprávy 

klade za cíl snížit riziko druhotné újmy, ke které jsou zvláště oběti sexuálních deliktů 

náchylnější. Sekundární viktimizaci ze strany rodiny, známých či přátel nelze zabránit zákonem, 

a proto je definice druhotné újmy zúžena jen na výše vyjmenované činitele.  

V § 17 ZOTČ nalezneme právo na zabránění kontaktu oběti a osoby jí blízké s osobou, 

kterou oběť označila za pachatele, s osobou podezřelou nebo s osobou proti níž se řízení vede.161 

Ustanovení tak posiluje jejich ochranu a je také projevem implementace čl. 19 odst. 1 Směrnice, 

který stanoví, že „členské státy jsou povinny zavést nezbytné podmínky, které umožní zamezení 

kontaktu mezi oběťmi, a v nezbytných případech též jejich rodinnými příslušníky, 

a pachatelem.“162 Předmětné ochrany je možné domáhat se pouze na základě předchozí 

výslovné žádosti oprávněné osoby a může být učiněna libovolnou formou. Dovolávat se jí může 

jak v rámci kteréhokoliv stádia trestního řízení, tak i před jeho zahájením (např. v souvislosti 

s podáním vysvětlení).163 Toto právo je využitelné zejména u zvlášť zranitelných obětí. Příslušné 

orgány jsou v jejich případě povinny této žádosti vyhovět, pokud to tedy nevylučuje povaha 

prováděného úkonu (např. konfrontace). Nicméně i v takovém případě je třeba učinit vhodná 

opatření k tomu, aby se oběť s touto osobou nedostala do kontaktu před a po takovém úkonu.164  

Prakticky je možné toto ustanovení provést tak, že v budovách soudů budou vytvořeny 

oddělené čekárny pro oběť a osobu, která byla označena za pachatele, dále například využitím 

videokonferenčních zařízení při výslechu (§ 111a TŘ), výslechem oběti bez přítomnosti 

obviněného (§ 209 TŘ) či v přípravném řízení stanovením odlišných termínů pro předvolání 

 
159  STAŇKOVÁ, Lenka, Filip ŠČERBA a Milan VICHLENDA. Násilná kriminalita. Praha: Leges, 2014. Teoretik. ISBN 978-

80-7502-069-7, s. 195. 
160  § 2 odst. 5 ZOTČ.  
161  § 17 odst. 1 ZOTČ. 
162  Čl. 19 odst. 1 Směrnice. 
163 DURDÍK, Tomáš a kol. Zákon o obětech trestných činů: komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2018. Komentáře (Wolters 

Kluwer ČR). ISBN 978-80-7598-109-7, s. 161-164. 
164  § 17 odst. 2 ZOTČ. 
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oběti a osoby, proti níž se řízení vede. Článek 19 odst. 2 Směrnice pak výslovně požaduje, 

aby nově budované soudní prostory měly vždy oddělené čekárny pro oběti. Splnění tohoto 

požadavku však závisí na finančních možnostech státu, a proto Směrnice počítá s tím, že se bude 

jednat pouze o nově budované prostory, a nikoliv o všechny soudní budovy.165 

Dále zákon omezuje možnost klást oběti při podání vysvětlení či výslechu otázky, 

které směřují do intimní oblasti a nemají význam pro danou věc. Intimní oblastí se dle důvodové 

zprávy rozumí osobní sféra jednotlivce týkající se například jeho sexuality, nicméně za otázky 

směřující do této oblasti lze považovat i některé další dotazy, které jsou zaměřené na důvěrné, 

ryze osobní a soukromé aspekty života vyslýchané oběti.166 Tomuto tvrzení svědčí i čl. 23 odst. 3 

písm. c) Směrnice, který zakazuje výslech ohledně soukromého života oběti. Otázky tohoto typu 

tak mohou být oběti kladeny pouze tehdy, pokud je to nezbytné pro objasnění skutečností 

důležitých pro trestní řízení, a to zvlášť šetrným a vyčerpávajícím způsobem, aby nebylo nutné 

výslech znovu opakovat. Formulaci otázek je potřeba přizpůsobit věku, osobním zkušenostem 

a psychickému stavu oběti. Oběť má také právo kdykoliv podat námitky proti zaměření otázky, 

přičemž o námitkách pak rozhoduje vyslýchající orgán sám a poznamená je do protokolu.167 

Dalším podstatným právem oběti je požádat o to, aby byla v přípravném řízení 

vyslechnuta osobou stejného nebo opačného pohlaví. Výslech prováděný u oběti sexuálního 

deliktu zasahuje do její intimní sféry, a tak je pro ni důležité, aby si mohla zvolit, zdali jí bude 

příjemnější výslech osobou stejného nebo opačného pohlaví, protože například znásilněná žena 

by mohla cítit stud, kdyby měla intimní detaily reprodukovat před policistou-mužem. Je proto 

chvályhodné, že zákonodárce toto právo v zákoně ustanovil. Její žádosti je pak potřeba vyhovět, 

nebrání-li tomu důležité důvody (např. osoba stejného pohlaví není přítomna a výslech není 

možné odložit). O totéž může žádat i v případě, kdy je potřeba její výpověď tlumočit a je 

přibírán tlumočník. I v tomto případě by měl OČTŘ žádosti vyhovět, ledaže by nebylo možné 

takového tlumočníka zajistit a úkon nešlo odložit.168 

Výslech zvlášť zranitelných obětí, jimiž jsou i oběti sexuálních deliktů je podrobněji 

upraven v § 20 ZOTČ. Důvodová zpráva k tomuto zákonu uvádí, že těmto obětem musí být 

poskytnut vyšší standard práv, který má odrážet jejich zranitelnost, přičemž výslech by měl být 

založen na několika základních pravidlech. Prvním takovýmto pravidlem je zásada 

 
165 JELÍNEK, Jiří a kol. Zákon o obětech trestných činů: komentář s judikaturou. 2., dopl. a rozš. vyd. Praha: Leges, 2014. 

Komentátor. ISBN 978-80-7502-016-1, s. 107. 
166 DURDÍK, Tomáš a kol. Zákon o obětech trestných činů: komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2018. Komentáře (Wolters 

Kluwer ČR). ISBN 978-80-7598-109-7, s. 165. 
167  §18 odst. 1 a odst. 2 ZOTČ. 
168 JELÍNEK, Jiří a kol. Zákon o obětech trestných činů: komentář s judikaturou. 2., dopl. a rozš. vyd. Praha: Leges, 2014. 

Komentátor. ISBN 978-80-7502-016-1, s. 110-112. 
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individuálního přístupu, tedy že výslech musí být prováděn obzvlášť citlivě a s ohledem 

na konkrétní okolnosti,169 které ji činí zranitelnou. Druhé pravidlo stanoví, že výslech by měla 

provádět osoba k tomu zvlášť vyškolená v prostorách pro tento účel upravených 

a přizpůsobených.170 V případě, že obětí je dítě, výslech provádí osoba k tomu vyškolená vždy. 

Třetím je, že výslech se provádí takovým způsobem, aby nemusel být později opakován. 

Vyslýchající by tak měl dbát na to, aby byl výslech co nejpodrobnější, čímž i přispívá k ochraně 

oběti před prohlubováním její viktimizace. Pokud je nutné výslech před stejným orgánem 

opakovat, je vyslýchajícím zpravidla stejná osoba, nebrání-li tomu důležité důvody (např. 

nemoc, dovolená nebo přeložení osoby k jinému útvaru). Čtvrté a poslední pravidlo stanoví, 

že na žádost oběti se při výslechu učiní opatření, aby oběť nemusela mít vizuální kontakt 

s osobou podezřelou. K tomu se využívá zejména audiovizuální techniky. Zároveň je však nutné 

zajistit, aby nebylo porušeno právo na obhajobu.171 Toto pravidlo tedy neslouží pouze 

k zabránění sekundární viktimizace, ale také se snaží zajistit co nejobjektivnější výpověď oběti 

o trestném činu a osobě pachatele.172 

Zcela novým procesním právem, které ZOTČ zavádí, je právo oběti, aby ji k úkonům 

trestního řízení a k podání vysvětlení doprovázel důvěrník (§ 21 ZOTČ). Ten bude moci být 

přítomen po boku oběti či v její blízkosti při uplatňování jejích práv v postavení poškozeného, 

například při nahlížení do spisu, v průběhu hlavního líčení, při výslechu oběti nebo při ústním 

podávání prohlášení oběti o dopadech trestného činu na její život. Úkolem důvěrníka je zejména 

poskytovat oběti morální a psychickou podporu. Tento institut je pro ni velmi důležitý, 

neboť potřebuje psychickou podporu od osoby, jíž může důvěřovat. Oběť si může za důvěrníka 

zvolit jakoukoliv fyzickou osobu, která je plně svéprávná a nemá v tom samém trestním řízení 

postavení obviněného, obhájce, svědka, znalce či tlumočníka. Zákon povoluje, že důvěrník může 

být zároveň zmocněncem oběti. Není přitom vyloučeno, aby se důvěrníkem stala osoba oběti 

blízká ve smyslu § 125 TZ. Důvěrník nemá právo zasahovat do průběhu úkonu a v určitých 

a výjimečných případech je dokonce možné ho vyloučit z účasti na úkonu, pokud by jeho účast 

 
169 Těmito okolnostmi (jež nejsou ZOTČ blíže specifikovány) jsou dle čl. 22 odst. 2 Směrnice: osobní charakteristiky oběti,  

druh, povaha a specifické okolnosti trestného činu. Dle odst. 3 tohoto článku je v souvislosti s individuálním posouzením   

obětí potřeba věnovat zvláštní pozornost obětem sexuálního násilí a pohlavního zneužití. 
170 ZOTČ hovoří o vyškolených osobách bez specifikace. Čl. 25 Směrnice stanovuje povinnost, aby především příslušníci  

policie, státní zástupci, soudci, ale i advokáti byli speciálně proškoleni na vhodné úrovni, a to s ohledem na jejich kontakt 

s obětí. Také musí být schopni jednat nestranně, s respektem a profesionálně. Zakotvení povinnosti vyslýchat v prostorách k 

tomu zvlášť upravených a přizpůsobených, je naplněním požadavku, který plyne z čl. 23 odst. 2 písm. a) Směrnice.  
171 Důvodová zpráva k zákonu č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů [online]. Dostupné z: https://www-beck-

online.cz.ezproxy.is.cuni.cz/bo/chapterview.document.seam?documentId=oz5f6mrqgezv6nbvl5shu&groupIndex=0&rowInde

x=0.  
172 JELÍNEK, Jiří a kol. Zákon o obětech trestných činů: komentář s judikaturou. 2., dopl. a rozš. vyd. Praha: Leges, 2014. 

Komentátor. ISBN 978-80-7502-016-1, s. 114. 

https://www-beck-online.cz.ezproxy.is.cuni.cz/bo/chapterview.document.seam?documentId=oz5f6mrqgezv6nbvl5shu&groupIndex=0&rowIndex=0
https://www-beck-online.cz.ezproxy.is.cuni.cz/bo/chapterview.document.seam?documentId=oz5f6mrqgezv6nbvl5shu&groupIndex=0&rowIndex=0
https://www-beck-online.cz.ezproxy.is.cuni.cz/bo/chapterview.document.seam?documentId=oz5f6mrqgezv6nbvl5shu&groupIndex=0&rowIndex=0


 

52 

 

 

narušovala průběh úkonu nebo by jeho přítomností bylo ohroženo dosažení účelu daného 

úkonu.173 

Vnitřní a kancelářský řád pro okresní, krajské a vrchní soudy v ustanovení § 41 odst. 2 

stanovuje, že při projednávání trestních věcí před soudem sedí oběť, která má postavení 

poškozeného společně se svým zmocněncem vedle státního zástupce.174 Dle komentátorů je však 

pro řádný výkon práva na doprovod důvěrníkem nezbytné, aby vedle oběti mohl sedět i její 

důvěrník. 175 S tímto názorem se zcela ztotožňuji, a proto by de lege ferenda mělo být v tomto 

smyslu doplněno ustanovení § 41 odst. 2 Vnitřního a kancelářského řád pro okresní, krajské 

a vrchní soudy. 

Dalším novým institutem, který byl do českého právního řádu zakotven, je právo oběti 

učinit v jakémkoliv stadiu trestního řízení prohlášení o tom, jaký dopad měl na její dosavadní 

život spáchaný trestný čin. Ukotven byl do § 22 ZOTČ. Jedná se o projev principu „slyšet hlas 

oběti“. Zahraniční zkušenosti s tzv. victim impact statement (neboli prohlášení oběti o dopadu 

trestného činu na její život) ukázaly, že poskytnout obětem možnost vylíčit, jak trestný čin 

změnil nebo ovlivnil jejich život, představuje příležitost, jak jim vyjádřit respekt. Právě vyjádření 

respektu, podpory a naslouchání jsou důležitými prostředky pro prevenci sekundární viktimizace 

a jsou proto velmi významné pro oběti sexuálních deliktů.176 Toto právo náleží všem obětem bez 

ohledu na povahu a druh trestného činu a je možné ho učinit ústně i písemně a také opakovaně. 

Účelem takového prohlášení je tedy pomoci oběti, aby se psychicky vyrovnala s událostí. 

Pachatel by si díky němu měl zase uvědomit, co činem spáchal a jaký měl na ni dopad. 

Pro OČTŘ má význam při hodnocení závažnosti trestného činu a určení přitěžujících 

či polehčujících okolností.177 

V souvislosti s přijetím ZOTČ došlo také k dílčím změnám TŘ. Tyto změny se přímo 

dotýkají i prohlášení oběti o dopadu spáchaného trestného činu na její dosavadní život. První 

touto změnou je, že ve smyslu § 89 odst. 2 TŘ může být toto prohlášení posuzováno jako důkaz. 

Písemné prohlášení je pak v souladu s § 112 odst. 2 TŘ posuzováno jako listinný důkaz. Druhá 

změna se promítla do § 43 odst. 4 TŘ, dle kterého „poškozený, který je obětí podle zákona 

o obětech trestných činů, má právo v kterémkoliv stadiu trestního řízení učinit prohlášení o tom, 

 
173 JELÍNEK, Jiří a kol. Zákon o obětech trestných činů: komentář s judikaturou. 2., dopl. a rozš. vyd. Praha: Leges, 2014. 

Komentátor. ISBN 978-80-7502-016-1, s. 116-118. 
174  § 41 odst. 2 Vnitřního a kancelářského řádu pro okresní, krajské a vrchní soudy. 
175 JELÍNEK, Jiří a kol. Zákon o obětech trestných činů: komentář s judikaturou. 2., dopl. a rozš. vyd. Praha: Leges, 2014. 

Komentátor. ISBN 978-80-7502-016-1, s. 117. 
176 DURDÍK, Tomáš a kol. Zákon o obětech trestných činů: komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2018. Komentáře (Wolters 

Kluwer ČR). ISBN 978-80-7598-109-7, s. 183. 
177 JELÍNEK, Jiří a kol. Zákon o obětech trestných činů: komentář s judikaturou. 2., dopl. a rozš. vyd. Praha: Leges, 2014. 

Komentátor. ISBN 978-80-7502-016-1, s. 118-119. 
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jaký dopad měl spáchaný trestný čin na jeho dosavadní život.“178 Na aplikaci tohoto institutu je 

v praxi potřeba použít § 212a TŘ, přičemž dle tohoto ustanovení „může poškozený, který je obětí 

trestného činu podle ZOTČ, žádat v hlavním líčení, aby mohl učinit prohlášení o tom, jaký dopad 

měl spáchaný trestný čin na jeho dosavadní život, a to i v případě, že prohlášení učinil písemně. 

Předseda senátu je povinen žádosti vyhovět a umožnit ústní prohlášení nejpozději v závěrečné 

řeči.“179 Toto ustanovení se však může jevit jako zavádějící. TŘ toto právo přiznává pouze 

poškozenému v postavení oběti, přičemž dle ZOTČ právo na prohlášení náleží všem obětem 

nezávisle na tom, zdali mají postavení poškozeného v trestním řízení. Navíc, jak je i výše 

uvedeno, má oběť právo toto prohlášení podat v průběhu celého řízení a neměla by tak být 

omezována závěrečnou řečí v hlavním líčení. Proto by bylo vhodné, aby předmětné prohlášení 

oběti, která má postavení poškozeného bylo učiněno odděleně, tj. samostatně od jejího 

případného uplatnění nároku na náhradu způsobené škody nebo nemajetkové újmy. Právě nárok 

na náhradu škody dle § 43 odst. 3 TŘ ve spojení s § 206 odst. 2 TŘ je na rozdíl od prohlášení 

možné učinit nejpozději u hlavního líčení před zahájením dokazování.180 

5.6. Právo na peněžitou pomoc 

Dalším významným právem oběti je právo na poskytnutí peněžité pomoci od státu. 

Poznatky z praxe totiž poukazují na skutečnost, že jedním z nejcitelnějších problémů pro oběti 

sexuálních deliktů je nedostatek finančních prostředků, například z důvodu ztráty zaměstnání, 

dočasné pracovní neschopnosti či nutnosti vynaložit finanční prostředky na léčení.181 

Uzákoněním tohoto práva splnila Česká republika své závazky, které ji plynuly z Evropské 

úmluvy o odškodňování obětí násilných trestných činů, jež vstoupila v platnost dne 1.2.1988 

a pro Českou republiku nabyla účinnosti dne 1.1.2001. Úmluva obsahuje 20 článků a je založena 

na principu spravedlnosti a solidarity.182 

Do přijetí ZOTČ bylo toto právo obětem přiznáno zákonem č. 209/1997 Sb., o poskytnutí 

peněžité pomoci obětem trestné činnosti. Z důvodu komplexnosti je problematika peněžité 

pomoci s účinností od 1.8.2013 upravena pouze v ZOTČ, a to v § 23 až § 37, jenž předchozí 

úpravu v zásadě přebral a z části ji také novelizoval.  

Pro oběti trestného činu proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti, kterým vznikla 

nemajetková újma, se důležitou změnou stalo rozšíření okruhu oprávněných žadatelů peněžité 

 
178  § 43 odst. 4 TŘ. 
179  § 212a TŘ. 
180 DURDÍK, Tomáš a kol. Zákon o obětech trestných činů: komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2018. Komentáře (Wolters 

Kluwer ČR). ISBN 978-80-7598-109-7, s. 183-184. 
181  DANKOVÁ, Katarína, PELC, Vladimír. Právní pomoc obětem trestných činů. Praha: CSSP 2014, s. 48.  
182 DURDÍK, Tomáš a kol. Zákon o obětech trestných činů: komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2018. Komentáře (Wolters 

Kluwer ČR). ISBN 978-80-7598-109-7, s. 189-190. 
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pomoci. Toto právo jim náleží na základě ustanovení § 24 odst. 1 písm. d) ZOTČ, které reaguje 

na TŘ, jenž rozšířil právo poškozeného uplatnit nárok na náhradu nemajetkové újmy v penězích. 

U těchto obětí se dle § 25 odst. 1 ZOTČ nahrazují náklady spojené s poskytnutím odborné 

psychoterapie a fyzioterapie nebo jiné odborné pomoci zaměřené na nápravu vzniklé 

nemajetkové újmy. Peněžitá pomoc se za tyto odborné služby oběti poskytne ve výši 

prokázaných nákladů, a to až do maximální výše 50.000,- Kč, avšak pouze za předpokladu, že jí 

nebyla peněžitá pomoc poskytnuta dle § 28 odst. 1 písm. a) nebo b).183 Uvedené náklady tedy 

musejí nejdříve vzniknout (například oběť již absolvovala dlouhodobou individuální 

psychoterapii) a teprve po jejich úhradě je oběť může uplatnit v rámci žádosti o peněžitou pomoc 

ze strany státu.184 

Dle komentátorů však tato forma pomoci není dodnes plně využívána. Hlavním 

důvodem, který uvádějí, je ten, že obětem sexuálních deliktů je v mnohých případech způsobena 

též újma na zdraví, a tak mají nárok na peněžitou pomoc v paušální výši ve smyslu ustanovení 

§ 28 odst. 1 písm. a) nebo písm. b) ZOTČ.185 Jinými slovy řečeno se obětem sexuálních deliktů 

hradí pouze prokazatelné náklady maximálně do výše 50.000,- Kč, jestliže má však oběť zároveň 

právo i na peněžitou pomoc v důsledku škody na zdraví, poskytne se jí pouze tato peněžitá 

částka. 

Hlavním účelem peněžité pomoci je dle § 25 ZOTČ překlenutí zhoršené sociální situace 

způsobené oběti trestným činem. Z toho vyplývá, že taková pomoc musí být poskytnuta 

co nejrychleji, a proto zákon stanovuje lhůtu pro rozhodnutí ministerstva o žádosti o peněžitou 

pomoc, jenž činí 3 měsíce.186 S ohledem na vyšší zranitelnost obětí sexuálních deliktů pak tato 

pomoc spočívá v poskytnutí finančních prostředků na úhradu nákladů spojených s potřebou 

odborné psychoterapie, fyzioterapie nebo jiné odborné služby, a to k nápravě vzniklé 

nemajetkové újmy.187 

Dle komentáře k tomuto zákonu však můžeme rozeznat i sekundární účel peněžité 

pomoci. Tím je reparace majetkové či nemajetkové újmy (a to alespoň částečná), která byla oběti 

způsobena trestným činem. Tento účel můžeme odvodit zaprvé z § 25 odst. 2 ZOTČ, dle kterého 

se peněžitá pomoc poskytne, pokud vzniklé újmy nebyly plně nahrazeny, a zadruhé z § 33 

ZOTČ,188 podle něhož poskytnutím peněžité pomoci přechází nárok oběti na náhradu škody 

 
183  § 28 odst. 1 písm. d) ZOTČ. 
184 DURDÍK, Tomáš a kol. Zákon o obětech trestných činů: komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2018. Komentáře (Wolters 

Kluwer ČR). ISBN 978-80-7598-109-7, s. 225. 
185  Tamtéž, s. 200-201.  
186  § 30 odst. 3 ZOTČ. 
187  § 25 odst. 1 ZOTČ. 
188 JELÍNEK, Jiří a kol. Zákon o obětech trestných činů: komentář s judikaturou. 2., dopl. a rozš. vyd. Praha: Leges, 2014. 

Komentátor. ISBN 978-80-7502-016-1, s. 166-167: Podle předchozí úpravy zákona o poskytnutí peněžité pomoci měla oběť, 
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nebo nemajetkové újmy vůči pachateli na stát, a to v rozsahu poskytnuté peněžité pomoci. 

Toto ustanovení tak zlepšuje postavení oběti, jelikož již nebude muset peněžitou pomoc 

vracet.189  

Peněžitá pomoc se poskytuje na základě žádosti a lze ji podat nejpozději do 2 let ode dne, 

kdy se oběť dozvěděla o újmě způsobené trestným činem, nejpozději však do 5 let od spáchání 

trestného činu.190  

  

 
které byla poskytnuta peněžitá pomoc, ve lhůtě pěti let ode dne, kdy jí byla tato pomoc poskytnuta, povinnost vrátit částku, 

kterou obdržela jako náhradu škody až do výše poskytnuté peněžité pomoci. ZOTČ tak v tomto směru zlepšuje postavení 

oběti. 
189 JELÍNEK, Jiří a kol. Zákon o obětech trestných činů: komentář s judikaturou. 2., dopl. a rozš. vyd. Praha: Leges, 2014. 

Komentátor. ISBN 978-80-7502-016-1, s. 142. 
190  § 30 odst. 2 ZOTČ. 
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6. Mýty o obětech sexuálních deliktů  

 

Společnost má o obětech sexuálních deliktů poněkud zkreslenou představu, jelikož 

si podle ní oběti v některých případech samy přispívají ke své viktimizaci, a to tak, že ji 

usnadňují a urychlují. Obecně nikdo z nás nepředpokládá, že by se mu mohlo přihodit něco 

hrozného. Pokud se však někdo stane obětí sexuálního útoku, mají ostatní jedinci tendenci hledat 

odpověď na otázku, čím že se oběť od ostatních odlišovala, že právě jí se to či ono přihodilo. 

Při hledání odpovědi na tuto otázku se setkáváme s poměrně rozsáhlou řadou představ, které jsou 

často zjednodušující a zkreslující, což vede k vytváření absurdit a určitých mýtů o těchto 

obětech.  

Jedná se o mýty laické viktimologie, respektive chyby sociálního vnímání, které lidé činí 

tím, že při postihování sociální reality vycházejí z vlastního očekávání, sociálních schémat, 

ze stereotypů a předsudků. Při představě totiž u většiny osob automaticky vyvstává obraz jakési 

ideální oběti, se kterou komparuje konkrétní delikt. Tato představa pak bývá typickým 

předobrazem oběti trestného činu a jako taková bezděčně ovlivňuje nazírání okolí na ni.191 

Pokud tedy posuzovaná osoba tomuto obrazu odpovídá, vyvolá patřičný soucit a respekt 

jejího postavení. Potíž nastává v okamžiku, kdy si osoba začne delikt včetně veškerých 

charakteristik oběti i pachatele zasazovat do reálných podmínek a zjišťovat o něm určité 

informace, které jsou však v rozporu s posuzovatelovým stereotypem ideální oběti. Proto začne 

zpochybňovat její postavení oběti a připouštět i podíl na viktimizaci. Právě mýty, které si osoby 

utvářejí či je nekriticky přejímají od okolí, jsou vděčnými partnery těchto předpojetí. Mýty pak 

způsobují špatné interpretování podstaty deliktů a sexuálního násilí obecně.192 

Pro úplnost ještě dodávám šest atributů, které dle Christie193 identifikují ideální oběť: 

1. oběť je ve srovnání s pachatelem slabá, prototypem jsou ženy, děti či handicapované osoby; 

2. oběť se záměrně nevystavovala nebezpečným situacím, byla napadena, když se věnovala 

běžné a seriózní činnosti; 

3. oběť v žádném případě nenese podíl na vzniku trestného činu; 

4. neexistuje žádný vztah mezi pachatelem a obětí, útočník je cizí osoba; 

5. pachatel je označen za špatného a silného; 

 
191 VELIKOVSKÁ, Martina. Psychologie obětí trestných činů: proces viktimizace, status oběti a jeho význam, prevence a 

vyrovnávání se s viktimizací, reálné případy z policejní praxe. Praha: Grada, 2016. Psyché (Grada). ISBN 978-80-247-4849-

8, s. 34. 

192  Tamtéž, s. 34. 

193  DIAGNAN, J. Understanding victims and Restorative Justice. Maidenhead: Open University Press, 2005, cit. v ČÍRTKOVÁ, 

Ludmila. Viktimologie pro forenzní praxi. Praha: Portál, 2014. ISBN 978-80-262-0582-1, s. 28. 
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6. oběť disponuje správnou kombinací síly, atraktivity a slabosti, čímž evokuje obraz správné 

oběti, aniž by přitom ohrožovala vyváženost důležitých zájmů. 

 Proč tedy společnost určité mýty vytváří? Podle Velikovské194 si lidé již od pradávna 

vytvářeli mýty z potřeby porozumět jevům, které se odehrávaly v jejich blízkosti a s nimiž 

neměli předchozí osobní zkušenost. Pro člověka se pak stává všechno cizí a přesahující jeho 

vlastní empirii ohrožující, přičemž hledá vysvětlení a ptá se po příčinách událostí. Pokud se mu 

dostane patřičného vysvětlení, sníží se jeho pocit ohrožení a on „konečně ví, o co jde.“ Mýty 

zastávají funkci našich obraných mechanismů, respektive sebezáchovných lží, se kterými se pojí 

rychlá a nekritická dostupnost spojená s úlevou. Všechny takové mýty pak vedou ke stejnému 

výsledku, kterým je přesun odpovědnosti za sexuální delikty z pachatele na oběť, což zakládá 

negativní reakci společnosti vůči oběti.195 S tímto názorem se zcela ztotožňuji a dodávám, 

že vysvětlení těchto jevů nám přináší i teorie spravedlivého světa M. Lernera,196 která pojednává 

o potřebě každého jedince věřit, že žije ve spravedlivém světě, ve kterém lidé dostanou to, co si 

zaslouží. Míra víry ve spravedlivý svět každého člověka má vliv na hodnocení viny oběti. 

Pro zachování představy o spravedlivém světě totiž lidé využívají mnohé iracionální strategie, 

které ale bohužel poškozují oběti trestných činů. Mezi tyto iracionální strategie pak M. Lerner 

řadí reinterpretace výsledku (oběť profituje z útoku, chce být zajímavá, slavná), reinterpretace 

příčin (oběť si sama může za to, co je se jí stalo) a reinterpretace oběti (obětí se může stát jen 

konkrétní jedinec, např. vyzývavé ženy, handicapovaní, děti).  

V následujících podkapitolách se proto zaměřím na konkrétní mýty, které se pojí 

s oběťmi sexuálních deliktů.  

6.1. Mýtus o atraktivitě oběti 

Ze společnosti stále ještě nevymizela představa, že zevnějškově atraktivní oběti se stávají 

mnohem častěji obětí znásilnění nebo sexuálního nátlaku, protože v pachateli vzbudí sexuální 

touhu. Empiricky však bylo několikrát ověřeno, že z pohledu pachatele je atraktivní každá oběť, 

která se mu jeví dostupná a snadno přemožitelná.197 

 
194 VELIKOVSKÁ, Martina. Psychologie obětí trestných činů: proces viktimizace, status oběti a jeho význam, prevence a 

vyrovnávání se s viktimizací, reálné případy z policejní praxe. Praha: Grada, 2016. Psyché (Grada). ISBN 978-80-247-4849-

8, s. 35. 
195 NETÍK, Karel, Stanislav HÁJEK a Daria NETÍKOVÁ. Psychologie v právu: úvod do forenzní psychologie. Praha: C.H. 

Beck, 1997. Beckova skripta. ISBN 80-7179-177-6, s. 85.  
196   LERNER, M. The belief in a just world: a fundamental delusion. In Dalajka, J. Možné přístupy ke zkoumání spravedlnosti v 

psychologii: přehledová studie. Československá psychologie, 2008, roč. 52, č. 5, s. 468–479. 
197   ČÍRTKOVÁ, L. Mýty o obětech znásilnění, Právo a rodina, vydání č. 5/2014, s. 9-13. 
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Tento mýtus má však dle mého názoru nebezpečný důsledek, kterým je neoznámení 

trestného činu. Proto například starší žena, která si atraktivní nepřipadá, nenahlásí znásilnění, 

protože má za to, že by ji nikdo neuvěřil.  

6.2. Mýtus o možnosti oběti se ubránit 

Tento mýtus bývá vyvolán údivem lidí nad chováním některých obětí, které se nepokusí 

zavolat si o pomoc, utéct či se bránit.198 Uplatňuje se také v případech, když oběť nemá na těle 

žádné zranění, které by svědčilo o jejím odporu. V mnohých případech tedy platí úvaha „protože 

se nebránila anebo se bránila málo, tak to vlastně chtěla.“ 

Je důležité mít na paměti, že sexuální trestné činy zahrnují moment překvapení, oběť je 

zaskočena, a tak se málokdy zmůže na účinnou obranu. V tomto kontextu hovoří Čírtková199 

o fenoménu strnutí, ztuhnutí či fenoménu chycené laně. Také může být ochromena strachem, 

že kdyby se bránila, pachatel by se mohl stát ještě agresivnějším, což by mohlo vést k její smrti. 

Kromě toho mnohdy útoky zahrnují i ponižování a psychické týrání, což taktéž ochromuje 

psychiku oběti. Toto platí i pro situaci, kdy se pachatel a oběť více či méně znají. 

Pro znázornění tohoto mýtu uvádím následující příklad: 

„V průběhu rodinné oslavy, na které byla přítomna třináctiletá dcera pozvaných hostů, odešla 

tato spát do blízkého domu. V ranních hodinách ji v podnapilém stavu navštívil muž z oslavy, 

kterého dosud znala spíše od vidění, a pod pohrůžkou násilí: „Když se nebudeš bránit, nic se ti 

nestane,“ ji přinutil k pohlavnímu styku. Strach, nezralost a nezkušenost dívky vedla k jejímu 

naprostému ztuhnutí, přitom kdyby křičela, dovolala by se pravděpodobně rychlé pomoci, 

neboť v domě spali ještě jiní lidé. V okamžiku, kdy byl pachatel přistižen otcem dívky přímo 

při činu a odtržen od ní, dívka stále ležela nahá v poloze na zádech s roztaženýma nohama, aniž 

se alespoň sebezáchovně snažila zakrýt dekou. Z letargie ji probral až otcův pohlavek, 

který nedokázal její stav pochopit.“200 

6.3. Mýtus o riskantním chování oběti  

Tento mýtus má za cíl očernit oběť a podsunout ji podíl viny na spáchaném trestném 

činu. Podle Čírtkové201 je základem mýtu tzv. kontrafaktická argumentace, což znamená, že oběť 

měla vědět, co se stane, a proto se měla v daný okamžik zachovat jinak, než jak se zachovala. 

 
198 VELIKOVSKÁ, Martina. Psychologie obětí trestných činů: proces viktimizace, status oběti a jeho význam, prevence a 

vyrovnávání se s viktimizací, reálné případy z policejní praxe. Praha: Grada, 2016. Psyché (Grada). ISBN 978-80-247-4849-

8, s. 36. 
199   ČÍRTKOVÁ, L. Pomoc obětem závažných zločinů. Zpravodaj BKB, 2011, roč. 20, č. 1, ISSN 1213-8282, s. 7–10. 
200 VELIKOVSKÁ, Martina. Psychologie obětí trestných činů: proces viktimizace, status oběti a jeho význam, prevence a 

vyrovnávání se s viktimizací, reálné případy z policejní praxe. Praha: Grada, 2016. Psyché (Grada). ISBN 978-80-247-4849-

8, s. 36. 
201   ČÍRTKOVÁ, L. Mýty o obětech znásilnění, Právo a rodina, vydání č. 5/2014, s. 10. 
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Často se zde vyskytují různá tvrzení typu, že oběť byla lehkovážná, a tak si o své přepadení 

koledovala a zasloužila si ho. Kdyby totiž oběť vedla řádný život, nestalo by se jí nic z toho. 

Za riskantní chování je považováno i například to, že se dala do řeči s neznámým mužem, že šla 

v pozdních hodinách sama parkem, stála v noci na autobusové zastávce, nechala se z večírku 

doprovodit domů opilým kolegou.  

Čírtková dále uvádí, že při posuzování údajné riskantnosti a lehkovážnosti se často 

uplatňuje tzv. chyba zpětného úsudku. To znamená, že ve zpětném hledáčku se i normální 

chování jeví jako vyzývavé, neopatrné či naivní.202 

6.4. Mýtus o nulové újmě 

Tento mýtus souvisí s respektabilitou oběti, respektive s rozlišováním žen na slušné 

a neslušné. Vyskytuje se především u znásilnění a sexuálního nátlaku. Podle tohoto mýtu je žena, 

která měla více sexuálních partnerů, málo důstojná, čímž ztrácí své právo na sebeurčení 

v sexuální oblasti. Dalším příkladem tohoto mýtu je i přesvědčení, že prostitutka nemůže být 

znásilněna, protože vynuceným sexem u ní nedochází k žádné újmě.203 

6.5. Mýtus provokující oběti 

I v počátcích viktimologického zkoumání ve 20. a 30. letech 20. století se všeobecně 

věřilo, že oběť si za svou viktimizaci může sama, že čin vyprovokovala buď svůdným oblečením 

nebo chováním, a pokud ho přímo nevyprovokovala, tak ho alespoň zavinila svojí trestuhodnou 

nedbalostí a neopatrností.204  

Tento mýtus si tak zakládá na mínění, že oběť pachatele k násilnému a sexuálnímu 

chování vyprovokovala, čímž se za násilí stala odpovědnou osobou, a pachatel je bez viny. 

U pachatelů se také poměrně často setkáváme s obrannou argumentací, že oběť je k takové 

reakci vyprovokovala anebo že si to zasloužila a spáchaný delikt považují za výchovný 

prostředek.205  

Obecně vzato provokující oběti existují, nicméně je otázkou, zda právě u sexuálních 

trestných činů. Z pohledu současné viktimologie totiž vyplývá, že provokující oběť 

se u sexuálních trestných činů jeví jako málo pravděpodobná konstrukce, která přetrvává právě 

 
202  ČÍRTKOVÁ, L. Mýty o obětech znásilnění, Právo a rodina, vydání č. 5/2014, s. 10. 
203  Tamtéž, s. 9. 
204  BOUKALOVÁ, Hedvika a Ilona GILLERNOVÁ. Kapitoly z forenzní psychologie. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství 

Karolinum, 2020. ISBN 978-80-246-4461-5, s. 141. 
205 VELIKOVSKÁ, Martina. Psychologie obětí trestných činů: proces viktimizace, status oběti a jeho význam, prevence a 

vyrovnávání se s viktimizací, reálné případy z policejní praxe. Praha: Grada, 2016. Psyché (Grada). ISBN 978-80-247-4849-

8, s. 36. 
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na základě mýtů, nikoliv empirických poznatků. Dle těchto poznatků tak provokující oběť 

pravděpodobně usnadňuje vznik násilných deliktů, nikoliv však mravnostních.206 

6.6. Mýtus znásilněné ženy 

Mýtus znásilněné ženy hlásí, že znásilnění se týká jen mladých a atraktivních žen nebo 

že jsou jimi jen ženy submisivní, křehké a slabé. Také se zde promítají představy o tom, 

že znásilněná žena bude mít roztrhané oblečení, podlitiny a nebude vůbec schopna komunikovat.  

Oběťmi znásilnění jsou sice nejčastěji mladé ženy, to je ovšem způsobeno spíše tím, 

že se jedná o ženy v produktivním věku, které častěji pobývají mimo domov a chodí se bavit. 

Pravděpodobnost u ženy stát se obětí znásilnění nezáleží tedy tolik na její osobnosti, jako spíše 

na rozhodnutí pachatele realizovat čin právě teď. Přičemž někdy ženy, které působí až extrémně 

dominantně, mohou případného pachatele zajímat. Pachatel může například pocítit potřebu 

sebejistou ženu pokořit a jeho motivem je spíše vztek, siláctví či sadismus. Charakteristiky obětí  

mohou být různé, často i nedokonalé, ovšem neměla by být jejich prostřednictvím vědomě 

zpochybňována vina pachatelů (byť se k tomu cíleně uchylují jejich obhájci u soudu).207 

Další takovou představou je, že se jedná o ženu, která se pozdě večer vrací sama přes 

park a cestou ji přepadne a znásilní cizí muž, který je nějakým způsobem psychicky a sexuálně 

narušený. Opak je pravdou a většina znásilnění se odehrává v sociální blízkosti. V 70-80 % 

případů oběť zná pachatele, v 50 % případů je pak pachatelem její muž či partner. Dalším 

stereotypem je také ten, že oběť vnímá znásilnění jako agresivní a vynucený sexuální styk, který 

způsobuje hlavně tělesná zranění. Nicméně se až 90 % obětí bojí, že zemřou a znásilnění vnímají 

jako existenciální ohrožení života. Mnohem závažnější jsou tedy psychická poškození.208 

Ve většině případů pachatelé nejsou psychicky či sexuálně narušení jedinci, naopak 

se spíše jedná o muže, kteří mají rodinu, jsou vzdělaní, přátelští a ve společnosti oblíbení. 

Podle výzkumů J. Zvěřiny, J. Pondělíčkové a M. Lachmana209 byla ze souboru 264 osob, které 

se dopustily sexuálně agresivních deliktů diagnostikována sexuální deviace pouze u 28 %. 

 
206  ČÍRTKOVÁ, L. Mýty o obětech znásilnění, Právo a rodina, vydání č. 5/2014, s. 12. 
207  RUSNÁKOVÁ, Š. Mýty o znásilnění [online]. Bílý kruh bezpečí, 2007 [cit. 2009-12-26]. Dostupné z www: 

http://www.bkb.cz/redaction.php?action=showRedaction&id_categoryNode=467. 
208  ČÍRTKOVÁ L, VITOUŠKOVÁ, M., Pomoc oběti trestného činu znásilnění, informace pro zdravotnický personál,  Diagnóza 

v ošetřovatelství: odborný časopis pro nelékařské zdravotnické pracovníky. Praha: Promediamotion, 2011, č. 4/2010, ISSN 

1801-1349, s. 32-34. 
209 Netík, K. et al. 1997, Sexuální delikvence, sexuálně motivované vraždy, psychologický profil pachatele, cit. dle 

BOUKALOVÁ, Hedvika a Ilona GILLERNOVÁ. Kapitoly z forenzní psychologie. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství 

Karolinum, 2020. ISBN 978-80-246-4461-5, s. 36. 
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Častěji se tak sexuálně motivovaných trestných činů dopouštějí nedeviantní muži s poruchou 

v oblasti osobnostní nebo charakterové, u nichž nelze sexuální deviaci prokázat.210 

 

V kontextu sexuálních trestných činů můžeme za další takové mýty považovat tvrzení, 

že si oběť trestný čin vymyslela, neboť chtěla něco získat (jako například publicitu či peníze) 

nebo někoho jiného poškodit (jako pomsta partnerovi za nevěru), že pravá oběť čin hned oznámí, 

dále že oběť zásadně přehání či zveličuje psychické následky. 211 

Šíření všech výše uvedených mýtů se zcela jistě nedá zabránit, nicméně alespoň osoby, 

které vstupují do kontaktu s obětí, by jim neměly podléhat a své chování by měly podrobovat 

informacím, které jsou racionálně podložené.  

 

  

 
210  ČÍRTKOVÁ L, VITOUŠKOVÁ, M., Pomoc oběti trestného činu znásilnění, informace pro zdravotnický personál,  Diagnóza 

v ošetřovatelství: odborný časopis pro nelékařské zdravotnické pracovníky. Praha: Promediamotion, 2011, č. 4/2010, ISSN 

1801-1349, s. 32-34. 
211 VELIKOVSKÁ, Martina. Psychologie obětí trestných činů: proces viktimizace, status oběti a jeho význam, prevence a 

vyrovnávání se s viktimizací, reálné případy z policejní praxe. Praha: Grada, 2016. Psyché (Grada). ISBN 978-80-247-4849-

8, s. 36. 
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Závěr  

 

Tato diplomová práce představuje komplexní pohled na problematiku obětí sexuálních 

deliktů a jejich ochranu prostředky trestního práva. Hlavním cílem práce bylo tuto problematiku 

teoreticky rozebrat, popsat specifika procesu viktimizace a zaměřit se na trestněprávní ochranu 

obětí sexuálních trestných činů. Práce se též zabývá otázkou, proč právě tyto oběti jsou tak často 

společností viktimizovány. Domnívám se, že se mi uvedené cíle podařilo v jednotlivých 

kapitolách naplnit.  

Téma obětí sexuálních deliktů se v posledních letech těší značné pozornosti a stává 

se předmětem mnohých odborných debat. To je důvodem značného posilování jejich práv 

a postavení. I přesto je však potřeba neustále pokračovat ve zdokonalování právní úpravy 

a upozorňovat na její nedostatky a problematická místa. Toto je pak obsahem páté kapitoly, 

ve které se podrobněji zabývám jednotlivými právy zakotvenými v zákoně o obětech trestných 

činů a kde jsem taktéž nastínila úvahy de lege ferenda, tedy jakým směrem by se dle mého 

zkoumání měla legislativa ubírat.  

Za významné dále považuji dostat toto téma do povědomí laické veřejnosti a vysvětlovat 

jí jednotlivé aspekty této problematiky. To by dle mého názoru mělo vést k vyvrácení veškerých 

mylných představ a mýtů. V konečném důsledku pak tyto kroky povedou k citlivějšímu 

a ohleduplnějšímu přístupu k obětem ze strany společnosti.   

Dalším stěžejním bodem mé práce je detailnější pohled společnosti na oběti sexuálních 

deliktů. Za zásadní považuji otázku, proč právě tyto oběti jsou tak často společností 

viktimizovány. V tomto ohledu jsem dospěla k názoru, že se jedná o přesvědčení společnosti 

o tom, že oběť sexuálního deliktu nese určitý podíl viny na tom, co se jí přihodilo. Tento mýtus 

o přesunu odpovědnosti za trestný čin z pachatele na oběť má svoji obrannou a psychologickou 

funkci, která umožňuje utišit svědomí lidí. Pokud tedy podle nich oběť nese, byť jen částečnou 

vinu za to, co se jí stalo, nemusí se „slušný člověk“ trápit soucitem k ní a nemusí se k ní chovat 

citlivě a pozorně. Tento přístup mnohdy vyplývá z mylné představy, že sexuálnímu deliktu lze 

předejít objektivními faktory, a to například spořádaným životem, minimalizací provokace 

či vyhýbání se riskantním situacím.  

Jak jsem již zmiňovala v šesté kapitole, přesouvání viny za delikt na oběť vysvětluje 

i Lernerova teorie spravedlivého světa,212 která je postavena na potřebě člověka žít 

ve spravedlivém světě a jeho snaze si tuto ideu za každou cenu udržet. Míra víry ve spravedlivý 

 
212  LERNER, M. The belief in a just world: a fundamental delusion. In Dalajka, J. Možné přístupy ke zkoumání spravedlnosti v 

psychologii: přehledová studie. Československá psychologie, 2008, roč. 52, č. 5, s. 468–479. 
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svět každého člověka má tak vliv na hodnocení viny oběti a může vést dokonce až ke 

zjednodušování a zpochybňování postavení oběti. 

Na závěr bych ještě ráda dodala, že je potřeba mít na paměti, že oběť si trestný čin sama 

nezavinila. Je proto nesmírně důležité, aby společnost k této věci přistupovala takovýmto 

způsobem. Samotný čin ovlivnit nedokážeme, ale můžeme ovlivnit to, jak se s oběťmi 

sexuálních deliktů bude následně zacházet. Respekt a lidsky korektní přístup ze strany orgánů 

činných v trestním řízení, blízkého okolí a dalších osob, které s ní přicházejí do kontaktu, jsou 

velice podstatné pro psychickou stabilizaci oběti a její návrat do všedního života. Je taktéž 

důležité si uvědomit, že oběť zpravidla netouží po kruté pomstě, ale mnohem více si přeje 

obnovit kvalitu života tak, jak tomu bylo před činem.  
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Seznam zkratek  

 

ZOTČ  Zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a změně některých zákonů 

TZ    Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších zákonů  

TŘ   Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění 

pozdějších předpisů 

OSŘ   Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád  

ZŘS   Zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních 

Zákon o Policii  Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky 

PTSP    Posttraumatická stresová porucha  

OČTŘ   Orgány činné v trestním řízení  

Listina   Usnesení předsednictva České národní rady ze dne 16. prosince 1992 o 

vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního 

pořádku České republiky 

Istanbulská úmluva  Úmluva Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího 

násilí ze dne 11.05.2011 

Směrnice   Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/29/EU ze dne 25.10.2012, 

kterou se zavádí minimální pravidla pro práva, podporu a ochranu obětí 

trestného činu   
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Problematika obětí sexuálních deliktů a jejich ochrana prostředky trestního 

práva 

 

Abstrakt  

 

Tématem této diplomové práce je problematika obětí sexuálních deliktů a jejich ochrana 

prostředky trestního práva. Cílem práce je tuto problematiku teoreticky rozebrat, popsat specifika 

procesu viktimizace a zaměřit se na ochranu obětí sexuálních deliktů nástroji trestního práva. 

Autor si také v úvodu pokládá otázku, proč právě tyto oběti jsou tolik společností viktimizovány. 

Práce taktéž na vybraných místech hodnotí právní úpravu a jsou v ní navrženy i její možné 

změny. Samotná práce je rozdělena do šesti kapitol, přičemž každá z nich se zabývá různými 

aspekty tohoto tématu.  

První kapitola se věnuje současné právní úpravě vybraných trestných činů znásilnění, 

pohlavního zneužití a sexuálního nátlaku. Autor se zabývá i mírou jejich latence, která je 

u trestných činů proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti poměrně vysoká.  

Ve druhé kapitole jsou definovány jednotlivé koncepce související s problematikou obětí 

sexuálních deliktů. Jedná se o pojmy jako oběť, zvlášť zranitelná oběť či falešná oběť. Dále je 

zde vymezena tzv. viktimnost a viktimogenní situace a faktory. Závěr této kapitoly je věnován 

popisu vztahu mezi pachatelem sexuálního deliktu a obětí. 

Viktimizace a její jednotlivé fáze jsou vysvětleny ve třetí kapitole. Podrobněji se autor 

zaměřuje na sekundární viktimizaci ze strany policie, soudu a soudních znalců, medií a blízkých 

osob. Také je zde v krátkosti představen pojem reviktimizace.  

Čtvrtá kapitola se věnuje psychologickému dopadu sexuálního deliktu na oběť, 

tedy primárním a sekundárním ranám a také prožívání újmy. Tato kapitola se dále zabývá 

i dlouhodobými následky sexuálního deliktu, jimiž jsou posttraumatická stresová porucha, 

syndrom pohlavně zneužitého dítěte a tzv. „rape trauma“ neboli syndrom znásilněné ženy. 

Pátá kapitola je zaměřena na ochranu obětí sexuálních deliktů prostředky trestního práva. 

Pozornost je zde věnována jednotlivým právům, která současná legislativa obětem poskytuje, 

přičemž struktura této kapitoly kopíruje strukturu zákona o obětech trestných činů. 

U jednotlivých práv jsou také nastíněny úvahy de lege ferenda, tedy jakým směrem by se dle 

autora měla legislativa ubírat. 

Poslední, šestá kapitola je věnovaná jednotlivým mýtům, které se utvářejí kolem těchto 

obětí. Autor shledává důležitým upozornit na rozsáhlou řadu představ a mýtů, a tím tak zamezit 

přebytečné viktimizaci a stigmatizaci těchto obětí. 
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 V závěru práce je zhodnoceno naplnění cílů kladených v jejím úvodu a je zde také 

shrnuta tato problematika.  
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oběť sexuálního deliktu, viktimizace, ochrana obětí prostředky trestního práva   
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The issue of victims of sexual offences and their protection through criminal 

law 

 

Abstract 

 

The theme of this diploma thesis refers to the issue of victims of sexual offences and their 

protection through criminal law. This thesis aims to theoretically analyse this issue, describe the 

specifics of the victimisation process, and focus on protecting victims of sexual offences through 

criminal law. The author also asks in the introduction why these victims are victimised by so 

many. It also evaluates the legislation in selected areas and suggests possible changes in the 

legislation. The thesis itself is divided into six chapters, each of which deals with different 

aspects of this theme.  

The first chapter deals with the current legislation on selected crimes of rape, sexual 

abuse and sexual coercion. The author also discusses the degree of their latency, which is 

relatively high in crimes against human dignity in the sexual field.  

The second chapter defines the various concepts related to the issue of victims of sexual 

offences. These are terms such as victim, particularly vulnerable victim or false victim. 

Furthermore, the so-called victimity and victimogenic situation and factors are defined here. The 

conclusion of this chapter is devoted to the description of the relationship between the 

perpetrator of a sexual offence and the victim. 

Victimisation and its individual phases are explained in the third chapter. In more detail, 

the author focuses on secondary victimisation by the police, the court, forensic experts, the 

media and loved ones. The concept of revictimisation is also briefly introduced here.  

The fourth chapter deals with the psychological impact of the sexual offence on the 

victim, i.e. primary and secondary trauma, as well as the experience of harm. This chapter also 

deals with the long-term consequences of sexual offences, which are post-traumatic stress 

disorder, sexually abused child syndrome and the so-called "rape trauma" or raped woman 

syndrome.  

The fifth chapter focuses on the protection of victims of sexual offences by means of 

criminal law. Attention is paid here to the individual rights that the current legislation provides 

for victims, with the structure of this chapter replicating that of the Victims of Crime Act. For 

individual rights, de lege ferenda considerations are also outlined, i.e. in which direction, 

according to the author, the legislation should take.  
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The last chapter is devoted to the individual myths that form around these victims. The 

author finds it necessary to draw attention to a wide range of ideas and myths and thus prevent 

unnecessary victimisation and stigmatisation of these victims.  

The conclusion of the thesis assesses the achievement of the objectives set in its 

introduction and summarises this issue also. 
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Victim of sexual offence, Victimisation, Protection of victims through criminal law 


