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Úvod  

 

 Existuje mnoho definic souhlasu. Ačkoli se vymezení tohoto pojmu může v různých 

právních řádech lišit, obecný koncept je vždy stejný – jde o akceptování jednání či chování jiných 

osob. Především v právu je souhlas neobyčejně důležitým prvkem, neboť od jeho (ne)udělení se 

odvíjí to, jak bude jednání druhé osoby následně posuzováno. V českém trestním právu se souhlasu 

velmi dotýká jedna z okolností vylučujících protiprávnost, kterou je svolení poškozeného upravené 

v § 30 tr. zákoníku. Při absenci svolení (souhlasu) může být čin posuzován například jako krádež 

nebo poškození cizí věci, při jeho udělení jde však o beztrestné jednání. Znak souhlasu nicméně 

znají i jiná ustanovení tr. zákoníku – například § 159 a § 160 upravující TČ nedovoleného přerušení 

těhotenství bez souhlasu/se souhlasem těhotné ženy1 nebo § 211 odst. 2 upravující TČ úvěrového 

podvodu. 

 Souhlas (či konsenzus) je však neméně důležitý, i pokud se týká jiných objektů – například 

lidské důstojnosti v sexuální oblasti. V souvislosti s tím je třeba v první řadě zmínit pro tuto oblast 

užívaný pojem affirmative consent,2 což je všemi účastníky dobrovolně a vědomě udělený souhlas 

se zapojením do jakékoliv aktivity sexuální povahy.  

 Každý člověk má právo činit vlastní rozhodnutí o svém sexuálním životě a zachování jeho 

důstojnosti v této oblasti se považuje za základní lidské právo. Nikdo nemá oprávnění jakkoli 

zasahovat do integrity druhého člověka, pokud si to dotyčný nepřeje a pokud k tomu neudělí 

souhlas. V případě takového zásahu pak hovoříme o sexuálním násilí. To však nezahrnuje pouze 

znásilnění, jedná se o „jakýkoliv sexuální akt, pokus o uskutečnění sexuálního aktu, nežádoucí 

sexuální komentáře či návrhy nebo jednání směřující proti sexualitě osoby za použití nátlaku, a to 

jakoukoli osobou bez ohledu na její vztah k oběti a v jakémkoliv prostředí včetně domova či 

práce“.3 Z uvedené definice lze odvodit, že sexuální násilí je velice široký pojem zahrnující mnoho 

                                                 

 
1 Komentářová literatura v souvislosti s TČ nedovoleného přerušení těhotenství bez souhlasu těhotné ženy uvádí, že 

absence souhlasu zahrnuje i případy, kdy žena nevyjádří žádnou vůli, a nedá tedy najevo ani souhlas, ani nesouhlas. 

V souvislosti s TČ nedovoleného přerušení těhotenství se souhlasem těhotné ženy uvádí, že souhlasem se rozumí 

jakýkoliv její svobodný projev vůle, výslovný či konkludentní. - ŠČERBA, F. In: ŠČERBA, F. a kol. Trestní 

zákoník. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2020, s. 1356, 1361 

 
2 V doslovném překladu „kladný souhlas” 

 
3 Sexuální násilí však nelze jednoznačně definovat. Zmíněnou definici podala Světová zdravotnická organizace v roce 

2012 - Understanding and addressing violence against women: Sexual violence. World Health Organisation [online]. 
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způsobů jednání. Může k němu však dojít i bez použití v definici zmíněného nátlaku, a to právě v 

případě neudělení souhlasu obětí – například když je oběť pod vlivem alkoholu, v hlubokém spánku 

nebo mentálně nezpůsobilá důsledky svého souhlasu pochopit.4 Sexuálně motivované násilí je 

jedním z nejhorších činů a pro oběť velmi zraňující zkušeností, která ji ovlivňuje do konce života, 

neboť její důstojnost a svoboda jsou narušeny tím nejintenzivnějším způsobem.5  

 Jedním z druhů takového sexuálního násilí je právě znásilnění. Z pohledu právní teorie 

existují v Evropě dva modely legislativy týkající se tohoto trestného činu; jsou jimi model založený 

na nátlaku a model založený na souhlasu, resp. jeho absenci. Rozdíl mezi nimi je především v 

určení jakési meze, od které se již sexuální akt posuzuje jako znásilnění. Model založený na nátlaku 

je historicky zakořeněný a v právních řádech evropských států donedávna převažoval. 

V posledních letech však legislativa těchto zemí doznává změn a postupně se přiklání k modelu 

založeném na absenci souhlasu. Oba přístupy mají své klady i zápory. 

 U modelu založeného na nátlaku je pro spáchání znásilnění nutno naplnit znak zahrnující 

použití násilí, pohrůžku násilí či jiného donucení.6 Nespornou výhodou je tu snazší důkazní situace, 

především za předpokladu, že čin je oznámen bezprostředně po jeho spáchání či pár hodin po něm, 

aby bylo možné zajistit důkazní materiál. V takovém případě může být výskyt poranění na těle 

oběti pro další vyšetřování a případné uznání pachatele vinným rozhodující. Tento model však 

pochází ještě z dob, kdy ženy byly považovány za majetek svého manžela či otce a jejich znásilnění 

a s tím související fyzické poranění se bralo spíše jako útok na jeho vlastnictví. Jak se v průběhu 

času měnil pohled na ženy a obecně na lidská práva, měnila se i legislativa související se sexuálním 

násilím. Znásilnění tak bylo postupně možné spáchat i mezi manželi či rodinnými příslušníky, na 

osobách všech pohlaví a různými formami pohlavního styku. Stejně jako je ale tento znak výhodou 

z pohledu vyšetřování, je zároveň největší nevýhodou pro samotné oběti, které má právní úprava 

chránit – pokud pachatel použije jen násilí malé intenzity nebo žádné (oběť se nebrání, protože 

                                                 

 
2012 [cit. 2021-6-25]. s. 2. Dostupné z: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/77434/WHO_ 

RHR_12.37_eng.pdf;jsessionid=EF7DD 5C9644D9086E7A130F8758458A9?sequence=1 

 
4 Ibid. 

 
5 Na závažnost TČ znásilnění poukazuje např. i § 367 tr. zákoníku, který postihuje jeho nepřekažení v případě, kdy se 

osoba hodnověrným způsobem dozví, že jiný připravuje nebo páchá tento čin a také § 401 tr. zákoníku, který znásilnění 

za určitých podmínek považuje za útok proti lidskosti  

 
6 Viz kapitola 2 – právní úprava v České republice 
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toho z nejrůznějších důvodů není schopna, např. pokud je paralyzovaná strachem), nejedná se z 

pohledu práva o znásilnění. To je hlavní důvod kritiky uvedeného modelu, proti kterému v 

posledních letech čím dál více vystupují především organizace bojující za lidská práva.    

 Model založený na absenci souhlasu naopak vychází z toho, že pokud není obětí udělen 

souhlas ke styku, jedná se o znásilnění. Pokryje tak i výše uvedené příklady, kdy se oběť z nějakého 

důvodu nebrání. Tento model v sobě zahrnuje i již zmíněné násilné styky, neboť u nich se absence 

souhlasu předpokládá. I tady však lze narazit na úskalí; tím je především nejednotnost názorů na 

samotnou definici souhlasu.  

Významný profesor práva na Newyorské univerzitě, Stephen Schulhofer, uvádí dvě 

možnosti, jak lze takový souhlas definovat. 7 První říká, že k prokázání nesouhlasu musí existovat 

slovní protest, např. jasně vyřčené „ne“. Druhá říká, že pokud jasný souhlas nebyl udělen, měl by 

být automaticky předpokládán nesouhlas. U první možnosti tedy mlčení a pasivita znamenají vždy 

souhlas, u druhé to stejné znamená vždy nesouhlas. 

 S první možností je spojen slogan „ne znamená ne“, který ovšem Schulhofer kritizuje. U 

takového pojetí je totiž kladen důraz na chování oběti. Je to zátěž, aby oběť promluvila a vzdorovala 

pachateli, ačkoli to v některých případech může být ztížené nebo nemožné. Mantra „ne znamená 

ne“ tak spíše posiluje přesvědčení, že napadený člověk vždy protestuje. Také vnucuje myšlenku, 

že pachatelé jsou oprávněni považovat oběti za dostupné, pokud jasně a nahlas nevysloví svůj 

nesouhlas. To je však v rozporu s běžným životem, ve kterém k nechtěné sexuální interakci často 

dochází za situace, kdy má oběť narušenou schopnost nesouhlas vyjádřit (alkohol, strach, 

paralýza). Standard, který považuje mlčení nebo pasivitu za souhlas, tak představuje nebezpečí a 

neodpovídá reálnému životu. Zásadním by ale i přesto mělo být, že jasně řečené „ne“ by samo o 

sobě mělo stačit k tomu, aby bylo následné sexuální napadení bez dalšího trestným činem.  

 Opačně zase funguje slogan „ano znamená ano“, který odkazuje především na to, že mlčení 

souhlas neznamená a člověk vždy musí dát svolení k průniku do jeho intimní sféry. I tento přístup 

má však určité mezery, neboť by se dalo předpokládat, že ten, kdo řekne „ano“ je vždy svolný. To 

ovšem neplatí v situaci, kdy je osoba pod vlivem jiného a její souhlas je udělen např. v kontextu 

výhrůžky. I přesto dává Schulhofer této druhé variantě přednost a považuje ji za správnou. Právě 

                                                 

 
7 SCHULHOFER, S. J. Reforming the Law of Rape. Minnesota Journal of Law & Inequality [online]. University of 

Minnesota Libraries Publishing, 2017, (35) [cit. 2021-8-4]. s. 340–342. Dostupné z: 

https://scholarship.law.umn.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1577&context=lawineq 
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„ano znamená ano“ tak lze považovat za afirmative consent. Schulhofer dále tvrdí, že požadovat 

udělení kladného souhlasu je správné, ale pokud by zároveň bylo nutné jej udělit slovně, mohlo by 

se jednat o nadměrnou míru formality.8 

 

 Je tedy nutné si položit zásadní otázku, a to, jaký vlastně souhlas má být a jakou by měl mít 

formu. Wertheimer s odkazem na Kleiniga uvádí, že „souhlas je akt, kterým jedna osoba mění 

normativní vztahy, v nichž stojí ostatní, pokud jde o to, co mohou dělat. (…) Jinak řečeno, souhlas 

může činit protiprávní nebo nemorální jednání někoho jiného morálně nebo právně přípustným.“9 

McGregor zase tvrdí, že souhlas hraje důležitou roli jako rozlišovací prvek mezi sexem, který není 

trestný, a sexem, který je trestný, protože souhlas hraje klíčovou roli při ochraně autonomie.10 

 Souhlas je projevem svobodné vůle člověka. Co se týče vůle, právní nauka uvádí, že vůle 

(také chtění či úmysl) musí být svobodná, vážná a prosta omylu.11 Tatáž kritéria tedy musí být 

splněna i při udělování souhlasu. Souhlas je kdykoli odvolatelný, v jakékoli fázi před stykem nebo 

v jeho průběhu, neboť sexuální svoboda je permanentní a každá osoba si ji zachovává v každém 

okamžiku.12 Pokud některá z osob změní názor a souhlas odvolá, je nutné učinit tak slovy či jiným 

nezaměnitelným způsobem, aby si to ostatní účastníci uvědomili. Souhlas je dále informovaný, 

tedy je udělen jen ve vztahu k určitým skutečnostem (například když žena souhlasí se stykem pouze 

v případě, že muž použije kondom, aby bylo zabráněno nechtěnému otěhotnění nebo přenosu 

pohlavních nemocí). Zároveň by se měl vztahovat ke všem dílčím aktivitám v průběhu, ne ke styku 

jako celku. Může být například udělen ve vztahu k orálnímu či vaginálnímu styku, ne už ale k 

análnímu.13 Souhlas také nevyplývá z toho, co má jedinec na sobě, kde se vyskytuje (žena v noci 

                                                 

 
8 SCHULHOFER, S. J. Unwanted Sex: The Culture of Intimidation and the Failure of Law. Cambridge, Mass.: Harvard 

University Press, 1988. s. 272 

 
9 WERTHEIMER, A. Consent to sexual relations. New York: Cambridge University Press, 2003 [online].  [cit. 2021-

7-23]. s. 119-120. Dostupné z: http://theconsentworkshop.com/wp-content/uploads/2019/02/Cambridge-Studies-in-

Philosophy-and-Law-Alan-Wertheimer-Consent-to-Sexual-Relations-2003-Cambridge-University-Press.pdf 

 
10 MCGREGOR, J. Is it rape?: On acquaintance rape and taking women’s consent seriously. 1st edition. Routledge, 

2005 s. 23.  

 
11 ZUKLÍNOVÁ, M. In: ŠVESTKA, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek I. 2. vyd. Praha: Wolters Kluwer 

ČR, 2020, s. 1236 

 
12 SOBEK, T. Caveat amator: Podvodné znásilnění. Filosofie Dnes. KFSV FF UHK, 2013. s. 54 

 
13 Viz s. 11 - škála sexuálních zkušeností 
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v bytě s (cizím) mužem), nebo jaká je jeho sexuální minulost. Zároveň (především mezi manželi 

či partnery) musí být udělen ke každému styku, neplatí, že jednou udělený souhlas na počátku 

vztahu či manželství se vztahuje na celou dobu jeho trvání. V partnerském vztahu se ale obvykle 

souhlas předpokládá, vychází se tedy spíše z vyvratitelné domněnky, že partner souhlasí, pokud 

nesouhlas nevyjádří. Presumpce souhlasu ale stále závisí na možnosti nesouhlas vyjádřit; pokud 

jeden z partnerů vykoná styk na druhém za situace, kdy ten není schopen souhlas udělit, nemůže 

svolení presumovat pouze na základě jejich spokojeného vztahu.14  

 K samotné formě souhlasu – ta není právem stanovena. V některých zemích (např. Dánsku), 

vznikaly návrhy na udělení souhlasu prostřednictvím mobilní aplikace. Z pohledu potenciálního 

dokazování se jedná nepochybně o nejlepší řešení, ačkoli v praxi je samozřejmě velmi obtížné, ne-

li neaplikovatelné. Může totiž nastat situace, kdy si po podpisu předmětné smlouvy a těsně před 

nebo v průběhu aktu jeden z aktérů svůj souhlas rozmyslí – potom je samozřejmě důkazní situace 

jednoznačně ve prospěch toho, kdo i přes nesouhlas sex uskutečnil.15 V reálném životě tedy nelze 

tyto nejintimnější věci ošetřit smlouvou a je třeba řídit se především zásadami slušného chování a 

respektem k druhé osobě.  

 Nejlepším řešením je tedy souhlas udělit verbálně či neverbálně jasně signalizovaným 

chováním pomocí mnoha podnětů. Pokud si jeden z aktérů není jistý postojem jiného, měl by se o 

něm před zahájením ujistit.  

 

Dle policejních statistik je každý rok v ČR ohlášeno přibližně 600 znásilnění (tj. jedno až 

dvě znásilnění denně), z důvodu vysoké míry latence se však odhaduje, že skutečné číslo je kolem 

12 000 případů ročně (tj. 34 znásilnění denně).16  

Český tr. zákoník TČ znásilnění řadí do hlavy III. upravující trestné činy proti lidské 

důstojnosti v sexuální oblasti a za znásilnění považuje jednání toho, kdo jiného násilím nebo 

pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy donutí k pohlavnímu styku, nebo kdo k takovému 

                                                 

 
 
14 SOBEK, T. Caveat amator: Podvodné znásilnění. op. cit. s. 54 

 
15 Na tuto problematiku můžeme narazit v usnesení NS ČR ze dne 14. 2. 2018, sp. zn. 7 Tdo 119/2018, viz s. 33-34 

 
16 KUKLOVÁ, T. Ochrana obětí sexuálních trestných činů v České republice. Centrum pro lidská práva a demokracii 

[online]. 20.5.2022 [cit. 2022-06-02]. Dostupné z: https://www.centrumlidskaprava.cz/blog/ochrana-obeti-sexualnich-

trestnych-cinu-v-ceske-republice 
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činu zneužije jeho bezbrannosti. Pro dokonání činu je tedy nutné uskutečnit pohlavní styk.17 

Nezbytným prvkem je fyzický kontakt s tělem oběti, a to i různými předměty (např. erotickou 

pomůckou). Kontakt pachatel nemusí uskutečnit osobně, skutek lze spáchat i prostřednictvím jiné 

osoby; v takovém případě jde o nepřímé pachatelství.18 Čin může být spáchán na kterékoli osobě 

bez ohledu na její způsob života či pověst, i na tom, kdo měl s pachatelem v minulosti dobrovolný 

styk anebo komu je pachatel manželem, (registrovaným) partnerem či druhem.19 Ačkoli se SPTČ 

v průběhu let neustále vyvíjí, se znakem souhlasu v současnosti nepracuje.  

Zkoumání TČ znásilnění (a to jak jeho současného, tak minulého znění vymezeného 

zákonem č. 140/1961 Sb.) je v České republice předmětem především komentářové literatury, 

z jejíchž autorů lze zmínit zejména Šámala, Fremra, Prouzu či Ščerbu.20 

Uvedenou problematikou se z trestněprávního hlediska v odborných článcích zabývá dále 

např. Stočesová21 nebo Gřivna22 a Vantuch,23 kteří se zaměřují na některé změny související s TČ 

v hlavě III po přijetí tr. zákoníku, dále Mitlöhner24 či Sobek,25 kteří polemizují nad problematikou 

                                                 

 
17 ŠČERBA, F. In: ŠČERBA, F. a kol. Trestní zákoník. Komentář. op. cit. s. 1515 

 

K jednotlivým znakům SPTČ znásilnění viz kapitola 2.2 

 
18 Ibid., s. 1515 - 1516  

 
19 Ibid., s. 1516 

 
20 Ke komentovanému předpisu č. 140/1961 Sb. viz ŠÁMAL, P. a kol. Trestní zákon. 6. vydání. Praha: C. H. Beck, 

2004, s. 1410, ke komentovanému předpisu č. 40/2009 Sb. viz ŠÁMAL, P. a kol. Trestní zákoník II. Komentář. 1. 

vydání. Praha: C. H. Beck, 2010, s. 1649, dále FREMR, R. In: DRAŠTÍK, A. a kol. Trestní zákoník. Komentář. I. díl. 

Praha: Wolters Kluwer, 2015, s. 1010, dále PROUZA, D. Trestní zákoník (EZJ). 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2010, 

s. 539 či ŠČERBA, F. a kol. Trestní zákoník. Komentář. op. cit. 

21 STOČESOVÁ, S. In: JELÍNEK, J. a kol.: Deset let od přijetí́ českého trestního zákoníku. Praha: Leges, 2019, s. 287 

- 300 

22 GŘIVNA, T. Trestné činy proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti v novém trestním zákoníku. Bulletin advokacie. 

2009(10). s. 68, dále GŘIVNA, T. In: JELÍNEK, J. O novém trestním zákoníku: sborník z mezinárodní vědecké 

konference Olomoucké právnické dny, květen 2009, trestněprávní sekce. Praha: Leges, 2009. Teoretik. s. 87 

 
23 VANTUCH, P. K trestným činům proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti v novém trestním zákoníku. Právní 

rádce, 2010, č. 12, příloha, s. 1 

 
24 MITLÖHNER, M. O násilí a znásilnění (skutek a jeho kvalifikace). Rodinné listy. Wolters Kluwer, 2020(2). s. 9.  

 
25 SOBEK, T. Caveat amator: Podvodné znásilnění. op. cit.  
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podvodného znásilnění a také Kuchta,26 který pojednává o československé právní úpravě tohoto 

činu. Komparaci dřívější a současné právní úpravy pak poskytuje např. Hejduk.27  

V souvislosti s viktimologickým pohledem na věc nelze opomenout zejména Čírtkovou,28 

která pojednává o obětech sexualizovaného násilí, sekundární viktimizaci a mýtech spojeným 

s tímto činem a dále v souvislosti s tím i Žukova29 či Havlíkovou.30 Kriminologický pohled na 

páchání znásilnění pak pomocí odborných studií přináší zejména Blatníková s Faridovou,31 jež se 

v Institutu pro kriminologii a sociální prevenci zaměřují na pachatele tohoto činu. 

Konkrétně o tématu affirmative consent v souvislosti se znásilněním hovoří např. Šafařík,32 

jenž se věnuje tomuto TČ z pohledu mezinárodních lidskoprávních standardů a jeho možnému 

dalšímu vývoji či Ježková,33 která nabízí návrh znění české právní úpravy reflektující současné 

mezinárodní trendy.  

Aktuálnost problematiky a vůli se jí věnovat dokládají dále i odborné konference pořádané 

na toto či související témata, z nichž lze jmenovat například konferenci „Sexuální trestné činy včera 

a dnes“, kterou v roce 2014 uspořádala Právnická fakulta Masarykovy univerzity, či sympozium 

„Právní aspekty kampaně MeToo“ pořádané Stálou konferencí českého práva v roce 2018. 

 

                                                 

 
26 KUCHTA, J. In: SCHELLE, K., TAUCHEN, J. Sexuální trestné činy včera a dnes. Ostrava: Key Publishing, 2014. 

s. 221 - 230 

 
27 HEJDUK, M. Komparace trestného činu znásilnění dle dřívější a současné trestněprávní úpravy (+ mezinárodní 

srovnání). Trestní právo, 2011, č. 12, s. 22 

 
28 ČÍRTKOVÁ, L. Ovlivňují mýty vyšetřování trestného činu znásilnění? Kriminalistika. Roč. 47, č. 3 (2014), s. 168-

175, dále ČÍRTKOVÁ, L. Oběti znásilnění. Kriminalistika Roč. 35, č. 3 (2002), s. 197-205 

 
29 ŽUKOV, I., PTÁČEK, R., ČÍRTKOVÁ, L. Oběti znásilnění. Soudce, Roč. 11, č. 7 - 8(2009), s. 71 - 75 

 
30 HAVLÍKOVÁ, B. Znásilnění: několik úvah nad právní úpravou. In: CIPROVÁ, K. Pod hladinou: fakta a mýty o 

znásilnění: sborník textů. [Praha]: Gender Studies, 2010 

 
31 BLATNÍKOVÁ, Š., FARIDOVÁ, P., ZEMAN, P. Násilná sexuální kriminalita - téma pro experty i veřejnost. Praha: 

Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2014. Studie (Institut pro kriminologii a sociální prevenci), dále 

BLATNÍKOVÁ, Š., FARIDOVÁ, P., ZEMAN, P. Znásilnění v ČR - trestné činy a odsouzení pachatelé. Praha: Institut 

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

 
32 ŠAFAŘÍK, R. IN: ŠIMÁČKOVÁ, K, HAVELKOVÁ, B., ŠPONDROVÁ, P., ed. Mužské právo: jsou právní 

pravidla neutrální?. Praha: Wolters Kluwer, 2020. Právní monografie (Wolters Kluwer ČR). s. 288 - 289 

 
33 JEŽKOVÁ, V. Jen ano je ano: trestný čin znásilnění ve světle Istanbulské smlouvy. Praha: proFem, 2017. s. 40-41 
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Tato práce bude zaměřena na TČ znásilnění, a především na to, jak je ve vztahu k němu z 

pohledu práva pohlíženo právě na koncept affirmative consent. Přístup jednotlivých států Evropy 

v této oblasti není jednotný a pro spáchání činu v mnoha z nich nepostačuje absence souhlasu, 

nýbrž je nutné naplnit znak použití násilí. A to i přesto, že většina z nich se přistoupením k 

mezinárodním úmluvám zavázala affirmative consent v souvislosti se znásilněním do svých 

právních řádů zahrnout. Vzhledem k tomu, že definice znásilnění v evropských státech doznala 

změn převážně až v posledních dvou dekádách, jedná se o téma dosti aktuální, kterému je na české 

i mezinárodní scéně v současnosti věnována značná pozornost. K tomu přispěla i celosvětově 

rozšířená kampaň #MeToo sdružující a podporující oběti sexuálního násilí, v ČR pak nedávné 

kauzy veřejně známých osobností obviněných ze sexuálně motivovaných činů. 

Primárním cílem této práce je zejména podat celistvý pohled na koncept affirmative consent 

(a to především z pohledu trestněprávního, částečně pak viktimologického) a současně odpovědět 

na otázku, zda je s ohledem na nově získané poznatky třeba novelizovat zákonnou úpravu v ČR 

tak, aby kriminalizovala i pohlavní styky bez souhlasu. V souvislosti s tím je položena otázka 

související, a to, zda s ohledem na současnou judikaturu NS ČR nejsou již nyní dostatečně pokryty 

všechny případy znásilnění (jak např. argumentuje ministerstvo spravedlnosti34) a novelizace tedy 

není třeba. 

Sekundárním cílem pak je pokusit se vyvrátit jak obecné mýty spojené s trestným činem 

znásilnění, tak ty vztahující se k jeho možné redefinici. V souvislosti s tím je nutné pokusit se 

zjistit, zda ve státech, kde došlo ke změně definice, nedošlo také ke skokovému nárůstu počtu 

křivých obvinění z tohoto činu, což je právě jeden z nejčastějších argumentů brojících proti změně 

zákona. 

První kapitola je zaměřena na historický vývoj vztahující se k pojmu affirmative consent a 

celkový mezinárodně právní kontext. Zde použitou metodou je převážně analýza a deskripce, 

neboť za účelem historického stavu poznání jsou zkoumány především odborné studie, právní 

dokumenty mezinárodních organizací, významná judikatura či mezinárodní úmluvy. Analýze tedy 

jsou podrobeny ty dokumenty, které měly historicky podíl na soudobém posuzování TČ znásilnění. 

                                                 

 
34 Změna zákonného vymezení znásilnění by obětem nepomohla, zní z ministerstva. Česká justice [online]. 12.4.2022 

[cit. 2022-05-25]. Dostupné z: https://www.ceska-justice.cz/2022/04/zmena-zakonneho-vymezeni-znasilneni-by-

obetem-nepomohla-zni-z-ministerstva/ 
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 Ve druhé kapitole je pozornost věnována současnému právnímu stavu v České republice a 

tomu, kde se aktuálně naše země na cestě ke změně definice znásilnění nachází. I zde je nejprve 

zmíněn historický vývoj s cílem poukázat na to, jak se během času ze strany společnosti 

proměňovalo vnímání znásilnění. Detailně se pak kapitola věnuje současné právní úpravě, kterou 

pomocí odborné literatury analyzuje a zároveň komparuje s úpravou předešlou. Za účelem 

konfrontace právní teorie s praxí dále kapitola analyzuje vybraná soudní rozhodnutí českých soudů 

a poukazuje např. na současný výklad znaku násilí či na úskalí související se skutkovým omylem 

negativním.  

 Třetí a čtvrtá kapitola podrobně analyzuje právní úpravu znásilnění ve vybraných státech 

Evropy, a to v Anglii, Walesu a Španělském království. Zaměřuje se především na to, jak je v 

těchto zemích trestný čin znásilnění definován v současnosti a pomocí deskripce nastiňuje procesy 

ve společnosti, které změně legislativy předcházely. Nesouhlasný model znají ze všech evropských 

zemí nejdéle Anglie a Wales, a to již od roku 1956. Zároveň má tato země velmi propracovanou 

právní úpravu, co se týče sexuálně motivovaných činů, a proto může posloužit jako inspirace při 

úvahách nad novelizací českého tr. zákoníku. Na opačné straně se nachází Španělské království, 

kde proces redefinice v současnosti teprve probíhá, a to v návaznosti na průlomový rozsudek 

španělského Nejvyššího soudu.   

I zde bude použita především metoda analýzy a komparace, neboť právní stav bude 

primárně zkoumán za pomoci odborné literatury a porovnáván se stavem v ČR. Kapitolu zabývající 

se anglickou úpravou z velké části dále tvoří relevantní precedenty, a to s ohledem na anglosaský 

právní systém, který se v této zemi vyskytuje. 

S úmyslem inspirovat se při snaze návrhu novely tr. zákoníku i dalšími evropskými státy 

obsahuje pátá kapitola komparaci skutkových podstat TČ znásilnění v těch zemích, ve kterých je 

spáchání tohoto činu podmíněno absencí souhlasu oběti. V Evropě má takovou právní úpravu již 

sedmnáct států. Za účelem návrhu co nejvhodnější definice je třeba tyto právní úpravy analyzovat 

a zaměřit pozornost na znaky v nich obsažené. Pro kontextuální vhled je vhodné u některých z nich 

nastínit kauzy, jež změnám přecházely. Za účelem zpřehlednění jsou pak v závěru kapitoly zjištěné 

výsledky metodou syntézy sloučeny do souhrnné tabulky, která obsahuje rok, kdy došlo 

k redefinici v jednotlivých státech, definici SPTČ a vymezení znění samotného souhlasu (pokud 

existuje). Tato souhrnná komparace pak poslouží primárně jako inspirace při úvaze nad návrhem 

nové zákonné úpravy v České republice. 
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Právní úprava evropských států se postupně mění z násilného modelu na model 

nesouhlasný. Snaha harmonizovat normy týkající se znásilnění se již vyskytuje i na unijní úrovni. 

Evropským parlamentem a Radou byl v březnu 2022 pod č. COM(2022) 105 podán návrh 

Směrnice o potírání násilí vůči ženám a domácího násilí. Návrh mj. usiluje o kriminalizaci různých 

forem násilí, mezi které spadá i znásilnění s absencí souhlasu.35   

 Vzhledem k aktuálnosti zkoumané problematiky a souvisejícím v současnosti se 

vyskytujícím tématům ve společnosti je v poslední (šesté) kapitole věnována pozornost 

nesouhlasnému odstranění prezervativu během pohlavního styku a znásilnění, kterého je ze strany 

pachatele dosaženo podvodem. Tato témata jsou analyzována především za pomoci relevantní 

judikatury. 

 V závěru jsou s ohledem na zjištěné poznatky nabídnuty návrhy de lege ferenda, a to 

především na základě analýzy české právní úpravy včetně současné judikatury a komparace se 

zahraniční právní úpravou. Zároveň jsou zde pomocí syntézy sjednoceny dílčí závěry a hodnoceno 

naplnění stanovených cílů, a to současně s odpověďmi na výše položené výzkumné otázky.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 
35 Bod 14, dále článek 5 návrhu Směrnice Evropského parlamentu a Rady o potírání násilí vůči ženám a domácího 

násilí. Senát [online]. Brusel, 9.3.2022 [cit. 2022-05-25]. Dostupné z: 

https://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/original?docid=103252&varid=86600&fileid=95694  
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1 Pojem affirmative consent a mezinárodně právní kontext 

 

 Samotná historie tohoto pojmu je poměrně mladá – první studie zabývající se 

problematikou neudělení souhlasu v souvislosti s aktem sexuální povahy se jako jedny z prvních 

objevily až v osmdesátých letech minulého století. Roku 1992 následně zveřejnili Muehlenhard, 

Powch, Phelps a Giusti svoji studii s názvem „Definice znásilnění: vědecké a politické dopady“. 

Zabývali se mj. obtížemi spojenými s udělením souhlasu, a to především s jeho neverbálním 

udělením, s udělením souhlasu v důsledku intoxikace drog či alkoholu nebo pod nátlakem.36 

 Kromě nich se touto problematikou zabýval také sexuolog David S. Hall působící t.č. v 

Institutu pro pokročilé studium lidské sexuality v San Franciscu. Hall v roce 1998 publikoval svoji 

studii „Souhlas k sexuálnímu chování u studentů vysokých škol“.37 Zaměřoval se na specifika 

souhlasu během schůzek heterosexuálních vysokoškolských studentů a kladl si otázky, zda je 

souhlas k sexuální aktivitě udělován pro celkové nebo dílčí chování, jakým způsobem je 

poskytován a zabýval se mj. i tzv. token resistence.38 Odkazoval také na tzv. škálu sexuálních 

zkušeností, která vychází z předpokladu, že se tyto zkušenosti (či praktiky) provozují v určitém 

pořadí v závislosti na tom, jak se partneři lépe poznávají. Sbližování mezi nimi počíná obecným 

tělesným kontaktem, líbáním rtů, hlubokým polibkem, manipulací s ženským prsem přes soulož 

atd. Tyto jednotlivé praktiky tvoří jakousi hierarchii založenou na předpokladu, že ten, kdo provedl 

určitou praktiku položenou výše, provedl (či souhlasil) se všemi praktikami položenými níže. Z dat 

poskytnutých ženskými účastnicemi výzkumu bylo z celkem třiceti praktik tou nejníže položenou 

osahávání nahého ženského prsu, následně kontakt úst muže s ženskými prsy, přes pozorování 

nahého partnera, soulož zezadu až po anální styk.  

                                                 

 
36 MUEHLENHARD, C., POWCH, I., PHELPS, J., GIUSTI, L. Definitions of rape – Scientific and political 

implications. Journal of social issues, 1992, 48(1). ISSN 00224537. s. 23-44 

 
37 HALL, D. S. Electronic Journal of Human Sexuality: Consent for sexual behavior in a college student population 

[online]. 1998 [cit. 2021-6-25]. Dostupné z: http://www.ejhs.org/volume1/consent1.htm 

 
38 Jde o předstíraný (symbolický) odpor, kdy jeden z aktérů zpočátku odmítá sexuální aktivitu, ovšem s úmyslem se 

do ní zapojit; laicky řečeno jde o situaci, kdy osoba říká ne, i když ve skutečnosti myslí ano. Hall v souvislosti s tím 

odkazoval na výzkum Muehlenhard a Rodgers (1992), ze kterého vyplynulo, že ve většině případů byl odpor skutečný 

a když osoba řekla „ne“, myslela to vážně. Sám pak zjistil, že pokud ženy vykazovaly symbolický odpor, bylo to 

především z toho důvodu, že nechtěly, aby jejich partner bral sex jako samozřejmost. Co se týče mužů, ti uváděli, že 

chtěli, aby jejich partnerka byla iniciátorem. 
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 Z vlastního Hallova výzkumu dále vyplynulo, že přes polovinu dotázaných subjektů uvedlo, 

že souhlas se zapojením do sexuálních aktivit činí verbálně i neverbálně. Z neverbálních projevů, 

které byly uvedeny ve většině případů, bylo pak nejčastějším projevem líbání a doteky. 

 

 Na počátku tisíciletí zaměřilo svoji pozornost na dobrovolný souhlas k sexuálnímu styku 

mezinárodní právo a tato problematika tak přestala být pouze fenoménem zkoumaným odbornou 

veřejností. V roce 2002 Výbor ministrů Rady Evropy doporučil vládám členských států, aby 

přezkoumaly právní předpisy a politiky s ohledem na ochranu žen před sexuálním násilím. Dle 

Výboru by vnitrostátní trestní právo mělo trestat jakýkoliv sexuální akt spáchaný na osobách, které 

s ním nesouhlasily, i když nevykazovaly známky odporu39 a považovat veškeré formy sexuálního 

násilí za nesnesitelné porušování lidských práv a za zločiny proti lidskosti.40 

 Ve stejném roce byl v Haagu ustaven Mezinárodní trestní soud (angl. zkr. ICC),41 dle jehož 

statutu42 se znásilnění nebo jiné formy sexuálního násilí považují (za určitých podmínek) za zločin 

proti lidskosti či válečný zločin. ICC také zveřejnil svůj Jednací a důkazní řád,43 který jako pravidlo 

č. 70 upravuje zásady dokazování v případech sexuálního násilí. Zde je stanoveno, že souhlas nelze 

odvodit ze slov nebo chování oběti v případech, kdy bylo použito násilí, pohrůžka násilí nebo 

přinucení a tyto prostředky podkopaly schopnost oběti dát dobrovolný souhlas, dále jej nelze 

odvodit ze slov nebo chování oběti, pokud není schopna jej poskytnout, z mlčení nebo 

nedostatečného odporu. Zároveň se zde uvádí, že při posuzování důvěryhodnosti oběti nelze 

přihlížet k jejímu předchozímu nebo následnému chování. 

ICC dále definuje znásilnění jako nedobrovolné napadení těla osoby, jež vedlo k proniknutí 

pohlavního orgánu do kterékoli části těla oběti nebo pachatele, nebo proniknutí anální nebo 

                                                 

 
39 Bod 35 Doporučení Rec(2002)5 Výboru ministrů členským státům o ochraně žen před násilím [online]. Vilnius, 

2002. [cit. 2021-6-25]. Dostupné z: https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016805e2612 

 
40 Ibid., bod 69 

 
41 International Criminal Court; zřízen na základě Římského statutu v roce 1998, podle mezinárodního práva stíhá 

nejzávažnější zločiny, kterými jsou válečné zločiny, zločiny proti lidskosti, zločin agrese a zločin genocidy 

 
42 Římský statut mezinárodního trestního soudu. OSN [online]. Řím, 1998. [cit. 2021-6-25]. Dostupné z: 

https://www.osn.cz/wp-content/uploads/2015/04/Rimsky-statut.pdf 

 
43 Rule 70 - International Criminal Court. Rules of Procedure and Evidence. ICC. The Hague, 2013  
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genitální cestou jakýmkoli předmětem nebo jakoukoli jinou částí těla,44 a to za předpokladu, že 

takové jednání bylo spácháno násilím nebo hrozbou násilí (…), nebo na osobě, která nebyla 

schopna poskytnout dobrovolný souhlas. 

 

 Výrazným milníkem se následně stal v roce 2003 rozsudek ESLP ve věci M.C. proti 

Bulharsku.45 Stěžovatelka tvrdila, že byla v roce 1995 ve svých 14 letech znásilněna dvěma muži 

(20 a 21 let, oba znala). První z činů se měl odehrát v autě v opuštěné oblasti, druhý pak o pár hodin 

později v domě jednoho z pachatelů. V obou případech stěžovatelka tvrdila, že styk odmítala, 

brečela a snažila se pachatele zastavit. Následné gynekologické vyšetření prokázalo, že její 

panenská blána byla čerstvě perforována a byly nalezeny lehké oděrky na jejím krku. Sama 

stěžovatelka nejprve o události odmítala mluvit. Uvedla, že se styděla, jelikož „se jí panenství 

nepodařilo uchránit“. Pachatelé tvrdili, že dívka s nimi měla pohlavní styk dobrovolně, ta však 

uváděla, že jeden z mužů překonal její odpor tím, že jí zkroutil ruce za záda, čímž nebyla schopna 

se bránit. V konečném soudním rozhodnutí pak bylo uvedeno, že „v projednávaném případě je 

rozhodující, že nebylo jednoznačně prokázáno použití fyzického či psychického násilí (…). Chybí 

stopy použití fyzického násilí, jako jsou modřiny, roztrhané oblečení apod“.  

 ESLP konstatoval, že „historicky byl v případech znásilnění v mnoha státech vyžadován 

důkaz o fyzickém násilí a odporu. (…) V posledních desetiletích se však projevuje jasný trend k 

opuštění tohoto formalistického a zužujícího výkladu práva. Ve většině evropských zemí definice 

znásilnění obsahuje odkazy na užití násilí nebo pohrůžku násilím pachatelem. Je však významné, 

že v judikatuře a právní teorii je nesouhlas, nikoli násilí nahlížen jako nezbytný prvek 

trestného činu znásilnění. (…) V mezinárodním trestním právu je soulož bez souhlasu oběti 

znásilněním, přičemž souhlas musí být dán dobrovolně jako výsledek svobodné vůle dotyčné osoby 

posuzované v kontextu všech okolností“.46 A konečně uvedl, že „jakýkoli rigidní přístup ke stíhání 

sexuálních trestných činů, jako je vyžadování důkazu o fyzickém odporu za všech okolností, 

znamená riziko nepotrestání určitých typů znásilnění, a tudíž ohrožení řádné ochrany sexuální 

                                                 

 
44 International Criminal Court. Elements of Crimes. ICC. The Hague, 2011. Art. 7(1) (g)-1 

 
45 Evropský soud pro lidská práva: rozsudek M. C. proti Bulharsku ze dne 4.12.2003, číslo stížnosti 39272/98 

 
46 Ibid. 
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autonomie jednotlivce. (…) Povinností států musí být trestání a účinné stíhání nesouhlasných 

pohlavních styků včetně těch, ve kterých chybí prvek fyzického odporu oběti“.47 

 ESLP tedy vyslal pokyn evropským státům, aby změnily svou trestní legislativu a opustily 

znění SPTČ znásilnění založené na znaku násilí. 

 

 Na půdě Rady Evropy zřídil Výbor ministrů v roce 2008 skupinu odborníků, jež měla za cíl 

uskutečnit kampaň proti násilí na ženách.48 Posouzení vnitrostátních norem v rámci kampaně 

ukázalo značné rozdíly v legislativě, což vedlo k nutnosti harmonizovat právní normy tak, aby byla 

zajištěna stejná ochrana obětem napříč Evropou.49 Tak vznikla Úmluva Rady Evropy o prevenci a 

boji proti násilí na ženách a domácímu násilí (též Istanbulská úmluva, dále jen „Úmluva“), 

dokument, na jehož základě začaly být právní normy v Evropě upravující trestný čin znásilnění 

harmonizovány. Jedním z hlavních cílů vytyčených v čl. 1 Úmluvy je chránit ženy před veškerými 

formami násilí a dosáhnout prevence, stíhání a potlačení násilí vůči ženám a domácího násilí.50 

 Pro tuto práci je relevantní především čl. 36, dle kterého je stranám Úmluvy uloženo trestat 

takové činy, u kterých dojde přes nesouhlas druhé osoby k vaginální, anální či orální penetraci 

sexuální povahy do těla druhé osoby jakoukoli částí těla nebo předmětem. Zároveň ustanovení 

postihuje i jakýkoliv jiný sexuální akt, který je vykonán přes nesouhlas druhé osoby a dále postihuje 

i přinucení druhé osoby podílet se na sexuálních aktech s třetí osobou.  

 Výbor ministrů Úmluvu přijal v dubnu 2011, v platnost vstoupila v srpnu 2014 po ratifikaci 

prvními deseti státy.51 

 Ke dni 11.6.2022 Úmluvu ratifikovalo celkem 36 členů Rady Evropy (např. Rakousko, 

Chorvatsko, Německo, Řecko, Norsko, Polsko, Portugalsko nebo Španělsko). 9 členů ji podepsalo, 

                                                 

 
47 Ibid.  

 
48 Istanbul Convention - Action against violence against women and domestic violence: Historical background. Council 

of Europe [online]. 2003 [cit. 2021-7-23]. Dostupné z: https://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/historical-

background 

 
49 Council of Europe. Explanatory Report to the Council of Europe Convention on preventing and combating violence 

against women and domestic violence. Council of Europe [online]. Istanbul, 2011. bod 14 [cit. 2021-7-23]. Dostupné 

z: https://rm.coe.int/ic-and-explanatory-report/16808d24c6 

 
50 Rada Evropy - Edice Smluv č. 210. Úmluva Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí. 

Council of Europe [online]. Istanbul, 2011 [cit. 2021-7-23]. Dostupné z: https://rm.coe.int/1680462471 

 
51 Istanbul Convention - Action against violence against women and domestic violence: Historical background. op. cit.  
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aniž by ji následně ratifikovalo, a to jmenovitě Arménie, Bulharsko, Česká republika, Maďarsko, 

Lotyšsko, Litva, Slovensko, Ukrajina a Spojené království.52  

 Navzdory tomu, že Úmluvu jako první ratifikovalo Turecko, jehož největší město jí 

propůjčilo svůj název, dne 20.3.2021 od ní také jako první stát s účinností od 1.7.2021 odstoupilo. 

Jako důvod uvedlo normalizování homosexuality, které je neslučitelné se společenskými a 

rodinnými hodnotami Turecka.53  

Ratifikací Úmluvy a dodržováním jejích požadavků může být docíleno větší ochrany obětí 

znásilnění a potrestání značného množství nekonsensuálních pohlavních styků, které za 

současného právního stavu (ve státech s legislativou založenou na násilí) nejsou trestnými činy. 

Česká republika Úmluvu podepsala v květnu 2016, avšak dodnes ji neratifikovala. V kapitole 2 

bude podrobněji popsán její přístup k podpisu a ratifikaci i to, kde se momentálně na cestě ke změně 

skutkové podstaty trestného činu znásilnění nachází. 

V roce 2017 vydal Výbor CEDAW54 obecné doporučení č. 35, ve kterém doporučil 

smluvním stranám založit definici znásilnění na nedostatku svobodného souhlasu a zohledňovat 

všechny donucovací okolnosti.55 Ve vztahu ke znásilnění řešil Výbor CEDAW např. případ K. T. 

Vertigo proti Filipínám z roku 2007,56 kdy paní Vertigo znásilnil její nadřízený v hotelovém pokoji 

po pracovní schůzce. Na hotel ji odvezl autem, v pokoji následně přitiskl svou vahou na postel a 

čin, během kterého oběť na okamžik ztratila vědomí, uskutečnil. V rámci soudního procesu znalci 

potvrdili, že oběť trpí PTSP a že není pravděpodobné, že by si znásilnění vymyslela. Pokojský 

vypověděl, že z pokoje neslyšel tu noc žádný hluk a pracovník ostrahy uvedl, že neobdržel žádné 

                                                 

 
52 Chart of signatures and ratifications of Treaty 210. Council of Europe [online]. [cit. 2022-6-4]. Dostupné z: 

https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/210/signatures?module=signatures-by-

treaty&treatynum=210 

 
53 BAŞAK, Ç. Withdrawal from the Istanbul Convention by Turkey: A Testing Problem for the Council of Europe. 

EJIL: Talk! [online]. 22.3.2021 [cit. 2021-8-4]. Dostupné z: https://www.ejiltalk.org/withdrawal-from-the-istanbul-

convention-by-turkey-a-testing-problem-for-the-council-of-europe/ 

 
54 Výbor pro odstranění diskriminace žen (CEDAW) je smluvní orgán Organizace spojených národů, který sleduje 

provádění a dodržování Úmluvy o odstranění všech forem diskriminace žen, kterou v roce 1979 přijalo Valné 

shromáždění OSN.  

 
55 General recommendation No. 35 on gender-based violence against women, updating general recommendation No. 

19. 2017, CEDAW/C/GC/35. bod 33. [online]. [cit. 2022-6-3]. Dostupné z: 

https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/1_Global/CEDAW_C_GC_35_8267_E.pdf 

 
56 Communication No. 018/2008. Karen Tayag Vertido v. Philippines. 16.7.2010. CEDAW/C/46/D/18/2008. [online]. 

[cit. 2022-6-3]. Dostupné z: https://juris.ohchr.org/search/details/1700 



 

 

16 

hlášení o incidentu. Pachatel na svoji obhajobu tvrdil, že styk byl dobrovolný. Vnitrostátní soud po 

osmiletém projednávání případu ve svém zprošťujícím rozsudku uvedl, že nechápe, proč oběť 

neutekla, když měla tolik příležitostí a dále dospěl k závěru, že pokud by se dostatečně bránila, 

pachatel by nebyl schopen čin dokonat, i vzhledem k jeho pokročilému věku šedesáti let.57  

Ve stížnosti k Výboru CEDAW stěžovatelka uvedla, že soudní rozhodnutí bylo založeno 

na genderových mýtech a mylných představách o znásilnění a jeho obětech, což je v rozporu s čl. 

5 písm. a) Úmluvy o odstranění všech forem diskriminace žen. Těmito mýty bylo např. tvrzení, že 

oběť se musí při každé příležitosti snažit utéct, musí být bázlivá a snadno ovlivnitelná, že musí 

existovat jasný důkaz o přímém násilí a také že šedesátiletý muž není schopný znásilnit bránící se 

ženu.58  

Výbor CEDAW ve svém rozhodnutí uvedl, že Filipíny porušily práva ženy dle Úmluvy o 

odstranění všech forem diskriminace žen. Zároveň doporučil poskytnout oběti přiměřené 

odškodnění, zajistit, aby soudní řízení v případech znásilnění nebyla ovlivněna předsudky nebo 

stereotypními představami o pohlaví, přezkoumat definici znásilnění tak, aby v centru pozornosti 

stál nedostatek souhlasu a odstranit jakýkoli požadavek spočívající v prokázání znaku násilí.59 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 
57 Ibid. 

 
58 Ibid. 

 
59 Ibid. 
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2 Česká republika 

 

2.1 Historický vývoj právní úpravy 

 

 V České republice, jak již bylo uvedeno, stále přetrvává model znásilnění založený na 

násilí. Vyplývá to nepochybně z historického vývoje tohoto činu na našem území, neboť v době 

předkřesťanské bylo znásilnění ženy obecným způsobem hledání manželky.60 Po institucionalizaci 

manželství byly ženy vnímány především jako majetek svého otce, který prostřednictvím sňatku 

svůj majetek předával budoucímu manželovi své dcery. Jejich znásilnění se tedy považovalo 

hlavně za škodu v majetkové sféře. Ve 13. století začalo být znásilnění stíháno z moci úřední, o 

dvě století později na něj již bylo nahlíženo jako na přísně trestný delikt. V té době bylo povinností 

ženy prokázat, že se pachateli bránila, k těmto důkazům později stačila i její přísaha. Někdy byla 

také zkoumána ztráta panenství, což znamenalo rozhodující důkaz.61  

 Trestní zákon rakouského císařství v polovině 19. století již definoval sexuální delikty 

podobné těm dnešním, znásilnění se nejvíce podobalo činu násilného smilstva upraveného v § 125, 

s tím rozdílem, že bylo možné znásilnit pouze ženu a muselo jít pouze o styk mimomanželský. 

Mezi manželi bylo znásilnění vyloučeno. Zároveň jej kromě použití násilí či vyhrožování bylo 

možno spáchat pomocí lstivého omámení smyslů.62 Tím mohlo být podání omamné látky ženě a 

její následné znásilnění. Takové jednání je dnes považováno za násilí. Právní úprava znásilnění 

byla tedy již té době velmi moderní a byly v ní založeny znaky platné i dnes. 

 Dne 1.8.1950 nabyl účinnosti trestní zákon č. 86/1950 Sb. Ten jednání již pojmenoval jako 

znásilnění, přičemž z části vycházel z předchozí rakouské úpravy. Hmotným předmětem útoku 

mohly být stále pouze ženy, naopak přímým pachatelem byl výlučně muž. Spolupachatelem, 

návodcem či pomocníkem ale mohla být i žena.63 Ustanovení obsahovalo znak násilí, pohrůžky 

násilí a zneužití bezbrannosti. Pokud jde o výklad pojmu násilí, v § 76 odst. 2 tohoto zákona bylo 

uvedeno, že trestný čin je spáchán násilím i tehdy, je-li spáchán na osobě, kterou pachatel uvedl do 

                                                 

 
60 Ang. výraz rape pochází z latinského „rapere” = zmocnit se, unést 

 
61 KUCHTA, J. In: SCHELLE, K. a kol. Sexuální trestné činy včera a dnes. op. cit. s. 222. 

 
62 § 125 zákona č. 117/1852 Ř. z., o zločinech, přečinech a přestupcích, ze dne 27.5.1852, ve znění předpisů jej 

měnících a doplňujících ke dni 1.1.1927 

 
63 MAŠĽANYOVÁ, D. In: SCHELLE, K. a kol. Sexuální trestné činy včera a dnes. op. cit. s. 209 
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stavu bezbrannosti lstí. Jedná se tedy o téměř stejný výklad, jaký je v současném tr. zákoníku v  

§ 119. Z následné právní úpravy byl ovšem tento odstavec vypuštěn.  

 Trestní zákon č. 140/1961 Sb. převzal znění skutkové podstaty znásilnění z předešlého 

zákona, s tím rozdílem, že z pěti až deseti let snížil trest odnětí svobody na tři léta až osm let. Znění 

účinné od 1.1.1992 dokonce dolní hranici trestní sazby snížilo na dvě léta.64 Zároveň, jak již bylo 

uvedeno výše, výkladová ustanovení se nově nezmiňovala o znaku násilí ve spojitosti s uvedením 

do stavu bezbrannosti lstí. Změna nastala až novelou č.175/1990. Sb., která ustanovení do zákona 

opět vložila pod § 89 odst. 6.  

 Velkou změnu zaznamenala skutková podstata znásilnění po novele č. 144/2001 Sb., která 

od 1.5.2001 umožnila spáchání činu na člověku jakéhokoli pohlaví a různými formami pohlavního 

styku. Důvodová zpráva k tomu uvedla, že jednání pachatelů spočívající v ukájení sexuálních 

potřeb jinak než formou soulože a na jiných osobách, než ženách jsou soudy trestána jako trestné 

činy omezování osobní svobody nebo vydírání. Jelikož jde ale o trestné činy menší společenské 

nebezpečnosti a zároveň s nižší horní hranicí trestní sazby, jedná se o neudržitelnou situaci z 

důvodu neadekvátního trestání. Proto bylo nutné učinit nápravu ihned a neodkládat řešení až do 

doby rekodifikace trestního práva.65 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 
64 Stalo se tak na podnět poslance Václava Bendy st., který argumentoval tím, že tříletý trest byl ze zákona 

nepodmíněným a nedával soudům možnost přihlédnout ke všem okolnostem spáchání činu, například tomu, že oběť 

pachatele vyprovokovala vyzývavým chováním či oblečením. - TERYNGEL, J. Trestné činy v sexuální 

oblasti. Rodinné listy. Wolters Kluwer, 2014(4). s. 4 

 
65 Vláda: Důvodová zpráva k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění 

pozdějších předpisů, a zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, č. 

144/2001 Dz 
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2.2 Současná právní úprava 

 

 V současném tr. zákoníku, zákoně č. 40/2009 Sb. účinném od 1.1.2010, je skutková 

podstata znásilnění v prvních dvou odstavcích vymezena následovně: 

 

§ 185 

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

styku, nebo kdo k takovému činu zneužije jeho bezbrannosti, bude potrestán odnětím svobody 

na šest měsíců až pět let. 

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

odstavci 1  

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

b) na dítěti, nebo 

c) se zbraní. 

 

Třetí odstavec obsahuje další kvalifikované skutkové podstaty postihující spáchání činu na 

dítěti mladším patnácti let, na osobě v místě, kde je omezována osobní svoboda nebo způsobení 

těžké újmy na zdraví, čtvrtý odstavec kriminalizuje způsobení smrti. Pátý odstavec upravuje 

trestnost přípravy, která se vztahuje na druhý, třetí a čtvrtý odstavec, neboť jednání dle těchto 

odstavců je zvlášť závažným zločinem.  

Pokud jde o samotnou SPTČ s ohledem na její strukturu, jedná se o složitou kumulativní 

skutkovou podstatu, neboť se zde uplatní více znaků současně; pro spáchání se vyžaduje dvojí 

jednání, a to donucení (či zneužití bezbrannosti) a pohlavní styk.66 

Z předchozí právní úpravy byl odstraněn znak bezprostředního násilí, nyní postačí i 

pohrůžka násilí, které má být vykonané v bližší budoucnosti. Z pohrůžky bezprostředního násilí 

muselo být patrno, že násilí bude vykonáno okamžitě, pokud se oběť pachateli nepodrobí.67  

Problém spočíval zejména v tom, že pokud pachatel hrozil násilím, které zamýšlel vykonat až v 

budoucnosti, nejednalo se o znásilnění, nýbrž o vydírání.  

                                                 

 
66 MIFKOVÁ, K. Skutková ́podstata trestného činu a význam subjektu a subjektivní́ stránky. Praha, 2019. Bakalářská 

práce. Vysoká škola finanční a správní, Fakulta právních a správních studií. Studijní́ obor: Bezpečnostně ̌právní́ studia. 

Vedoucí́ závěrečné práce: doc. JUDr. Eduard Bruna, Ph.D. s. 14 

 
67 ŠÁMAL, P. In: ŠÁMAL, P. a kol. Trestní zákon. 6. vydání. op. cit. s. 1410-1418 
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Dále byla nově zahrnuta pohrůžka jiné těžké újmy (viz dále). Zároveň byla podstatně 

snížena dolní i horní hranice trestní sazby, současně s tím však byla stanovena sazba dvě léta až 

deset let pro spáchání činu souloží nebo jiným pohlavním stykem provedeným způsobem 

srovnatelným se souloží. Oproti předchozí úpravě tedy došlo k diferenciaci a většímu postihu v 

případě, že pachatel spáchal čin souloží či srovnatelným způsobem, a to z důvodu vyšší míry 

nebezpečnosti takového jednání.  

Jedná se o úmyslný TČ, pachatel tedy musí být minimálně srozuměn s tím, že překonává 

odpor oběti, nebo že zneužívá její bezbrannosti.68 Jak již bylo zmíněno v úvodu, předmětem útoku 

může být člověk jakéhokoli pohlaví. 

 

 Pohlavním stykem je jakýkoliv způsob ukájení pohlavního pudu na těle jiné osoby. Jde o 

velmi široký pojem, Šámal a Šámalová69 sem zahrnují: 

a) soulož (spojení pohlavních orgánů muže a ženy, přičemž může jít i jen o částečné 

vsunutí pohlavního údu, pouhý dotyk orgánů se však považuje toliko za pokus70) 

b) jiné pohlavní styky provedené způsobem srovnatelným se souloží (orální i anální styk, 

zasouvání prstů71 či předmětů do pochvy ženy), 

c) jiné praktiky (vsunování penisu mezi prsa, do podpaží, osahávání genitálií, prsou, sání 

bradavek).  

 

Fyzický kontakt s tělem oběti je nutný. Pokud by k němu nedošlo, mohlo by jednání 

naplňovat znaky TČ sexuálního nátlaku. Komentářová literatura72 však odmítá právní názor NS 

ČR, dle kterého pachatel musí sledovat vlastní sexuální uspokojení, aby se jednalo o pohlavní 

                                                 

 
68 ŠČERBA, F. In: ŠČERBA, F. a kol. Trestní zákoník. Komentář. op. cit. s. 1521 

 

Na rozdíl např. od švédské nebo chorvatské právní úpravy, která postihuje i nedbalostní formu znásilnění. 

 
69 ŠÁMAL, P., ŠÁMALOVÁ, M. In: ŠÁMAL, P. a kol. Trestní zákoník II. Komentář. op. cit. s. 1651 

 
70 ŠČERBA, F. In: ŠČERBA, F. a kol. Trestní zákoník. Komentář. op. cit. s. 1522 

 
71 Opačný názor zastává Gřivna, dle kterého za pohlavní styk provedený způsobem srovnatelným se souloží lze 

považovat přímý styk pohlavních orgánů (tření orgánů dvou žen), nebo případy, kdy je využito tělesných otvorů – 

orální a anální styk. Nedomnívá se proto, že zasouvání prstů do pochvy lze za takový styk považovat. - GŘIVNA, T. 

Trestné činy proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti v novém trestním zákoníku. op. cit. s. 68.  

 
72 ŠČERBA, F. In: ŠČERBA, F. a kol. Trestní zákoník. Komentář. op. cit., s. 1516-1517 
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styk.73 O znásilnění přitom jde i tehdy, pokud pachatel např. provádí orální sex oběti proti její vůli. 

S tímto názorem lze souhlasit. 

 

 Donucením se rozumí překonání vážně míněného odporu oběti nebo její podrobení se 

pachateli v případě, kdy nazná, že její odpor je beznadějný – například kvůli fyzické převaze 

pachatele, jeho ozbrojení nebo odlehlému místu, kde se nacházejí.74 Stačí, pokud je pachateli 

nesouhlas oběti s jeho jednáním zjevný.75 O donucení ale nejde za situace, kdy je odpor pouze 

předstíraný, nebo když po počátečním odporu oběť se stykem následně dobrovolně souhlasí.76 

Donutit může pachatel oběť třemi způsoby:77   

a) Násilím je míněno použití fyzické síly k překonání nebo zamezení kladeného či 

očekávaného odporu.78 Právní teorie rozlišuje násilí vis absoluta (absolutní vyřazení 

vůle oběti - např. její svázání) a násilí vis compulsiva (působení na oběť - např. facky, 

údery).79  

Jak již bylo uvedeno, za násilí je považováno i jednání, kterým pachatel uvede oběť do 

stavu bezbrannosti lstí80 či jiným podobným způsobem.81 Pokud se však oběť do 

takového stavu přivede sama (např. konzumací alkoholu), nebo ji do něj přivede třetí 

                                                 

 
73 Srov. usnesení NS ČR ze dne 4.8.2021, sp. zn. 3 Tdo 677/2021, viz s. 36 - 37 

 
74 FREMR, R.  In: DRAŠTÍK, A. a kol. Trestní zákoník. Komentář. op. cit. s. 1011 

 
75 ŠČERBA, F. In: ŠČERBA, F. a kol. Trestní zákoník. Komentář. op. cit. s. 1517 

 
76 ŠÁMAL, P., ŠÁMALOVÁ, M. In: ŠÁMAL, P. a kol. Trestní zákoník II. Komentář. op. cit. s. 1653 

 
77 ŠČERBA, F. In: ŠČERBA, F. a kol. Trestní zákoník. Komentář. op. cit. s. 1517-1519 

 
78 FREMR, R. In: DRAŠTÍK, A. a kol. Trestní zákoník. Komentář. op. cit. s. 775 

 
79 Ibid., s. 774 

 
80 Srov. rozsudek Krajského soudu v Ostravě ze dne 1.10.2019, sp. zn. 32 T 4/2019 – (…) Obviněný vyzval 

poškozeného k sexu s ním, a když ̌ten odmítl, nabídl mu k pití limonádu obsahující́ neznámou látku, po jejímž̌ vypití 

se poškozenému začala motat hlava a upadl do hlubokého spánku, během něhož ̌nebyl schopen projevit jakýmkoli 

způsobem svou vůli, poté v souladu se svým původním záměrem využil obviněný uvedeného stavu poškozeného a 

provedl nezjištěnou sexuální́ praktiku v oblasti jeho análního otvoru. 

 
81 Pachatel, vědom si sklonů poškozeného k užívání návykových látek, větší množství těchto látek opatří a umožní 

poškozenému je užít či aplikovat s úmyslem využít jeho následné bezbrannosti. Kromě toho může být takovým 

jednáním využití onemocnění poškozeného (např. epilepsie), kdy pachatel záměrně navodí takovou situaci (zapne ve 

tmě světelné efekty), která vyvolá záchvat, a tudíž i bezbrannost poškozeného. - ŠÁMAL, P., ŠÁMALOVÁ, M. In: 

ŠÁMAL, P. a kol. Trestní zákoník I. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009, s. 1162-1163 
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osoba bez dorozumění s pachatelem, bude taková situace posuzována jako zneužití 

bezbrannosti dle § 185 odst. 1 aliea druhá tr. zákoníku82 (ke znaku bezbrannosti viz 

dále). 

b) Za pohrůžku násilí je považována jak pohrůžka bezprostředního, tak pohrůžka 

budoucího násilí, s tím, že z ní musí být patrná vůle pachatele použít násilí, pokud se 

mu oběť nepodrobí.83 Pohrůžka může taktéž směřovat vůči věci či jiné osobě (ublížení 

dítěti, zničení bytu). 

c) Pohrůžkou jiné těžké újmy může být hrozba majetkové újmy, újmy na cti, rozvratu 

rodinného života atp. Konkrétně může jít třeba o výhrůžku exekucí na nemovitost, 

způsobení těžké újmy osobě blízké či zaslání erotických fotografií rodině oběti.84 

 Bezbrannou je osoba ve stavu, ve kterém není schopna projevit svoji vůli, pokud jde o 

pohlavní styk s pachatelem, příp. klást mu odpor.85 Rozlišuje se bezbrannost absolutní (bezvědomí, 

silná intoxikace alkoholem, umělý či hluboký spánek apod.), relativní,86 fyzická (osoba upoutaná 

na lůžko, ochrnutá, přestárlá) a psychická (osoba s duševní poruchou, dítě87).  

 

2.3 Rape culture a mýty spojené se znásilněním či jeho redefinicí 

 

Podle současné právní úpravy je tedy ke spáchání znásilnění nutné naplnit znak donucení 

jiného a/nebo zneužití jeho bezbrannosti. Naplnění obou znaků je možné např. v situaci, kdy 

pachatel nejprve zneužije bezbrannosti spočívající v hlubokém spánku a poté, co se oběť probudí, 

použije k dosažení styku násilí.88 Pojem souhlasu v souvislosti se sexuálními činy tr. zákoník tedy 

                                                 

 
82 ŠČERBA, F. In: ŠČERBA, F. a kol. Trestní zákoník. Komentář. op. cit. s. 1520 

 
83 ŠÁMAL, P., ŠÁMALOVÁ, M. In: ŠÁMAL, P. a kol. Trestní zákoník II. Komentář. op. cit. s. 1652 

 
84 Srov. usnesení NS ČR ze dne 15.6.2011, sp. zn. 8 Tdo 612/2011 

 
85 ŠČERBA, F. In: ŠČERBA, F. a kol. Trestní zákoník. Komentář. op. cit. s. 1519 

 
86 Žena při vyšetření na gynekologickém křesle - srov. usnesení NS ČR ze dne 24.8.2011, sp. zn. 3 Tdo 929/2011, dále 

usnesení NS ČR ze dne 24.8.2016, sp. zn. 8 Tdo 1015/2016 

 
87 Nelze určit konkrétní věkovou hranici, od které je dítě dostatečně duševně vyspělé (většinou je nutné provést 

znalecké zkoumání), zpravidla se ale má za to, že je to dosažení 10 let. - ŠČERBA, F. In: ŠČERBA, F. a kol. Trestní 

zákoník. Komentář. op. cit. s. 1521 

 
88 ŠČERBA, F. In: ŠČERBA, F. a kol. Trestní zákoník. Komentář. op. cit. s. 1520 
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nezná. Změnu by však mohla přinést právě ratifikace Istanbulské úmluvy, kterou ČR podepsala v 

květnu 2016.89 Konzervativní českou společnost však názor na ratifikaci rozděluje.90 Je třeba si 

uvědomit, že kriminalizování nesouhlasného sexuálního styku je jen jednou z mnoha změn, o které 

Úmluva usiluje a zdaleka není hlavním důvodem protestů. Mezi mýty spojené s Úmluvou patří 

například to, že podporuje a zvýhodňuje homosexuály, proti násilí chrání pouze ženy, které taktéž 

zvýhodňuje, snaží se potlačit lidové tradice a ohrožuje tradiční pojetí rodiny.91 Mnoho odpůrců se 

také domnívá, že Úmluvy není zapotřebí, neboť ČR již závazky z ní dostatečně plní.92 V souvislosti 

se znásilněním a domácím násilím také panuje představa, že údajní pachatelé nebudou mít šanci 

bránit se proti falešným obviněním, která vznesou oběti a zároveň je přítomná obava z prudkého 

nárůstu jejich počtu.93 Kritici se také obávají kontrolního orgánu Úmluvy, expertní skupiny 

GREVIO. Tvrdí, že jde o síť velmi vlivných a mocných neziskových organizací s neomezenou 

mocí. Kontrolní mechanismus Úmluvy je nicméně poměrně slabý; nezávislá skupina expertů 

z členských států sděluje svá právně nezávazná doporučení, která nejsou vymahatelná ani 

sankcionovaná.94 Tyto možnosti kontroly nicméně do značné míry kopírují ostatní úmluvy Rady 

Evropy, které ČR bez problémů ratifikovala.95  

 Po změně definice volají v ČR především neziskové organizace a spolky, z nichž 

nejvýraznější je Amnesty International,96 spolek Konsent, projekty Proč jsme to nenahlásili a To 

                                                 

 
89 Česká republika podepsala Istanbulskou úmluvu proti násilí na ženách. Vláda ČR [online]. 2016 [cit. 2021-11-16]. 

Dostupné z: https://www.vlada.cz/cz/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/aktuality/ceska-republika-podepsala-

istanbulskou-umluvu-proti-nasili-na-zenach--143594/ 

 
90  Istanbulská úmluva vyvolává v České republice vlnu emocí. Advokátní deník [online]. 9.3.2021 [cit. 2022-01-27]. 

Dostupné z: https://advokatnidenik.cz/2021/03/09/istanbulska-umluva-vyvolava-v-ceske-republice-vlnu-

emoci/://advokatnidenik.cz/2021/03/09/istanbulska-umluva-vyvolava-v-ceske-republice-vlnu-emoci/ 

 
91 Úmluva Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí: mýty a fakta. Vláda ČR [online]. 

2018 [cit. 2022-01-27]. Dostupné z: https://www.vlada.cz/assets/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-

muzu/Projekt_OPZ/Vystupy_projektu/brozura_IU.pdf 

 
92 Válková: Istanbulská úmluva se do voleb nejspíš ratifikovat nebude. ČTK: České noviny [online]. 8.3.2021 [cit. 

2022-01-27]. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/valkova-istanbulska-umluva-se-do-voleb-nejspis-

ratifikovat-nebude/2006089 
93 Úmluva Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí: mýty a fakta. op. cit. 

 
94 KALENSKÁ, P. In: ŠIMÁČKOVÁ, K, HAVELKOVÁ, B., ŠPONDROVÁ, P., ed. Mužské právo: jsou právní 

pravidla neutrální? op. cit. s. 260 - 261, 318 - 319 

 
95 Ibid., s. 265 
96 AI dlouhodobě bojuje za redefinici znásilnění, její on-line petici již podepsalo více než 15 000 osob 
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po tom, organizace proFem či Česká ženská lobby. Některé z těchto subjektů se zapojily do 

kampaně Chce to souhlas, která si klade za cíl prosadit změnu právní definice, vyvracet mýty 

spojené se znásilněním a poskytovat pomoc obětem sexuálních činů.  

 Kultura znásilnění (ang. rape culture) je v české společnosti silně zakořeněná. Jedním z 

jejích hlavních projevů je obviňování oběti, omlouvání pachatele a bagatelizace činu.97 Mezi 

nejčastější mýty spojené se znásilněním patří tvrzení, že se tak děje v noci, na odlehlých místech, 

čin páchají cizí pachatelé,98 a to na ženách, které se chovají lehkovážně, a navíc jsou vyzývavě 

oblečené.99 Dále převládá názor, že pokud žena skutečně nechce, ke znásilnění dojít nemůže. 

Pokud k němu nakonec dojde, je to způsobeno i tím, že se dostatečně nebránila. Na ženy (a oběti 

obecně) je tedy společností vyvíjen tlak, aby se nenechaly znásilnit. I proto často viní především 

sebe, že útoku nedokázaly zabránit. Jejich okolí se neustále ptá, proč se nebránily a oběti tak mohou 

mít pocit, že způsob, jakým se v průběhu činu zachovaly, musí obhajovat. Toto obviňování oběti 

se děje za účelem zachovat víru v to, že svět je bezpečné místo. Uvěříme, že když se zachováme 

správně (nepůjdeme sami v noci ven, nebudeme se bavit s cizími lidmi), tak se nám nemůže nic 

stát. Ve skutečnosti to tak ale nefunguje – útok není následkem chyby oběti.100  

Mýty týkající se sexuálního násilí nejsou jen neškodnými postoji, nýbrž formují a regulují 

rodové role žen a mužů.101 Ač se to může stát překvapivé, ke kultuře znásilnění významně přispívá 

i běžná reklama, která je sexisticky zaměřená. Bartáková s Havlíkovou102 odkazují na Pešákovou, 

která tvrdí, že „Problémem sexistických reklam je zejména to, že násilí zlehčují. Násilí je 

zobrazováno jako estetické, cool a jako prvek moci. Je prezentováno jako něco mužného, ženy 

                                                 

 
97 BURŠOVÁ, I. Rape Culture. Heroine [online]. [cit. 2022-01-27]. Dostupné z: https://www.heroine.cz/feministicky-

slovnik/rape-culture 

 
98 Ve skutečnosti jde až v 80% případů (někdy se uvádí že až v 90%) o tzv. vztahová znásilnění, tj. taková, kdy se oběť 

a pachatel znají (jsou manželé, partneři, přátelé, kolegové atp.). 

 
99 Na tento mýtus poukazovala výstava nazvaná "Co jsme měli na sobě, než nás znásilnili", organizovaná Amnesty 

International a spolkem Konsent, která se konala na přelomu dubna a května 2022. Ve výloze v centru Prahy byly 

vystavené kusy oblečení, které měly oblečeny oběti znásilnění ve chvíli, kdy byly napadeny.   
100 UHOLYEVA, X. In: Proč jsme to nenahlásili [@procjsmetonenahlasili]. [online]. 2022 [cit. 2022-04-18]. Dostupné 

z:https://www.instagram.com/p/CbnPhQRqNQA/?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D&fbclid=IwAR2VTaxO23QPn28

WoQ-ug5dZ0xglDzwBMY1-FsvnErXN9OAJQjrXXh-3ZPE 

 
101 JAKALOVÁ, Z., VALKOVIČOVÁ, V. Bez súhlasu.txt. Praha: Display - Sdružení pro výzkum a kolektivní praxi, 

[2020], s. 5  

 
102 Ibid., s. 37 
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v zobrazovaných situacích sehrávají role oběti. V pasivních pozicích, často jako oběti touhy.“ 

V běžném životě je tedy možné spatřit v reklamách na hodinky, kancelářské vybavení, 

monitorovací systémy, podlahové krytiny či módu svlečené, spoutané, svázané či jinak ponížené 

ženy. Pokud je tedy společnost takovým scénám pravidelně vystavována, stává se tolerantnější vůči 

sexuálnímu násilí a snáze jej akceptuje.103  

 Dle výzkumu Evropské komise si 27 % občanů EU myslí, že nesouhlasný sex je v určitých 

případech ospravedlnitelný; např. když byla žena pod vlivem omamných látek, šla s pachatelem 

domů, měla na sobě vyzývavé oblečení nebo předtím s pachatelem flirtovala.104 Jde o nejčastější 

názory vyskytující se také v české populaci. Kromě uvedeného je obecně jako pravdivé vnímáno 

také tvrzení, že žena, která řekne ne, ve skutečnosti myslí ano a úkolem muže je takovou ženu 

dobýt. 

 Argumentem proti redefinici znásilnění je mj. tvrzení, že nynější legislativa je dostatečná, 

neboť i s odkazem na současnou judikaturu stačí, pokud oběť projeví vážně míněný nesouhlas s 

pohlavním stykem, případně zaujme pasivní obrannou pozici.105 Lze zde tedy spatřit inklinaci k již 

zmíněnému modelu „ne znamená ne”. U něj je ovšem nevýhodou to, že je na oběť kladena 

povinnost nesouhlas vyjádřit. Často ale nastane situace, kdy je oběť v šoku, paralyzovaná, ztuhlá 

strachem a na vyjádření nesouhlasu nebo jakéhokoliv odporu se vůbec nezmůže. Čírtková106 uvádí, 

že podle výzkumů u většiny obětí (dokonce až u 70%) nenastane ani jedna ze základních stresových 

reakcí, tj. boj nebo útěk, nýbrž třetí reakce, a to právě zamrznutí či ztuhnutí (tzv. disociativní 

stupor). Jde tedy o běžnou reakci na akutní stresovou situaci, kdy se oběť nemůže hýbat, křičet či 

jinak projevit svoji vůli. Tato reakce se velmi výrazně objevuje u obětí vztahových znásilnění, 

kterých je ze všech znásilnění nejvíce – jak již bylo řečeno, až 80%. S disociativním stuporem však 

                                                 

 
103 Ibid., s. 34 - 69 

 
104 EU citizens think rape could be justifiable in certain cases. European Commision [online]. 2016 [cit. 2021-12-12]. 

Dostupné z: https://ec.europa.eu/justice/saynostopvaw/downloads/materials/pdf/6.pdf 

 
105 Viz kapitola 2.4.3 

 
106 Znásilnění pod kůží [dokumentární film]. Režie Kateřina Hrochová. Česko: Česká televize, 2021 
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současná definice nepracuje.107 Výzkumy navíc ukazují, že znásilnění ze strany známého pachatele 

oběť traumatizuje ještě více, neboť narušuje schopnost důvěřovat blízkým osobám.108       

Evropská ženská lobby v roce 2013 vypracovala zprávu, ve které uvádí často zmiňované 

argumenty proti změně definice znásilnění uplatňované ve státech s modelem založeným na násilí. 

Je jimi například skutečnost, že neudělení souhlasu může být v určitých případech obtížně 

prokazatelné a v praxi může vést k sekundární viktimizaci oběti, jelikož ta bude muset bez 

důvodných pochybností prokázat, že souhlas nebyl udělen. Ve snaze vyhnout se takové sekundární 

viktimizaci se tyto země při vyšetřování znásilnění spoléhají spíše na existenci určitých okolností 

(znak násilí), než aby prokázaly nedostatek souhlasu.109  

 K problematice dokazování se vyjádřil ESLP v již zmíněném rozsudku M.C. proti 

Bulharsku. Je pravdou, že vyšetřovatelé často pracují jen s malým množstvím přímých důkazů a 

dvěma verzemi události, které stojí proti sobě a důkazní situace není příznivá. Soud zdůraznil, že 

si je vědom obtížnosti prokázat v praxi nesouhlas při absenci přímých důkazů, jako jsou stopy 

násilí na těle nebo očití svědci. Je však nutné zabývat se všemi skutečnostmi případu (vztah 

pachatele a oběti, věk a osobnost každého z nich, jejich komunikaci přes sociální sítě atd.110), 

zohlednit všechny ostatní okolnosti a soustředit se primárně na otázku nesouhlasu. V tomto 

konkrétním případě bylo třeba vzít v potaz např. to, že stěžovatelka, ačkoli byla nezletilá a panna, 

měla v rámci několika hodin pohlavní styk se dvěma rozdílnými muži. Je proto velice 

nepravděpodobné, aby k pohlavnímu styku svolila.  

 K usvědčení pachatele někdy postačí právě řetězec nepřímých důkazů, například již výše 

zmíněné okolnosti případu či následná komunikace prostřednictvím SMS zpráv či sociálních sítí 

mezi pachatelem a obětí, výpověď osob, kterým se oběť svěřila či znalecké posudky. Za situace, 

kdy pachatel čin zcela popírá, a kromě výpovědi oběti neexistuje jediný přímý usvědčující důkaz, 

                                                 

 
107 ČÍRTKOVÁ, L. Redefinice trestného činu znásilnění. Seminář Ústavně-právního výboru Poslanecké sněmovny 

Parlamentu České republiky. Poslanecká sněmovna. 12.4.2022. [cit. 2022-04-18]. 

 
108 ŽUKOV, I., PTÁČEK, R., ČÍRTKOVÁ, L. Oběti znásilnění. op. cit.  

 
109 European Women’s Lobby. EWL Barometer on rape in the EU 2013 [online]. 2013 [cit. 2021-7-23]. Dostupné z: 

https://www.womenlobby.org/IMG/pdf/ewl_barometre_final_11092013.pdf 

 
110 Zajímavým důkazním prostředkem je předstíraný telefonní hovor či jiná komunikace s pachatelem, viz případ DPP 

v Diren, podkapitola 6.2.6 
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je zvlášť důležité posouzení věrohodnosti oběti. Ta může být prověřena výpověďmi osob z jejího 

okolí, a zejména posudky z oboru psychologie a psychiatrie.111 

V důvodové zprávě k Úmluvě se v čl. 36, bodě 192 uvádí, že stíhání činu bude vyžadovat 

kontextuální posouzení důkazů, aby bylo možné v každém jednom z nich zjistit, zda oběť s aktem 

dobrovolně souhlasila. Toto posouzení musí brát v potaz širokou škálu reakcí oběti na sexuální 

násilí a nesmí vycházet z předpokladů typického chování v uvedené situaci.112 V rámci dokazování 

by soud měl vzít v potaz nejen to, jakým způsobem dala oběť pachateli najevo, že o styk nemá 

zájem, ale soustředit se navíc i na kroky pachatele, kterými její souhlas zjišťoval a co jej případně 

přimělo si myslet, že souhlas byl udělen.113  

Soudkyně ESLP Ganna Yudkivska v odděleném stanovisku k rozsudku Y. proti Slovinsku 

např. vyzdvihuje důležitost konfrontace oběti a obžalovaného v situaci, kdy je výpověď oběti 

jediným důkazem. To dovolí soudci pozorovat její chování a posoudit její věrohodnost.114 

Konfrontace může být za účelem získání důkazů potřebných pro posouzení věci skutečně velmi 

přínosná. Je ale třeba k ní přistupovat s opatrností, neboť pro oběť může být její účast na ní velmi 

stresující. V některých případech je samozřejmě konfrontace s ohledem na psychický stav oběti 

vyloučena. 

 Samozřejmě že ne vždy se podaří bez důvodných pochybností spáchání činu prokázat. V 

takové situaci se uplatní zásada in dubio pro reo. I když riziko neprokázání spáchání činu může být 

u modelu znásilnění založeného na absenci souhlasu vyšší, podstatné je, aby i přesto byly 

nesouhlasné pohlavní styky stíhány. V opačném případě hrozí riziko, že určité skutky zůstanou 

nepotrestány a sexuální autonomii jednotlivce nebude poskytnuta dostatečná ochrana.115  

 Definice znásilnění založená na absenci souhlasu tedy neznamená pouze změnu zákona, v 

širším kontextu jde také o změnu společnosti ve vztahu k nahlížení na znásilnění. V první řadě 

klade větší odpovědnost na výchovu společnosti a potenciální pachatele, ukládá jim povinnost, aby 

                                                 

 
111 Srov. rozsudek Okresního soudu v Českém Krumlově ze dne 31.10.2011, sp. zn. 10 T 90/2011 

 
112 Council of Europe. Explanatory Report to the Council of Europe Convention on preventing and combating violence 

against women and domestic violence. op. cit. 

 
113 Co změna zákona obnáší? Konsent [online]. [cit. 2021-12-12]. Dostupné z: https://konsent.cz/souhlas/ 

 
114 Evropský soud pro lidská práva: rozsudek Y. proti Slovinsku ze dne 28.5.2015, číslo stížnosti 41107/10 

 
115 Evropský soud pro lidská práva: M. C. proti Bulharsku. op. cit. 
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před zahájením styku zjistili postoj druhé osoby a takový postup považovali za standard. V 

současné době je nicméně důraz kladen spíše na výchovu potenciálních obětí. Především dívkám 

je od raného věku ukládáno, aby nechodily ven bez doprovodu, natož v nočních hodinách, 

nezdržovaly se na odlehlých místech či nenosily vyzývavé oblečení. Společnost tak více či méně 

nevědomky přesouvá odpovědnost za trestný čin z pachatele na oběť. 

 Dalšími argumenty proti redefinici je obava z přenesení důkazního břemene na obviněného 

a nárůst počtu falešných obvinění. Důkazní břemeno, tedy povinnost před soudem dokazovat vinu 

obžalovaného, nese stále státní zástupce. Obžalovaný není nijak povinen prokazovat svou nevinu, 

může však předkládat důkazy svědčící v jeho prospěch, z nichž nejčastějším bude pravděpodobně 

tvrzení existence skutkového omylu negativního. Protože důkazní břemeno leží na státu, tak v 

případě, kdy nebude vina obžalovaného bez důvodných pochybností v nezbytném rozsahu 

prokázána, se opět uplatní zásada in dubio pro reo a obžalovaný bude obžaloby zproštěn.  

 V rámci kritiky redefinice se často vyskytují i obavy z prudkého nárůstu falešných obvinění.  

I tato tvrzení však mohou být součástí rape culture a bagatelizovat sexuální násilí. V první řadě je 

třeba uvést, že v současnosti není míra křivých obvinění ze znásilnění vyšší, než je tomu u jiných 

trestných činů. V ČR evidují soudy minimum případů křivých obvinění ze znásilnění než 

znásilnění samotných.116  

 Po změně legislativy by s velkou pravděpodobností mohla nastat situace rapidního nárůstu 

počtu obvinění, jako tomu bylo např. ve Švédsku.117 Byl by to logický vývoj, neboť by se nově 

kriminalizovalo i jednání, které doposud trestné nebylo. Lze se však domnívat, že míra falešných 

obvinění by se v poměru k celkovému počtu zásadním způsobem nezměnila. Je třeba si uvědomit, 

že pro oběť je psychicky velmi náročné se soudního procesu účastnit. V případě, kdy se odhodlá 

trestný čin nahlásit, tak činí hlavně s úmyslem potrestat pachatele za to, co jí způsobil, nikoli ublížit 

nevinnému člověku. V § 345 tr. zákoníku je upraven TČ křivého obvinění, kterého se dopustí ten, 

kdo jiného lživě obviní z trestného činu. S tím samozřejmě ti, kdo mají v úmyslu jiného obvinit ze 

znásilnění, musí počítat. Není proto pravděpodobné, že by se najednou vyskytlo velké množství 

                                                 

 
116 CIBULKA, J., ŠTORKÁN, M. DATA: Křivých obvinění ze znásilnění je minimum. ‚V praxi jsem se s tím 

nesetkal,‘ říká advokát. iROZHLAS [online]. 16.6.2021 [cit. 2021-12-12]. Dostupné z: 

https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/dominik-feri-kauza-sexualni-nasili-obtezovani-tresty-

znasilneni_2106160500_sto 

 
117 Viz kapitola 5 
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takových osob, neboť by se samy vědomě vystavily hrozbě trestního stíhání. Nelze ovšem vyloučit, 

že se křivá obvinění ze znásilnění nevyskytují, jde nicméně stále o malé procento případů v poměru 

k celkovému počtu. Při zjišťování skutkového stavu však OČTŘ samozřejmě musí kromě ostatních 

skutečností prověřit i to, zda poškozený neměl důvod si obvinění vymyslet.  

 Opět je třeba zmínit výše uvedené zásady, jako je presumpce neviny, in dubio pro reo a 

povinnost soudu zjišťovat skutkový stav bez důvodných pochybností. Proto, i když by mohl 

skokově narůst počet obvinění, stejně tak může být v mnoha případech přistoupeno ke zproštění 

obžalovaného pro neunesení důkazního břemene státním zástupcem. Neznamená to ovšem, že by 

se automaticky jednalo o křivé obvinění, pouze se nepodařilo vinu obžalovaného prokázat.  

 

2.4 Relevantní judikatura 

 

 Tato kapitola si klade za cíl poskytnout rozbor vybraných případů znásilnění z rozhodovací 

praxe českých soudů, které na základě předem stanovených kritérií člení do tří skupin: 

 První skupina obsahuje případy, ve kterých byl TČ znásilnění překvalifikován na TČ 

sexuálního nátlaku.118 Vůči znásilnění je sexuální nátlak ve vztahu subsidiarity a jednočinný 

souběh těchto činů je zásadně vyloučen. Určit jasnou hranici mezi nimi však není vždy snadné. 

Zatímco u znásilnění pachatel jiného k pohlavnímu styku buď donutí, nebo zneužije jeho 

bezbrannosti, u sexuálního nátlaku toho stejného dosáhne tak, že jiného přiměje zneužitím jeho 

závislosti nebo svého postavení a z něho vyplývající důvěryhodnosti nebo vlivu;119 

 Přimění jiného značí nižší intenzitu než donucení u znásilnění. Může jít například o prosbu 

nebo naléhání.120 

 Závislost je stav, kdy je oběť nějakým způsobem odkázána na pachatele a tím omezena ve 

svém svobodném rozhodování, s tím, že pachatel si je této závislosti vědom a úmyslně jí zneužívá. 

Závislost může existovat mezi dítětem a rodičem (opatrovníkem, pěstounem), osobě ve výkonu 

trestu vůči pracovníkovi věznice atd.121  

                                                 

 
118 Dle § 186 odst. 2 tr. zákoníku 

 
119 Ibid. 

 
120 ŠČERBA, F. IN: ŠČERBA, F. a kol. Trestní zákoník. Komentář. op. cit. s. 1529 

 
121 Ibid, s. 1530-1531 
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 Postavení pachatele a z něj vyplývající důvěryhodnost nebo vliv se od závislosti odlišuje 

především tím, že zásadně neomezuje možnost svobodného rozhodování o pohlavním životě. 

Důvěryhodnost typicky souvisí s postavením kněze, lékaře, trenéra, léčitele atd., tedy osoby, ke 

které oběť cítí důvěru. Vlivné postavení zastává nadřízený v zaměstnání, učitel, soudce či státní 

zástupce nebo politik. V obou případech je ale podstatné posoudit, jak důvěryhodnost nebo vliv 

vnímá sama oběť, tedy zda ona sama se cítí být pod vlivem či je pro ni pachatel důvěryhodnou 

osobou.122 

 V některých případech nastane situace, kdy je odsuzující rozsudek za znásilnění odvolacím 

soudem zrušen s pokynem, aby byl čin posouzen jako sexuální nátlak právě kvůli nedostatečnému 

prokázání použití násilí nebo zneužití bezbrannosti.  

 Druhá skupina zahrnuje rozhodnutí, kterými byl obžalovaný zproštěn obžaloby, případně 

odsouzen za jiný trestný čin. Obžalovaní ze znásilnění velmi často svoji obhajobu staví na 

zpochybnění toho, že byl naplněn znak násilí a argumentují tedy absencí základního znaku 

skutkové podstaty, nebo tvrdí existenci skutkového omylu negativního,123 a tedy vyloučení jejich 

odpovědnosti za úmyslný trestný čin.124 

 Do třetí skupiny jsou zařazena rozhodnutí, ve kterých bylo konstatováno naplnění znaku 

násilí a pachatel byl v těchto případech odsouzen za znásilnění. Nebylo ale použito násilí velké 

intenzity, v některých případech oběť ani nekladla přílišný odpor, je zde zmíněn vážně míněný 

nesouhlas oběti, který byl pachateli znám či byl kladen důraz na její zaujetí pasivní obranné pozice. 

S opatrností lze říci, že tato rozhodnutí se přibližují rozhodovací praxi v těch státech, kde je 

znásilnění založeno na absenci souhlasu.  

 

 

                                                 

 
 
122 Ibid. 

 
123 Srov. rozsudek NS ČSR ze dne 23.1.1978 sp. zn. 2 Tz 26/77 - Kdyby se obviněný vzhledem k menší intenzitě 

odporu ženy, se kterou má v úmyslu souložit, domníval, že jde o odpor jen předstíraný a že ve skutečnosti žena s 

pohlavním stykem souhlasí, šlo by o skutkový omyl negativní, spočívající v tom, že obviněný nevěděl o okolnostech 

naplňujících znaky trestného činu znásilnění, a byla by tím vyloučena jeho odpovědnost za úmyslný trestný čin.  

 
124 JEŽKOVÁ, V. Jen ano je ano: přehled vhodné rozhodovací praxe soudů v případě znásilnění. Praha: proFem, 2018. 

s. 12 
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2.4.1 Znásilnění překvalifikované na sexuální nátlak 

 

Ačkoli je sexuální nátlak vnímán jako méně závažný čin, z pohledu oběti jsou psychické 

následky mnohdy stejné jako u znásilnění. Znak přimění či zneužití závislosti nebo pachatelova 

vlivu značí, že činu bylo dosaženo bez souhlasu oběti. U sexuálního nátlaku je zkoumána a 

posuzována existence stavu závislosti oběti na pachateli. Rozdíl mezi bezbranností (ve SPTČ 

znásilnění) a závislostí (ve SPTČ sexuálního nátlaku) je vymezen následovně: „Závislost oběti, na 

rozdíl od její bezbrannosti, je stav, v němž se oběť sice nemůže úplně svobodně rozhodovat 

vzhledem k tomu, že je v určitém směru odkázána na pachatele, není však vůči němu bezbranná a 

má – pokud nejde o patologickou závislost – stále určitý prostor k svobodnému rozhodování. (…) 

Zneužití takové psychické závislosti poškozené osoby ze strany pachatele k tomu, aby s ním 

poškozená osoba uskutečnila pohlavní styk, naplňuje znaky trestného činu sexuálního nátlaku, a 

nikoliv trestného činu znásilnění.“125  

 V prvním případě se jednalo o obžalovaného, který jako kaplan církve navštívil poškozenou 

v jejím bytě a ačkoli se mu bránila, snažil se ji svléknout, osahával ji po celém těle a při další 

návštěvě, kdy se mu poškozená neměla vůli bránit, jelikož z něho měla strach, s ní měl 

vaginální, anální i orální sex. Jednalo se o celkem čtyři návštěvy, ve všech případech byly všechny 

sexuální praktiky proti vůli poškozené, která se obžalovaného bála, sex s ním nechtěla, byl jí 

odporný, psychicky však na ni vyvíjel nátlak, tak se mu nebránila a podvolila (…). 

Obžalovaný byl nejprve uznán vinným pokračujícím zvlášť závažným zločinem znásilnění podle 

§ 185 odst. 1 alinea 1, alinea 2, odst. 2 písm. a) tr. zákoníku, usnesením Krajského soudu v Hradci 

Králové, pobočky v Pardubicích ze dne 8.4.2015, č.j. 13 To 119/2015-1440 byl však rozsudek 

zrušen a obžalovaný uznán vinným přečinem sexuálního nátlaku podle § 186 odst. 2 tr. zákoníku, 

neboť se mezi poškozenou a obžalovaným jednalo o stav závislosti. 

 I další případ byl nejprve posouzen jako zvlášť závažný zločin znásilnění, a to podle § 185 

odst. 1, odst. 2 písm. a), odst. 3 písm. c) tr. zákoníku. Obžalovaný poškozené tvrdil, že je léčitel, 

který v jejím těle rozhýbe nádor, jenž jí způsobí smrt, pokud s ním nebude mít pohlavní styk. 

V obavě o své zdraví a život se mu tedy poškozená podvolila a opakovaně s ním měla orální, 

vaginální i anální styk. Soud I. stupně stav poškozené kvalifikoval jako psychickou bezbrannost. 

                                                 

 
125 Rozsudek NS ČR ze dne 11.4.2013, sp. zn. 2 To 12/2013 
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Odvolací soud však uvedl, že poškozená byla na pachateli psychicky závislá a uznal jej vinným 

přečinem sexuálního nátlaku podle § 186 odst. 2 tr. zákoníku, což NS ČR usnesením ze dne 

29.1.2014, sp. zn. 3 Tdo 1296/2013 potvrdil. Dodal, že poškozené nic nebránilo v tom, aby odpor 

vůči pohlavnímu styku s obžalovaným projevila. 

 Ve třetím případě obžalovaný opakovaně přesvědčoval poškozenou k sexu a vyhrožoval 

pomstou jí i jejím blízkým, pokud nebude opětovat jeho city. Ve svém bytě pak poškozené zasunul 

prsty do vagíny a vykonal na ní orální pohlavní styk. Poškozená toto strpěla pouze z důvodu 

psychického tlaku z jeho strany, neboť se mu bála odporovat. Obžalovaný byl nejprve uznán 

vinným mj. zvlášť závažným zločinem znásilnění podle § 185 odst. 1, odst. 2 písm. a), odst. 3 písm. 

c) tr. zákoníku, Vrchní soud v Praze rozsudkem ze dne 10.5.2018, sp. zn. 2 To 22/2018 napadený 

rozsudek zrušil a znovu rozhodl tak, že uznal obžalovaného vinným mj. přečinem sexuálního 

nátlaku podle § 186 odst. 2 tr. zákoníku. Z provedených důkazů dospěl k závěru, že obžalovaný 

poškozenou ke styku přiměl zneužívaje svého postavení a vlivu.  

 Ve výše uvedených rozhodnutích nejspíše není pochyb o správné aplikaci ustanovení tr. 

zákoníku na posuzovanou věc. Otázkou ovšem zůstává, zda je uvedené jednání (jak z pohledu 

společenské škodlivosti, tak z pohledu poškozených) o tolik méně závažnější než znásilnění a zda 

by nemělo být posuzováno stejně.  

 Důvodová zpráva k sexuálnímu nátlaku uvádí, že jeho zařazením do právního řádu má být 

poskytnuta ochrana i proti dalším formám sexuálního zneužívání. Je tím umožněno efektivně plnit 

závazky ČR vůči Evropské unii a Radě Evropy.126 Obecně je sexuální nátlak považován za méně 

závažný trestný čin než znásilnění. V § 39 odst. 2 tr. zákoníku je uvedeno, že povaha a závažnost 

činu jsou mj. určovány zejména významem chráněného zájmu, způsobem provedení činu a jeho 

následky. Menší závažnost je tedy pravděpodobně spatřována jednak v tom, že v případě znásilnění 

má oběť menší možnost se útoku bránit (z důvodu použití násilí nebo zneužití bezbrannosti), jednak 

ve fyzických následcích útoku, které mohou být (především kvůli použití násilí) u znásilnění velmi 

výrazné.127 Následky se nicméně mohou značně projevit i v psychické sféře oběti. Prožité trauma 

se často rozvine do posttraumatické stresové poruchy, jež může být trestněprávně posouzena jako 

                                                 

 
126 Úřad vlády: Důvodová zpráva k zákonu č. 40/2009 Sb. trestní zákoník, č. 40/2009 Dz  

 
127 Při srov. s jednáním dle § 186 odst. 2 tr. zákoníku 



 

 

33 

těžká újma na zdraví. Psychické následky sexuálního nátlaku tedy mohou být velmi podobné, ne-

li stejné, jako u znásilnění.  

 Je třeba si uvědomit, že intimní sféra jednotlivce je silně soukromou oblastí, do které člověk 

za svůj život běžně umožní přístup pouze několika osobám, a to až v době, kdy tyto osoby blíže 

pozná. Ve výše uvedených skutkových větách jsou zvýrazněny důvody, kvůli kterým oběti na styk 

„přistoupily“. Pokud takovým způsobem dojde k narušení intimní sféry, a to bez svobodného 

souhlasu jednotlivce, tak k různým formám traumatu běžně dochází (ať už je styku dosaženo 

jakýmkoliv způsobem).   

 V případě redefinice SP znásilnění by pod § 185 tr. zákoníku nepochybně spadaly i případy 

v současnosti posuzované jako sexuální nátlak dle odst. 2 (pokud jde o přimění jiného 

k pohlavnímu styku). Vhodnost takové novelizace je detailněji rozebírána v závěru práce, kde jsou 

dále navrhovány i další způsoby postihování jednání obsaženého v § 186 odst. 2 tr. zákoníku. 

 

2.4.2 Zproštění obžaloby ze znásilnění  

 

 Nyní bude pozornost blíže zaměřena na skutkový omyl negativní,128 jehož existenci 

obžalovaný v rámci své obhajoby nejčastěji namítá. Na úvod bude zmíněn v rámci soudní 

judikatury týkající se sexuálních činů velmi neobvyklý případ.  

 Obžalovaný byl soudem I. stupně uznán vinným zvlášť závažným zločinem znásilnění 

podle § 185 odst. 1, odst. 2 písm. a), c), odst. 3 písm. c) tr. zákoníku. Prostřednictvím internetu se 

domluvil s poškozenou na poskytnutí sexuálních praktik (vč. sadomasochistických) za finanční 

odměnu. Poškozenou vyzvedl autem a odvezl ji do opuštěného areálu, kde jí společně s dalším 

mužem i přes její aktivní odpor projevovaný odtlačováním, cloumáním hlavou včetně̌ 

kousnutí do penisu vsunul pohlavní úd do úst a nutil ji vykonat orální pohlavní styk s tím, že 

druhý muž zasunul svůj penis do jejího konečníku a takto na ní i přes její slovní odpor vykonali 

vaginální, anální a orální styk (…). Obžalovaný ji poté i přes její aktivní obranu opakovaně bil 

prutem. Následně ji odvezl do svého bytu, kde jí svázal ruce provazem a přikázal provádět 

vaginální i anální soulož i tzv. pissing. Po nějaké době ji pak odvezl na nádraží, aniž došlo k předání 

odměny. U poškozené se následně rozvinula PTSP. V rámci obhajoby obviněný uvedl, že celý děj 

                                                 

 
128 Viz poznámka pod čarou č. 123 
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byl s poškozenou předem domluvený. Odvolací soud mu dal za pravdu, neboť veškeré provedené 

praktiky (submisivní role, rány prutem, možné kousnutí při orálním sexu, styk s dalším mužem, 

orální i anální styk atd.) byly předem s poškozenou prokazatelně domluveny. I to, že poškozená 

plakala, odstrkovala obžalovaného, kousla jej do penisu apod. jsou postupy a chování, které 

byly přímo explicitně̌ zařazeny do katalogu praktik ve scénáři, který byl mezi obžalovaným 

a poškozenou sjednán. Z toho důvodu nebylo možné spolehlivě prokázat úmysl obžalovaného pro 

absenci vědomostní složky zavinění, proto odvolací soud rozhodl o zproštění. NS ČR se ve svém 

usnesení ze dne 14. 2. 2018, sp. zn. 7 Tdo 119/2018 ztotožnil se závěry odvolacího soudu a 

poznamenal, že je na účastnících internetové komunikace, zda k realizaci dohod ve skutečnosti 

přikročí. To poškozená učinila a již svým příchodem na schůzku, navíc přesně podle pokynů 

obžalovaného bez spodního prádla, dala najevo, že hodlá dohodu realizovat. Pokud z toho za této 

situace obžalovaný vycházel, není v tom nic zásadně logicky chybného.  

 Ačkoli se jedná o poměrně drastický a specifický případ, nelze v této věci jinak než 

přisvědčit názoru dovolacího soudu. I když je vysoce pravděpodobné, že žena s výše uvedeným 

jednáním určité fázi děje již nesouhlasila a nebýt dohody mezi aktéry, jednalo by se nepochybně o 

znásilnění, právě kvůli konkrétnímu a explicitně vyjádřenému obsahu dohody mohl obžalovaný 

úspěšně namítat skutkový omyl negativní.  

Na tomto případu lze dobře demonstrovat negativa spočívající v návrhu možnosti 

písemného souhlasu mezi účastníky sexuálního aktu. V případě, kdy je podepsána písemná dohoda 

(případně udělen souhlas prostřednictvím mobilní aplikace, jak v minulosti navrhovaly některé 

státy129), je velmi obtížné následně prokázat opak. Součástí dobrovolného souhlasu je jeho 

odvolatelnost v jakékoli fázi před stykem nebo v jeho průběhu, při takto předem dohodnutých 

podmínkách je ale dokázání nesouhlasu téměř nemožné. Určitým řešením by mohlo být předem 

domluvené bezpečnostní slovo (tzv. safeword) nebo jiný smluvený signál, jehož použití by 

znamenalo odvolání souhlasu. Takový postup je hojně využíván například v rámci BDSM praktik. 

Kromě toho může toto rozhodnutí vytvořit nebezpečný precedent, kdy by osoby poskytující 

                                                 

 
129 Např. Dánsko; Stickings, T. Denmark launches sexual consent app where lovers can give permission ‘for one 

intercourse, valid for 24 hours’ in the wake of new rape laws. Daily Mail [online]. 5.2.2021 [cit. 2022-04-18]. Dostupné 

z: https://www.dailymail.co.uk/news/article-9227555/Denmark-launches-sexual-consent-app-passing-new-rape-

laws.html 
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sexuální služby byly obtížně chráněny před znásilněním, neboť by bylo obtížné prokázat jejich 

nesouhlas se stykem nebo s některou z prováděných praktik.130  

 V souvislosti se skutkovým omylem negativním judikatura dále uvádí, že odpovědnost 

pachatele není vyloučena, pokud napadená žena vyvíjí méně intenzivní odpor vzhledem k 

opožděnému vývoji své osobnosti a pachateli je tento stav ženy znám.131 Tuto problematiku lze 

dobře demonstrovat na případu pod sp. zn. 2 To 84/2019, v usnesení Vrchního soudu v Olomouci 

ze dne 12.9.2019. Obžalovaný autem odvezl poškozenou na odlehlé místo, kde využil skutečnosti, 

že poškozená neuměla odemknout dveře vozidla a tedy utéct. Přes její výslovný nesouhlas ji 

osahával, svlékl a jejímu dalšímu aktivnímu odporu zamezil tak, že ji zalehl svým tělem (…), 

následně̌ jeho penis po porušení panenské blány pronikl do pochvy poškozené, se kterou v této 

pozici vykonal soulož. U poškozené byla následně diagnostikována PTSP. Obžalovaný byl nejprve 

uznán vinným zvlášť závažným zločinem znásilnění dle § 185 odst. 1, odst. 2 písm. a), písm. b), 

odst. 3 písm. c) tr. zákoníku, v rámci odvolacího řízení byl však rozsudek zrušen a obžalovaný byl 

následně obžaloby zproštěn. Obžalovaný tvrdil, že styk byl ze strany poškozené dobrovolný, když 

jej iniciovala sama a v jeho průběhu nezaznamenal z její strany žádný nesouhlas. Poškozená 

namítala, že se při činu zkoušela bránit rukama, odstrkovala obžalovaného a říkala, že styk nechce. 

V rámci dokazování soud z výpovědí svědků a znaleckého zkoumání zjistil, že poškozená nikdy s 

nikým intimní vztah neměla, má menší míru porozumění pro různé sociální situace, její osobnost 

je simplexní, na hranici lehké mentální retardace. Neví, jaký je rozdíl mezi pohlavním stykem a 

znásilněním. V důsledku činu u ní došlo k defloraci hymenu a rozvoji PTSP, bolestem břicha a 

insomnii. Poškozená nebyla pro svůj mentální stav schopna účinně vyjádřit nesouhlas, příp. klást 

odpor. Klíčovým pro tento případ však byla nemožnost prokázat, že by obžalovaný o tomto 

psychickém omezení věděl. Proto úspěšně namítl skutkový omyl negativní a prokázal, že z jeho 

strany tak nebyla naplněna subjektivní stránka činu.  

 Omyl pachatele tedy spočívá v nesprávném posouzení toho, zda je odpor oběti skutečný 

nebo předstíraný. V případě postihu nesouhlasných styků a kladení důrazu na ujištění se o souhlasu 

druhého by mohlo nepochybně dojít ke snížení počtu případů negativního skutkového omylu. 

Mnoho pachatelů se na něj může odvolávat v případě, kdy u oběti dojde k zamrznutí a následnému 

                                                 

 
130 JEŽKOVÁ, V. Jen ano je ano: přehled vhodné rozhodovací praxe soudů v případě znásilnění. op. cit. s. 34–35  

 
131 Srov. rozsudek NS ČSR ze dne 23.1.1978, sp. zn. 2 Tz 26/77 
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vykonání styku. Pokud by však byl kladen důraz i na to, zda se pachatel před stykem o souhlasu 

ujistil či zda měl oprávněný důvod se domnívat, že souhlas byl udělen,132 mohlo by to důkazní 

situaci v případě negativních skutkových omylů usnadnit.   

 Velmi diskutabilní je nedávný případ pražského neurologa, který gynekologicky vyšetřoval 

epileptické pacientky. Třem z nich provedl gynekologické vyšetření pohmatem v pochvě, ačkoli 

k němu neměl z neurologického hlediska důvod a neměl k vyšetření oprávnění, jedné z nich se 

dotýkal vibrátorem na nahém těle, kterým jí opakovaně dráždil genitálie za údajným zjištěním, zda 

léčiva, která užívá, nemají vliv na její sexualitu. Dokazováním bylo zjištěno, že k tomuto 

„výzkumu“ neměl souhlas nemocnice, jeho nadřízený o něm nevěděl a obžalovaný nepodal žádost 

etické komisi. Zmíněná vyšetření nebyla zaznamenána do zdravotnické dokumentace, byla 

prováděna na lékařském pokoji obžalovaného, který při nich dle tvrzení poškozených neměl 

nasazené rukavice. Při těchto vyšetřeních nebyla přítomna zdravotní sestra a jedna z žen uvedla, 

že se domnívá, že místnost byla uzamčena. 

 Původně byl lékař obžalován pro zvlášť závažný zločin znásilnění podle § 185 odst. 1, 2 

písm. a) tr. zákoníku, soud I. stupně jej však uznal vinným přečinem poškození cizích práv podle 

§ 181 odst. 1, odst. 2 písm. a) tr. zákoníku. NS ČR nicméně obě rozhodnutí zrušil a věc byla 

následně přikázána jinému soudu. Tento soud jej uznal vinným přečinem sexuálního nátlaku podle 

§ 186 odst. 2 tr. zákoníku. Odvolací soud následně napadený rozsudek zrušil a věc postoupil k 

disciplinárnímu řízení České lékařské komoře. NS ČR toto rozhodnutí opět zrušil a odvolacímu 

soudu přikázal znovu rozhodnout. Ve svém odůvodnění tohoto usnesení ze dne 4.8.2021, sp. zn. 3 

Tdo 677/2021 uvedl, že „motiv obžalovaného nebyl sexuální, nýbrž šlo o výzkumný záměr. 

Obžalovaný je mimořádně kvalitní lékař a jeho jednání bylo vedeno dobrými úmysly, ačkoli jeho 

postup byl nestandardní. Jednalo se o exces příčící se běžným lékařským postupům i lékařské 

etice.“133 Odvolací soud obžalovaného nakonec pravomocně uznal vinným přečinem poškození 

cizích práv podle § 181 odst. 1, odst. 2 písm. a) tr. zákoníku. 

                                                 

 
132 Viz s. 53 - test důvodného přesvědčení  

 
133 V takovém případě by se tedy nejspíše neuplatnil ani názor vyslovený v komentářové literatuře, dle kterého 

sexuálně motivovaný pachatel nemusí sledovat vlastní sexuální uspokojení, aby se jednalo o pohlavní styk (a tedy o 

znásilnění), neboť dle soudu zde jeho sexuální motiv naprosto absentoval. Nicméně u některých případů sexuálního 

násilí není motivem pachatele přímo sexuální touha, nýbrž potřeba uplatňovat svoji moc či nadřazené postavení nad 

jinou osobou. 
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 Ačkoli v následující kapitole bude přístup k některým případům znásilnění popsán jako 

poměrně pokrokový, tímto rozhodnutím NS ČR udělal velký krok zpět. Není asi pochyb o tom, že 

i neurolog by mohl provádět podobná vyšetření, pokud by se nějakým způsobem dotýkala jeho 

specializace. Vzhledem k tomu, o jak choulostivou věc se však jednalo, měl být rozhodně lékařův 

postup před samotným vyšetřením jiný (žádost etické komisi, zdokumentování vyšetření). To, že 

tyto zákroky prováděl na jeho lékařském pokoji, bez vědomí kohokoli z lékařského personálu, kdy 

jednu z žen objednal na šest hodin večer, rozhodně není běžný postup. Žádná z pacientek 

neobdržela lékařskou zprávu, resp. obdržela, nicméně o gynekologickém vyšetření v ní nebyla ani 

zmínka. Svoji obhajobu lékař stavěl na tvrzení, že je velmi úspěšný specialista s letitou praxí, který 

chtěl tímto „výzkumem“ pomoci získat informace prospěšné pro léčení dalších pacientů.  

 Toto rozhodnutí může založit nebezpečný precedent, kdy by se obvinění lékaři 

v obdobných případech mohli odvolávat na své postavení, odbornost, a především na to, že jejich 

jednání bylo činěno za lékařským účelem. Uvedený případ poodkrývá problematiku sexuálních 

útoků ze strany lékařů.134 Pro lékaře, jako osobu v postavení přirozené autority, může být spáchání 

takového činu poměrně snadné; pacienti jim sami dobrovolně poskytují přístup ke svému tělu, 

neboť předpokládají, že je to nezbytné pro jejich léčbu.  

 

2.4.3 Odsouzení za znásilnění  

 

 Dle současné judikatury se již nevyžaduje, aby oběť znásilnění kladla pachateli fyzický 

odpor, nýbrž pro naplnění znaku násilí postačí pouze její vážně míněný nesouhlas (či „nevole“) s 

pohlavním stykem.135 Na základě tohoto názoru NS ČR byli za znásilnění již odsouzeni i pachatelé, 

kteří při útoku nepoužili násilí velké intenzity (případně téměř žádné), v některých případech oběti 

ani nekladly přílišný odpor. Pozornost se tedy od odporu obětí obrací k jejich vážně míněnému 

nesouhlasu se stykem, který byl pachateli znám. S opatrností lze říci, že tento přístup se přibližuje 

rozhodovací praxi v těch státech, kde je znásilnění založeno na absenci souhlasu.  

                                                 

 
134 HOUDEK, P. Obtěžování u lékaře není ojedinělý exces. Systém ale pacientky nechrání. Heroine [online]. 8.11.2021 

[cit. 2022-04-18]. Dostupné z: https://www.heroine.cz/zena-a-svet/6450-obtezovani-u-lekare-neni-ojedinely-exces-

system-ale-pacientky-nechrani 

 
135 Tento názor byl NS ČR vysloven např. v jeho usnesení ze dne 26.11.2020, sp. zn. 3 Tdo 1153/2020, usnesení ze 

dne 25.3.2020, sp. zn. 3 Tdo 1558/2019, usnesení ze dne 20.12.2017, sp. zn. 3 Tdo 1498/2017, usnesení ze dne 27. 9. 

2017, sp. zn. 3 Tdo 1052/2017 
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 V jednom z případů obžalovaný (jako majitel restaurace) uzamkl východ a vyzval 

brigádnici, aby se s ním šla vysprchovat. Přes její odmítnutí ji chytil za zápěstí a osahával, 

poškozená se mu vysmekla (…). Dále požadoval masáž hrudníku, čemuž poškozená vyhověla v 

domnění, že poté bude moci odejít, nato ji navzdory jejímu vyjádřenému nesouhlasu svlékl, 

položil na záda a lehl si na ni (…), poškozená se bránila a opakovaně obžalovaného žádala, aby 

toho nechal, nato uchopil její ruku a položil ji na přirození, čemuž poškozená již ze strachu 

vyhověla a obžalovanému třela rukou penis až do vyvrcholení (…). NS ČR v usnesení ze dne 

20.12.2017, sp. zn. 3 Tdo 1498/2017 konstatoval, že bylo prokázáno, že poškozená dávala svůj 

nesouhlas zcela zjevně najevo, a to jak verbálně, tak i fyzicky. Obžalovaný nemohl na odpor 

poškozené nahlížet jako na jistý ostych a považovat jej za dobrovolné, nýbrž pokud poškozená s 

jeho návrhy nesouhlasila, měl svého jednání zanechat. Obžalovaný byl uznán vinným zvlášť 

závažným zločinem znásilnění podle § 185 odst. 1, 2 písm. a), odst. 3 písm. c) tr. zákoníku. 

 Za znásilnění bylo ovšem soudy označeno i jednání podstatně menší intenzity; obžalovaný 

zastavil na polní cestě a nezletilé nabídl svezení do školy. Ta to odmítla, obžalovaný následně 

vystoupil z vozidla a objal ji oběma rukama, jimiž sjel na její hýždě. Přestože jej poškozená 

rukama odstrkávala a slovně dávala najevo svůj nesouhlas, obžalovaný ji jednou rukou chytil 

kolem pasu a druhou jí sahal přes oděv na přirození, načež jí začal nabízet finanční odměnu za 

vykonání orálního styku (…). Soudem I. stupně byl obžalovaný uznán vinným přečinem 

omezování osobní svobody podle § 171 odst. 1 tr. zákoníku, odvolací soud rozsudek zrušil a 

obviněného uznal vinným zvlášť závažným zločinem znásilnění podle § 185 odst. 1, 2 písm. b) tr. 

zákoníku. V odůvodnění uvedl, že naplnění znaku násilí bylo dosaženo znemožněním volného 

pohybu poškozené, následné sahání do rozkroku a na hýždě pak bylo pohlavním stykem. Pachateli 

zároveň musela být zřejmá nevole poškozené s jeho jednáním, když ta ho odstrkávala rukama a 

slovně s ním nesouhlasila. NS ČR se s těmito závěry ztotožnil a odmítl dovolání obviněného svým 

usnesením ze dne 10.1.2018, sp. zn. 7 Tdo 1610/2017. 

 V jiném z případů byl při posuzování souhlasu poškozené kladen soudem důraz na její 

předešlé negativní sexuální zkušenosti (sexuální zneužívání v dětství). Obžalovaný se na posteli 

přes opakovaný výslovný nesouhlas poškozené k ní přitiskl tak těsně, že neměla možnost se bránit, 

následně ji stáhnul do kleku, jednou rukou ji držel kolem pasu, druhou jí svlékl kalhoty, a přestože 

se jej snažila odstrkávat rukama, nepodařilo se jí to. S ohledem na bezvýchodnost situace se 

poškozená přestala bránit, obžalovaný jí nadzvedl břicho, klekl si za ni a vykonal na ní soulož. Věc 
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byla pro posouzení velmi složitá, soudy zaujímaly opačné názory a konečné rozhodnutí vynesl 

soud I. stupně až napotřetí. Obžalovaný byl nejprve uznán vinným, jeho odvolání bylo zamítnuto, 

následně byl ale rozsudek dovolacím soudem zrušen. Podruhé prvostupňový soud obžalovaného 

zprostil, soud II. stupně však napadený rozsudek zrušil a vrátil. Ve zprošťujícím rozsudku bylo 

uvedeno, že soud má za prokázané pouze to, že se jednalo o nedobrovolnou soulož ze strany 

poškozené, ale nebylo dostatečně prokázáno, že ji obžalovaný donutil k souloži násilím. Po vrácení 

věci odvolacím soudem Okresní soud v Liberci finálním rozsudkem ze dne 4.9.2015, sp. zn. 69 T 

68/2013 rozhodl tak, že obžalovaného odsoudil za zvlášť závažný zločin znásilnění podle § 185 

odst. 1, odst. 2 písm. a) tr. zákoníku. Rozhodnutí odůvodnil tím, že souhlas poškozené se stykem 

byl nepravděpodobný, a to pro její negativní zkušenosti se sexuálním zneužíváním z dětství. 

Věrohodnost její výpovědi potvrdily i události po činu (psychické trauma, anorexie, problémy v 

intimním soužití s partnerem). Odpor poškozené v podobě slovního odporu, přetahování o deku a 

odstrkávání rukou pak bylo možné považovat za násilí, navíc, když s ohledem na svou paralýzu 

způsobenou zážitky z dětství na další odpor rezignovala.  

 Tuto argumentaci je třeba hodnotit velmi pozitivně. Rozhodnutí ukazuje, jakým způsobem 

je možné dovozovat nesouhlas oběti v případě, kdy při činu nebylo užito téměř žádného násilí. Je 

nepravděpodobné, že by byl styk dobrovolný, když poškozená v minulosti prožila sexuální 

zneužívání a po činu se u ní rozvinuly výše uvedené zdravotní problémy. I k těmto okolnostem je 

tedy nutné při zjišťování skutkového stavu přihlížet. 

 Ze zkoumané judikatury vyplývá, že pro naplnění znaku násilí postačuje vážně míněný 

nesouhlas oběti, který je pachateli znám. Problematickými ovšem stále zůstávají situace, kdy oběť 

nesouhlas neprojeví, neboť u ní dojde k již zmiňovanému disociativnímu stuporu. I takový případ 

však dle českých soudů může skončit odsouzením pachatele; obžalovaný (řidič taxislužby) zastavil 

na málo frekventovaném místě a požadoval po poškozené peníze za odvoz (…), následně 

požadoval zaplacení zakázky sexem, využil šoku a překvapení poškozené a své fyzické převahy, 

přelezl z místa řidiče do zadní části vozidla, kde poškozené roztáhl nohy a položil ji na sedadlo do 

polohy na zádech. Poškozená byla touto stresovou situací tak paralyzována, že nedokázala 

adekvátně reagovat ani se bránit, protože v důsledku reakce na stres došlo k jejímu útlumu 

a znehybnění, čehož obžalovaný využil, vyhrnul jí šaty a vykonal na ní nechráněnou vaginální 

soulož (…). Obžalovaný byl rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 6 ze dne 15.7.2020, sp. zn. 2 

T 53/2018, uznán vinným zvlášť závažným zločinem znásilnění dle § 185 odst. 1 al. 1, odst. 2 



 

 

40 

písm. a) tr. zákoníku. Ze znaleckého dokazování vyplynulo, že reakcí poškozené byl útlum a 

znehybnění, jinak také zamrznutí. Obžalovanému musela být s ohledem na takovou reakci zjevná 

nevole poškozené s jeho jednáním, což postačuje k naplnění znaku násilí, ačkoli zjevné fyzické 

násilí užito nebylo. NS ČR pak v usnesení ze dne 4.8.2021, sp. zn. 8 Tdo 699/2021 (kterým odmítal 

odvolání obžalovaného) doplnil, že přestože poškozená nijak neprotestovala slovně, dala 

obžalovanému nonverbálně najevo, že se stykem nesouhlasí, a to chováním spočívajícím v 

reflexivním stažení těla „do klubíčka“ předtím, než k ní obžalovaný přelezl. Právě stažení do 

této obranné pasivní nehybné pozice bylo zřejmým projevem jejího odmítnutí, neboť projev 

nesouhlasu s požadavky pachatele lze projevit různými způsoby, mezi které patří i nepřístupná 

pozice těla oběti.  

 I tady se jedná o průlomové rozhodnutí, neboť soudy zde jako naplnění znaku násilí 

konstatují roztažení nohou poškozené obžalovaným v situaci, kdy ona svůj nesouhlas vyjádří tím, 

že si v sedu přitáhne nohy k bradě a chová se jinak zcela pasivně. Zároveň je zde kladen důraz i na 

přesvědčení obžalovaného o souhlasu poškozené, neboť to nemohlo být důvodné, když z jejího 

chování musel poznat, že se stykem nesouhlasí (stažené nohy k sobě, pasivita, znehybnění). Navíc 

v průběhu styku s poškozenou ani slovně nekomunikoval, nýbrž pouze uskutečňoval svůj záměr 

bez ohledu na její zcela pasivní chování. 

 Ve Španělsku byl katalyzátorem změny případ hromadného znásilnění ženy mediálně 

známý jako „La Manada“,136 kde soud konstatoval, že styk bez souhlasu nelze považovat za 

znásilnění, navíc za situace, kdy absentuje násilí či zastrašování (jednalo se o skupinové znásilnění 

ženy pěti muži). Téměř totožnou situací se zabýval také NS ČR v usnesení ze dne 25.3.2020, sp. 

zn. 3 Tdo 1558/2019. Čtyři obžalovaní byli uznáni vinnými zvlášť závažným zločinem znásilnění 

podle § 185 odst. 1, 2 písm. a) tr. zákoníku spáchaného ve spolupachatelství tím, že v hotelovém 

pokoji došlo nejprve mezi poškozenou a obžalovaným 1) k dobrovolné vaginální souloži, načež 

poškozená nechtěla v další souloži pokračovat, toto mu sdělila, obžalovaný 1) však i nadále 

pokračoval proti její vůli (…). Následně do pokoje vstoupili ostatní obžalovaní, kdy obžalovaný 2) 

poškozenou na zemi zalehl a vykonal na ní vaginální soulož. Poškozená ze strachu odevzdaně 

ležela, snažila se neklást odpor, neboť se bála, že jí více ublíží (…) a postupně na ní vykonali 

vaginální soulož i obžalovaní 1), 3) a 4).  

                                                 

 
136 Viz s. 67 - 68 
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České soudy naštěstí nešly španělskou cestou a čin jednoznačně posoudily jako znásilnění, 

ačkoli téměř absentoval znak násilí (kromě zalehnutí poškozené). NS ČR uvedl, že při znásilnění 

více muži poškozená vyhodnotila svoji situaci jako život i zdraví ohrožující, kdy se ze strachu 

uchýlila k tomu, že zavřela oči a odevzdaně ležela. Tato reakce osamělé a zraněné ženy čelící 

sexuálnímu ataku několika mužů, v cizím prostředí a bez možnosti jakkoli situaci zvrátit byla zcela 

pochopitelná. Odvolací soud dále velmi přiléhavě konstatoval, že od chvíle, kdy dala žena slovem 

i gestikulací jasně najevo, že odmítá v milování pokračovat, začalo jít – striktně vzato – 

objektivně o znásilnění, subjektivně pak od okamžiku, kdy pachateli nemohlo nedojít, že si 

vynucuje pokračování soulože proti odporu pod ním ležící ženy. 

 Závěrem ještě třeba zmínit rozhodnutí Okresního soudu v Kladně, který svým rozsudkem 

ze dne 14.1.2020, č. j. 4 T 41/2019-155 uznal obžalovaného vinným zvlášť závažným zločinem 

znásilnění podle § 185 odst. 1, 2 písmeno a) tr. zákoníku. Soud se v tomto rozhodnutí 

nadstandardně zabýval tím, jak hodnotit a posuzovat důkazy za situace, kdy proti sobě stojí pouze 

protichůdné výpovědi obžalovaného a poškozeného a zároveň se velmi podrobně věnoval i 

viktimologické stránce a stereotypům, jež se v souvislosti s oběťmi znásilnění vyskytují.  

 Obžalovaný vzal poškozené (své spolubydlící) mobilní telefon, s tím, že jí ho vrátí pod 

podmínkou soulože nebo orálního sexu. Následně ji osahával, strhl na postel, strkal jí prsty do 

pochvy a poté jí natlačil hlavu ke svému rozkroku a zasunul jí svůj penis do úst. Soud konstatoval, 

že s ohledem na důkazní nouzi je třeba se u činů znásilnění důsledně věnovat zejména stěžejním a 

zpravidla protichůdným výpovědím obžalovaného a poškozené. Pozornost věnoval tomu, že 

poškozená obžalovanému dlužila na nájemném a obžalovaný jí zaplatil letní dovolenou, na základě 

čehož pak měl jistá očekávání a dělal si na poškozenou nároky. S ohledem na všechny okolnosti 

případu soud dovodil motiv pro sexuální útok, neboť obžalovaný měl pocit, že mu poškozená musí 

oplatit to, že ji vzal na dovolenou a nechal ji u sebe téměř zadarmo bydlet. Zároveň vzhledem 

k zaměstnání poškozené (tanečnice u tyče) ji vnímal jako „lehčí ženu,“ pro kterou by neměl být 

problém splatit svůj dluh pohlavním stykem. Pokud jde o zmíněné stereotypy, soud uvedl, že 

reakce obětí na znásilnění bývají různé a nelze tedy poškozenou podezřívat z křivého obvinění, 

pokud nešla ihned po činu na policii, když se obávala, že jí nikdo nebude věřit. Je také běžné, že 

oběť sama sebe přesvědčí, že o znásilnění nešlo a čin neoznámí vůbec, nebo až s několikaletým 

odstupem poté, co se trauma opět vynoří. Oběti znásilnění nelze stereotypizovat do obrazu 

„plačících trosek“, které by se nutně měly po činu zhroutit v slzách, neboť zpracování traumatu je 
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u každé z nich individuální. Na rozdíl od vžitých mýtů převážná část obětí vzdá intenzivnější 

obranu a neutrpí proto znatelné poranění. A nakonec konstatoval, že případy křivých obvinění ze 

znásilnění nejsou nijak zvlášť četné a zpravidla k nim dochází v konkrétních, z hlediska motivu ke 

křivému obvinění relativně čitelných případech. Oběti velmi váhají, zda znásilnění vůbec nahlásit, 

neboť mají obavu, že jim nikdo neuvěří a zároveň jsou si vědomy toho, že být obětí znásilnění je 

stále společensky poměrně stigmatizující. 

 Toto rozhodnutí (a především výše zmíněné odůvodnění) je velmi vítané, neboť, jak bude 

zmíněno níže, soudy (i ostatní orgány OČTŘ) stále často podléhají stereotypům spjatým s obětmi 

znásilnění a na základě toho je jejich přístup k nim skeptický. Pozitivní je i to, jakým způsobem se 

soud vyjádřil ke křivým obviněním a jejich četnosti a podpořil tak tvrzení, že křivá obvinění ze 

znásilnění nejsou tak častá, jak se obecně traduje.  

 

 Na rozhodnutí zařazená do třetí skupiny tedy může být nahlíženo jako na taková, která se 

při posuzování činu blíží rozhodovací praxi v zemích, kde je již znásilnění založeno na absenci 

souhlasu. Přispívá k tomu právě judikatura NS ČR, dle kterého není nezbytné, aby oběť kladla 

zřejmý fyzický odpor, neboť postačuje, pokud je pachateli zjevná její nevole s jeho jednáním. 

Důraz tedy klade na subjektivní stránku činu. Stejný názor byl vyjádřen v případu skupinového 

znásilnění, kdy se odvolací soud vyjádřil v tom smyslu, že od chvíle projevení nesouhlasu ženy se 

styk objektivně mění na znásilnění, subjektivně pak ve chvíli, kdy si nesouhlas ženy uvědomí i 

pachatel.  

 V případu znásilnění ženy s dřívějšími negativními sexuálními zkušenostmi soud přihlédl 

právě k této skutečnosti a dovodil, že souhlas ženy se souloží byl nepravděpodobný, navíc 

s přihlédnutím k psychickým problémům, které se u ní po činu projevily. Toto kontextuální 

posouzení důkazů lze hodnotit velice kladně, neboť přesně takovým způsobem je možné nesouhlas 

dokazovat.137  

 Na závěr je třeba zmínit znásilnění oběti, která se nijak nebránila, neboť u ní v důsledku 

šoku došlo ke znehybnění. Soud vzal v potaz paralýzu oběti a konstatoval, že její pasivní jednání 

v žádném případě nemůže vyjadřovat souhlas se stykem. Usvědčujícím důkazem v této věci mj. 

                                                 

 
137 Viz rozsudek M.C. proti Bulharsku – soud si je vědom obtížnosti prokázat v praxi nesouhlas, je však nutné zabývat 

se všemi skutečnostmi případu a zohlednit všechny okolnosti 
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bylo, že dívka seděla „v klubíčku“, tj. v nepřístupné poloze a pachatel soulože dosáhl tím 

způsobem, že jí roztáhl nohy od sebe a položil na záda. Právě toto roztažení nohou naplnilo znak 

násilí, subjektivně pachateli muselo být jasné, že dívka se stykem nesouhlasí, když byla nehybná a 

na jeho chování nereagovala. Otázkou ovšem zůstává, jak by byl čin posuzován v případě, kdy by 

k roztažení nohou násilím nedošlo, nýbrž by dívka odevzdaně seděla a čekala, co pachatel udělá. 

V takovém případě by pravděpodobně znak násilí naplněn nebyl.  

 

2.5 Résumé 

 

 Cílem předcházející kapitoly bylo na vybraných případech z judikatury demonstrovat 

současný soudní výklad pojmů obsažených ve skutkové podstatě TČ znásilnění. U první skupiny 

byl vyjádřen názor, že ačkoli je sexuální nátlak vnímán jako méně závažný čin, z pohledu oběti 

jsou psychické následky mnohdy stejné jako u znásilnění. Podstatné dále je, že znak přimění či 

zneužití závislosti nebo pachatelova vlivu již ze své podstaty značí, že činu bylo dosaženo bez 

souhlasu oběti. V případě redefinice by byl rozdíl mezi sexuálním nátlakem138 a znásilněním 

odstraněn a veškeré jednání by bylo posuzováno jako TČ znásilnění.  

 Ve druhé skupině byl zmíněn negativní skutkový omyl a s ním související vyloučení 

odpovědnosti pachatele za trestný čin. Na případu předem domluvených praktik bylo upozorněno 

na negativa spočívající v možnosti písemného souhlasu mezi účastníky sexuálního aktu. Případ 

neurologa zase poukázal na problematiku sexuálních útoku ze strany lékařů, kteří jsou vůči obětem 

v postavení autorit, a i přes poměrně jasné důkazy mohou svoji obhajobu stavět na tom, že jejich 

jednání bylo činěno za lékařským účelem.  

 Největší pozornost byla zaměřena na skupinu třetí a v souvislosti s ní na judikaturu NS ČR 

týkající se vědomí pachatele o nesouhlasu oběti s jeho jednáním či zaujetí pasivní obranné pozice 

oběti. Mohlo by se nyní zdát, že za stavu této současné judikatury není novelizace třeba, neboť 

pokrývá i tolik diskutované případy disociativního stuporu. Byla však vyslovena úvaha, zda by byl 

čin posuzován stejně, kdyby absentoval i ten minimální znak násilí, tedy roztažení nohou oběti 

pachatelem. Na takové případy by se nejspíš rozhodnutí nevztahovalo, neboť pachatel by žádný 

odpor oběti, která by byla znehybnělá šokem, nepřekonával. Právě proto je kladen důraz na nutnost 

                                                 

 
138 Dle § 186 odst. 2 tr. zákoníku, pokud jde o přimění jiného k pohlavnímu styku 
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ujistit se předem o souhlasu druhého a potřebu takový souhlas vyjádřit, nikoli čekat na nesouhlas, 

který ovšem důsledkem paralýzy nemusí být vůbec vysloven. Je tedy zřejmé, že ani tento judikát, 

byť průlomový, nepokrývá všechny případy nesouhlasného styku, kdy došlo k zamrznutí oběti. 

 

 Při úvahách o postihu nesouhlasného styku je potřeba se zamyslet nad třemi dalšími neméně 

důležitými aspekty – tím prvním je kladení většího důrazu na sexuální výchovu, což může posloužt 

jako prevence páchání sexuálně motivovaných TČ. Druhým je empatický a profesionální přístup 

k obětem těchto činů, což může minimalizovat sekundární viktimizaci, a třetím pak zpřísnění trestů 

za znásilnění.  

 Jak již bylo zmíněno, při sexuální výchově je důraz kladen spíše na potenciální oběti, 

kterým je vštěpován určitý vzorec chování (nechodit večer sám, nebavit se s cizími lidmi atp.). 

Opravdová prevence by ale měla spočívat především v přímém působení na potenciální pachatele. 

Ti mají být vychováváni ve společnosti, kde má být dospívajícím v rámci sexuální výchovy 

vštěpováno, že je vždy nutné ujistit se o souhlasu druhé osoby předtím, než dojde k sexuálnímu 

kontaktu. Bez takové prevence bude pak každá novelizace zákona či zpřísňování trestů jen 

odstraňováním následků. 

 Správný přístup OČTŘ i dalších osob (soudních znalců, gynekologů, zdravotníků) k obětem 

znásilnění bohužel není samozřejmou věcí, k čemuž nepochybně přispívá i v ČR silně zakořeněná 

rape culture. Všechny tyto osoby, stejně jako kdokoliv jiný, podléhají mýtům a předsudkům, které 

se ve společnosti objevují. Přístupu OČTŘ k obětem se mj. věnoval dokumentární film Znásilnění 

pod kůží.139 V něm oběti potvrdily, že druhotná viktimizace spočívající v nedůvěře okolí v to, co 

prožily, pro ně byla mnohdy horší než samotné znásilnění. Obava ze sekundární viktimizace je také 

jeden z nejčastějších důvodů, proč tyto činy nejsou nahlašovány. Důsledkem je velmi vysoká míra 

latence.  

 Pomoci by mohla specializovaná školení pro OČTŘ i další osoby zaměřená na kontakt 

s oběťmi. Jedna z obětí např. popisovala vedení výslechu dvěma mladými policisty. Ti se jí nejprve 

zeptali, jak byla oblečená, zda byla opilá či provokovala pachatele. Psycholožku zajímalo, jestli 

má oběť tendenci být přátelská a objímat jiné lidi. Soudní znalec do posudku uvedl, že oběť nemůže 

být traumatizovaná, jelikož vystudovala vysokou školu. Soudce se při hlavním líčení dotazoval, 

                                                 

 
139 Znásilnění pod kůží [dokumentární film]. op. cit.  
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zda praktiky, které pachatel oběti prováděl, provádí ona sama se svojí partnerkou dobrovolně 

v rámci společných sexuálních aktivit.140 V souvislosti s těmito otázkami nicméně ministerstvo 

spravedlnosti v současnosti připravuje novelu, která by do budoucna měla zakazovat pokládat 

obětem v rámci dokazování otázky související s jejich předchozím sexuálním životem, 

preferencemi či vyslýchat jejich intimní partnery s dotazy na společné dobrovolně prováděné 

sexuální praktiky.141 

 Z pohledu viktimologie se jedná o tzv. očerňování oběti. Výsledkem takového přístupu je 

situace, kdy je posouzení případu a následné ukládání trestu soudem založeno více na chování oběti 

než na chování pachatele. Konkrétně mohou soudci přihlížet např. k tomu, že oběť navenek 

neprojevovala žádnou nespokojenost, ačkoli měla být svým partnerem (pachatelem) doma týrána 

a znásilňována. Mohou argumentovat také tím, že pokud oběť od pachatele třikrát odešla a následně 

se vrátila zpět, nemůže se jednat o domácí násilí či znásilňování, neboť jinak by se nevrátila. Pravda 

je nicméně opačná, a to, že se pravděpodobně naopak jedná o velmi traumatizovanou oběť, jež se 

od pachatele těžko odpoutává.142   

 OČTŘ tedy chybí vzdělávání především v oblasti viktimologie, která zkoumá prožitky 

obětí, biologické reakce těla či důvody jejich nejrůznějšího chování v průběhu činu nebo po něm. 

Nejnovější poznatky z tohoto oboru jsou však klíčové, neboť vyvracejí mnohé z hluboko 

zakořeněných stereotypů, na základě kterých soudci o výsledku soudního líčení rozhodují.143   

 Hrdá144 uvádí, že na sekundární viktimizaci oběti v rámci trestního řízení mají vliv jednak 

strukturální, jednak osobnostní nedostatky. K těm strukturálním řadí nedostatek oddělených 

                                                 

 
140 Ibid. 

 
141 Redefinice tr. č. znásilnění byla tématem semináře sněmovního výboru. Advokátní deník [online]. 13.4.2022 [cit. 

2022-04-18]. Dostupné z: https://advokatnidenik.cz/2022/04/13/zmena-zakonneho-vymezeni-znasilneni-by-obetem-

nepomohla-tvrdi-z-msp/ 

 

Zákaz otázek týkajících se sexuálního chování oběti v minulosti navrhuje i již zmíněná směrnice EP a Rady č. 

COM(2022) 105 v bodě 37 
142 ČÍRTKOVÁ, L. Jak a proč (ne)trestáme sexualizované a domácí násilí. Beztrestu [přednáška]. 10.5.2022. [cit. 

2022-05-26] 

 
143 BURŠOVÁ, I. Oběť znásilnění se často vůbec nebrání. Proč to soudci při rozhodování o výši trestu ignorují?. 

Heroine [online]. 18.5.2022 [cit. 2022-05-25]. Dostupné z: https://www.heroine.cz/domaci/8397-obet-znasilneni-se-

casto-vubec-nebrani-proc-to-soudci-pri-rozhodovani-o-vysi-trestu 

ignoruji?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu 

 
144 HRDÁ, L. In: ŠIMÁČKOVÁ, K, HAVELKOVÁ, B., ŠPONDROVÁ, P., ed. Mužské právo: jsou právní pravidla 

neutrální? op. cit. s. 333 - 337 
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čekáren pro poškozené a z toho plynoucí kontakt poškozených s obžalovaným např. na chodbě 

soudů, zmatky při realizování oddělených výslechů spolu s nefunkční technikou, nedůstojné 

prostory, kde se výslechy konají, opakované výslechy traumatizovaných obětí či neochota policie 

vyslechnout oběť před kamerou tak, aby se výslech nemusel opakovat. Osobnostními nedostatky 

pak je nedostatek odborného vzdělání OČTŘ, přísedících či soudních znalců, neodbornost při práci 

se zvlášť zranitelnými oběťmi, chování advokátů, kteří snižují důstojnost oběti nevhodnými 

otázkami, podléhání mýtů o obětech a přílišné ukládání podmíněných trestů.  

V souvislosti s obviněnými se často poukazuje na presumpci neviny. Je ale třeba mít na 

paměti, že existuje i presumpce oběti, kterou lze nalézt v § 3 ZOTČ. Zde je uvedeno, že každou 

osobu, která se cítí být obětí spáchaného trestného činu, je třeba považovat za oběť, nevyjde-li 

najevo opak (…). Oběti znásilnění se navíc považují za zvlášť zranitelné oběti, mělo by k nim tedy 

být přistupováno s patřičnou péčí a respektem.  

Na konci roku 2021 Vláda ČR uvedla, že v zemi bude otevřeno pět nových center pro oběti 

domácího násilí, s tím, že jedno z nich bude vůbec prvním specializovaným centrem pro oběti 

sexuálního násilí v ČR.145 V oblasti pomoci obětem a jejich ochrany se nepochybně jedná o 

výrazný krok vpřed. 

 Sekundární viktimizací oběti v rámci trestního řízení se zabýval i ESLP. Ve věci N. Ç. proti 

Turecku rozhodl o porušení povinnosti tureckých vyšetřovacích orgánů chránit osobní integritu 

stěžovatelky v průběhu trestního řízení. Stěžovatelka podala vůči dvěma osobám, které ji nutily 

k prostituci a dvaceti šesti mužům, s nimiž měla styk, trestní oznámení. V rámci dokazování 

podstoupila několik lékařských vyšetření. Po skončení jednoho z jednání stěžovatelku napadli před 

budovou soudu příbuzní některých obžalovaných, její následná žádost o přesun jednání na 

bezpečné místo byla zamítnuta. Soud následně zprostil tři obžalované viny pro nedostatek důkazů 

a u zbytku čin překvalifikoval na čin méně závažný. Dle soudu stěžovatelka neprojevila nesouhlas 

a neexistoval dostatek důkazů prokazujících, že obžalovaní stěžovatelku k sexuálním stykům 

donutili. ESLP následně konstatoval, že v průběhu řízení nebyl stěžovatelce poskytnut psycholog 

a nebylo přijato žádné opatření, které by zabránilo agresivitě příbuzných obžalovaných. Byla také 

opakovaně vystavena kontaktu s obžalovanými, kdy byla nucena před nimi vypovídat o 

                                                 

 
145 TZ: V ČR bude otevřeno pět nových center pro oběti domácího a sexuálního násilí. Vláda [online]. 22.11.2021 [cit. 

2022-01-13]. Dostupné z: https://www.vlada.cz/cz/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/aktuality/tz-v-cr-bude-

otevreno-pet-novych-center-pro-obeti-domaciho-a-sexualniho-nasili-192341/ 
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podrobnostech sexuálních aktů. Na žádost tureckých soudů byla dále podrobena deseti lékařským 

vyšetřením za účelem určení následků znásilnění, z nichž některé byly extrémně invazivní. Dle 

ESLP popsaný přístup OČTŘ způsobil stěžovatelce závažnou sekundární viktimizaci.146  

 V rozsudku J. L. proti Itálii se ESLP zabýval posouzením důvěryhodnosti žadatelky na 

základě irelevantních informací o jejím soukromém životě. Stěžovatelka podala trestní oznámení 

na sedm mužů, kteří ji měli hromadně znásilnit. Stalo se tak ve voze, do kterého ji donutili nastoupit 

po večírku. Se dvěma z těchto mužů měla stěžovatelka v minulosti dobrovolný sexuální kontakt. 

Soud I. stupně šest mužů odsoudil za znásilnění. Odvolací soud následně vynesl zprošťující 

rozsudek, neboť nepovažoval výpověď stěžovatelky za důvěryhodnou. Zmiňoval červené spodní 

prádlo, které stěžovatelka v průběhu večera ukazovala a narážel na její bisexualitu, promiskuitní 

chování před událostí, kladný vztah k sexu a její dřívější sexuální kontakty se dvěma z 

obžalovaných. Konstatoval, že „účelem trestního oznámení bylo potrestání mužů s tím, aby skryla 

okamžik vlastní křehkosti a slabosti, kdy se poddala zkušenosti skupinového sexu“.147 Soud se tedy 

těmito tvrzeními významným způsobem podílel na její sekundární viktimizaci. 

  

 Pokud jde o třetí aspekt, a tedy zpřísnění trestů za znásilnění, byl vysloven názor, že by 

toho mohlo být docíleno navýšením trestních sazeb tak, aby za tento čin nebylo možné uložit 

podmíněný trest.148 Jelikož TOS do tří let umožňuje uložit trest podmíněný, navrhuje Hrdá149 dolní 

hranici ve druhém odstavci zvýšit na pět let. Oblast ukládání trestů je však velmi rozsáhlá a složitá 

a pouhým navýšením sazeb by pravděpodobně k vyřešení problému spočívajícím v přílišném 

ukládání nízkých či podmíněných trestů nedošlo; pozornost by tedy měla být spíše zaměřena na 

vhodnou aplikaci zákona a sjednocení rozhodovací praxe soudů.  

 I při navýšení sazeb neumožňujících uložení podmínky by soudci mohli trest mimořádně 

snížit, k čemuž dnes často dochází; v jednom z případů pachateli hrozilo pět až dvanáct let, 

nicméně soud mu uložil podmíněný trest s odůvodněním, že polehčující okolností bylo, že 

                                                 

 
146 Evropský soud pro lidská práva: rozsudek N. Ç. proti Turecku ze dne 9.2.2021, číslo stížnosti 40591/11 

 
147 Evropský soud pro lidská práva: rozsudek J. L. proti Itálii ze dne 27.5.2021, číslo stížnosti 5671/16 

 
148 JEŽKOVÁ, V. Právem proti násilí na ženách: bílá místa české legislativy. Praha: ProFem, 2016. s. 109 

 
149 HRDÁ, L. In: MACH, J. Poslanci chtějí zpřísnit tresty za znásilnění. A změnit jeho definici. Novinky.cz [online]. 

6.6.2021 [cit. 2022-04-21]. Dostupné z: https://www.novinky.cz/domaci/clanek/poslanci-chteji-zprisnit-tresty-za-

znasilneni-a-zmenit-jeho-definici-40362401 
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pachateli týden předtím umřel otec. Dalším případem byla žena, které pachatel přirazil hlavu do 

kontejneru, análně ji znásilnil a utekl s jejími doklady a kabelkou.150 Dle Hrdé151 je důvodem 

ukládání podmíněných trestů především nejednotnost rozhodování soudů a zdrženlivost při 

posuzování PTSP jako těžké újmy na zdraví. Vávra152 zastává názor, že trestní sazby jsou 

přiměřené, problém je spíše v aplikaci zákona a schopnosti státu oběti chránit.  

 Trestání za znásilnění se v ČR věnuje kampaň Bez trestu, která na jednotlivých případech 

poukazuje na nepřiměřenost trestů153 a usiluje o povinné vzdělávání OČTŘ ve věcech přístupu 

k obětem trestných činů.  

 

 V červenci roku 2021 zorganizoval Ústavně-právní výbor odborný seminář na téma 

redefinice znásilnění a následně proběhla i mimořádná schůze Poslanecké sněmovny. Organizace 

Amnesty International provedla průzkum, jak se k redefinici staví české politické strany. Pro 

změnu se vyjádřily ANO, KDU-ČSL, TOP 09, Piráti, STAN a Zelení, s tím, že poslední tři 

jmenované strany mají toto téma i ve svých programech. Proti redefinici je naopak SPD a KSČM, 

                                                 

 
150 BIDRMANOVÁ, M. Za znásilnění často jen podmínka: Trauma není pro soudce to, co bodnutí do nohy. Seznam 

Zprávy [online]. 10.6.2020 [cit. 2022-01-13]. Dostupné z: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/tresty-za-znasilneni-

jsou-absurdne-nizke-pulka-pachatelu-odchazi-s-podminkou-108918 

 
151 VLČKOVÁ, T. Brutální znásilnění = podmínka. Proč má Česko nízké tresty za sexuální delikty. IDNES [online]. 

30.11.2020 [cit. 2022-01-13]. Dostupné z: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/sexualni-zlociny-delitky-nizke-tresty-

soudy-znasilneni-domaci-nasili-podminene-tresty-justice.A201118_160548_domaci_vlc 

 
152 KŘÍŽOVÁ, I. Příliv kauz ‚à la Feri‘ nečekám, říká šéf Soudcovské unie. Lidovky.cz [online]. 6.6.2021 [cit. 2022-

01-13]. Dostupné z: https://www.lidovky.cz/domov/kampanovitost-justici-neslusi-nepodleha-rychlym-zmenam-

nalad-rika-soudce-vavra-na-tema-sexualniho-na.A210605_163429_ln_domov_lihem 

 
153 Rozsudek Okresního soudu v Tachově ze dne 6.11.2020, sp. zn. 8 T 152/2020 (…) obviněný poškozené připínal na 

bradavky a přirození kovové svorky, za které pak tahal či na ně za hák věšel kovové závaží, nutil ji k orálnímu sexu, 

až v ní vyvolával dávivý reflex, soustavně ji psychicky týral, znásilňoval a nabízel jiným mužům, aby s ní měli soulož. 

– TOS ve výměře tří let, podmíněně odložen na zkušební dobu pěti let 

 

Rozsudek Okresního soudu v Domažlicích ze dne 12.7.2019, sp. zn. 1 T 137/2018: (…) obviněný odhodil manželku 

na radiátor, psychicky ji ponižoval, prohodil ji vchodovými dveřmi, vynucoval si sex hrubým násilí a tím, že 

vyhrožoval, že přestane platit insolvenci. - TOS ve výměře tří let, podmíněně odložen na zkušební dobu pěti let 

 

Rozsudek Okresního soudu v Nymburce ze dne 29.10.2015, sp. zn. 3 T 62/2015: (…) obviněný donutil k pohlavnímu 

styku svou manželku tím, že ji probudil fackou d obličeje, strhl z ní kalhotky, začal ji škrtit, chytil ji za vlasy a udeřil 

její hlavou o zeď ložnice, následně začal prozpěvovat „zabiju tě, ty jedna svině, já tě zabiju“ a šel si pro kuchyňský 

nůž, čehož poškozená využila a zamkla se v pokoji. - TOS ve výměře dvou let, podmíněně odložen na zkušební dobu 

dvou let 
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zbytek oslovených se nevyjádřil.154 Za současného složení Parlamentu by tedy ke změně mohl být 

dostatek politické vůle.  

 V Poslanecké sněmovně vznikla pracovní skupina zabývající se násilím na ženách, která 

usiluje o redefinici znásilnění, ratifikaci Úmluvy a zpřísnění trestů. Na podzim roku 2022 má být 

ministerstvu spravedlnosti touto skupinou předložen návrh na změnu zákona.155 Projednání 

Úmluvy bylo nicméně na žádost ministra spravedlnosti odloženo do ledna roku 2023 z důvodu 

potřeby politických debat.156 V dubnu roku 2022 se opět konal seminář Ústavně-právního výboru 

na téma redefinice, na kterém jednali odborníci a zástupci neziskových organizací. Předsedkyně 

podvýboru pro problematiku domácího a sexuálního násilí uvedla, že pokud legislativní změnu 

nenavrhne ministerstvo spravedlnosti, budou redefinici iniciovat návrhem sami poslanci.157  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 
154 Ptali jsme se politických stran, jak se stavějí k redefinici znásilnění. Amnesty International [online]. 5.10.2021 [cit. 

2022-01-13]. Dostupné z: https://www.amnesty.cz/zprava/5234/ptali-jsme-se-politickych-stran-jak-se-staveji-k-

redefinici-znasilneni 

 
155 PRCHALOVÁ, B. Poslanec Zuna: Chceme zpřísnit tresty za znásilnění. Novinky.cz [online]. 12.2.2022 [cit. 2022-

04-18]. Dostupné z: https://www.novinky.cz/domaci/clanek/poslanec-zuna-chceme-zprisnit-tresty-za-znasilneni-

40386660 

 
156 KÁBELE, V. Blažek žádá o odklad projednání Istanbulské úmluvy. ČT24 [online]. 31.1.2022 [cit. 2022-04-18]. 

Dostupné z: https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3435652-blazek-zada-o-odklad-projednani-istanbulske-umluvy 

 
157 PRCHALOVÁ, B. Poslanci: Definujte nově znásilnění. Novinky.cz [online]. 17.4.2022 [cit. 2022-04-18]. Dostupné 

z: https://www.novinky.cz/domaci/clanek/poslanci-definujte-nove-znasilneni-40393817 
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3 Anglie a Wales  

  

V Anglii a Walesu je primárním zákonným pramenem Zákon o sexuálních trestných činech 

z roku 2003 (SOA),158 jenž vstoupil v platnost 1.5.2004 a kterému předcházel Zákon o sexuálních 

trestných činech z roku 1956. SOA ve své první části upravuje skutkové podstaty trestných činů, 

lze zde najít samozřejmě znásilnění, ale i sexuální činy proti dětem, osobám s duševní poruchou, 

čin prostituce a obchodování s lidmi nebo třeba voyeurismus,159 soulož se zvířetem, pohlavní styk 

s mrtvým člověkem nebo na veřejných záchodcích. Jde tedy o zákon komplexně upravující 

všechny činy mající sexuální povahu.  

 Pro účely této práce budou podrobně analyzovány první dva činy upravené tímto zákonem, 

a sice znásilnění a sexuální útok penetrací. Pro úplnost bude dále zmíněno sexuální napadení a 

přimění osoby k sexuální aktivitě bez jejího souhlasu. Všechny tyto činy mají společné to, že se 

jich pachatel dopustí bez souhlasu oběti. Souhlas je pro tyto činy klíčovou otázkou, neboť jeho 

nedostatek je podstatou trestného jednání.  

 

3.1 Předchozí právní úprava 

 

 V již zmíněném zákoně z roku 1956 bylo znásilnění upraveno následovně: 

 

Čl. 1: Znásilnění ženy nebo muže160 

 

(1) Znásilnění ženy nebo jiného muže je trestným činem. 

(2) Znásilnění se dopustí muž, který 

a) má pohlavní styk (vaginální nebo anální) s osobou, která s ním v době styku nesouhlasí, a 

to 

b) v době, kdy ví, že tato osoba se stykem nesouhlasí, nebo je lehkomyslný, pokud jde o to, 

zda s ním tato osoba souhlasí. 

                                                 

 
158 Sexual Offences Act 2003 

 
159 Sexuální deviace spočívající v pozorování nic netušících anonymních objektů (nahých žen, souložícího páru). 

WEISS, P. Sexuální deviace: Klasifikace, diagnostika a léčba. Praha: Portál, 2008. s. 34.  

 
160 Sexual Offences Act 1956, Part I, Section 1 - Rape of woman or man, ve znění účinném od 3.11.1994 do 30.4.2004 
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(3) Znásilnění se dopustí také muž, který přiměje vdanou ženu k pohlavnímu styku tím, že se 

vydává za jejího manžela. 

 

 Již z názvu činu je patrné, že obětí mohl být muž i žena, pachatelem byl však podle druhého 

odstavce pouze muž. Co se týče znaků souhlasu či lehkomyslnosti, jejich definice se v zákoně 

nevyskytovala. Oboje bylo vykládáno judikatorně.161  

 Souhlasu byl přikládán běžný význam, což znamená, že v rámci každého případu muselo 

být rozhodnuto s ohledem na konkrétní okolnosti tak, aby bylo nade vší pochybnost jisté, zda oběť 

souhlasila či nikoli.162 V rámci soudního řízení pak bylo na obžalobě, aby konkrétními 

přesvědčivými důkazy prokázala, že v době pohlavního styku oběť nesouhlasila a že obžalovaný o 

tomto nesouhlasu věděl.163 Pokud jde o znak lehkomyslnosti, tak by „každý, kdo je ohledně 

souhlasu natolik lehkomyslný, že se nesnažil podniknout všechny kroky, které byly za daných 

okolností přiměřené, aby zjistil, zda získal svobodný souhlas, neměl tvrdit, že byl poctivě 

přesvědčen o souhlasu. (…) Pokud je přesvědčení obžalovaného o souhlasu založeno pouze na 

předchozím sexuálním chování oběti a on nepodnikl žádné kroky, aby zjistil, zda v daném 

okamžiku opravdu existoval svobodný souhlas se sexem, byl lehkomyslný“.164 

 Velmi kontroverzně bylo nahlíženo na skutkový omyl negativní. Do roku 1974 se mělo za 

to, že tento omyl musí být založen na objektivně rozumných důvodech. Tento názor byl změněn 

rozhodnutím DPP v. Morgan,165 ve kterém soud uvedl, že upřímné a poctivé (i když mylné) 

přesvědčení muže, že žena, se kterou má pohlavní styk, souhlasí, vylučuje odpovědnost za spáchání 

                                                 

 
161 Dle judikatury souhlas nebyl přítomen například v situaci, kdy ho bylo dosaženo násilím, kdy oběť byla v 

bezvědomí, pohlavního styku byl dosaženo klamáním, vydáváním se za jinou osobu či oběť byla opilá natolik, že 

nebyla schopna souhlas udělit. - Home Office, Setting the Boundaries: Reforming the Law on Sexual Offences, July 

2000, Vol I. [online]. 2000 [cit. 2021-8-23]. s. 10. Dostupné z: https://lawbore.net/articles/setting-the-boundaries.pdf 

 
162 Home Office, Setting the Boundaries. op. cit. s. 17 

 
163 Ibid. s. 10 

 
164 Ibid. s. 26 

 
165 P. Morgan pozval k sobě domů tři své kolegy za účelem sexu s jeho manželkou. Tvrdil jim, že ta bude předstírat 

odpor, jelikož se to shoduje s jejími sexuálními fantaziemi. Muži tedy násilím její odpor překonali a každý z nich s ní 

měl styk, zatímco ostatní ji drželi. U soudu uvedli, že na základě tvrzení p. Morgana upřímně věřili, že žena se stykem 

souhlasila. Muži byli sice za znásilnění odsouzeni, rozhodnutí ale mělo vliv na budoucí posuzování skutkového omylu 

negativního. - United Kingdom House of Lords. DPP v Morgan [1975] UKHL 3 

https://www.bailii.org/uk/cases/UKHL/1975/3.html


 

 

52 

činu. Prvek zavinění byl tedy zcela subjektivní. Případ byl silně kritizován, mj. i proto, že na 

základě tohoto přístupu bylo velmi obtížné vyvrátit obhajobu, která takový omyl namítala.  

 Změnu přinesla až nová právní úprava, která zavedla, že přesvědčení obžalovaného o 

souhlasu oběti musí být rozumné (důvodné, přiměřené).  

 

3.2 Současná právní úprava 

 

Čl. 1: Znásilnění166 

 

(1) Osoba (A) se dopustí trestného činu, jestliže  

a) úmyslně pronikne svým penisem do pochvy, konečníku nebo úst jiné osoby (B), 

b) B s tímto proniknutím nesouhlasí a 

c) A se důvodně nedomnívá, že B s tím souhlasí. 

(2) To, zda je přesvědčení přiměřené, je třeba určit s ohledem na všechny okolnosti, včetně všech 

kroků, které A podnikl, aby zjistil, zda B souhlasí. 

 

 Penetrace penisem v písm. a) a nesouhlas oběti v písm. b) je objektivní stránkou činu (actus 

reus), úmyslné proniknutí v písm. a) a důvodné nedomnívání se, že oběť souhlasí v písm. c) je 

stránkou subjektivní (mens rea). Jelikož je součástí actus reus proniknutí penisem, může se jej jako 

hlavní pachatel dopustit opět pouze muž, obětí může být osoba ženského i mužského pohlaví. Čl. 

79 odst. 3 SOA navíc stanoví, že do působnosti zákona spadají i chirurgicky vytvořené části těla, 

tj. transsexuální ženy mohou být vaginálně znásilněny, stejně jako se činu může dopustit 

transsexuální muž.167  

 (Ne)souhlas oběti pod písm. b) bude dále detailněji rozebrán v následující kapitole.  

 Pokud jde o druhý prvek mens rea v písm. c), pro usvědčení pachatele musí být v řízení 

prokázáno, že obžalovaný nevěřil, že oběť se stykem souhlasí, NEBO obžalovaný věřil, že oběť 

souhlasí, ale toto přesvědčení nebylo důvodné. Ve druhém případě je třeba přihlédnout ke všem 

okolnostem včetně kroků, které obžalovaný učinil, aby se ujistil, zda byl souhlas udělen (dle odst. 

                                                 

 
166 Sexual Offences Act 2003, Part I, Section 1 - Rape, ve znění účinném od 1.5.2004 

 
167 Sexual Offences Lecture. LawTeacher [online]. November 2018 [cit. 2021-11-05]. Dostupné z: 

https://www.lawteacher.net/lectures/criminal-law/sexual-offences/ 
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2). K tomu může dopomoci tzv. test důvodného přesvědčení.168 Na počátku tohoto testu je třeba 

zodpovědět otázku, zda se obžalovaný domníval, že oběť se stykem souhlasí (subjektivní hledisko). 

Pokud se obžalovaný domníval, že souhlas byl udělen, ptáme se, zda bylo toto přesvědčení 

důvodné (objektivní hledisko).169 Je ale třeba zdůraznit, že pokud přesvědčení pachatele o souhlasu 

vzniklo v důsledku jeho opilosti, nelze se tímto obhajovat.170 

 Pokud tedy pachatel tvrdí, že se mylně domníval, že oběť souhlasí (i když tomu tak ve 

skutečnosti nebylo) a chybí tedy mens rea nutný pro spáchání činu, nebude již stačit jeho upřímné 

a poctivé přesvědčení jako v případu DPP v Morgan. Podle současné právní úpravy bude muset 

nejprve projít testem, který stanoví, zda toto přesvědčení bylo přiměřené (rozumné, důvodné).171  

 Na rozdíl od předcházející právní úpravy je v té současné zahrnuto i proniknutí penisem do 

úst jiné osoby. Je to jistě dobrý krok, neboť vynucený orální sex je stejně traumatizující a ponižující 

jako ostatní formy nuceného pronikání penisu.   

 Jak již bylo zmíněno, další podstatná změna nastala ohledně negativního skutkového omylu 

pachatele – nyní musí být jeho domněnka důvodná/přiměřená, nestačí pouze upřímné přesvědčení. 

Byl také odstraněn znak lehkomyslnosti a podána zákonná definice souhlasu (viz následující 

kapitola). Zároveň bylo odstraněno přimění vdané ženy ke styku vydáváním se za jejího manžela. 

Toto jednání je však stále trestné, nyní je ale posuzováno jako nevyvratitelná domněnka absence 

souhlasu, o čemž bude podrobněji pojednáno v kapitole 3.3. 

 

 

                                                 

 
168 Ang. reasonable belief test 

 
169 Sexual Offences: An Overview of the Law on ‘Consent ’and ‘Reasonable Belief’. Tuckers Solicitors [online]. 2015 

[cit. 2021-11-05]. Dostupné z: https://www.tuckerssolicitors.com/sexual-offences-law-consent-reasonable-belief/ 

 
170 Rape and Sexual Offences - Chapter 7: Key Legislation and Offences. The Crown Prosecution Service [online]. 

2021 [cit. 2021-10-05]. Dostupné z: https://www.cps.gov.uk/legal-guidance/rape-and-sexual-offences-chapter-7-key-

legislation-and-offences 

 
171 Srov. případ R v Ciccarelli [2011] EWCA Crim 2665 - Pachatel a oběť se příliš neznali, setkali se asi 3x v životě, 

přičemž mezi nimi nikdy nedošlo k ničemu sexuálnímu. Na večírku, kde oba byli, se žena opila a pachatel jí nabídl 

odvoz k sobě domů, kam přijeli a kde usnula. V průběhu noci se probudila a zjistila, že pachatel na ní leží a snaží se s 

ní mít pohlavní styk. Pachatel se obhajoval tím, že žena mu v průběhu večírku dělala sexuální návrhy a vykazovala 

vůči němu náklonnost, proto se domníval, že se stykem souhlasí (subjektivní prvek). Soud však konstatoval, že toto 

tvrzení nepřekračuje rámec fantazie či spekulací, a proto z objektivního hlediska přesvědčení pachatele nemohlo být 

důvodné, navíc, pokud se oběti před činem na souhlas nezeptal nebo se ji nepokusil probudit.  
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Čl. 2: Napadení penetrací172 

 

(1) Osoba (A) se dopustí trestného činu, jestliže  

a) úmyslně pronikne částí svého těla nebo čímkoli jiným do pochvy nebo konečníku jiné 

osoby (B), 

b) proniknutí je sexuálního charakteru, 

c) B s tímto proniknutím nesouhlasí a 

d) A se důvodně nedomnívá, že B s tím souhlasí. 

(2) To, zda je přesvědčení přiměřené, je třeba určit s ohledem na všechny okolnosti, včetně všech 

kroků, které A podnikl, aby zjistil, zda B souhlasí. 

 

 Mens rea je u tohoto činu stejný jako u znásilnění. Pokud jde o actus reus, ten se liší v tom, 

že k proniknutí může dojít čímkoli, nejen tedy penisem pachatele, a to pouze do pochvy nebo 

konečníku. Ústa nejsou ve skutkové podstatě zahrnuta. Čin tedy na rozdíl od znásilnění může 

spáchat i žena, a to na oběti mužského i ženského pohlaví (digitální penetrací, zaváděním sexuální 

pomůcky atd.). Dále se vyžaduje, aby proniknutí do jednoho či druhého otvoru bylo sexuální 

povahy (u znásilnění tato podmínka chybí, sexuální charakter vyplývá již z povahy činu). To, co je 

sexuální povahy, pak stanoví čl. 78 SOA. 

 

Čl. 78: „Sexuální“173 

 

Penetrace, dotýkání se nebo jakákoli jiná aktivita je sexuální, pokud by se rozumná osoba 

domnívala, že  

a) bez ohledu na okolnosti nebo záměr jakékoli osoby je tato aktivita v souvislosti s ní 

vzhledem ke své povaze sexuální 

                                                 

 
172 Sexual Offences Act 2003, Part I, Section 2 - Assault by penetration, ve znění účinném od 1.5.2004 

 

Srov. případ Sepulvida-Gomez v R. [2019] EWCA Crim 2174 - Pachatel si v průběhu domácího večírku přilehl do 

postele k opilé přítelkyni svého kamaráda, kterou hladil po prsou, strkal jí prsty do pochvy a provedl na ní orální sex. 

Žena s jednáním vyjádřila nesouhlas, pachatele odstrčila a utekla. Muž byl následně odsouzen za jeden případ napadení 

penetrací (strčení prstů do pochvy) a dva případy sexuálního napadení (hlazení prsou, orální sex).  
 
173 Sexual Offences Act 2003, Part I, Section 78 – “Sexual“, ve znění účinném od 3.4.2017 
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b) vzhledem ke své povaze může být sexuální a vzhledem k okolnostem nebo záměru 

jakékoliv osoby nebo v souvislosti s ní (nebo obojímu) je sexuální.  

 

 Výklad ustanovení pod písm. a) je poměrně jasný – pokud má čin zjevně sexuální povahu, 

nezáleží na tom, zda bylo cílem pachatele se sexuálně uspokojit. Tedy dokonce i v případě, že jeho 

úmysly jsou nesexuální povahy, pokud je samotný čin jasně sexuální, bude splňovat podmínky 

dané tímto ustanovením.  

 Situace pod písm. b) je složitější. Pokud je závěr o sexuální povaze činu nejednoznačný, 

musí být nejprve posouzeno, zda může být čin sexuální vzhledem ke své povaze, a pokud ano, zda 

byl v té které konkrétní situaci opravdu sexuální.174 Pokud jsou obě otázky zodpovězeny kladně, 

jsou podmínky dané tímto ustanovením splněny.  

 Stejně jako u znásilnění je zde v druhém odstavci podmínka přiměřeného přesvědčení 

pachatele, i zde se tedy postupuje na základě testu důvodného přesvědčení.  

 Z napadení penetrací může být pachatel obviněn v případě, kdy nelze předložit dostatečné 

důkazy pro obvinění ze znásilnění, například když poškozený nemůže s jistotou uvést, zda 

proniknutí do pochvy bylo spácháno penisem.  

 

 Pro úplnost je třeba na tomto místě zmínit další dva trestné činy, a sice sexuální napadení a 

přimění osoby k sexuální aktivitě bez jejího souhlasu. Sexuální napadení175,176 spočívá v 

úmyslném doteku jiné osoby, kdy tento dotyk je sexuální povahy, osoba s tímto jednáním 

nesouhlasí a pachatel se důvodně nedomnívá, že s tím souhlasí. Skutkovou podstatu činu přimění 

osoby k sexuální aktivitě bez jejího souhlasu177 lze odvodit z jeho názvu, naplnění skutkové 

podstaty tohoto činu bude popsáno níže v případu R v SD. 

                                                 

 
174 Srov. případ R v. H [2005] 1 WLR 2005 - Pachatel zatahal ženu za tepláky a zeptal se jí, jestli s ním chce mít sex. 

Soud I. stupně rozhodl, že tato otázka v souvislosti s uvedeným jednáním učinila čin sexuální. Odvolací soud nicméně 

zastal opačný názor a vytkl prvostupňovému soudu, že nepřijal tzv. dvoustupňový test; nejprve si měl položit otázku, 

zda byl dotek sám o sobě svou povahou sexuální (objektivní okolnost). Odvolací soud došel k závěru, že samotné 

zatahání za tepláky nemělo sexuální povahu, proto nebylo potřeba si pokládat druhou otázku, a to, zda byl dotek 

sexuální s ohledem na okolnosti a/nebo záměr pachatele (subjektivní okolnost).  

 
175 Srov. již zmíněný případ Sepulvida-Gomez v R. 

 
176 Sexual Offences Act 2003, Part I, Section 3 - Sexual assault, ve znění účinném od 1.5.2004 

 
177 Sexual Offences Act 2003, Part I, Section 4 - Causing a person to engage in sexual activity without consent, ve 

znění účinném od 1.5.2004 
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3.3 Definice souhlasu a právní domněnky 

 

 Zaměřme se nyní na definici souhlasu, kterou předešlá úprava neobsahovala a která se tedy 

objevila až s přijetím zákona v roce 2004. Souhlas a právní domněnky, které se jej týkají, upravuje 

SOA v článcích 74, 75 a 76. Všechny čtyři výše zmíněné činy ve svých skutkových podstatách 

souhlas obsahují, všech se tedy tato ustanovení týkají.  

 Právní domněnka je právním institutem, na základě kterého je možno předpokládat vznik 

nějaké právní skutečnosti, o které není jisto, zda nastala.178 SOA obsahuje jak vyvratitelné, tak 

nevyvratitelné domněnky ohledně udělení souhlasu. Při posuzování jednání pachatele mají tyto 

domněnky přednost – nejprve se zkoumá, zda byla přítomna některá z okolností vytvářejících 

domněnku. Pokud je zjištěno, že nikoliv, postupuje se podle obecného ustanovení o souhlasu.  

 

Čl. 74: „Souhlas“179 

 

Za souhlas se považuje situace, kdy osoba souhlasí na základě své volby a má svobodu a 

způsobilost tuto volbu učinit. 

 

 Definice souhlasu tedy obsahuje dva prvky, kterými jsou (a) způsobilost ke (b) svobodné 

volbě. Je třeba zmínit, že pro udělení souhlasu je relevantní duševní stav oběti, nikoliv nutně její 

jednání.180 

 Výklad způsobilosti může být problematický, jelikož SOA žádnou definici neuvádí a ani 

judikaturou nebyl žádný komplexní návod pro její výklad poskytnut. Způsobilost rozhodnout se 

může být ovlivněna řadou faktorů, v první řadě věkem – pokud je oběti méně než 13 let, její 

nezpůsobilost se presumuje a jakákoli sexuální aktivita s ní je automaticky trestným činem bez 

                                                 

 
178 DVOŘÁK, J., a kol. Občanské právo hmotné. Svazek 1. Díl první : Obecná část. 2., aktualizované a doplněné 

vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016. s. 213-214 

 
179 Sexual Offences Act 2003, Part I, Section 74 – “Consent“, ve znění účinném od 1.5.2004 

 
180 Srov. případ Regina v. H. [2007] EWCA Crim 2056 - Šestnáctiletá dívka po požití alkoholu nastoupila do auta se 

třemi cizími muži. Uvedla, že si pamatuje, že ji jeden z mužů požádal o sex, ale neví, co odpověděla. Také si 

pamatovala, že ji muž svlékl a měl s ní styk, ale nebyla si jistá, zda se jej snažila odstrčit nebo vyjádřila nesouhlas. 

Domnívala se však, že by se stykem dobrovolně nesouhlasila. Soud konstatoval, že by bylo krajně neobvyklé, aby 

šestnáctiletá dívka měla styk v autě s cizím mužem, kterého zrovna poznala. Nezáleželo proto na tom, že dívka 

výslovně sex neodmítla, nebo že se fyzicky nebránila. 
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ohledu na okolnosti.181 Dalším faktorem může být intoxikace omamnými látkami, spánek, 

bezvědomí či duševní porucha oběti.  

 Obecně platí, že souhlas v opilosti je stále souhlasem, samotná opilost člověka nezbavuje 

schopnosti jej udělit. Pokud oběť sama dobrovolně požije (byť i značné) množství alkoholu, a 

přesto si zachová schopnost rozhodnout se, zda chce mít sex, nejedná se o znásilnění. Pokud ale 

oběť v důsledku požití alkoholu dočasně tuto způsobilost ztratí, o souhlas se nejedná.182  

 Na možnost svobodně se rozhodnout183 může mít vliv mnoho okolností. Nejčastěji se jedná 

o situace související s domácím násilím, jde ale i o případy nadřazeného postavení – autorita v 

rodině, učitel, zaměstnavatel, postavený v církvi atp. 

 

Čl. 75: Důkazní domněnky ohledně souhlasu (vyvratitelné)184 

 

(1) Pokud se prokáže, že 

a) obviněný příslušný čin spáchal, že 

b) v době spáchání činu existovala některá z okolností uvedených v odstavci 2) a že 

c) obviněný věděl, že tato okolnost existuje, 

má se za to, že oběť nedala k činu souhlas, pokud nejsou předloženy dostatečné důkazy 

tento souhlas zpochybňující. Zároveň se má za to, že se pachatel důvodně nedomníval, že 

oběť souhlasila, pokud nejsou předloženy dostatečné důkazy o tom, že se domníval, že 

souhlasí. 

(2) Okolnosti jsou: 

a) použití násilí nebo pohrůžky násilí proti oběti jakoukoli osobou, 

b) použití násilí nebo pohrůžky násilí vůči jiné osobě než oběti, (vůči dítěti např.)  

                                                 

 
181 Zákonný věk způsobilosti k pohlavnímu styku je v celém Spojeném království stanoven na 16 let. 

 
182 Srov. případ R v Bree [2007] EWCA Crim 804 

 
183 Platí, že pokud se oběť pachateli podvolí, ačkoli na ni není vyvíjen žádný zjevný nátlak, nejedná se o svobodný 

souhlas - srov. případ R v. Kirk [2008] EWCA Crim 434 - T. Kirka přišla požádat o pomoc hladová, unavená a zoufalá 

dívka, která právě utekla z domova. Ten s ní poté měl sex výměnou za peníze, které jí poskytl na nákup jídla. Otázkou 

bylo, zda dívka se sexem souhlasila, nebo se mu jen podvolila proto, že její vůle byla přemožena zoufalstvím. Soud 

konstatoval, že Kirk využil hladovou a zranitelnou dívku k sexu, se kterým nesouhlasila, ale kvůli hladu a zoufalství 

se mu podvolila, což bylo posouzeno jako znásilnění.  

 
184 Sexual Offences Act 2003, Part I, Section 75 – Evidential presumptions about consent, ve znění účinném od 

1.5.2004 
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c) situace, kdy oběť byla nezákonně zadržena a pachatel nikoli,  

d) kdy oběť spala nebo jinak byla ve stavu bezvědomí,185  

e) nebyla z důvodu fyzického postižení schopna souhlas udělit,186  

f) byla jí bez souhlasu podána omamná látka způsobilá odstranit její odpor. 

 

 V průběhu řízení je nejprve na obžalobě, aby prokázala přítomnost jedné z uvedených 

okolností, čímž vytvoří důkazní domněnku. Následně je na obžalovaném, aby prokázal opak a 

dokázal, že souhlas oběti byl přítomen. V podstatě se v tomto případě presumuje vina 

obžalovaného, dokud není předložen důkaz opaku. Tato nespravedlnost ale může být obhájena tím, 

že obžaloba nejprve musí prokázat přítomnost jedné z uvedených okolností a až poté je na 

obžalovaném, aby se bránil.187   

 Zde je opět třeba se vrátit k časté problematice intoxikace. Podle judikatury je souhlas v 

opilosti stále souhlasem, pokud se oběť sama dobrovolně opije a zároveň si zachová schopnost 

rozhodnout se. Situace pod písm. f) poskytuje ochranu pouze těm, kteří byli při nedobrovolném 

styku pod vlivem alkoholu (či jiné látky) proti své vůli.188 Jedná se tedy pouze o intoxikaci 

nezaviněnou. Výsledkem je, že dobrovolně intoxikované osoby jsou zařazeny do jiné kategorie než 

ty, kterým byly omamné látky podány potají.  

 Osobě, která nesplňuje požadavky pod písm. f) zbývá pouze ochrana podle obecné definice 

v čl. 74 SOA, ledaže by byla natolik opilá, že by ztratila vědomí podle čl. 75, odst. 2, písm. d) 

SOA. V tomto případě nejsou okolnosti, které vedly k bezvědomí relevantní, dobrovolně 

intoxikované oběti jsou též chráněny. Mezi střízlivostí a nadměrnou dobrovolnou opilostí 

způsobující bezvědomí tedy zůstává mezera. Mírně opilé oběti zůstávají téměř bez ochrany (spadají 

                                                 

 
185 Srov. případ Ali v R [2020] EWCA Crim 896 - Oběť s pachatelem žila, během vztahu užívala značné množství 

sedativ. V mobilní telefonu obžalovaného se našly fotografie a videozáznamy, na kterých bylo vidět, že se obžalovaný 

natáčel při pohlavním styku s ní, když pod vlivem léků spala tak hluboce, že se zdála být v bezvědomí.  

 
186 Sexuální násilí páchané na ženách se zdravotním postižením v Anglii a Walesu se za posledních šest let více než 

zdvojnásobilo. Jedná se například o osoby s autismem, na vozíku nebo nevidomé. Policie bohužel často jejich tvrzení 

nebere vážně, nebo je případ odložen pro nedostatek důkazů, např. když smyslově postižená osoba nedokáže pachatele 

identifikovat. - BATEMAN, Ch. Sexual violence allegations brought by disabled women 'not going to court', campaign 

group says. Sky News [online]. 1.8.2021 [cit. 2021-11-07]. Dostupné z: https://news.sky.com/story/sexual-violence-

allegations-brought-by-disabled-women-not-going-to-court-charity-says-12368315 

 
187 SHAH, S. Intoxication, consent and intent: a need for change. Keep Calm Talk Law [online]. 28.10.2015 [cit. 2021-

11-07]. Dostupné z: http://www.keepcalmtalklaw.co.uk/intoxication-consent-and-intent-a-need-for-change/ 

 
188 V ČR je takové jednání násilím dle § 119 tr. zákoníku 
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pod obecný čl. 74), zatímco ty nezodpovědnější, opíjející se do bezvědomí, získávají ochranu 

vyvratitelné domněnky.189  

 

Čl. 76: Nevyvratitelné domněnky ohledně souhlasu190 

 

(1) Pokud se prokáže, že obviněný příslušný čin spáchal a že v době spáchání činu existovala 

některá z okolností uvedených v odstavci 2), platí, že  

a) oběť s činem nesouhlasila a 

b) obviněný nevěřil, že oběť s činem souhlasí. 

(2) Okolnosti jsou: 

a) pachatel úmyslně oklamal oběť ohledně povahy nebo účelu jednání,191  

b) přiměl oběť k souhlasu tím, že se vydával za osobu, kterou oběť osobně zná.192 

  

                                                 

 
189 SCOTT, J. The Concept of Consent under the Sexual Offences Act 2003. In: Plymouth Law and Criminal Justice 

Review [online]. 2010(3). s. 22-41. [cit. 2021-09-14] Dostupné z: 

https://pearl.plymouth.ac.uk/bitstream/handle/10026.1/8957/PLCJR_V3_04_Scott.pdf?sequence=4&isAllowed=y 

 
190 Sexual Offences Act 2003, Part I, Section 76 – Conclusive presumptions about consent, ve znění účinném od 

1.5.2004 

 
191 Srov. případ R v Flattery (1877) 2 QBD 410  - Obviněný se vydával za lékaře, který doporučil mladé ženě, aby 

podstoupila nutnou operaci, s čímž souhlasila. Během této „operace” měl se ženou pohlavní styk, kterému se nebránila 

jen proto, že se domnívala, že provádí zákrok. Soud rozhodl, že souhlas ženy byl dán pouze k provedení zákroku, 

nikoli k pohlavnímu styku, proto byl muž odsouzen za znásilnění. 

 

Srov. dále bizarní případ R v Jheeta [2007] EWCA Crim 1699 - H. S. Jheeta měl sexuální vztah se ženou. Ta začala 

po čase dostávat výhružné zprávy a telefonáty („unesu tě, zabiju tě”), s čímž se Jheetovi svěřila. Ten ji ujistil že ji 

ochrání, byl to ale on, kdo zprávy zasílal. Když chtěla jít žena na policii, slíbil jí, že to za ni jejím jménem vyřeší. Poté 

začaly ženě chodit zprávy od „vyšetřovatele,“ který ji informoval o probíhajícím vyšetřování (šlo ale o zprávy od 

Jheety). Po čase jí tento vyšetřovatel sdělil, že zajistí ostrahu jí a jejího domu za 1000 liber ročně. Jheeta jí poté sdělil, 

že za ni částku zaplatil. V průběhu času žena komunikovala s několika takovými „vyšetřovateli” (šlo vždy o Jheetu) a 

zároveň chtěla z důvodu citového odloučení ukončit vztah s Jheetou. Když se o to snažila, začaly jí chodit sms zprávy 

od „policistů,“ že se Jheeta pokusil o sebevraždu, že by se o něj měla starat a mít s ním sex, jinak jí hrozí pokuta. Žena 

požadavkům opakovaně vyhověla. Při vyšetřování Jheeta přiznal, že je za vytvoření fiktivního příběhu odpovědný a 

žena uvedla, že s ním měla častější sex pouze kvůli textovým zprávám, ve kterých jí bylo vyhrožováno pokutou. Soud 

posuzoval, zda se v tomto případě jednalo o případ, kdy pachatel oběť klamal ohledně povahy nebo účelu činu a dospěl 

k závěru, že nikoli. Oběť si byla obojího vědoma, znala i totožnost osoby, se kterou styk měla, proto byl případ 

posouzen podle obecného ustanovení o souhlasu v čl. 74 SOA a pachatel byl odsouzen za znásilnění. 

 
192 Ustanovení by se uplatnilo např. v situaci, kdy se pachatel vydával za manžela/partnera oběti, neplatil by ale už pro 

případy, kdy o sobě pachatel tvrdil, že je filmová/popová hvězda, kterou oběť obdivuje, ale osobně ji nezná. 

 

V ČR je takové jednání posuzováno jako TČ poškození cizích práv 
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 Nevyvratitelná domněnka spočívá v tom, že na základě prokázání určitých skutečností (že 

čin spáchal pachatel, který se vydával za jinou oběti známou osobu) je existence předpokládané 

skutečnosti (nesouhlas oběti a zároveň vědění pachatele, že oběť nesouhlasí) nezpochybnitelná. 

Tuto domněnku tak nelze vyvrátit ani popřít důkazem opaku.193  

 Případy spadající pod toto ustanovení jsou spíše vzácné a k aplikaci čl. 76 se nepřistupuje 

příliš často i z toho důvodu, že fakticky zbavuje obviněného možnosti obhajoby. Nejčastěji jsou 

tedy případy posuzovány podle obecné definice souhlasu v čl. 74, když je konstatováno, že oběť 

byla zbavena možnosti učinit svobodnou volbu. Tak byly (možná překvapivě) posouzeny třeba i 

případy, kdy pachatel lhal ohledně svého pohlaví194 nebo své totožnosti v situaci, kdy byl na druhé 

straně webkamery.195 

 Ustanovení upravující domněnky jsou mnohdy kritizována. Prvním důvodem je skutečnost, 

že neexistuje žádný klíč, dle kterého jsou konkrétní situace zařazeny mezi vyvratitelné nebo 

nevyvratitelné domněnky. Případy uvedené v čl. 76 SOA nemají společného nic, co by je činilo o 

tolik horší, než například stav bezvědomí v čl. 75 písm. d) SOA. Druhý důvod spočívá v tom, že 

jde o taxativní výčet, který neumožňuje použít tato ustanovení v případě nových, dosud 

neupravených situací.196  

 Pokud jde o Spojené království, je třeba mít na paměti, že se zde vyskytuje anglosaský, 

nikoli kontinentální právní systém. Významným pramenem anglosaského práva jsou precedenty 

                                                 

 
193 Presumption. Law Library - American Law and Legal Information [online]. [cit. 2021-11-14]. Dostupné z: 

https://law.jrank.org/pages/9361/Presumption.html 

 
194 srov. případ R v McNally [2013] 2 Cr.App.R. 28 - slečna McNally se seznámila s heterosexuální dívkou („S”) přes 

sociální síť, když jim bylo 13 let. Po více než 3 letech se osobně setkali. McNally se od počátku seznámení prezentovala 

jako muž, jelikož byla transsexuální. Při osobním setkání docházelo k digitální penetraci a orálnímu sexu ze strany 

McNally, po čtvrté schůzce ale S zjistila, že McNally je ve skutečnosti dívka. Soud konstatoval, že předpoklad S o 

biologickém pohlaví McNally byl zásadní pro její souhlas se sexuální aktivitou a tento souhlas byl tedy neplatný. 

Vzhledem k tomu, že McNally věděla, že S předpokládá, že je muž, nemohla mít důvodné přesvědčení, že oběť s 

aktem souhlasí a porušila tak její právo na volbu sexuální preference. McNally byla odsouzena za napadení penetrací. 

 
195 Srov. případ R v SD [2008] EWCA Crim 527 - Dcera (16 let) pachatele měla se stejně starým chlapcem vztah, který 

se rozpadl. Pachatel si s chlapcem začal psát jako dvacetiletá žena Cassey. Konverzace byla sexuálně laděná, po nějaké 

době „Cassey” chlapce přesvědčila, aby jí prostřednictvím webkamery ukázal svůj penis a masturbaci. Chlapec to 

udělal, neboť mu bylo řečeno, že tím Cassey uspokojí. Motivem pachatele bylo chlapce ponížit, protože se domníval, 

že s jeho dcerou zacházel špatně. Pachatel byl odsouzen za trestný čin přimění osoby k sexuální aktivitě bez jejího 

souhlasu. 
 
196 SJÖLIN, C. Ten years on: consent under the Sexual Offences Act 2003. The Journal of Criminal Law. SAGE 

Publications, 2015, 79(1), 13-14. s. 20-35 
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(rozhodnutí soudů). Zatímco v kontinentálním právním systému se soudy řídí především zákony, 

v tom anglosaském jsou vázány dřívějšími soudními rozhodnutími. Soudy při rozhodování hledají 

skutkově stejné dříve řešené případy, aby ty nové na základě stejných principů posoudily. Pokud 

takový případ naleznou, jsou povinny řídit se použitou argumentací (zásada stare decisis). V 

případě, kdy žádný podobný spor nebyl v minulosti projednáván, je soud povinen případ vyřešit a 

toto nové rozhodnutí je poté pro budoucí soudce závazné (soudy tedy právo samy tvoří).  

 Samotné soudní řízení také vykazuje značné rozdíly, z nichž nejvýznamnějším je 

přítomnost poroty, složené z (obvykle dvanácti) běžných občanů. Ta má být zárukou spravedlnosti 

v tom smyslu, že pachatel je souzen sobě rovnými. Porota pod vedením soudce zjišťuje skutkové 

otázky a rozhoduje o vině, zatímco soud posuzuje otázky právní.  

 Obžaloba se podává jménem Koruny, následně jsou předkládány důkazy proti 

obžalovanému. Obhajoba poté tyto důkazy vyvrací a předkládá své. Po pronesení závěrečných řečí 

dá soudce pokyn porotě, která se radí v soukromí (konkrétně například o tom, zda byl v případě 

obžaloby ze znásilnění dán obětí platný souhlas, nebo zda bylo přesvědčení obžalovaného o 

souhlasu oběti důvodné). Následně rozhodne o vině či nevině pachatele a své rozhodnutí nemusí 

nijak zdůvodňovat.197 

 

 Pro úplnost kapitola na závěr zmiňuje i skotskou právní úpravu, neboť s tou anglickou se 

vzájemně inspirují a jsou postaveny na stejných principech. Ve Skotsku je hlavním pramenem 

Zákon o sexuálních trestných činech z roku 2009 (SOSA). I tento zákon rozlišuje mezi znásilněním 

a napadením penetrací, což má stejný důsledek – pachatelem znásilnění může být pouze muž. 

Definice souhlasu je prostší; považuje se za něj „svobodná dohoda“ (free agreement), bez dalšího 

vysvětlení.198 Zákon dále uvádí taxativní výčet situací, ve kterých se souhlas nepovažuje za 

dobrovolný: při použití násilí, uvedení oběti v omyl ohledně povahy nebo účelu činu či v případě, 

kdy oběť není schopna udělit souhlas v důsledku požití alkoholu. Skotsko ovšem nedělá rozdíl 

mezi vyvratitelnými a nevyvratitelnými domněnkami. Stejně jako anglická úprava, i ta skotská 

obsahuje ustanovení o přiměřeném přesvědčení a stanovuje, že při určování, zda bylo přesvědčení 

                                                 

 
197 WACKS, R. Law: A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press, 2008. s. 85–107 

 
198 Sexual Offences (Scotland) Act 2009, Part I, Section 12 – Meaning of „consent“  
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osoby o souhlasu nebo vědomosti přiměřené, se přihlíží k tomu, zda osoba podnikla nějaké kroky, 

aby zjistila, zda souhlas nebo případně vědomost existuje, a pokud ano, jaké byly tyto kroky.199 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 
199 Sexual Offences (Scotland) Act 2009, Part I, Section 16 – Reasonable belief  
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4 Španělské království 

 

4.1 Současná právní úprava 

 

 Primárním zdrojem trestního práva hmotného je ve Španělsku trestní zákoník (el Código 

Penal), jenž nabyl účinnosti roku 1995. Španělské trestní právo je kodifikované. Trestné činy proti 

sexuální svobodě jsou upraveny v samostatné části VIII (tyto části lze připodobnit hlavám 

v českém tr. zákoníku) a ty nejvýznamnější CP v současnosti rozlišuje dva; sexuální  

napadení / agresi (agresión sexual) a sexuální zneužití (abuso sexual). 

 

 Sexuální napadení je upraveno v článcích 178, 179 a 180 CP. Obecně je definováno jako 

nechtěný sexuální kontakt, jakýkoliv útok proti sexuální svobodě člověka spáchaný násilím či 

zastrašováním. Základní skutková podstata v článku 178 zní následovně: 

 

Čl. 178200 

Kdo zasáhne násilím nebo zastrašováním do sexuální svobody jiné osoby, bude potrestán odnětím 

svobody na jeden rok až pět let. 

 

 U tohoto činu lze shledat značnou podobu s českou právní úpravou, a sice s § 185 odst. 1 

tr. zákoníku, ačkoli CP obsahuje znak zásahu do sexuální svobody jiné osoby, na rozdíl od tr. 

zákoníku, který hovoří konkrétněji o pohlavním styku a zároveň za takové jednání ukládá mírnější 

trest. Pod toto ustanovení by nicméně bylo možné zahrnout i jednání tr. zákoníkem vymezené jako 

sexuální nátlak v § 186 odst. 1, neboť i zde se vyskytuje znak násilí a nepochybně je zasahováno 

do sexuální svobody jiné osoby. 

 Nezáleží na způsobu provedení, je ale podstatné, aby jednání mělo sexuální kontext. 

Sexuální svoboda není zákonem definovaný pojem, proto je nutné každý případ posuzovat 

individuálně s ohledem na všechny skutkové okolnosti.201 Pokud jde o znak zastrašování, není 

                                                 

 
200 Legislación consolidada: Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal 

 
201 Guías Jurídicas: Agresiones Sexuales. Wolters Kluwer [online]. [cit. 2021-12-03]. Dostupné z: 

https://guiasjuridicas.wolterskluwer.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbF1jTAAAUN

DU2MTtbLUouLM_DxbIwMDCwNzAwuQQGZapUt-ckhlQaptWmJOcSoAwxBXHzUAAAA=WKE 
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nutné, aby pachatel oběť zastrašoval něčím závažným, je ale nutné, aby toto hrozící zlo bylo 

věrohodné a skutečné.202 Dle judikatury dále není vyžadováno, aby oběť kladla zuřivý odpor 

s ohledem na skutečnost, že každá osoba reaguje na znásilnění jiným způsobem a s jinou intenzitou, 

a to v závislosti na osobnosti každého člověka. Proto postačí, pokud je tento odpor přiměřený 

situaci, kterou agresor vytvořil.203 Podle soudů je však nutné, aby odmítnutí oběti bylo pachateli 

zjevné, a to takovým způsobem, aby jej rozpoznal a vnímal.204  

 

Čl. 179  

Pokud sexuální napadení spočívá v tělesném styku vaginálním, análním nebo orálním způsobem 

nebo ve vnesení tělesných údů nebo předmětů jedním z prvních dvou způsobů, bude pachatel 

potrestán odnětím svobody od šesti do dvanácti let.  

 

 Toto ustanovení lze připodobnit ke kvalifikované skutkové podstatě v § 185 odst. 2 písm. 

a) tr. zákoníku, s tím, že i zde je španělská úprava oproti té české přísnější, co se týče ukládaného 

trestu. Dle komentářové literatury205 je za tělesný styk vaginálním, análním nebo orálním 

způsobem považována penetrace pochvy, konečníku nebo úst mužským pohlavním údem, s tím, 

že se činu může dopustit i žena, která násilím či zastrašováním k takovému jednání muže donutí. 

Z toho vyplývá, že mezi dvěma ženami je spáchání činu tímto způsobem vyloučeno. Pokud jde ale 

o zavádění tělesných údů nebo předmětů vaginálně nebo análně, zde se uvádí, že není podstatné, o 

jaké tělesné údy či předměty jde (mohou to být například prsty, hůl, rukojeť zbraně atd.). 

Pachatelem tedy může být osoba jakéhokoli pohlaví.  

 

                                                 

 
202 Srov. rozsudek Nejvyššího soudu Španělska ze dne 15.12.2016, STS 953/2016 
 
203 „Po oběti nelze požadovat, aby se bránila do té míry, že by vážně ohrozila svůj život nebo tělesnou integritu, ale 

stačí, aby byl (odpor) vhodný podle okolností případu.“ – rozsudek Nejvyššího soudu Španělska ze dne 19.1.2007, 

STS 5/2007 

 
204 Una sentencia no ve necesario que una víctima se resista para condenar al violador por agresión 

sexual. Público [online]. 4.5.2018 [cit. 2021-12-09]. Dostupné z: https://www.publico.es/sociedad/sentencia-no-ve-

necesario-victima-resista-condenar-al-violador-agresion-sexual.html 

 
205 CRUZ DE PABLO, J. A. Comentarios al Código Penal. Difusión Jurídica y Temas de Actualidad S.A., 2008. s. 

297-298 
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 Čl. 180 pak obsahuje okolnosti podmiňující použití vyšší trestní sazby v případech, kdy je 

jednání podle předchozích článků obzvláště ponižující nebo pokořující,206 nebo pokud je čin 

spáchán společným jednáním dvou nebo více osob, na osobě zvláště zranitelné z důvodu svého 

věku,207 nemoci nebo postižení, se zbraní, osobou v nadřazeném postavení nebo v příbuzenském 

vztahu. 

 

 Sexuální zneužití je naproti tomu méně závažný trestný čin upravený v článku 181 a 182 

tr. zákoníku, kterého se pachatel dopustí bez použití násilí.  

 

Čl. 181 

(1) Kdo bez násilí nebo zastrašování a bez souhlasu provede činy porušující sexuální svobodu nebo 

nedotknutelnost jiné osoby, bude potrestán odnětím svobody na jeden až tři roky nebo 

peněžitým trestem. 

 

(2) Pro účely předchozího odstavce se za nedobrovolné pohlavní zneužití považuje jednání 

prováděné na osobách smyslově deprivovaných nebo jejichž duševní porucha je zneužívána, 

jakož i takové jednání, které je pácháno přemožením vůle oběti za použití drog, léků nebo jiných 

přírodních či chemických látek vhodných k tomuto účelu. 

 

(3)  Stejný trest se uloží, pokud je souhlas získán pachatelem, který využije situace zjevné převahy, 

která omezuje svobodu oběti. 

 

Odstavec (4) pak přísněji trestá pachatele, který se při jednání dopustí vaginální, anální nebo 

orální penetrace.  

 Sexuální zneužití je sexuální útok provedený bez násilí či zastrašování, se kterým oběť 

nesouhlasí. Zde již tedy CP pracuje se znakem souhlasu, zmiňuje nicméně, že ten nemůže udělit 

osoba smyslově deprimovaná či taková, jejíž vůle byla přemožena podáním omamné látky. Souhlas 

                                                 

 
206 Zvlášť ponižující nebo pokořující charakter je třeba posuzovat s ohledem na daný způsob spáchání. Jedná se 

například o použití nadměrného fyzického a/nebo sexuálního či psychického násilí na oběti, které je zjevně nadbytečné 

a bezdůvodné a které ještě více snižuje její důstojnost a zjevně přesáhne úroveň samotného trestného činu. - Ibid, s. 

306 – 309. 

 
207 Za tu se považuje oběť mladší 13 let. PRAT, X. T. El código penal explicado para todos. Barcelona: De Vecchi 

Ediciones, 2018. s. 39 
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dále nemohou udělit nezletilé osoby mladší dvanácti let (i pokud jednání samy iniciují), v takovém 

případě tedy o trestný čin tedy půjde vždy.208 Komentářová literatura se ke smyslově deprivované 

osobě vyjadřuje v tom smyslu, že se za ni považuje osoba nacházející se v situaci ztráty schopnosti 

sebeurčení v sexuální oblasti, a to v důsledku hluboké změny vnímacích schopností. Může jít o 

stav letargie, ve kterém je oběť zbavena schopnosti rozhodovat se a jednat podle své vůle a reagovat 

na sexuální zneužití.209 Jde tedy především o osoby ve stavu bezbrannosti. To je výrazný rozdíl 

mezi českou a španělskou úpravou, neboť v ČR je znak zneužití bezbrannosti obsažen přímo ve SP 

znásilnění. Další velký rozdíl lze shledat v případě podání omamné látky oběti. V ČR je takové 

jednání považováno za násilí a posuzováno jako znásilnění, ve Španělsku je na takové jednání 

s ohledem na explicitní vyjádření v zákoně pohlíženo „pouze“ jako na sexuální zneužití.  

 Pokud jde o využití převahy ve třetím odstavci, ta může být chápána jako zneužití 

nadřazeného postavení, které je způsobilé omezit svobodu rozhodování oběti. V tomto smyslu bylo 

jako situace nadřazenosti posouzeno například přátelství mezi rodinami pachatele a oběti a věkový 

rozdíl mezi nimi dvěma.210 

 Čl. 182 pak poskytuje zvýšenou ochranu mladistvým osobám mezi šestnáctým a 

osmnáctým rokem věku, na kterých jsou sexuální praktiky vykonány lstí či zneužitím důvěry nebo 

vlivu pachatele. Věková hranice pro legální pohlavní styk je ve Španělsku stanovena na 16 let. 

Sexuální trestné činy spáchané na nezletilých jsou pak zvlášť upraveny v dalších článcích CP. 

Tento článek tak poskytuje zvýšenou ochranu těm mladistvým, kteří již mohou legálně provozovat 

sex, ale ještě nedosáhli plnoletosti a zároveň jsou v intimním vztahu např. se svým učitelem nebo 

pěstounem.   

 

 

 

 

 

                                                 

 
208 Ibid., s. 39-40 

 
209 CRUZ DE PABLO, J. A. Comentarios al Código Penal. op. cit. s. 315-317 

 
210 Ibid., s. 317–318 
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4.2 Proces změny definice znásilnění 

 

 První krok v procesu změny byl učiněn již dne 11.5.2011, kdy byla Španělskem podepsána 

Istanbulská úmluva. K ratifikaci pak došlo dne 10.4.2014 a dne 1.8. téhož roku Úmluva vstoupila 

v platnost.  

 Zásadním milníkem však byl až případ známý jako „La Manada,“ (v překladu „smečka“) 

jenž se stal v červenci roku 2016 v Pamploně. V průběhu festivalu San Fermin tam pětice mužů 

hromadně znásilnila osmnáctiletou ženu. Muži jí nabídli, že ji společně doprovodí k jejímu 

zaparkovanému autu, po cestě ji však zatáhli do chodby bytového domu, kde čin uskutečnili, s tím, 

že si své jednání natáčeli na mobilní telefon. Poškozená uvedla, že se v průběhu činu cítila 

šokována, nebyla schopna reagovat a pociťovala silnou úzkost, což způsobilo její otupělost a 

přimělo ji zaujmout postoj podřízenosti a pasivity, který ji přiměl dělat to, co jí obžalovaní řekli, a 

po většinu času měla zavřené oči.211  

 O téměř dva roky později byl soudem I. stupně vyhlášen rozsudek, kterým byli muži 

odsouzeni k devíti letům vězení za sexuální zneužití212 a propuštěni na kauci. V odůvodnění bylo 

uvedeno, že „sexuální styk bez výslovného souhlasu nelze považovat za znásilnění, zvláště, pokud 

oběť výslovně a jasně agresorovi neodporuje. V tomto konkrétním případě navíc absentovalo násilí 

či zastrašování.“213 Soud při dokazování vycházel především z natočených záběrů, na kterých bylo 

vidět, jak je žena přikrčená ke zdi, má zavřené oči a nehýbe se.214 Odvolací soud pak tento rozsudek 

v lednu 2019 potvrdil. V červnu roku 2019 Nejvyšší soud Španělska čin překvalifikoval na sexuální 

napadení (tj. znásilnění) a uložil tresty odnětí svobody v délce patnácti let. Uvedl, že oběť byla v 

zastrašující a podřízené situaci, takže udělala to, co jí muži přikázali právě i z toho důvodu, že byla 

vmanipulována na místo bez možnosti úniku. Předchozí soudy se při rozhodování dopustily chyby, 

                                                 

 
211 Rozsudek Nejvyššího soudu Španělska ze dne 4.7.2019, STS 2200/2019. s. 21  

 
212 Dle čl. 181 CP – tedy za méně závažný čin spáchaný bez použití násilí či zastrašování 

 
213 European network of legal experts in gender equality and non-discrimination: Spain - The Supreme Court revokes 

the judgment of “La Manada” that established that there is no rape when the victim does not expressly and clearly 

oppose the sexual aggressor. European equality law network [online]. 17.7.2019 [cit. 2021-12-09]. Dostupné z: 

https://www.equalitylaw.eu/downloads/4929-spain-the-supreme-court-revokes-the-judgment-of-la-manada-that-

established-that-there-is-no-rape-when-the-victim-does-not-expressly-and-clearly-oppose-the-sexual-aggressor-pdf-

103-kb 

 
214 Rozsudek Nejvyššího soudu Španělska ze dne 4.7.2019, STS 2200/2019. op. cit. s. 17  
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když pro kvalifikaci znásilnění požadovaly výslovný a jasný nesouhlas oběti, a nikoli pouhý 

nedostatek souhlasu. Klíčovým bodem rozsudku také bylo, že „skutky představují znásilnění, 

přestože neexistuje jasný důkaz o odporu oběti, ale ze skutkových okolností vyplývá, že neexistuje 

ani souhlas.“215 Soud ve svém odůvodnění použil heslo „pouze ano je ano” a uvedl, že sexuální 

souhlas musí být jasný a výslovný. Absence pohybu nebo odporu jej neznamená. K pojmu 

zastrašování uvedl, že jím je již přítomnost několika osob, které se dohodly na sexuálním napadení 

ženy; sexuální útok na mladou dívku, jakou je teprve osmnáctiletá poškozená, na osamělém, 

skrytém, úzkém místě bez východu, kam ji dva z obžalovaných odvedli a ostatní ji obklopili, 

přičemž se k ní obžalovaní přiblížili a byli pod vlivem alkoholu, nepochybně vyvolal stav 

zastrašení, který sice nebyl nepřekonatelný, ale byl účinný pro dosažení cíle navrhovaného 

obžalovanými, kteří ochromili vůli poškozené k odporu (…).216 Nejvyšší soud tedy dovodil, že 

pohlavní styk se při absenci oboustranného souhlasu kvalifikuje jako sexuální napadení podle 

článku 179-180 CP, ačkoli do té doby soudy s odkazem na tato stanovení posuzovaly jako takové 

činy pouze ty činy, které byly spáchány explicitním násilím.  

 Na základě výše uvedeného se tedy dá říci, že ve Španělském království byla skutková 

podstata znásilnění založená na absenci souhlasu oběti dovozena judikaturou. 

 

 V listopadu 2020 byla publikována hodnotící zpráva GREVIO217 o legislativních a jiných 

opatřeních, kterými se provádějí ustanovení Istanbulské úmluvy ve Španělsku. Zde bylo 

konstatováno, že zejména prvostupňové španělské soudy nesprávně posuzují situace, kdy použití 

násilí či zastrašování vyvolá u oběti ztuhnutí. S odkazem na výzkum Möller, Söndergaarda a 

Helströma zpráva uvádí, že takové ztuhnutí těla a nehybnost je běžný jev objevující se v reakci na 

situaci spojenou s intenzivním strachem. Především proto by tyto případy, kdy je oběť následkem 

úleku a strachu ve stavu nehybnosti, měly být také považovány za znásilnění, jelikož jde o faktor 

naznačující, že se stykem nesouhlasila, ačkoli neklade aktivní odpor. I Nejvyšší soud v rozsudku 

týkající se věci La Manada uvedl, že „mlčení oběti lze vykládat pouze jako odmítnutí“. 

                                                 

 
215 European network of legal experts in gender equality and non-discrimination: Spain. op. cit.  

 
216 Rozsudek Nejvyššího soudu Španělska ze dne 4.7.2019, STS 2200/2019. op. cit. s. 30  

 
217 GREVIO’s (Baseline) Evaluation Report: Spain. Council of Europe [online]. 2020 [cit. 2021-12-7]. Dostupné z: 

https://rm.coe.int/grevio-s-report-on-spain/1680a08a9f. s. 57-58 

https://www.equalitylaw.eu/downloads/4929-spain-the-supreme-court-revokes-the-judgment-of-la-manada-that-established-that-there-is-no-rape-when-the-victim-does-not-expressly-and-clearly-oppose-the-sexual-aggressor-pdf-103-kb
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 V červenci roku 2021 byl vládou schválen návrh zákona o integrální záruce sexuální 

svobody (veřejností pojmenován také jako „Solo sí es sí”218), který mj. považuje za znásilnění 

jakýkoli sexuální akt, při němž není dán souhlas, bez ohledu na to, zda bylo použito násilí nebo 

zastrašování. V květnu roku 2022 byl tento návrh schválen španělským parlamentem a 

v současnosti jej projednává španělský Senát.219   

 V důvodové zprávě k návrhu je uvedeno, že jedním z příslušných opatření je odstranění 

rozdílu mezi sexuálním napadením a sexuálním zneužíváním, přičemž za sexuální napadení je 

považováno veškeré jednání, které porušuje sexuální svobodu bez souhlasu druhé osoby. Uvedený 

zákon novelizuje CP v ustanovení týkajících se sexuálního napadení takto:220   

 

čl. 178 

(1) Kdo provede jakýkoli úkon, kterým zasáhne do sexuální svobody jiné osoby bez jejího souhlasu, 

bude potrestán odnětím svobody na jeden rok až čtyři roky jako odsouzený za sexuální 

napadení. Má se za to, že o souhlas nejde, pokud oběť svobodně neprojevila vnějšími, 

přesvědčivými a jednoznačnými úkony v souladu s okolnostmi svou výslovnou vůli účastnit se 

činu. 

 

(2) Pro účely předchozího odstavce se za sexuální napadení v každém případě považují činy, které 

jsou prováděny za použití násilí, zastrašování nebo zneužití situace nadřazenosti nebo 

zranitelnosti oběti, jakož i činy, které jsou prováděny na osobách zbavených smyslů nebo jejichž 

duševní stav je zneužíván, a činy, které jsou prováděny, je-li vůle oběti z jakéhokoli důvodu 

přemožena. 

 

Články 179 a 180 jsou pak novelizovány především co se týče sazby ukládaných trestů. 

                                                 

 
218 Šp. pouze ano je ano 

 
219 El Congreso aprueba la ‘ley del solo sí es sí’, que consagra el consentimiento como clave de la libertad sexual. El 

país [online]. 26.5.2022 [cit. 2022-05-29]. Dostupné z: https://elpais.com/sociedad/2022-05-26/el-congreso-aprueba-

la-ley-del-solo-si-es-si-el-consentimiento-salta-al-nucleo-de-la-libertad-sexual.html 

 
220 Anteproyecto de Ley orgánica de garantía integral de la libertad sexual. Ministerio de Igualdad [online]. 

[cit. 2021-12-01]. Dostupné z: https://www.igualdad.gob.es/normativa/normativa-en-

tramitacion/Documents/APLOGILSV2.pdf . s. 59 – 61 
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 Novela tedy nerozlišuje mezi sexuálním napadením a sexuálním zneužitím, veškeré jednání 

posuzuje jako přísnější TČ sexuálního napadení. Důsledkem je i to, že nově bude za sexuální 

napadení považováno i uvedení jiného do stavu bezbrannosti podáním omamné látky, což je nyní 

posuzováno jako mírnější TČ sexuálního zneužití. Dále bude mj. také jako TČ posuzováno i 

obtěžování na ulici, tzv. „catcalling“.221 

V prvním odstavci novelizovaného článku je podstatným znakem souhlas, jehož absence 

zakládá trestní odpovědnost pachatele. Druhý odstavec poté zahrnuje případy násilí, zastrašování, 

bezbrannosti či zneužití postavení pachatele, široce tedy obsáhne i tyto či podobné situace. Za 

povšimnutí stojí také skutečnost, že je nutné projevit souhlas navenek, nestačí tedy konkludentně. 

Vnější, přesvědčivé a jednoznačné projevení souhlasu značí inklinaci k přístupu „ano znamená 

ano“, neboť v případě jeho nevyslovení se má za to, že nebyl udělen. Zajímavé ovšem je, že 

španělští zákonodárci do zákona nezakotvili žádnou definici souhlasu. Jak se tedy s novou definicí 

a s jejím výkladem při aplikaci práva španělské soudy vypořádají, to ukáže až čas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 
221 El Congreso aprueba la ‘ley del solo sí es sí’, que consagra el consentimiento como clave de la libertad sexual. op. 

cit. 
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5 Affirmative consent v právních řádech ostatních evropských států  

 Z evropských zemí má definici znásilnění (příp. souvisejících činů) založenou na absenci 

souhlasu (nebo nevoli oběti) již sedmnáct z nich, a to jmenovitě Velká Británie, Kypr, Irsko, 

Belgie, Lucembursko, Německo, Rakousko, Černá Hora, Malta, Švédsko, Island, Řecko, 

Portugalsko, Chorvatsko, Slovinsko, Dánsko a Monako.  

 V sousedním Německu došlo k novele zákona v září roku 2016. Katalyzátorem byl mj. 

sexuální útok dvou mužů na mladou ženu, který byl nahráván a na kterém žena křičela „ne!“. Soud 

nicméně konstatoval, že nesouhlas ženy spočíval v nesouhlasu s nahráváním aktu, ne s pohlavním 

stykem. Pachatele proto zprostil a ženu odsoudil za křivé obvinění.222 Další významnou událostí, 

jež přispěla ke změně zákona, byly sexuální útoky spáchané migranty tmavé pleti při 

silvestrovských oslavách na konci roku 2015 v Kolíně nad Rýnem. Policie obdržela stovky 

trestních oznámení, pachatelé byli však odsouzeni pouze ve zlomku případů, za sexuální napadení 

navíc podmíněně a v řádech jednotek.223 Po značných protestech v Německu byl následně trestní 

zákoník (Strafgesetzbuch) změněn. Novelizované ustanovení § 177 nyní postihuje toho, kdo 

„vykoná na osobě proti její rozeznatelné vůli sexuální akty nebo tuto osobu nechá vykonat sexuální 

akty na sobě, anebo zapříčiní, že dotyčná osoba vykoná sexuální akty na třetí osobě nebo sexuální 

akty vykonané třetí osobou strpí.“224 Novelizací byly zároveň zpřísněny tresty a v případě, že 

pachatel je migrant, je možné nařídit jeho deportaci. Definice je nicméně problematická v tom, že 

obsahuje znak rozeznatelné vůle, tj. obtížně bude postihovat případy, kdy došlo k zamrznutí oběti. 

Uplatňuje se zde tedy přístup „ne znamená ne“.   

 I v Rakousku došlo k novelizaci v roce 2016. Rakousko má sice trestný čin znásilnění 

založen na násilí, nicméně § 205a trestního zákoníku (Strafgesetzbuch) upravuje čin „porušení 

sexuálního sebeurčení“ a postihuje toho, „kdo vykoná pohlavní styk nebo pohlavní akt obdobný 

                                                 

 
222 Behauptete Vergewaltigung: Urteil gegen Gina-Lisa Lohfink rechtskräftig. Spiegel [online]. 16.11.2017 [cit. 2022-

02-03]. Dostupné z: https://www.spiegel.de/panorama/justiz/gina-lisa-lohfink-urteil-nach-behaupteter-
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223 Kaum Verurteilungen wegen sexueller Übergriffe in Silvesternacht. Zeit [online]. 11.3.2019 [cit. 2022-02-03]. 

Dostupné z: https://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2019-03/koeln-silvesternacht-uebergriffe-verurteilungen 

 
224 § 177 (1) Strafgesetzbuch für das Deutsche Reich vom 15. Mai 1871 
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pohlavnímu styku s osobou proti její vůli (…)“.225 Stejně jako v Německu jde tedy o případy, kdy 

oběť výslovně projeví nesouhlas.226 Hodnotící zpráva GREVIO nicméně upozorňuje na rozdíl mezi 

činy spáchanými proti vůli oběti a bez souhlasu oběti, neboť první případ se nevztahuje na situaci, 

kdy u oběti dojde k zamrznutí a ona nevoli se stykem nevyjádří.227 

 Ze zemí Beneluxu ke změně jako první přistoupila Belgie, a to již v roce 1989. V jejím 

trestním zákoníku je znásilnění definováno jako „jakýkoli akt sexuálního vniknutí spáchaný na 

osobě, která k němu nedala souhlas“. Pokud byl čin spáchán násilím, nátlakem, lstí nebo pachatel 

využil slabosti či fyzické nebo duševní poruchy oběti, o souhlas se automaticky nejedná.228 

Problematickým je to, že pojem souhlasu není v zákoně přesně definován a soudní výklad se proto 

různí.229 Ačkoli dle studie z roku 2016 většina Belgičanů nepovažuje pohlavní styk bez souhlas 

v žádném případě za přijatelný,230 Belgie přesto patří v EU k zemím s vysokou mírou znásilnění.231 

V roce 2021 byl vypracován návrh zákona, který definuje a do zákona zakotvuje pojem 

souhlasu, který musí být dán svobodně a zároveň jej nelze vyvozovat z pouhé absence odporu 

oběti.232 Pozornost dále návrh zaměřuje na odvolatelnost souhlasu a apeluje, aby do zákona bylo 

vloženo ustanovení postihující jednání v případě, kdy pachatel ve styku pokračuje i přesto, že 

                                                 

 
225 § 205a (1) Bundesgesetz vom 23. Jänner 1974 über die mit gerichtlicher Strafe bedrohten Handlungen 

(Strafgesetzbuch – StGB). StF: BGBl. Nr. 60/1974 

 
226 Informationen zu Sexualstraftaten, Strafverfahren und Opferrechten. Sexuelle Gewalt [online]. [cit. 2022-04-25]. 

Dostupné z: https://www.sexuellegewalt.at/informieren/rechtliche-informationen/ 
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228 Art. 375 Códe pénal du 8 juin 1867, n.1867060850 
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https://www.amnesty.be/campagne/droits-femmes/viol/article/viol-belgique 
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Dostupné z: https://www.statista.com/statistics/535044/sex-crimes-in-belgium/ 
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[online]. 17.3.2014 [cit. 2022-04-03]. Dostupné z: https://www.ibtimes.co.uk/belgium-sexual-harassment-punished-
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232 Réforme du droit pénal sexuel: le consentement devient central. Le Vif [online]. 21.9.2021 [cit. 2022-04-03]. 

Dostupné z: https://www.levif.be/actualite/belgique/reforme-du-droit-penal-sexuel-le-consentement-devient-
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v jeho průběhu byl souhlas odvolán. Pod takové jednání chce Belgie nově zahrnout i odstranění 

kondomu v průběhu styku bez souhlasu partnera.233  

 Belgii následovalo v červenci roku 2011 po velké legislativní reformě i Lucembursko. V  

čl. 375 trestního zákoníku definovalo znásilnění jako „jakýkoliv akt sexuálního vniknutí jakékoli 

povahy a jakýmkoli způsobem spáchaný na osobě, která s tím nesouhlasí, zejména pomocí násilí 

nebo vážných hrozeb či lstí (…).“234 V lednu 2022 byl předložen návrh zakotvující definici 

souhlasu do zákona a kladouc, stejně jako v Belgii, důraz na jeho odvolatelnost.235 Lucembursko 

na rozdíl od Belgie v současnosti nezvažuje výslovné zakotvení stealthingu do zákona, 

lucemburské ministerstvo spravedlnosti má nicméně povědomí o jeho páchání a zastává názor, že 

takové jednání může být postihováno dle současného ustanovení o znásilnění.236 

 V březnu roku 2021 představil nizozemský ministr spravedlnosti návrh zákona redefinující 

TČ znásilnění. V současné době Nizozemsko podmiňuje jeho spáchání užitím násilí. Nově by pod 

znásilnění měl spadat styk vykonaný přes výslovnou verbální nebo fyzickou zdrženlivost, výrazně 

pasivní chování oběti nebo (ne)verbální znaky naznačující neochotu z její strany. Nátlak, násilí či 

výhružky budou přitěžujícími okolnostmi, nikoli však podmínkou spáchání činu.237  

 V irském právu je znásilnění trestným činem na základě § 48 Zákona o trestných činech 

proti osobě z roku 1861, tento zákon však nijak nedefinoval znaky skutkové podstaty.238 Irsko tak 

zná pojem souhlasu v souvislosti se znásilněním až od přijetí Zákona o znásilnění v roce 1981. Dle 
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této úpravy se „znásilnění dopustí muž, který má pohlavní styk se ženou, která s ním nesouhlasí a 

zároveň ví, že žena se stykem nesouhlasí, nebo je lehkomyslný, pokud jde o její souhlas“. Za 

pohlavní styk bylo původně považováno pouze proniknutí penisu do pochvy, žádná jiná forma 

tělesného styku znásilnění nepředstavovala (anální, orální styk).239 V roce 1990 byla přijata 

novelizace, která jednání rozšířila na proniknutí penisu do konečníku nebo do úst, nebo proniknutí 

jakýmkoli předmětem do pochvy.240  

 V Chorvatsku ke změně, která vedla k aktuálnímu znění trestního zákoníku, došlo 

relativně nedávno, a to v roce 2020. Stalo se tak po protestech souvisejících s hromadným 

znásilněním patnáctileté dívky, kdy pachatelé byli namísto trestného činu znásilnění odsouzeni za 

mírnější TČ pohlavní styk bez souhlasu, neboť se na oběti nedopustili násilí. Novela zákona pak 

všechna nesouhlasná jednání podřadila pod čin znásilnění dle § 153 Kaznenog zakona. Ten 

definuje čin jako „pohlavní nebo obdobný styk s jinou osobou bez jejího souhlasu nebo svádění 

jiné osoby k pohlavnímu nebo obdobnému styku s třetí osobou nebo s pachatelem bez souhlasu 

této osoby.“ Přísněji pak postihuje užití násilí nebo vyhrožování. Chorvatská úprava se nechala 

inspirovat anglickým SOA a zavedla i nedbalostní formu znásilnění. Kriminalizuje tedy situaci, 

kdy se pachatel nedůvodně domníval, že oběť souhlasí. Při posouzení přiměřenosti tohoto omylu 

se posuzuje objektivní i subjektivní hledisko.241 Chorvatsko souhlas definuje; existuje v situaci, 

kdy se osoba ke styku dobrovolně rozhodne a je schopna takové rozhodnutí učinit a vyjádřit se. 

Souhlas chybí, pokud byl dosažen za použití výhružek, podvodu, zneužití postaveni pachatele či 

stavu oběti apod.242    

 V sousední Černé Hoře se od roku 2018 znásilnění v čl. 204 trestního zákoníku dopustí 

ten, „kdo jiného bez jeho souhlasu donutí k pohlavnímu styku nebo k jinému jednání obdobné 

povahy“.243 Souhlas zde nicméně definován není.  

                                                 

 
239 Art. 14 „Sexual intercourse.“ Consultation paper. The law reform commission, 1987. [online] [cit. 2022-02-25]. s. 
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 Stejně jako Chorvatsko, i Slovinsko uznává znásilnění jako sex bez souhlasu krátce, a to 

teprve od roku 2021. Kazenski zákonik v čl. 170 nově kriminalizuje jednání, kterým pachatel „bez 

souhlasu jiné osoby přiměje tuto osobu k pohlavnímu styku nebo k jinému sexuálnímu chování.“ 

Oběť musí svůj souhlas vyjádřit konkludentně nebo slovy předtím, než dojde k sexuálnímu aktu a 

zároveň musí mít schopnost takové rozhodnutí učinit. Na rozdíl od chorvatské úpravy slovinský 

trestní zákoník neobsahuje ustanovení o nepoctivém přesvědčení pachatele. Zároveň se přiklání 

k modelu „ano znamená ano,“ když vyžaduje, aby oběť souhlas svým chováním či slovem 

vyjádřila.244   

 I kyperská úprava vychází z té anglické, pravděpodobně proto, že Kypr byl až do roku 1960 

britskou kolonií. Znásilnění podle čl. 144 kyperského trestního zákoníku přijatého roku 1962 

spáchá muž, který „se dopustí pohlavního styku vaginálním, análním nebo orálním vniknutím 

penisu do těla jiné osoby bez jejího souhlasu nebo se souhlasem daným pod násilím, hrozbou nebo 

strachem“.245 Žena jiného znásilnit nemůže, může se však dopustit jiného činu – napadení 

penetrací. Ačkoli definici založenou na souhlasu má Kypr již od 20. století, v listopadu 2020 byla 

skutková podstata novelizována tak, že čin je možné spáchat nejen na ženách, ale na osobách 

jakéhokoliv pohlaví.246 V roce 2013 nicméně Nejvyšší soud Kypru snížil tresty dvěma mužům, 

kteří byli uznáni vinnými ze znásilnění 50leté ženy. Muži v rámci obhajoby uvedli, že oběť po činu 

nenesla žádné známky násilí. Soud uvedl, že „k přinucení oběti ke styku nebylo použito 

nadměrného násilí, ale pouze vyhrožování a facky.“ De facto tím řekl, že žena nebyla dostatečně 

zbita na to, aby se dalo mluvit o znásilnění, a to i přesto, že zde byl naplněn znak neudělení 

souhlasu, který ke spáchání znásilnění postačuje.247 

 Řecko, ačkoli Kypru geograficky i kulturně blízko, redefinovalo znásilnění až novelou 

platnou od července 2019. Na rozdíl od Kypru může být dle čl. 336 trestního zákoníku pachatelem 
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„kdokoli, kdo vykoná sexuální akt bez souhlasu oběti“.248 Ani jeden z uvedených států však 

zákonnou definici souhlasu neposkytuje.  

 Na Maltě byl článek 198 trestního zákoníku upravující znásilnění novelizován v roce 2018. 

Za znásilnění je zde považováno „nekonsensuální tělesné spojení“. Znakem vylučujícím souhlas 

je např. násilí, úplatkářství, podvod nebo zbavení svobody oběti. Dle maltského práva se při udělení 

souhlasu zohledňují také „okolní okolnosti“ a emocionální a psychický stav osoby udělující souhlas 

v inkriminovaném okamžiku.249 Samotný souhlas musí být dán dobrovolně, jako výsledek 

svobodné vůle osoby. 

 Na konci roku 2021 novelizovalo své trestní zákony také Monako. Znásilnění nově 

definuje jako „jakýkoli akt sexuálního vniknutí jakéhokoli druhu a jakýmkoli způsobem, který je 

proveden na osobě bez jejího souhlasu“.250 Je poměrně zajímavé, že Francie, na jejímž právním 

řádu je monacký právní systém založen, má stále definici znásilnění založenou na násilí. V roce 

2021 zde byl nicméně odsouzen první pachatel za „znásilnění překvapením“; dopustil se ho téměř 

sedmdesátiletý muž, který se na seznamce domluvil s několika ženami na schůzkách. V pokoji, 

kde byla tma, jim pak zavázal oči a ženy s ním v domnění, že se jedná o třicetiletého muže (jak jim 

uváděl), měly dobrovolný pohlavní styk.251  

 V Portugalsku v roce 2019 parlament jednomyslně schválil novelu zákona, která postihuje 

znásilnění spáchané donucením, násilím nebo „jakýmkoli prostředkem proti rozeznatelné vůli 

oběti“.252 Dále je třeba uvést, že portugalský zákon v čl. 167 výslovně postihuje TČ sexuálního 
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podvodu, kterého se dopustí ten, „kdo se podvodně, zneužívaje omylu o své totožnosti, dopustí 

pohlavního styku s jinou osobou“. 253    

 V severských státech, jež jsou považované za nejvyspělejší země západního světa, došlo ke 

změnám trestněprávní úpravy překvapivě také až v relativně nedávné době. Jako první ke změně 

přistoupilo Švédsko následované Islandem, a to v roce 2018. Dle švédského trestního zákoníku je 

za znásilnění odsouzena „osoba, která s osobou, která se neúčastní dobrovolně, vykoná pohlavní 

styk nebo jiný sexuální akt, který je z hlediska závažnosti trestného činu srovnatelný s pohlavním 

stykem. (…) Při posuzování, zda je účast dobrovolná či nikoliv, se přihlíží zejména k tomu, zda 

byla dobrovolnost vyjádřena slovem, skutkem nebo jiným způsobem“. Švédsko dále do zákona 

výslovně zakotvuje nedbalostní znásilnění; toho se dopustí ten, „kdo spáchá výše uvedený čin a 

z hrubé nedbalosti nepřihlédne k tomu, že jiná osoba se ho neúčastní dobrovolně“.254,255 Podle 

vládních statistik se v souvislosti s redefinicí zvýšil počet odsouzených za znásilnění od roku 2017 

do roku 2019 o 75 %.256 

 Na Islandu byl návrh zákona obsahující definici znásilnění založenou na souhlasu 

předložen již v roce 2007. Byl však zamítnut pro přílišnou nejasnost pojmu souhlasu a problémy 

s jeho formulací.257 Myšlenka redefinice se znovu objevila v roce 2018. Bylo navrženo, aby 

souhlas byl hlavní součástí definice znásilnění a aby určení, kdy souhlas existuje a kdy ne, bylo 

obsaženo přímo v samotném ustanovení. Návrh byl nakonec schválen v tomto znění: „Kdo vykoná 
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pohlavní styk nebo jiný pohlavní styk s osobou bez jejího souhlasu, je vinen znásilněním. (…) 

Souhlas se považuje za udělený, pokud je vyjádřen svobodně. Souhlas se nepovažuje za daný, 

pokud je použito násilí, výhružky nebo jiné formy nátlaku. Za znásilnění se považuje i použití lsti 

(…).“258 Na rozdíl od toho švédského však islandské právo zná pouze znásilnění spáchané 

úmyslně. Argumentem pro odmítnutí nedbalostního zavinění bylo mj. to, že za nedbalostní trestné 

činy hrozí dle islandského práva mnohem nižší tresty než v případě těch úmyslných.259  

 V Dánsku byla definice změněna s platností od ledna 2021. Původně byly navrhovány dva 

modely; první (inspirovaný Švédskem) zahrnoval znak dobrovolnosti, druhý model pracoval se 

znakem souhlasu.260 Dánsko nakonec přistoupilo k druhému modelu a vládní návrh zákona 

definoval znásilnění jako „vykonání pohlavního styku s osobou, která k němu nedala souhlas“. 

Požadavek dobrovolného souhlasu uděleného na základě svobodné vůle osoby s ohledem na 

konkrétní okolnosti je pak obsažen ve vysvětlujících poznámkách k zákonu.261    

 V Norsku a Finsku se o změně zákona v současné době diskutuje. Norská úprava (přestože 

založená na násilí) je poměrně dobře propracovaná a rozšířená do té míry, že lze v praxi jen obtížně 

identifikovat případy, které již dnes nejsou považovány za znásilnění.262 Přístup k Istanbulské 

úmluvě, kritika právní úpravy ze strany mezinárodních orgánů a vývoj ve švédském trestním právu 

však podněcují diskuze o redefinici. Ačkoli revize zákona nemusí v praxi příliš změnit, plnila by 

přesto symbolickou funkci a vyslala signál o sexuálních normách ve společnosti.263  

 Stejné důvody jako v Norsku vyvolávají diskuze o redefinici i ve Finsku. Finská vláda 

v únoru roku 2022 předložila návrh novely trestního zákoníku, který nově kriminalizuje sexuální 

                                                 

 
258 Ibid, s. 71-72 

 
259 Ibid, s. 68, 74 

 
260 Modely, jejich praktickou aplikací i rozdíly mezi nimi se detailněji zabývá VESTERGAARD, J. The rape law 

revision in Denmark: Consent or voluntariness as the key criterion?. Bergen Journal of Criminal Law and Criminal 

Justice [online]. 2020, 2(8), s. 5-32 [cit. 2022-02-12]. ISSN 1894-4183. Dostupné z: 

https://boap.uib.no/index.php/BJCLCJ/article/view/3237/3134 

 
261 Ibid. s. 29 

 
262 K tomu detailněji viz JACOBSEN, J., SKILBREI, M. Reforming the rape offence in Norwegian criminal law. 

Bergen Journal of Criminal Law & Criminal Justice. [online] 8(2), 17. [cit. 2022-03-25]. Dostupné z: 

https://www.researchgate.net/publication/349242772_ 

 
263 Ibid., s. 89 
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akt s kýmkoli, kdo s ním nevyjádřil verbálně či neverbálně souhlas. Zákon má vstoupit v platnost 

na počátku roku 2023.264 

 Pozitivní informací je nicméně to, že diskuse o změně probíhá i v sousedním Slovensku. 

Ministerstvo spravedlnosti navrhlo nové znění SP znásilnění následovně: „Kdo vykoná soulož 

nebo jiný pohlavní styk jakoukoli částí těla nebo jakýmkoli předmětem do těla jiného bez jeho 

souhlasu nebo přiměje osobu bez jejího souhlasu k jiným sexuálním praktikám nebo k pohlavnímu 

styku s třetí osobou, bude potrestán odnětím svobody na tři léta až osm let.“265 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 
264 Finnish Ministry of Justice presents bill that re-defines rape as non-consensual sex. Helsinki times [online]. 

21.2.2022 [cit. 2022-05-29]. Dostupné z: https://www.helsinkitimes.fi/finland/finland-news/domestic/21039-finnish-

ministry-of-justice-presents-bill-that-re-defines-rape-as-non-consensual-sex.html 

 
265 Úřad vlády České republiky. Odbor rovnosti žen a mužů. Podnět Výboru pro prevenci domácího násilí a násilí na 

ženách ke změně definice skutkové podstaty trestného činu znásilnění [online]. [cit. 2022-04-23]. Dostupné z: 

https://www.vlada.cz/assets/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/Prevence_domaciho_nasili/Doporuceni.pdf 
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Přehled evropských států, ve kterých již došlo k redefinici znásilnění / souvisejícího TČ, spolu 

s uvedením roku, kdy se tak stalo, SPTČ a zákonné definice souhlasu, pokud ji právní řád 

obsahuje 

 

Stát Rok, kdy došlo k 

redefinici 

Skutková podstata znásilnění Zákonná definice souhlasu 

Anglie & 

Wales 

1956  

 

(do té doby 

neexistovala 

zákonná definice 

znásilnění, neboť se 

mělo za to, že dle 

zvykového práva je 

úprava dostatečně 

srozumitelná a není 

jí tedy třeba) 

 

§ 1 (1) Sexual Offences Act 2003: 

 

Osoba se dopustí trestného činu, 

jestliže úmyslně vnikne penisem do 

pochvy, konečníku nebo úst jiné 

osoby, která s tímto vniknutím 

nesouhlasí a pachatel se důvodně 

nedomnívá, že tato druhá osoba s tím 

souhlasí. 

§ 74 Sexual Offences Act 

2003: 

 

Za souhlas se považuje 

situace, kdy osoba souhlasí na 

základě své volby a má 

svobodu a způsobilost tuto 

volbu učinit. 

Kypr 

1962  

 

(do roku 1960 byl 

Kypr britskou 

kolonií) 

§ 144 Criminal code of Cyprus: 

 

Kdo se dopustí nedovoleného 

pohlavního styku vaginálním, análním 

nebo orálním vniknutím penisu do těla 

jiné osoby bez jejího souhlasu nebo se 

souhlasem daným pod vlivem násilí, 

hrozby nebo strachu (…). 

X 

Irsko 

1981 

 

 (viz Anglie & 

Wales) 

§ 2 (1) Criminal Law (Rape) Act 1981: 

 

Znásilnění se dopustí muž, který má 

pohlavní styk se ženou, která s ním 

nesouhlasí a zároveň ví, že žena se 

stykem nesouhlasí, nebo je 

lehkomyslný, pokud jde o její souhlas. 

 

§ 48 Criminal Law (Sexual 

Offences) Act 2017: 

 

Osoba souhlasí se sexuálním 

aktem, pokud svobodně a 

dobrovolně souhlasí s tím, že 

se tohoto aktu zúčastní. 

Belgie 1989 

Art. 375 Code pénal belge: 

 

Jakýkoli akt sexuálního vniknutí 

spáchaný na osobě, která k němu 

nedala souhlas. 

X 

Severní Irsko 

2008 

 

(viz Anglie & 

Wales) 

§ 5 (1) The Sexual Offences (Northern 

Ireland) Order 2008: 

 

Osoba se dopustí trestného činu, 

jestliže úmyslně vnikne penisem do 

pochvy, konečníku nebo úst jiné 

osoby, která s tímto vniknutím 

nesouhlasí a pachatel se důvodně 

nedomnívá, že tato druhá osoba s tím 

souhlasí. 

 

§ 3 The Sexual Offences 

(Northern Ireland) Order 

2008: 

 

Osoba souhlasí, pokud 

souhlasí na základě své volby 

a má svobodu a způsobilost 

tuto volbu učinit. 
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Skotsko 

 

2009 

 

(viz Anglie & 

Wales) 

§ 1 (1) Sexual Offences (Scotland) Act 

2009: 

 

Pokud osoba penisem bez souhlasu 

jiné osoby a bez jakéhokoliv 

důvodného přesvědčení, že s tím jiná 

osoba souhlasí, pronikne v jakémkoli 

rozsahu do pochvy, konečníku nebo 

úst (…). 

 

§ 12 Sexual Offences 

(Scotland) Act 2009: 

 

Souhlas znamená svobodnou 

dohodu.  

 

Lucembursko 

 

2011 

Art. 375 Code pénal du Luxembourg: 

 

Jakýkoliv akt sexuálního vniknutí 

jakékoli povahy a jakýmkoli 

způsobem spáchaný na osobě, která 

s tím nesouhlasí, zejména pomocí 

násilí nebo vážných hrozeb či lstí (…) 

 

X 

Německo 2016 

§ 177 (1) Strafgesetzbuch: 

 

Kdo vykoná na osobě proti její 

rozeznatelné vůli sexuální akty nebo 

tuto osobu nechá vykonat sexuální 

akty na sobě, anebo zapříčiní, že 

dotyčná osoba vykoná sexuální akty na 

třetí osobě nebo sexuální akty 

vykonané třetí osobou strpí. 

 

X 

Rakousko 2016 

§ 205a (1) Strafgesetzbuch: 

 

Kdo vykoná pohlavní styk nebo 

pohlavní akt obdobný pohlavnímu 

styku s osobou proti její vůli, 

zneužívaje přitom nátlaku nebo po 

předchozím zastrašování. 

 

X 

Černá Hora  2018 

Art. 204 (1) Criminal Code of 

Montenegro: 

 

Kdo jiného nutí k pohlavnímu styku 

nebo k jinému aktu podobné povahy 

bez souhlasu osoby (…). 

X 

Malta 2018 

§ 198 (1) Criminal Code of Malta: 

 

Kdo se zapojí do nekonsensuálního 

tělesného spojení (…). 

§ 198 (3) Criminal Code of 

Malta: 

 

Jednání se považuje za 

nesouhlasné, pokud souhlas 

nebyl dán dobrovolně, jako 

výsledek svobodné vůle 

osoby, posuzované s ohledem 

na konkrétní okolnosti a stav, 
v němž se nachází (…). 
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Švédsko 2018 

6. kap, § 1 Brottsbalk: 

 
Osoba, která s osobou, která se 

neúčastní dobrovolně, vykoná 

pohlavní styk nebo jiný sexuální akt, 

který je z hlediska závažnosti trestného 

činu srovnatelný s pohlavním stykem 

(…). 

X 

Island 2018 

§194 (1) Almenn hegningarlög: 

 

Kdo vykoná pohlavní styk nebo jiný 

pohlavní styk s osobou bez jejího 

souhlasu (…). 

§194 (1) Almenn 

hegningarlög: 

 

Souhlas se považuje za 

udělený, pokud je vyjádřen 

svobodně. 

Řecko 2019 

Art. 336 (4) Criminal code of Greece: 

 

Kdokoli, kdo vykoná sexuální akt bez 

souhlasu oběti. 

 

X 

Portugalsko 2019 

Art. 164 (3) Código Penal Português: 

 

(1) Kdo jiného donutí: k pohlavnímu 

styku, anální souloži (…) nebo k 

vaginálnímu, análnímu nebo orálnímu 

zavádění částí těla nebo předmětů (…) 

(3) Pro účely odstavce 1 se nátlakem 

rozumí jakýkoli prostředek, (…) který 

je použit k provedení činů proti 

poznatelné vůli oběti. 

 

 

 

X 

Chorvatsko 2020 

Čl. 153 (1) Kazneni zakon: 

 

Pohlavní nebo obdobný styk s jinou 

osobou bez jejího souhlasu nebo 

svádění jiné osoby k pohlavnímu nebo 

obdobnému styku s třetí osobou nebo s 

pachatelem bez souhlasu této osoby. 

Čl. 153 (5) Kazneni zakon: 

 

Souhlas existuje, pokud se 

osoba dobrovolně rozhodla 

k pohlavnímu styku a byla 

schopna takové rozhodnutí 

učinit a vyjádřit. 

 

Slovinsko 2021 

Čl. 170 (1) Kazenski zakonik: 

 

Kdo bez souhlasu jiné osoby přiměje 

tuto osobu k pohlavnímu styku nebo k 

jinému sexuálnímu chování 

Čl. 170 (2) Kazenski zakonik: 

 

Souhlas je dán, pokud osoba 

navenek vnímatelným, 

jednoznačným a svobodným 

projevem vůle souhlasila se 

stykem a byla schopna takové 

rozhodnutí učinit. 

 

Dánsko 2021 

kap. 24, § 216 Straffeloven: 

 

Kdo vykoná pohlavní styk s osobou, 

která k němu nedala souhlas (…). 

Viz vysvětlující poznámky 

k zákonu: 

 

Souhlas je udělen dobrovolně 

na základě svobodné vůle 

osoby s ohledem na konkrétní 

okolnosti. 
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Monako 2021 

Art. 262 Code pénal de Monaco:  

 

Čin, kdy je jiná osoba bez svého 

souhlasu donucena k jakémukoli 

sexuálnímu vniknutí nebo orálnímu 

aktu, a to jakéhokoli druhu a jakýmkoli 

způsobem. 

 

 

 

X 
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6 Související problematika 

 

6.1 Podvodné znásilnění 

 

V závazkovém právu platí, že v případě, kdy jeden z účastníků úmyslně předstírá nebo 

zamlčuje určité okolnosti s cílem uvést druhého v omyl a dosáhnout tak uzavření smlouvy, může 

se oklamaný bránit a dosáhnout neplatnosti takové smlouvy. Tr. zákoník v § 209 upravuje TČ 

podvodu, kterého se dopustí ten, kdo sebe nebo jiného obohatí tím, že uvede někoho v omyl, 

využije něčího omylu nebo zamlčí podstatné skutečnosti a způsobí jinému majetkovou škodu. 

Chrání tak majetkové zájmy poškozených. Dále je v § 181 upraven TČ poškození cizích práv 

postihující jednání, kterým pachatel jinému způsobí vážnou újmu na právech tím, že ho uvede v 

omyl nebo jeho omylu využije. 

 Pokud však jde o znásilnění a sexuální záležitosti obecně, zde užití podvodného jednání k 

dosažení styku v drtivé většině případů stíháno není. Těm, kteří udělili souhlas k sexu proto, že 

byli oklamáni, soudy často ochranu neposkytují. Jde převážně o případy, kdy tyto oběti souhlasily 

se samotnou penetrací jen proto, že měly mylnou představu o existenci (či neexistenci) určité 

skutečnosti. Jak již bylo uvedeno v úvodu, souhlas musí být mimo jiné svobodný a prostý omylu. 

Měl by tedy být poskytnut až poté, co osoba uvede všechny podstatné skutečnosti, které mohou 

významně ovlivnit rozhodnutí o souhlasu druhého.266 V případě, že některé zamlčí, je svoboda 

souhlasu jednotlivce omezena vytvářením falešných přesvědčení a otázkou pak zůstává, zda je 

takto udělený souhlas svobodně udělen.  

 Wertheimer267 nesouhlasí s tím, že nekonsensuální vztahy jsou ty, kdy jedna osoba má sex 

s druhou, ačkoli ta říká „ne“ nebo neříká „ano“. Tvrdí, že důležité je zodpovědět otázku, zda „ano“ 

opravdu „ano“ znamená a pokud pachatel za účelem dosažení sexu uvedl jiného ohledně jistých 

skutečností v omyl, zda lze poté styk vůbec považovat za konsenzuální. 

 Při zaměření se na konkrétní případy může být tzv. podvodným znásilněním případ HIV 

pozitivního pachatele, který svým partnerkám tuto skutečnost neoznámí a má s nimi i navzdory 

tomu nechráněný pohlavní styk, viz případ R. v. Cuerrier projednávaný roku 1998 Nejvyšším 

                                                 

 
266 ARCHARD, D. Sexual Consent. Colo.: Westview Press, 1998. s. 46 

 
267 WERTHEIMER, A. Consent to sexual relations. op. cit. s. 2 
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soudem Kanady. Partnerky s nechráněným stykem s pachatelem souhlasily, u soudu ale 

vypověděly, že kdyby věděly o jeho HIV pozitivitě, jednaly by jinak. Soud v tomto rozhodnutí 

uvedl, že nesdělení obviněného, že je HIV pozitivní je druhem podvodu, který může mít za 

následek neplatnost souhlasu s pohlavním stykem.268  

 Podvodné znásilnění může být spácháno i za situace, kdy je souhlas ke styku udělen pouze 

za určitých podmínek – například když se muž se ženou dohodnou, že budou provozovat tzv. 

přerušovanou soulož, ale muž úmyslně vyvrcholí uvnitř ženy. Tímto se zabýval Nejvyšší soud 

Anglie v případu R. v. The Director of Public Prosecutions. Žalobkyně si stěžovala, že byla 

znásilněna svým manželem, který se k ní dlouhodobě choval agresivně. Tvrdila, že souhlasila s 

pohlavním stykem s ním za předpokladu, že v ní nebude ejakulovat, což muž slíbil. Po vniknutí do 

jejího těla jí však sdělil, že jejich dohodu nebude akceptovat. Otázka tedy zněla, zda ejakulace bez 

souhlasu může změnit incident dobrovolného pohlavního styku ve znásilnění. Soud uvedl, že 

penetrace je pokračující akt, a proto může být souhlas odvolán i po zahájení penetrace, což změní 

akt, který začíná jako dobrovolný pohlavní styk, na znásilnění. Rozhodl, že klamání ohledně slibu, 

že nedojde k ejakulaci, by mohlo být považováno za odstranění jakéhokoli údajného svobodného 

souhlasu stěžovatele, a tedy za popření souhlasu. Jasně však uvedl, že se to nevztahuje na situace, 

kdy došlo k předčasné nebo náhodné ejakulaci. Pokud však bylo použito lsti nebo byla záměrně 

ignorována skutečnost, na jejímž základě byl souhlas udělen, spadá takové jednání pod zákonnou 

definici znásilnění.269 Podobnou situací může být trvání ženy na použití kondomu, aby se zabránilo 

nechtěnému otěhotnění a lživé tvrzení muže, že v minulosti podstoupil vasektomii a ochrany tak 

není potřeba.  

 Všechny výše uvedené příklady ukazují v různých situacích nerespektování sexuální 

autonomie jednotlivce. Pokud jde o podvodné znásilnění, je právo v takových případech relativně 

tolerantní, a kromě zmíněných výjimek postihuje takové podvody spíše výjimečně. Pokud jde o lži 

týkající se rodinného stavu pachatele, náklonnosti k druhé osobě nebo ekonomickém postavení, 

nepovažuje se taková manipulace v drtivé většině případů za trestnou vůbec.  

                                                 

 
268 Supreme Court of Canada: Supreme Court Judgments. R. v. Cuerrier. [1998] 2 SCR 371. Case number 25738 

 
269 The High Court of Justice, Queen’s Bench Division (Divisional Court). R (on the application of F) v The Director 

of Public Prosecutions and “A” [2013] EWHC 945 
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 V již zmíněném rozsudku ve věci R. v. Cuerrier bylo uvedeno, že „lži o vyhlídkách na 

manželství nebo nepravdivá prohlášení o náklonnosti, která vyvolávají souhlas, s sebou nesou 

riziko psychického utrpení a deprese. Podvody, malé a někdy i velké, byly od nepaměti vedlejším 

produktem romantických a sexuálních setkání. Často s sebou nesou riziko újmy pro podvedenou 

stranu. V dějinách civilizace byly dosud tyto podvody, jakkoli smutné, ponechány v oblasti písní, 

veršů a společenské cenzury“. 

 Problémem tedy je, jak odlišit právně přípustné sexuální podvody od těch nepřípustných.  

Posner270 se například domnívá, že pokud žena nemá odpor k sexu s určitým mužem, spočívá 

podvod spíše ve lži (…) než v zásahu do její tělesné integrity. Podle tohoto názoru by např. lživé 

tvrzení o vasektomii nebylo trestným činem, protože žena se samotným stykem (ačkoli za jiných 

podmínek) souhlasila. Je to velmi zjednodušující výklad, na základě kterého by výše uvedený 

příklad muže s vasektomií, HIV pozitivitou či ejakulace uvnitř ženy nebyl považován za znásilnění.  

 Dalším zajímavým případem je Boro v. Court of Appeals of California z roku 1985. 

Poškozené zavolala osoba, která se představila jako doktor a tvrdila, že má výsledky jejích testů, 

dle kterých se žena nakazila vysoce infekční nemocí. Dle tohoto doktora existovaly pouze dva 

způsoby, jak nemoc vyléčit – bolestivý a drahý chirurgický zákrok, nebo pohlavní styk s 

anonymním mužem, kterému bylo aplikováno sérum, jenž nemoc vyléčí. Oběť souhlasila s druhou 

variantou, neboť se domnívala, že je to jediná možnost, kterou má ke své záchraně. Uvedla, že byla 

přesvědčena, že zemře, pokud nedá ke styku souhlas. S mužem, který ji měl vyléčit, se tedy sešla 

v hotelovém pokoji (byl to právě onen doktor) a měla s ním pohlavní styk. Odvolací soud rozhodl, 

že se o znásilnění nejednalo. Dle jeho stanoviska poškozená přesně chápala povahu sexuálního 

aktu, kterého se účastnila, i když k němu svolila ze strachu o své zdraví.271  

 Tradičním pravidlem zkoumání v této oblasti je rozlišování podvodu in factum a podvodu 

in inducement.272 V případě, kdy podvod způsobí nedorozumění ohledně samotného faktu, 

skutečnosti (např. ohledně pohlavního styku nebo osoby partnera), jde o podvod in factum a 

                                                 

 
270 POSNER, R. A. Sex and Reason. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1992. s. 392 

 
271 Court of Appeals of California, First Appellate District, Division One. Boro v. Superior Court. 210 Cal.Rptr. 122 
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souhlas, který byl udělen, není účinný.273 Souhlas získaný na základě podvodu in inducement se 

týká pouze nějaké vedlejší záležitosti a není vadný, protože oběť se samotným pohlavním stykem 

s určitou osobou souhlasila, ačkoli souhlas k němu byl získán podvodem.274   

 V Izraeli, například, byl v roce 2010 odsouzen muž za znásilnění poté, co tvrdil ženě, kterou 

potkal, že je svobodný Žid mající zájem o dlouhodobý vztah. Na základě tohoto tvrzení s ním žena 

měla pár minut po jejich seznámení dobrovolný sex. Když zjistila, že muž je Arab, obrátila se na 

policii. Izraelský soud pak v odsuzujícím rozsudku uvedl, že je povinen chránit veřejný zájem před 

rafinovanými, uhlazenými zločinci, kteří dokáží nevinné oběti oklamat za nesnesitelnou cenu – 

nedotknutelnost jejich těl a duší.275 Šlo o velice kontroverzní rozhodnutí představující nebezpečný 

precedent, neboť usvědčovalo pachatele z podvodného znásilnění na základě toho, že se vydával 

za Žida, ačkoli je ve skutečnosti muslim.276 

 

 Podvodné znásilnění nelze jednoznačně definovat ani nelze jednoznačně určit, za jakých 

okolností může být souhlas posuzován jako neplatný. Z výše uvedených případů vyplývá, že je 

nutno každý z nich posuzovat individuálně na základě konkrétních okolností. Angloamerické 

soudy, například, až na výše uvedené výjimky spíše odmítají uznat znásilnění podvodem mimo 

dvou jasných případů, a to, když byl sex pachatelem představen jako lékařský zákrok a když se 

muž vydával za manžela ženy.277 Francie, například, ačkoli v současnosti uznávající znásilnění 

pouze jako násilný styk, odsoudila pachatele vydávajícího se za jinou osobu, se kterou měly ženy 

sex dobrovolně. Portugalsko sexuální podvod spočívající v omylu o totožnosti pachatele zakotvuje 

přímo do zákona.   

 V ČR je na výše uvedené případy pohlíženo různě. Za pachatele znásilnění je považován 

gynekolog vykonávající soulož na nic netušící pacientce. To lze považovat za podvod in factum, 
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neboť pacientka netušila, že jednání, které považovala za lékařský zákrok, je ve skutečnosti 

pohlavním stykem. Úmyslné vyvrcholení uvnitř ženy či lživé tvrzení muže o jeho vasektomii 

trestné není. Zatajení HIV pozitivity a následný nechráněný styk pak lze stíhat jako TČ ublížení na 

zdraví a TČ šíření nakažlivé nemoci, nikoli však jako sexuálně motivovaný čin (pokud nebyla 

zároveň naplněna jiná skutková podstata). Na pohlavní styk s jinou osobou za účelem vyléčení 

smrtelné nemoci je pohlíženo jako na sexuální nátlak, neboť oběť se v tu chvíli může nacházet ve 

stavu psychické závislosti ve vztahu k pachateli. Vydávání se za manžela ženy také nelze 

považovat za znásilnění. Pokud například rozespalá žena pokládá pachatele, který se vloupal do 

její ložnice, za svého manžela a na základě toho s ním má sex, posuzuje se takové jednání jako 

poškození cizích práv.278    

 V souvislosti s podvodným znásilněním je nutné mít na paměti, že v trestním právu je 

jednou ze základních zásad subsidiarita trestní represe. V některých případech je jednání 

nepochybně společensky škodlivé natolik, že je potřeba uplatnit prostředky, které má trestní právo 

k dispozici. V jiných se však jedná spíše o porušení morálních pravidel zakořeněných ve 

společnosti, které by trestní právo mělo přenechat k posouzení právě jí. Je správně, pokud právní 

normy nutí potenciální pachatele ke styku pouze za předpokladu, že předem zjistí souhlas druhé 

osoby. Neměly by ale zasahovat do mezilidských vztahů tím způsobem, že budou regulovat i 

metody svádění a namlouvání, ačkoli ty jsou někdy v rozporu s obecně přijímanými pravidly 

slušného chování a morálními zásadami.279 
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6.2 Nesouhlasné odstranění prezervativu (stealthing) 

 

V souvislosti s pozorností věnované sexuálnímu souhlasu se do popředí dostal také nový 

termín označovaný jako stealthing. Ten je definován jako odstranění prezervativu potají před nebo 

v průběhu pohlavního styku, i když druhý partner souhlasil se stykem pouze v případě jeho 

použití.280 Důsledkem pak může být především nakažení pohlavně přenosnou nemocí nebo 

nechtěné otěhotnění, proto je za stealthing považováno i úmyslné poškození kondomu.281 

 Původně byl tento pojem spojován především se stykem homosexuálních mužů, při kterém 

se HIV pozitivní muž aktivně snaží nakazit HIV negativního muže tímto virem, aniž by o tom tento 

muž věděl nebo s tím souhlasil.282 V současnosti se ale stealthing vyskytuje jak u homosexuálních, 

tak heterosexuálních párů. Důvody, proč se muži dopouštějí takového chování, jsou různé. 

Nejčastěji je to proto, že styk bez ochrany je pro ně příjemnější, zohledňují pouze své potěšení, 

nebo zastávají názor, že mají právo na vyvrcholení uvnitř bez ohledu na názor partnera a uznávají 

tento čin jako formu mužské dominance. Může se tak ale dít právě i z toho důvodu, že HIV 

pozitivní muži chtějí úmyslně nakazit další osoby. 

 Brodsky,283 která se zaměřila na výzkum stealthingu, uvádí, že jeho oběti často pociťují 

psychické následky ne nepodobné následkům po znásilnění. Zažívají šok, strach z otěhotnění či 

pohlavních chorob a také porušení své autonomie a důvěry v partnera. Mohou mít pocit, že jim 

nenáleží právo činit vlastní sexuální rozhodnutí a nejsou hodni ohledu druhého. Oběti, které 

Brodsky zkoumala, popsaly, že ačkoli nepovažovaly odstranění kondomu za rovnocenné 

znásilnění, identifikovaly s ním jasnou souvislost.  
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 V případě, že je zákonná úprava znásilnění založena na modelu absence souhlasu, možnost 

trestněprávně postihovat steathing bude záviset na tom, zda odstranění prezervativu zpochybňuje 

souhlas s pokračováním v sexu. Úspěch ve věci bude tedy zaručen v případě, že se podaří prokázat 

nesouhlas oběti. Brodsky definuje dva základní způsoby, jak tvrdit, že stealthing zneplatňuje 

souhlas se samotným stykem:284  

 První uvádí, že oběť souhlasila s dotykem kondomu, ale nikoli s dotykem holé kůže 

partnerova přirození. Zde lze odkázat na již zmíněnou škálu sexuálních zkušeností, dle které člověk 

může dát souhlas k určité sexuální praktice, což ale neznamená, že souhlasí se všemi dalšími 

praktikami a všemi ostatními formami pohlavního styku. Podobným pohledem lze nahlížet i na 

stealthing – oběť dala souhlas k sexuální praktice (sexu s kondomem), tento souhlas se ale na další 

praktiky, které jsou na škále položené výše (sex bez kondomu), již nevztahuje. Dotyk kondomu se 

zásadně fyzicky liší od dotyku holé kůže, a proto by každý z nich měl vyžadovat samostatný 

souhlas.  

 Druhý způsob rozlišuje rizika spojená se stykem s kondomem a bez kondomu. Osoba, 

předtím, než souhlasí se sexem, zváží výhody či rizika v případě, kdy svolí k sexu bez ochrany. 

Ten s sebou přináší již zmíněnou možnost otěhotnění a nákazy pohlavní nemocí. Právě kvůli 

tomuto zvýšenému riziku se po odstranění kondomu dobrovolný akt mění v akt jiný, a tak souhlas 

s jedním neznamená souhlas i s druhým. Toto lze srovnat s případem Barbara A. v. John G.285 Zde 

žena souhlasila s nechráněným stykem na základě prohlášení muže, že je neplodný. Žena nicméně 

po tomto styku mimoděložně otěhotněla a tvrdila, že tento akt oplodnění překročil rozsah jejího 

souhlasu. Souhlas byl tedy neplatný, protože souhlasila pouze se stykem bez rizika těhotenství, 

ačkoli ve skutečnosti zde toto riziko bylo. Soud nakonec shledal, že se muž dopustil ublížení na 

zdraví, jelikož žena musela kvůli tomuto mimoděložnímu těhotenství podstoupit operativní 

odstranění vaječníku, v důsledku čehož se nakonec stala neplodnou.  
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 Otázkou ovšem zůstává, jak by byl případ posuzován za situace, kdy by byl pachatel 

neplodný či netrpěl žádnou pohlavně přenosnou chorobou. V takovém případě by oběti fyzická 

újma nehrozila. I z toho důvodu lze shledat první ze způsobů vhodnější.  

 Pokud se na stealthing podíváme pomocí již zmíněného negativního či pozitivního modelu, 

tak je nutné konstatovat, že druhý model je i v tomto případě přiléhavější. Negativní model by mohl 

postačovat v případě, kdy by oběť vyslovila nesouhlas se stykem bez kondomu ještě před 

samotným aktem. Problémem ale je, že kondom je tajně odstraňován spíše až v jeho průběhu a 

oběť často ani neví, že k tomu došlo. I krátká nechráněná penetrace uskutečněná v době mezi 

odstraněním kondomu a vznesením námitky může přinést popsaná rizika, proto tento model zde 

není vhodný.286 

 Závažnost stealthingu dokazuje i fakt, že některými soudy bylo již takové chování 

posouzeno jako znásilnění či podobný sexuálně motivovaný čin. Takové případy jsou níže 

uvedeny.  

 

6.2.1 Kanada (R. v Hutchinson) 

 

Případ projednával v roce 2010 kanadský soud. Pan Hutchinson chtěl zplodit se svojí 

přítelkyní dítě, ta to však odmítala. Po rozchodu jí přiznal, že porušoval kondomy, které používali. 

Žena uvedla, že kdyby o této skutečnosti věděla, se stykem by nikdy nesouhlasila. Nakonec 

otěhotněla a následně podstoupila potrat, po kterém trpěla silnými bolestmi a krvácením. Soud v 

odůvodnění uvedl, že „porušení kondomů zásadně změnilo povahu předmětné sexuální aktivity a 

souhlas ženy tedy nebyl informovaný a svobodně projevený. Ochrana kondomem byla podstatným 

prvkem sexuální aktivity, a proto žena k předmětné sexuální aktivitě nedala souhlas. (…) Když 

jednotlivci souhlasí se sexuální aktivitou s kondomem, myslí tím neporušený kondom. Nesouhlasí 

pouze se sexuální aktivitou, souhlasí s tím, jak by měla probíhat. (…) Pojem „újma” nezahrnuje 

pouze tělesnou újmu v tradičním smyslu; zahrnuje přinejmenším druhy hlubokých změn v těle 

ženy – změn, které mohou být vítány, nebo změn, které se žena může rozhodnout nepřijmout – 

vyplývajících z těhotenství. Zbavení ženy možnosti volby, zda otěhotnět, nebo zvýšení rizika 
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otěhotnění je stejně závažné jako značné riziko vážné újmy na zdraví“.287 Hutchinson byl soudem 

následně odsouzen. 

 

6.2.2 Švédsko (Assange v švédská prokuratura) 

 

Jde o mediálně známý případ. V roce 2010 dvě ženy žijící ve Švédsku oznámily na policii, 

že měly nechráněný pohlavní styk s Julianem Assangem, zakladatelem kontroverzního serveru 

Wikileaks. K oběma stykům mělo dojít v rozmezí pár dní během Assangeova pobytu ve Švédsku, 

kam přijel vystoupit na konferenci. 

 Činu se měl Assange dopustit tím, že ve dnech 13.-14.8.2010 s poškozenou [AA] v jejím 

domě bez jejího vědomí vykonal nechráněný pohlavní styk, ačkoli si byl vědom toho, že jejím 

výslovným přáním a podmínkou styku bylo použití kondomu. Dne 17.8.2010 s poškozenou [SW] 

v jejím domě vykonal pohlavní styk, přičemž využil toho, že se poškozená v důsledku spánku 

nacházela v bezmocném stavu. Přitěžující okolností bylo, stejně jako v prvním případě, vědomí o 

tom, že přáním poškozené a podmínkou pro styk bylo použití kondomu.288 

 O několik měsíců později byl na Assangeho vydán stockholmským soudem evropský 

zatýkací rozkaz pro TČ znásilnění, sexuálního obtěžování a nátlaku. V té době Assange pobýval 

ve Spojeném království, kde proběhlo soudní slyšení o jeho předání, na kterém byl příkaz potvrzen. 

Proti tomuto rozhodnutí se Assange odvolal k Nejvyšším soudu, který rozhodnutí potvrdil a 

odvolání zamítl. Nejvyšší soud uvedl, že pokud by bylo nutné posoudit případ dle práva Anglie a 

Walesu, porota by byla oprávněna konstatovat, že souhlas s pohlavním stykem s kondomem není 

souhlasem s pohlavním stykem bez kondomu, který poskytuje ochranu. Vzhledem k tomu, že 

jednání uvedené v evropském zatýkacím rozkazu tvrdí, že pan Assange věděl, že [SW] bude mít 

pohlavní styk pouze v případě použití kondomu, tvrzení, že s ní měl pohlavní styk bez kondomu, 

by v Anglii a Walesu odpovídalo obvinění ze znásilnění.289 Assange následně požádal o politický 

azyl na ekvádorském velvyslanectví v Londýně, který mu byl udělen. Žádost podal v souvislosti s 

obavou o své vydání do USA a obvinění ze špionáže kvůli publikační činnosti Wikileaks. V roce 
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2017 pak švédská prokuratura předběžné vyšetřování znásilnění a souvisejících činů zastavila. 

Stalo se tak pro nemožnost formálního vyrozumění Assangeho o podezření z těchto činů kvůli jeho 

ekvádorskému azylu a s tím související nemožnosti předvést jej před soud a vyslechnout. V roce 

2019 mu byl azyl odebrán a vyšetřování bylo obnoveno. Koncem toho roku pak bylo vyšetřování 

zastaveno. Švédský státní zástupce uvedl, že důkazy značně zeslábly vzhledem k dlouhé době, 

která uplynula od předmětných událostí a nemohou tak být podkladem pro podání obžaloby.290  

 

6.2.3 Německo 

 

V roce 2018 byl berlínský policista odsouzen k osmi měsícům vězení za odstranění 

kondomu během sexuálního aktu bez souhlasu ženy. Muž zároveň dostal pokutu 3 000 eur a byl 

podmíněně propuštěn ze státní služby. Stealthingu se měl dopustit tím, že si během pohlavního 

styku prezervativ sundal a pokračoval bez něj, ačkoli jej žena ještě před zahájením výslovně 

požádala, aby si kondom vzal a nedala souhlas k pohlavnímu styku bez ochrany. To, že měla s 

mužem nechráněný styk, pak zjistila až po jeho vyvrcholení. Muž se hájil tím, že se prezervativ v 

průběhu roztrhl, což ho přimělo k jeho odstranění.291 

 Trestní stíhání za uvedené jednání bylo možné na základě zmíněné reformy německého 

zákona o sexuálních trestných činech z roku 2016. Šlo o první případ stealthingu, který byl v 

Německu souzen. Soud rozhodoval, zda se jednalo o znásilnění či nikoli a rozhodl se muže za 

znásilnění neodsoudit, jelikož samotný pohlavní styk byl v tomto případě dobrovolný. Policista byl 

tedy nakonec odsouzen za sexuální napadení.292  

 V roce 2022 byla v Německu jako první odsouzena za stealthing také žena. Pachatelka 

udržovala nezávazný sexuální vztah s mužem, ke kterému chovala hlubší city, které on nicméně 

neopětoval. Tajně proto poškodila prezervativy s cílem otěhotnět, což se nicméně nepodařilo. Po 
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Dostupné z: https://www.dw.com/en/german-policeman-jailed-for-condom-stealthing/a-46797174 

 
292 "Stealthing": Berliner Polizist bekommt Bewährungsstrafe – weil er das Kondom abzog. Stern [online]. 19.12.2018 

[cit. 2021-8-14]. Dostupné z: https://www.stern.de/neon/wilde-welt/gesellschaft/-stealthing---berliner-polizist-

bekommt-bewaehrungsstrafe---weil-er-das-kondom-abzog-8498608.html 
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čase se muži přiznala a on podal trestní oznámení. I v tomto případě byla žena nakonec odsouzena 

za sexuální napadení, a to k šestiměsíčnímu PTOS.293  

 

6.2.4 Švýcarsko 

 

První případ odsouzení za stealthing ve Švýcarsku se stal v roce 2017. Muž se seznámil se 

ženou prostřednictvím seznamovací mobilní aplikace Tinder a domluvil se s ní na schůzce v jejím 

bytě. Během pohlavního styku, ke kterému na této schůzce došlo, žena odmítla mužův návrh na 

sejmutí kondomu a trvala dál na chráněné souloži. Následně zjistila, že muž prezervativ odstranil. 

Poté podala trestní oznámení. Soud muži uložil dvanáctiměsíční podmíněný trest odnětí svobody 

za znásilnění. Odvolací soud následně toto rozhodnutí potvrdil, trestný čin ovšem ze znásilnění 

změnil na trestný čin „zneuctění” podle švýcarského práva.294 

 

6.2.5 Nový Zéland (R. v Campos) 

 

Dne 23.4.2021 byl první rozsudek týkající se stealthingu vynesen také na Novém Zélandu. 

J. Campos byl shledán vinným ze znásilnění sexuální pracovnice v podniku, kde poskytovala své 

služby. Před jejich poskytnutím byl Campos upozorněn, že při jakémkoli pohlavním styku musí 

dle novozélandského zákona použít kondom; osoby nesmí poskytovat nebo přijímat komerční 

sexuální služby, pokud neučinily veškerá přiměřená opatření k zajištění ochrany. 

 Campos toto zpočátku respektoval, nicméně během druhého pohlavního styku kondom 

odstranil. Žena pak odmítala pokračovat, Campos si proto ochranu na okamžik nasadil, aby ji opět 

rychle sundal a vyvrcholil uvnitř ženy. Ta ihned poté šla do kanceláře svého nadřízeného, kde 

zavolala policii.  

 V rozsudku soud uvedl, že při ukládání trestu musí vzít v úvahu čtyři přitěžující okolnosti. 

První z nich bylo, že ze strany obžalovaného šlo o plánovaný čin, ačkoli k promyšlení plánu mohlo 

dojít krátce před samotným aktem, což lze vyvodit z polohy zezadu, kterou obžalovaný požadoval. 

                                                 

 
293 Germany: Woman sentenced for poking holes in partner's condoms. Deutsche Welle [online]. 5.5.2022 [cit. 2022-

05-25]. Dostupné z: https://www.dw.com/en/germany-woman-sentenced-for-poking-holes-in-partners-condoms/a-

61689670 

 
294 Swiss court upholds sentence in 'stealthing' condom case. Reuters [online]. 9.5.2017 [cit. 2021-8-14]. Dostupné z: 

https://www.reuters.com/article/us-swiss-stealthing-idUSKBN1851UN 
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Byl si totiž vědom toho, že při této poloze nebude pro ženu snadné zjistit, že byl kondom odstraněn. 

Druhou přitěžující okolností byl vznik rizik spojených s nechráněným pohlavním stykem, 

konkrétně těhotenství a přenos pohlavních chorob. Zároveň ohrozil její zaměstnání a příjem, 

protože pokud by žena otěhotněla nebo se nemocí nakazila, nemohla by po určitou dobu vykonávat 

svoji práci. Třetí přitěžující okolností byl pak vznik psychické újmy, kterou oběti činem způsobil. 

Zde zdůraznil, že okolnosti, za kterých ke spáchání činu došlo, nijak nesnižují psychické následky 

a sexuální pracovnice, která byla znásilněna, není o nic menší obětí než kterákoli jiná žena. 

Poslední přitěžující okolností pak bylo porušení uvedeného zákona o reformě prostituce. 

 Co se týče polehčujících okolností, soud zdůraznil, že jimi není skutečnost, že styk byl 

původně dobrovolný, nebo že k němu došlo v komerčním prostředí. Souhlas ženy se stykem byl 

udělen za předpokladu, že bude použit kondom a žena v žádné fázi nedala souhlas k pohlavnímu 

styku bez kondomu, což Camposovi během jeho návštěvy opakovaně sdělila. 

 V odsuzujícím rozsudku soud obžalovanému uložil trest odnětí svobody v délce tří let a 

devíti měsíců za znásilnění.295 

 

6.2.6 Austrálie (DPP v Diren) 

 

 Dne 3.9.2017 navštívil pan Diren v časných ranních hodinách svoji známou v jejím domě, 

kde spolu měli sex. Žena Direna požádala, aby si nejprve nasadil kondom, což učinil. V určité fázi 

muž bez vědomí nebo souhlasu ženy kondom odstranil a pokračoval v pohlavním styku až do 

ejakulace, což následně odůvodnil tím, že při použití kondomu nemůže dosáhnout orgasmu. Žena 

následně požádala muže, aby opustil její dům a zavolala na policii, aby oznámila trestný čin. V 

rámci vyšetřování žena souhlasila s tím, že s Direnem uskuteční předstíraný telefonní hovor, během 

kterého se muž k činu přiznal.  

 Soud v rozsudku z ledna 2020 konstatoval, že dosažení pohlavního styku podvodem 

jednoznačně zahrnuje podvod nebo nepravdivé prohlášení, v tomto případě konkretizované tím, že 

obžalovaný prohlašoval, že při pohlavním styku použije kondom, což neučinil. Ve skutečnosti 

změnil pravidla pro své vlastní uspokojení, aniž by bral ohled na ženu nebo její přání. Vzhledem k 

                                                 

 
295 District Court at Wellington. R. v Campos [2021] NZDC 7422 
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bezúhonnosti pachatele soud nakonec přistoupil ke dvouletému trestu komunitní nápravy, který 

spočíval ve veřejně prospěšných pracích a absolvování léčebného programu.296 

 

 Podle melbournské studie se každá třetí žena a téměř každý pátý muž stali za svůj život 

obětí stealthingu.297 Toto jednání však v převážné většině zemí není explicitně v zákonech 

označeno za protiprávní. Při posuzování stealthingu je tak nutné se nejdříve zaměřit na to, jak je 

v konkrétním právním řádu upravena skutková podstata znásilnění. Pokud obsahuje definici 

znásilnění založenou na absenci souhlasu, bude záležet na výkladu soudu, zda podle něj odstranění 

kondomu zpochybňuje souhlas se stykem.  

 V říjnu roku 2021 podepsal kalifornský guvernér zákon, který označil stealthing za 

nezákonné jednání, čímž se Kalifornie stala prvním státem v USA, který takové jednání zakazuje. 

Ustanovení se nenachází v trestním zákoníku, nýbrž v občanskoprávní definici sexuálního ublížení 

na zdraví. Oběti se tedy mohou domáhat svých nároků v rámci občanskoprávního řízení, nikoli 

řízení trestního.298 Významným krokem je však skutečnost, že stát oficiálně označuje stealthing za 

nezákonný čin. 

Na základě výše uvedeného je tak zřejmé, že stealthing je a měl by být i v budoucnu 

považován za jednu z forem sexuálního násilí. Zároveň by v rámci výchovy mělo být potenciálním 

pachatelům vštěpováno, že odstranění kondomu bez souhlasu druhé osoby je především závažným 

zásahem do její intimní sféry, který by neměl být tolerován.  

Problémem bohužel je, že při spáchání úmyslného stealthingu se vyskytují nemalé obtíže 

při jeho dokazování. I proto je i v těch zemích, kde se považuje za nezákonný, stíhán zřídka. Při 

získávání důkazů by tak pozornost měla být opět zaměřena především na celkový kontext případu 

a dále na komunikaci na sociálních sítích (pachatel se může někomu „pochlubit“), případně by 

mohlo být využito předstíraného telefonního hovoru/jiné formy komunikace jako v případu DPP 

v Diren. 

                                                 

 
296 County Court of Victoria at Melbourne. DPP v Diren. DPP v Diren [2020] VCC 61 (7 February 2020) 

 
297 CUNNINGHAM, M. One in three women victim to 'stealth' condom removal. The Age [online]. 3.6.2019 [cit. 

2022-01-14]. Dostupné z: https://www.theage.com.au/national/victoria/one-in-three-women-victim-to-stealth-

condom-removal-20190603-p51ty5.html 

 
298 HONDERICH, H., POPAT, S. Stealthing: California bans non-consensual condom removal. BBC [online]. 

11.10.2021 [cit. 2022-01-14]. Dostupné z: https://www.bbc.com/news/world-us-canada-58848000 
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Závěr 

 

 Primární otázkou, na kterou se tato práce snaží odpovědět, je to, zda by měl být (s ohledem 

na získané poznatky) v České republice kriminalizován pohlavní styk bez souhlasu a pokud ano, 

jaká by měla být podoba takové právní úpravy.  

 Pro kriminalizaci existuje několik argumentů; tím primárním je podepsání Istanbulské 

úmluvy, jejíž ratifikace byla v ČR sice odložena, nicméně se lze domnívat, že k ní dříve či později 

dojde. Druhý argument je spíše lidskoprávní; již v rozsudku M.C. proti Bulharsku ESLP 

konstatoval, že je třeba stíhat znásilnění ve všech jeho podobách, tj. i to nesouhlasné - „v opačném 

případě hrozí riziko, že určité typy znásilnění zůstanou nepotrestány a sexuální autonomii 

jednotlivce nebude poskytnuta dostatečná ochrana“. Třetím argumentem pak může být již poměrně 

vysoký počet států, které k redefinici přistoupily. Nebyli bychom tedy dnes již výjimkou, nýbrž 

následovatelem převážné většiny evropských zemí.   

 Je pravdou, že česká judikatura se vyvíjí kupředu, přibližuje se částečně zahraničním státům 

a v současné době jako znásilnění posuzuje i skutky, při kterých bylo použito minimální násilí. 

V kapitole 2.5 však bylo dospěno k závěru, že průlomové rozhodnutí NS ČR považující za znak 

násilí pouhé roztažení nohou oběti, která byla „smotaná do klubíčka“ nelze aplikovat na všechny 

případy disociativního stuporu. V tomto případě pachatel činu dosáhl právě tím, že (byť 

minimálním) násilím polohoval oběť tak, aby mohl dosáhnout styku s ní. Pokud by se ale oběť 

nacházela v pozici, kdy by mohl čin uskutečnit ihned a ona by se v důsledku zamrznutí nebránila, 

nemohl by být s největší pravděpodobností případ posouzen stejně. I to je argument pro to, proč by 

mělo být na výše položenou otázku odpovězeno kladně.     

 Dále je nutné se zamyslet, zda by mělo být kriminalizování nesouhlasného styku založeno 

na pozitivním či negativním modelu. V úvodu již byla detailněji analyzována pozitiva i negativa 

obou těchto přístupů. Protože by však změna měla cílit především na případy disociativního 

stuporu, negativní model není příliš vhodný.  Oběti v takové situaci nejsou často schopny nesouhlas 

vyjádřit a jejich pasivita by mohla být pachatelem pokládána za souhlas. Proto je vhodné se 

přiklonit k pozitivní variantě, s tím, že souhlas nemusí být vyjádřen slovy, může být i konkludentní, 

nicméně potenciální pachatel by o tom, že byl udělen, měl být důvodně přesvědčen. I na to by měl 

být při dokazování brán zřetel.  
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 K návrhu nové právní úpravy lze přistoupit několika způsoby; lze novelizovat přímo SPTČ 

znásilnění, potřebu kriminalizovat nesouhlasné pohlavní styky vyjádřit vložením nového TČ do tr. 

zákoníku nebo je postihovat v rámci TČ sexuálního nátlaku.  

 K první možnosti se přiklání vládní i sněmovní orgány; v březnu 2022 bylo vládním 

Výborem pro prevenci domácího násilí a násilí na ženách schváleno usnesení, kterým Výbor 

upozorňuje na potřebu redefinice trestného činu znásilnění, navrhuje jeho nové vymezení tak, aby 

obsahovalo explicitní odkaz na absenci souhlasu a navrhuje doporučit ministru spravedlnosti, aby 

předložil vládě návrh novely tr. zákoníku.299 Usnesení zároveň navrhuje možné nové znění SP 

znásilnění v § 185 odst. 1: Kdo na jiném bez jeho souhlasu vykoná pohlavní styk, bude 

potrestán odnětím svobody na šest měsíců až pět let.300  

 I členové sněmovního Podvýboru pro problematiku domácího a sexuálního násilí již o 

novém znění diskutovali, v úvahu údajně přichází několik variant. Uvažují o vložení nových znaků 

do stávající SP, kterými by byl buď znak „bez souhlasu“ nebo „proti vůli“.301 Zdá se tedy, že se 

rozhodují mezi přikloněním se k pozitivnímu nebo negativnímu modelu. 

Jak bylo zmíněno v úvodu, i na unijní úrovni se již vyskytují snahy harmonizovat normy 

týkající se znásilnění, a to prostřednictvím směrnice, jež by ve všech členských zemích 

kriminalizovala určité formy násilí, mezi které spadá mj. pohlavní styk s absencí souhlasu. K 

harmonizaci SP znásilnění na úrovni EU se přiklání i Senát ve shodě s českou vládou.302 

 V případě výše uvedeného návrhu by tedy první odstavec novelizovaného § 185 tr. 

zákoníku postihoval jednání toho, kdo na jiném bez jeho souhlasu vykoná pohlavní styk. Znak 

násilí nebo zneužití bezbrannosti by pak pravděpodobně byl okolností podmiňující použití vyšší 

trestní sazby a přesunul by se do odstavce 2. 

                                                 

 
299 Úřad vlády České republiky. Odbor rovnosti žen a mužů. Podnět Výboru pro prevenci domácího násilí a násilí na 

ženách ke změně definice skutkové podstaty trestného činu znásilnění [online]. op. cit. 

 
300 A stejné znění navrhuje i Ježková - JEŽKOVÁ, V. Jen ano je ano: trestný čin znásilnění ve světle Istanbulské 

smlouvy. op. cit. s. 40-41 

 
301 PRCHALOVÁ, B. Poslanci: Definujte nově znásilnění. op. cit.  

 
302 Senát má výhrady k návrhu směrnice EU o násilí vůči ženám. Advokátní deník [online]. 12.5.2022 [cit. 2022-05-

25]. Dostupné z: https://advokatnidenik.cz/2022/05/12/senat-ma-ve-shode-s-vladou-vyhrady-k-navrhu-smernice-eu-

o-nasili-vuci-zenam/ 
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 Výše uvedený návrh se nijak nevyjadřuje k definici souhlasu nebo k tomu, jaký vztah by 

mělo novelizované ustanovení k souvisejícím TČ, především k § 186 odst. 2 (pouze pokud jde o 

přimění jiného k pohlavnímu styku, neboť pohlavní sebeukájení, obnažování či jiné srovnatelné 

chování nelze pod pohlavní styk podřadit a proto by takové jednání nebylo možné postihovat jako 

znásilnění) a § 187 odst. 2 tr. zákoníku. Lze se domnívat, že pod tuto novou definici znásilnění by 

nově spadaly i případy sexuálního nátlaku dle odst. 2, neboť znak zneužití závislosti nebo postavení 

pachatele vylučuje svobodný souhlas oběti.303 Co se týče nesouhlasného styku s dítětem mladším 

patnácti let (pravděpodobný nový § 185 odst. 3 písm. a)), zde by se toto jednání mohlo překrývat 

s jednáním v současnosti posuzovaným dle § 187 odst. 2 tr. zákoníku. Nabízí se tedy otázka, pod 

který čin by tedy byl nesouhlasný pohlavní styk s dítětem mladším patnácti let podřazen, neboť 

jednočinný souběh znásilnění se sexuálním nátlakem nebo s pohlavním zneužitím je zásadně 

vyloučen.304 

 

 V souvislosti s vložením nového znaku souhlasu do SPTČ znásilnění by bylo vhodné tento 

znak definovat ve výkladových ustanoveních tr. zákoníku, a to za účelem zachování právní jistoty. 

Jisté vodítko již nabídl Ščerba v rámci komentářové literatury vztahující se k TČ nedovoleného 

přerušení těhotenství se souhlasem těhotné ženy, když uvedl, že souhlasem se rozumí jakýkoliv 

svobodný projev vůle ženy, výslovný či konkludentní.305 S přihlédnutím dále k anglické definici 

souhlasu306 kladoucí důraz na způsobilost osoby může být souhlas definován následovně: 

 

Souhlas je výsledek svobodné vůle způsobilé osoby, který je udělen dobrovolně.  

 

Svobodná vůle by neexistovala za situace, kdy by oběť byla v podřízeném postavení vůči 

pachateli, či na něm byla závislá. Pod to by tedy spadaly i případy v současnosti posuzované jako 

                                                 

 
303 Viz kapitola 2.4.1 

 
304 ŠČERBA, F. In: ŠČERBA, F. a kol. Trestní zákoník. op. cit. s. 1526 

 
305 Viz poznámka pod čarou č. 1 

 
306 § 74 Sexual Offences Act 2003: Za souhlas se považuje situace, kdy osoba souhlasí na základě své volby a 

má svobodu a způsobilost tuto volbu učinit. 
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sexuální nátlak v § 186 odst. 2 tr. zákoníku (pouze pokud jde o přimění jiného k pohlavnímu styku) 

nebo pohlavní zneužití v § 187 odst. 2.  

 Způsobilost by vylučovala případy intoxikace, bezvědomí, hlubokého spánku, mentálního 

i fyzického postižení atp., tedy veškeré případy bezbrannosti (které by však pravděpodobně byly 

postihovány dle druhého odstavce). Zároveň by sem spadaly i případy tolik zmiňovaného 

disociativního stuporu. Otázkou dále zůstává, zda by pod nesouhlasné styky byl zahrnut i případ, 

kdy se pachatel vydává za manžela či partnera oběti, na základě čehož s ním má oběť dobrovolný 

styk. I když je dle současné judikatury takové jednání posuzováno jako poškození cizích práv, tak 

s ohledem na svobodnou vůli, která je mj. prosta omylu, by bylo třeba sem zahrnout i tyto případy. 

Za znásilnění je takové jednání považováno např. v Anglii, Francii nebo Portugalsku. 

 Výše nabízená definice souhlasu je však pouhým návrhem a v současné době nejsou žádné 

informace o tom, zda (a případně jak) se k definování souhlasu postaví sami zákonodárci. 

 Proti zahrnutí styku bez souhlasu do SPTČ znásilnění je však především jazykový výklad 

slova. Vávra307 argumentuje, že styk bez souhlasu není znásilněním v pravém slova smyslu a pokud 

je společenská poptávka po kriminalizaci takového jednání, mělo by spadat pod sexuální nátlak 

nebo jiný trestný čin.  

 Význam slova znásilnění je ve slovnících spisovné češtiny (z roku 1971, 2011 a 2013) ve 

všech třech případech chápán jako „donucení ženy k souloži násilím“. Dle psychologického 

slovníku je znásilnění „soulož vynucená násilím nebo hrozbou násilí“. Kořen slova se skládá ze 

slova „síla“, od něhož je odvozeno slovo „násilí“.308 Pokud je tedy znásilnění (nejen) z pohledu 

lexikálního spojováno především s prvkem násilí, je otázkou, zda je vymezení základní SP 

v prvním odstavci bez této esenciální náležitosti vhodné.  

 Z výše zmíněných důvodů lze tedy k návrhu nové právní úpravy přistoupit i tak, že bude 

nesouhlasný styk kriminalizován samostatně, případně v rámci ustanovení o sexuálním nátlaku.  

V prvním případě by nesouhlasný styk mohl být kriminalizován v rámci nového trestného 

činu „Pohlavní styk bez souhlasu“, který by postihoval zbylé situace nespadající pod nynější  

§ 185 tr. zákoníku - tedy především případy disociativního stuporu, vydávání se za manžela / 

                                                 

 
307 KŘÍŽOVÁ, I. Příliv kauz ‚à la Feri‘ nečekám, říká šéf Soudcovské unie. op. cit.  

 
308 PLÁNSKÁ, E. Lexikální́ stopa pojmu znásilnění jako obraz implicitních teorií o znásilnění. Brno, 2018. 

Magisterská diplomová práce. Masarykova univerzita, Filozofická́ fakulta, Psychologický ústav. Vedoucí práce: PhDr. 

Kateřina Bartošová,́ Ph.D. s. 12-13 



 

 

101 

partnera oběti či případy sexuálního nátlaku ve druhém odstavci, které se týkají pohlavního styku. 

V souvislosti s tímto novým činem by nicméně bylo třeba odlišně definovat navrhovaný znak 

souhlasu tak, aby pod něj nespadaly případy bezbrannosti, neboť ty by byly stále posuzovány dle 

ustanovení o znásilnění. Samostatnou otázkou pak je trestní sazba za tento TČ, která by byla 

pravděpodobně nižší než sazba za TČ znásilnění.  

Výše navrhovaná právní úprava se do roku 2020 vyskytovala v Chorvatsku, které 

postihovalo pohlavní styky bez souhlasu v případě, že se pachatel na oběti nedopustil násilí. Jak 

ale bylo uvedeno v páté kapitole, Chorvatsko od tohoto pojetí následně ustoupilo a nyní i toto 

jednání považuje za znásilnění. 

Nejsnazší cestou se zdá být novelizace § 186 tr. zákoníku, který by místo dvou současných 

SP obsahoval i třetí základní skutkovou podstatu: „Stejně bude potrestán pachatel, který na 

jiném bez jeho souhlasu vykoná pohlavní styk“. Ze současného odst. 2 by sem tak bylo 

přesunuto jednání spočívající v přimění jiného k pohlavnímu styku. I zde by však bylo třeba 

uchopit definici souhlasu tak, aby pod ni nespadaly případy bezbrannosti a přihlédnout dále k tomu, 

že by se i v tomto případě takto novelizovaný sexuální nátlak spáchaný na dítěti mladším patnácti 

let překrýval s § 187 odst. 2 tr. zákoníku. To by nicméně nemuselo činit vážnější problémy, neboť 

jednočinný souběh sexuálního nátlaku s pohlavním zneužitím je možný.309  

 Všechny výše navrhované možnosti se potýkají s možnými aplikačními problémy 

souvisejícími s jednáním spadajícím pod více skutkových podstat a problémem spočívajícím ve 

správné definici znaku souhlasu. V případě přistoupení ke kriminalizování styku bez souhlasu se 

tedy čeští zákonodárci budou muset s těmito otázkami vypořádat. K problematice tak nelze 

přistoupit pouhou úpravou SP tím způsobem, že do ní bude vložen znak „bez souhlasu“, neboť 

takový krok má následky přesahující i do jiných ustanovení tr. zákoníku, s čímž je třeba počítat. 

Lze však souhlasit s Vávrou, že s ohledem na historický i jazykový výklad slova znásilnění není 

vhodné pod ustanovení § 185 řadit i nesouhlasné styky, které by měly být spíše postihovány 

v rámci samostatného či souvisejících ustanovení. Z dostupných informací nicméně vyplývá, že 

zákonodárci pravděpodobně přistoupí k návrhu nové SPTČ znásilnění, kterou budou v prvním 

odstavci definovat jako pohlavní styk bez souhlasu jiného, lexikálnímu významu slova znásilnění 

navzdory.  

                                                 

 
309 ŠČERBA, F. In: ŠČERBA, F. a kol. Trestní zákoník. op. cit. s. 1535 
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 Lze si povšimnout, že v návrhu vládního výboru zůstaly trestní sazby oproti současné 

úpravě nezměněny. Zpřísnění trestů za znásilnění (a především ukládání NTOS) je v současnosti 

velmi diskutované téma. Pouhé navýšení trestních sazeb však pravděpodobně není řešením. 

Drápal310 uvádí, že v letech 2015-2019 bylo za jednání dle § 185 odst. 2 tr. zákoníku uložen PTOS 

ve 44 % případů, dle odst. 3 dokonce v 83 %. Horská311 tvrdí, že každý druhý případ znásilnění 

projednávaný u soudu je trestán PTOS, a to často i takový, kde se vyskytuje dlouhodobé domácí i 

sexuální násilí. Prosté navýšení by tedy nepřineslo kýžený efekt, neboť soudci by i přesto 

pravděpodobně při udělování trestů k PTOS přikračovali. Důvodem je pravděpodobně skutečnost, 

že za činy dle těchto odstavců nelze uložit jiný trest než odnětí svobody. Pokud se tedy soudce 

domnívá, že takový trest by byl nepřiměřeně přísný, má jedinou možnost, a to uložit trest 

podmíněný.312  

 Pokud panuje názor, že velkým problémem u trestání znásilnění jsou podmíněné tresty, 

nemělo by být řešením pouhé navýšení trestní sazby, nýbrž zamyslet se nad možností reformy 

institutu PTOS. Jednou z možností je uložení tohoto trestu zároveň s NTOS, kdy odsouzený část 

trestu (např. několik měsíců) vykoná ve věznici (tak je tomu např. ve Švédsku), čímž bude 

vyjádřena závažnost jeho jednání a zároveň trest splní i svůj výchovný charakter.313 Jednalo by se 

nicméně o poměrně velkou reformu v rámci rozsáhlého tématu dalece přesahujícího rámec této 

práce, proto je zde téma trestání zmíněno pouze okrajově. 

 Prostým navýšením trestních sazeb by primárně došlo ke značnému posílení trestní represe. 

Efektivnější by spíše bylo trestní sazby ponechat, s tím, že by byla vytvořena jakási metodika pro 

ukládání trestů za znásilnění.314 Tato metodika by obsahovala popis různých případů a trestů za ně 

uložených, které by sloužily jako výchozí pozice pro uložení trestu v konkrétním případě. Tyto 

                                                 

 
310 DRÁPAL, J. Jak uvažovat o trestání znásilnění a jeho (případné) reformě? Katedra trestního práva Právnické fakulty 

Univerzity Karlovy. [přednáška]. 28.3.2022. [cit. 2022-04-17] 

 
311 HORSKÁ, M. Jak a proč (ne)trestáme sexualizované a domácí násilí. Beztrestu [přednáška]. op. cit. 

 
312 DRÁPAL, J. Jak uvažovat o trestání znásilnění a jeho (případné) reformě? op. cit.  

 
313 Ibid. 

 
314 DRÁPAL, J. Jak docílit spravedlivějšího trestání znásilnění?.Respekt [online]. 7.4.2021 [cit. 2022-04-18]. 

Dostupné z: https://www.respekt.cz/respekt-pravo/jak-docilit-spravedlivejsiho-trestani-znasilneni 
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případy by byly vybrány na základě podrobné analýzy v praxi trestaných variant znásilnění.315 Tím 

by bylo docíleno ukládání podobných trestů ve skutkově podobných případech a bylo by zamezeno 

excesům rozhodujících soudců, stejně tak jako mimořádnému snižování trestů, ke kterému často 

přistupují. PTOS by v odůvodněných případech stále mohly být při využití tohoto institutu 

ukládány, nejednalo by se ale o pravidlo, jako je tomu dnes, nýbrž výjimku v případech, kdy tomu 

okolnosti případu odpovídají. Ukládání nízkých a převážně podmíněných trestů pak oslabuje i 

preventivní funkci trestního práva; potenciální pachatelé se tolik neobávají represe. Neadekvátní 

tresty nicméně velmi negativně působí také na samotné oběti, když ty přihlížejí tomu, jak pachatel, 

kvůli kterému mají doživotní následky, zůstává na svobodě. I to je jedním z důvodů vysoké míry 

latence u těchto činů, neboť oběti nemají víru v justiční systém a v to, že pachatelé budou adekvátně 

potrestáni.   

 Zajímavé je také nahlížení širší veřejnosti na trestání znásilnění. Zatímco u „typického 

znásilnění“, tj. páchaného neznámým pachatelem přepadovým způsobem, je veřejnost netolerantní 

a požaduje přísné tresty, u vztahových znásilnění jsou názory velmi rozporuplné a již zmíněné 

stereotypy zde stále převládají („Kdo ví, jak to bylo“, „Opili se spolu, tak to asi chtěla taky“, 

„Zasloužila si to“, atd.).316 

 Zvýšením trestů se zabývá i návrh již zmíněné evropské směrnice, která v čl. 12 ukládá 

členským státům, aby TČ znásilnění byl trestán odnětím svobody s horní hranicí trestní sazby 

nejméně osmi let,317 tedy o tři roky více, než je v současném tr. zákoníku. Proti tomu se však 

ohrazuje Senát a společně s vládou namítá, že otázky trestních sankcí by měly být ponechány 

v rukou členských států.318 

 

 Při návrhu nové právní úpravy je vhodné dále zauvažovat také nad tím, zda postihovat i 

zmíněné případy podvodného znásilnění a stealthingu. I v tom může pomoci inspirace anglickou 

úpravou, která uznává podvodné znásilnění pouze v případech, kdy byl styk pachatelem oběti 

                                                 

 
315 Ibid. 

 
316 JIRÁSKOVÁ, K. Jak a proč (ne)trestáme sexualizované a domácí násilí. Beztrestu [přednáška]. op. cit. 

 
317 Čl. 12 návrhu Směrnice Evropského parlamentu a Rady o potírání násilí vůči ženám a domácího násilí. Senát. op. 

cit.  

 
318 Senát má výhrady k návrhu směrnice EU o násilí vůči ženám. Advokátní deník. op. cit. 
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představen jako lékařský zákrok a když se muž vydával za manžela ženy. Lze tedy říci, že jsou 

uznávány pouze podvody in factum. S tím lze (až na jednu výjimku spadající pod podvod in 

inducement) souhlasit. V současnosti je v ČR za znásilnění považován pohlavní styk, kterého se 

dopustí gynekolog na nic netušící pacientce (podvod in factum), za sexuální nátlak pak pohlavní 

styk založený na tvrzení pachatele, že je léčitel (podvod in inducement). V případě postihování 

nesouhlasného styku (jakoukoli ze tří navržených možností) by bylo takto postihováno i vydávání 

se za manžela či partnera oběti (podvod in factum; nyní poškození cizích práv). Nelze 

pravděpodobně vytvořit žádný klíč, dle kterého by ostatní (nebo jen některé) podvody in 

inducement byly považovány za beztrestné, nebo posuzovány jako jiné činy. Vždy je třeba se 

důkladně zamyslet nad tím, zda se jedná o společensky škodlivé jednání, nebo spíše o porušování 

morálních zásad, které primárně nevyžaduje sankcionování trestním právem.  

 Pokud jde o problematiku stealthingu, lze nepochybně souhlasit s názorem, že se jedná o 

společensky škodlivé chování, které by mělo být postihováno. Nicméně v současné situaci, kdy 

v ČR nejsou kriminalizovány nesouhlasné styky, není pravděpodobně trestní postih stealthingu 

aktuální. Až v případě změny zákona a následného ustálení rozhodovací praxe soudů v této oblasti 

může být přistoupeno ke kriminalizaci i jiných, doposud neřešených forem sexuálního násilí. 

Případně byl vysloven názor, zda takové jednání nepostihovat jako TČ poškození cizích práv.319   

 

 Závěrem je třeba pokusit se naplnit sekundární cíl této práce, a sice vyvrátit mýty vztahující 

se k redefinici znásilnění, příp. ke kriminalizování nesouhlasného pohlavního styku. Nejčastějším 

mýtem je strach z nárůstu falešných obvinění, následován obavou z obrácení důkazního břemene 

v rámci trestního řízení. Je rozšířeným omylem, že falešná obvinění ze znásilnění jsou běžná a že 

k výpovědím žen o jejich zkušenostech se sexuálním násilím je třeba přistupovat skepticky. O 

žádném jiném činu se v souvislosti s falešnými obviněními nemluví tolik jako o znásilnění, ačkoli 

lživá obvinění nejsou v případech znásilnění o nic častější než v případě jiných trestných činů. Bylo 

např. zjištěno, že v období od ledna 2011 do května 2012 bylo v Anglii a Walesu zahájeno 5 651 

                                                 

 
319 POLÁKOVÁ, J. In: ELŠÍKOVÁ, K. Tajné sundání kondomu při sexu. V Česku tabu, v zahraničí sexuální útok s 

roky vězení. Aktuálně.cz [online]. 29.10.2021 [cit. 2022-04-22]. Dostupné z: https://zena.aktualne.cz/ten-kondom-si-

nesvlikej-proc-by-se-mel-tzv-stealthing-krimin/r~27bc7340366211ec8a900cc47ab5f122/ 
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trestních stíhání za znásilnění, ale pouze 35 za falešné obvinění ze znásilnění.320 Korunní 

prokuratura v roce 2020 uveřejnila klíčová fakta týkající se stíhání obvinění ze znásilnění. Jedním 

z těchto faktů bylo, že falešná obvinění jsou vzácná.321  

I v ČR je křivých obvinění ze znásilnění minimum.322 Vzhledem k vysoké míře latence se 

lze téměř s jistotou domnívat, že počet znásilnění, které nejsou nikdy nahlášeny nebo stíhány, 

dalece převyšuje počet falešných obvinění. Široká veřejnost bohužel často nedokáže rozlišit situaci, 

kdy byla osoba (původní oběť) odsouzena za křivé obvinění, od situace, kdy byl pachatel zproštěn 

obžaloby pro nedostatečné prokázání viny. Obě tyto situace tak posuzuje stejně, čímž vzniká právě 

stereotypní smýšlení podporující rape culture.  

 Ve zmíněném rozhodnutí č. j. 4 T 41/2019-155 soud vhodně poznamenal, že případy 

křivých obvinění ze znásilnění nejsou nijak zvlášť četné a zpravidla k nim dochází v konkrétních, 

z hlediska motivu ke křivému obvinění relativně čitelných případech. Je tedy nezbytné zaměřit se 

případný motiv, kterým může být nejčastěji materiální zisk, vytvoření alibi (např. v případě 

dobrovolné nevěry) či pomsta. Stejné důvody uvádí i Jirásková,323 z jejíž statistiky vyplynulo, že 

za roky 2018-2021 u případů projednávaných Městským soudem v Brně se z celkem 35 případů 

znásilnění jednalo ve třech případech o křivé obvinění, kdy motivem byla ve dvou případech vlastní 

nevěra a v jednom pomsta.   

 Při zkoumání potenciálního nárůstu falešných obvinění byly nejprve podrobeny analýze 

zprávy zabývající se dopady redefinice v evropských státech.324 Nebyly nicméně nalezeny žádné 

dostupné informace, které by se této problematiky týkaly, nebo na ni upozorňovaly. To potvrdila i 

                                                 

 
320 A Rape Crisis Scotland Briefing Paper: False allegations of rape [online]. 2013. [cit. 2022-04-18]. Dostupné z: 

https://www.rapecrisisscotland.org.uk/files/false-allegations-bp-170913-1-1.pdf. s. 1 

 
321 Key facts about how the CPS prosecutes allegations of rape. The Crown Prosecution Service [online]. 19.10.2020 

[cit. 2022-05-25]. Dostupné z: https://www.cps.gov.uk/publication/key-facts-about-how-CPS-prosecutes-allegations-
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322 CIBULKA, J., ŠTORKÁN, M. DATA: Křivých obvinění ze znásilnění je minimum. op. cit. 

 
323 JIRÁSKOVÁ, K. Jak a proč (ne)trestáme sexualizované a domácí násilí. Beztrestu [přednáška]. op. cit. 

 
324 Např. Que dit la loi sur le viol en Belgique? Amnesty international. op. cit., BRAGADÓTTIR, R. Legislation on 
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VESTERGAARD, J. The rape law revision in Denmark: Consent or voluntariness as the key criterion?. Bergen Journal 

of Criminal Law and Criminal Justice, op. cit., dále také Criminalization and prosecution of rape in Sweden. Amnesty 
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organizace Amnesty International, když na dotaz uvedla, že nemá žádné informace o existenci 

studií k vztahujících se k tomuto tématu.325 Obecně lze tedy vycházet z toho, že k žádné takové 

situaci nedošlo, neboť v opačném případě by o takovém jevu existovaly dostupné informace. 

V některých státech (např. Švédsku) skokově narostl počet trestních stíhání, což je s ohledem na 

rozšíření jednání spadajícího do SP logickým důsledkem. Pravděpodobně tedy neexistuje žádný 

racionální předpoklad, dle kterého by tomu v ČR mělo být jinak. Je nicméně pravdou, že čas od 

času je křivé obvinění prokázáno a domnělá oběť odsouzena. Ačkoli se jedná zpravidla o výjimečné 

případy, jsou poté ochotně citovány těmi, kteří diskutují o nebezpečí falešných obvinění.    

 Další obavou v souvislosti s postihováním nesouhlasných styků jsou obtíže spojené 

s dokazováním neudělení souhlasu. K tomu se již obsáhle vyjádřil soud ve věci M.C. proti 

Bulharsku.326 Je nezbytné posuzovat důkazy kontextuálně, přihlédnout ke všem okolnostem a 

především oprostit se od stereotypního smýšlení, jež se váže k chování oběti při činu nebo po něm. 

Nutno poznamenat, že s některými případy nesouhlasného znásilnění se již důkazně vypořádaly i 

soudy v ČR; odpor oběti dovodily z jejích předešlých negativních sexuálních zkušeností, 

následného psychického traumatu a rozvoje anorexie či z její pasivní pozice při činu. Zároveň se 

soustředily i na vnitřní stav mysli pachatele a na skutečnost, že mu musela být zjevná nevole oběti 

s jeho jednáním. I proto by, v případě postihování nesouhlasného styku, bylo zapotřebí soustředit 

se nejen na to, zda oběť souhlas udělila, ale také na to, zda byl o tomto souhlasu pachatel důvodně 

přesvědčen. Opět je třeba zdůraznit, že se v takovém případě nejedná o obrácení důkazního 

břemene, neboť prokázání absence takového přesvědčení by bylo stále úkolem obžaloby. 

Skutečnost, že během vyšetřování může být obviněný dotazován na kroky, které byly podniknuty 

za účelem zjistit, zda druhá osoba souhlasila, neznamená, že je považován za vinného. Je to 

nezbytný krok při shromažďování důkazů, které mohou prokázat absenci souhlasu. Zásada 

presumpce neviny a z ní plynoucí in dubio pro reo je stále stěžejním principem trestního práva, na 

čemž by nic nezměnila ani redefinice znásilnění. Nevyskytují se ani zprávy o tom, že by ve státech, 
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kde již mají definici znásilnění založenou na absenci souhlasu, byla zásada in dubio pro reo 

porušována.327  

 Při úvahách o kriminalizování styku bez souhlasu je nutné mít stále na paměti, že jednou z 

primárních funkcí trestního práva není regulovat veškeré společenské normy, nýbrž chránit 

společnost před kriminální činností a preventivně působit na potenciální pachatele. Pouhá změna 

zákona nezaručí snížení počtu spáchaných činů – k problematice sexuálního násilí je třeba 

přistupovat komplexně. Prvotní impulzy by měly vycházet již z výchovy, je třeba nezletilé učit 

respektu k tělu jiné osoby a v rámci sexuální výchovy vštěpovat, že před jakoukoli sexuální 

aktivitou je třeba se ujistit o souhlasu druhého. Pokud ke znásilnění dojde, je nutné, aby oběti 

věděly o možnosti obrátit se na OČTŘ bez toho, aby vznikala sekundární újma pramenící 

z nevhodných otázek, nedůvěry, podezírání či potřeby obhajovat své chování.  

O nutnosti změny praxe hovoří i Čírtková.328 Apeluje na nutnost školit OČTŘ v oblasti 

viktimologie, neboť ty o osudu obětí primárně rozhodují. Na dobrovolná školení dle ní chodí spíše 

ti, které toto téma zajímá, není tedy šance dostat informace k těm, kteří by je potřebovali. Stejná 

situace nastala i při konání konference pořádané spolkem Beztrestu na téma „Jak a proč 

(ne)trestáme sexualizované a domácí násilí“, která se konala v květnu 2022. Již v úvodu bylo 

zmíněno, že konference byla cílena původně především na soudce a státní zástupce, kterých se 

problematika týká nejvíce, nicméně zúčastnilo se jí pouze několik z nich. Dále bylo konstatováno, 

že v současnosti neexistuje žádný nástroj, který by OČTŘ přiměl se seminářů, pořádaných Justiční 

akademií na toto či podobná témata, zúčastnit. Mgr. Přemysl Pechlát, soudce Okresního soudu 

v Liberci, navrhuje řešení spočívající jednak v materiální motivaci (odvíjení určité části platu 

soudce od plnění stanovených povinností, jakými by byla mj. účast na vzdělávacích seminářích), 

jednak v motivaci spočívající v možném kariérním postupu, na který by mohla mít vliv mj. i snaha 

soudce se kontinuálně vzdělávat.329 Vávra přichází s jiným řešením, a to koncentrovat určité 

speciální kauzy (sexuálně motivované TČ či domácí násilí) jen u některých soudů v rámci krajů, u 

kterých by působili soudci, kteří by se v této oblasti více vzdělávali. Vzhledem k tomu, že 

                                                 

 
327 ŘÁDKOVÁ, M., Redefinice trestného činu znásilnění. Seminář Ústavně-právního výboru Poslanecké sněmovny 

Parlamentu České republiky. op. cit. 

 
328 MRVOVÁ, M. Na zločin se musíme dívat očima oběti. Feminismus [online]. 28.2.2022 [cit. 2022-04-18]. Dostupné 

z: https://www.feminismus.cz/cz/clanky/na-zlocin-se-musime-divat-ocima-obeti 
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v současnosti běžní soudci takové kauzy soudí minimálně v poměru k jiným TČ, volí v rámci 

nabídky vzdělávacích seminářů témata taková, která při své práci více využijí. 330   

V závěru práce tedy bylo nabídnuto několik úvah, jakým způsobem a v rámci jakého 

ustanovení tr. zákoníku by mohl být postihován nesouhlasný pohlavní styk, a to s přihlédnutím ke 

vztahu takového ustanovení k souvisejícím trestným činům. Okrajově byla také (s ohledem na 

přílišnou rozsáhlost tématu) nastíněna problematika ukládání trestů za znásilnění a nabídnuto 

možné řešení postihu případů podvodného znásilnění a stealthingu v ČR. Za pomoci dostupných 

zdrojů se práce dále snažila vyvrátit mýty vztahující se ke kriminalizování nesouhlasného styku, 

které se týkají především nárůstu falešných obvinění, obavy z obrácení důkazního břemene a obtíží 

spojených s dokazováním udělení souhlasu. Nakonec byla poslední část věnována tématu 

nedostatečného vzdělávání OČTŘ v oblasti sexualizovaného násilí, které se tak značnou měrou 

podílí na sekundární viktimizaci obětí. 

 K „ideálnímu“ stavu ve společnosti, jež respektuje sexuální svobodu druhého, chrání oběti 

před druhotnou viktimizací a minimalizuje rape culture vede ještě velmi dlouhá cesta. 

Kriminalizování pohlavních styků bez souhlasu by však mohlo být prvním krokem na jejím 

počátku. A zdá se, že Česká republika se touto cestou v brzké době vydá. 
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Trestný čin znásilnění v komparativním pohledu se zaměřením na koncept 

affirmative consent 

 

Abstrakt 

 

 
Znásilnění je považováno za jeden z nejhorších činů, kterých se lze na jiné osobě dopustit, 

a to především z důvodu extrémního zásahu do její intimní sféry. Proměny v nahlížení na tento 

trestný čin lze v posledních letech spatřovat jak v rámci České republiky, tak i celé Evropy. Velká 

část států postupně opouští definice znásilnění založené na násilí a nově spáchání tohoto činu 

podmiňuje absencí souhlasu oběti.  

V České republice stále přetrvává model založený na donucení jiného, byť se judikatura 

Nejvyššího soudu pomalu přibližuje těm státům, které již k redefinici přistoupily. Vládní i 

sněmovní orgány v současnosti pořádají semináře, kde diskutují nad potřebou přijetí nové právní 

úpravy.  

Práce se primárně zaměřuje na uvedený čin z trestněprávního hlediska, zabývá se jeho 

definicí a vymezením znaku souhlasu v právních řádech států, které za znásilnění považují 

pohlavní styk bez souhlasu oběti. Na základě zjištěných poznatků pak nabízí úvahy de lege ferenda 

vztahující se k možné redefinici znásilnění v českém právním řádu, a to s přihlédnutím k současné 

judikatuře Nejvyššího soudu. Celistvý pohled na koncept affirmative consent a možný návrh nové 

právní úpravy je tedy jejím primárním cílem. 

S ohledem na aktuálnost tématu se práce dále zabývá problematikou podvodného znásilnění 

a stealthingu a v souvislosti s tím uvažuje nad trestněprávním postihem takového jednání v České 

republice.  

Za účelem komplexnějšího pojetí zkoumá práce téma i z viktimologického hlediska, 

pojednává o kultuře znásilnění a v kontextu toho se snaží o vyvrácení mýtů spojených s tímto 

činem a jeho redefinicí, což je jejím sekundárním cílem. Pro úplnost nastiňuje i problematiku 

nedostatečného vzdělávání orgánů činných v trestím řízení, které nerespektováním 

viktimologických poznatků o specificích obětí sexuálního násilí velkou měrou přispívají k jejich 

sekundární viktimizaci. 

 

Klíčová slova: znásilnění, souhlas, stealthing 
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Rape in a comparative perspective with a focus on affirmative consent 

 

Abstract 
 

 

Rape is considered as one of the worst crimes that can be committed against another person, 

mainly because of the extreme interference in their intimate area. Changes in the perception of this 

crime can be seen in recent years both in the Czech Republic and throughout Europe. A large 

number of states abandoned definition of rape based on coercion and now focuse on the lack of 

consent of the victim. 

In the Czech Republic, the model based on the coercion still persists, although the Supreme 

Court's decisions is slowly approaching those states that have redefined this crime. These days, 

government and parliamentary bodies are holding seminars to discuss the need for new legislation. 

This thesis mainly focuses on the crime of rape from a criminal law perspective. It deals 

with the definition of this crime and the definition of consent in states that consider rape as sexual 

intercourse without the victim's consent. Based on the findings, it offers de lege ferenda 

considerations relating to the possible redefinition of rape in the Czech legal system, taking into 

account the current decisions of the Supreme Court. Its main aim is therefore to take a 

comprehensive view of the concept of affirmative consent and to provide a draft bill. 

Due to the topicality of the topic, the thesis also deals with the issue of fraudulent rape and 

stealthing and in this context considers the punishments for these acts in the Czech Republic. 

In order to provide a more comprehensive approach, the thesis also explores the chosen 

topic from a victimological point of view, focuses on rape culture, and in the context of this, it tries 

to dispel the myths associated with the crime of rape and its redefinition; this is its further aim. 

For completeness, the thesis also outlines the issue of insufficient education of police, 

judges and state prosecutors, who, by disrespecting victimological knowledge about the specific 

characteristics of victims of sexual violence, contribute to their secondary victimization. 

 

Keywords: the crime of rape, consent, stealthing 
 


