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Úvod 

Znásilnění je trestným činem, který má dle statistik Policie ČR poměrně stálý roční 

nápad a vcelku vysokou objasněnost. Problémem ale je, že do statistik nelze započítat latentní 

trestné činy, kterých je v případě znásilnění podle mnohých neziskových organizací 

věnujících se pomoci obětem znásilnění mnohem více. V trestním zákoníku je trestný čin 

znásilnění upraven od roku 2009 stále stejně a je otázkou, zda je úprava vyhovující nebo by 

potřebovala novelizaci. Určitým specifikem znásilnění, a skupiny sexuálních trestných činů 

obecně, jsou obtíže, které provázejí vyšetřování. Vedle vysoké latence jde také o citlivost 

a intimnost tématu. 

Téma metodiky vyšetřování sexuálních trestných činů jsem si vybral proto, že 

v budoucnu bych chtěl vykonávat práci státního zástupce a téma považuji za aktuální. 

S trestným činem znásilnění jsem se setkával po celou dobu mé stáže na státním zastupitelství 

a rozhodl jsem se, že práci zúžím na tematiku znásilnění a zaměřím se v ní na specifika tohoto 

činu oproti skupině sexuálních trestných činů obecně.  

S trestným činem znásilnění se pojí velké množství mýtů, a je velmi populární a často 

zmiňovaný v publicistických článcích. K laické veřejnosti se dostávají ale jen informace, 

které jsou publikovány v hromadných médiích a které bývají často zkreslené. Další 

specifickou vlastností znásilnění je nebezpečí vzniku újmy oběti, a to nejen primární, která 

nastává v okamžiku spáchání, ale také sekundární, která hrozí v důsledku necitlivého přístupu 

orgánů činných v trestním řízení a obhájce obviněného k oběti. 

Přestože došlo v roce 2013 k přijetí zákona o obětech trestných činů, který se snaží 

reflektovat aktuální situaci, má především neodborná veřejnost velmi zkreslené představy 

o znásilnění, jeho páchání a vyšetřování. Cílem mé práce je podat ucelený obraz o metodice 

vyšetřování znásilnění a na vlastním šetření soudních spisů poukázat na zásadní faktory 

ovlivňující proces poznání trestného činu znásilnění. V době mé stáže na státním 

zastupitelství mě zarazil vysoký počet stíhání, která byla odložena, a proto se také pokusím 

zmapovat důvody odložení trestního stíhání. Zároveň by práce měla zhodnotit dopad zákona 

o obětech trestných činů po jeho přijetí a jeho vliv na míru sekundární viktimizace.  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1. Obecně teoretická východiska 

Abychom vymezili co nejlépe podstatu trestného činu znásilnění, musíme se nejprve 

podívat do historie. Vývoj společenského požadavku na sankcionování určitého nežádoucího 

chování je totiž reflektován právní úpravou příslušné doby. Dalším významným bodem je 

současné právní pojetí znásilnění a způsob, jakým pracuje s tímto pojmem odborná právní 

veřejnost. Posledním zásadním pojetím je pojetí kriminologické, tedy pojetí, které přináší 

nauka o kriminalitě.  1

1.1 Trestněprávní aspekty vývoje trestného činu znásilnění 

Trestný čin znásilnění byl v různých podobách upraven v českých zemích ještě 

před rozmachem kodifikací trestního práva. Až do 12. století byl považován za zásadní zásah 

do majetkových práv muže, jemuž znásilněná žena „patřila” – byla jeho manželkou. Jejím 

znásilněním tak docházelo k jakémusi „znehodnocení” majetku manžela. Hodnota byla 

významně vyšší, pokud žena byla „neposkvrněná”.  2

Do 19. století byl tento čin podle právních knih – Kniha rožmberská, Řád práva 

zemského i Práva zemská česká - nazýván „podávenie” a byl postihován velmi tvrdě. Další 

kodifikaci tohoto činu nalezneme v knize s názvem „Práva městská království českého“ 

od Pavla Kristiána z Koldína. Zde je čin definován téměř stejně, jako v předešlých knihách:  

„Stuprum violentum, násilí aneb podav jest, když na ženu aneb pannu moci bezprávně bylo 

saženo tak, že by násilným skutkem panna k porušení a žena poctivá o poctivost svou přijíti 

musila.”  Oběť znásilnění mohla být dospělá žena i dívka mladší dvanácti let, aniž by došlo 3

k úpravě dvojí, jak je tomu dnes. „Násilí se děje také i tehdáž, kdyžby panenka aneb dívčička, 

jsaucí ještě v letech dětinských, od někoho k sprznění a k porušení přišla. A takový skutek 

vpletením do kola aneb, při nejmenším, mečem ztrestán býti má.“  4

 GŘIVNA, Tomáš, Miroslav SCHEINOST a Ivana ZOUBKOVÁ. Kriminologie. 4., aktualiz. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 1

2014. ISBN 978-80-7478-614-3, s. 21

 KOVÁŘ, Petr. Sexuální agrese: znásilnění z pohledu medicíny a práva. Praha: Maxdorf, 2008, 292 s., [2] s. barev. obr. příl. 2

ISBN 978-807-3451-615, s. 10 - 11.

 KRISTIÁN Z KOLDÍNA, Pavel. Práva městská království českého a markrabství moravského [online]. Praha, 1876 [cit. 3

2016-09-26]. Dostupné z: https://archive.org/details/prvamstskkrlovs00jiregoog, s. 308

 MALÝ, Karel. Trestní právo v Čechách v 15. - 16. století. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, 1979, s. 2444
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Předmětem útoku mohla být jak žena, tak dívka mladší dvanácti let, přičemž tato 

okolnost slovy dnešního trestního zákoníku podmiňovala uložení vyšší trestní sazby. Nicméně 

i za znásilnění dospělé ženy hrozil trest smrti a to buď setnutím hlavy mečem, nebo vpletením 

do kola.  Z dikce tehdejšího zákona vyplývá, že trest smrti byl podle stupně přísnosti 5

v případě tohoto činu rozlišován na mírnější – poprava mečem – a přísnější – vpletení 

do kola.  

Předmětem útoku na druhou stranu nemohla být „nepoctivá“ žena, tedy prostitutka. 

Zákon to odůvodnil tím, že takové ženy „s mnohými smilniti přivykly”.  Dalším zajímavým 6

rysem je dokazování, při kterém byla za stěžejní důkaz považována ztráta panenství.  Přestože 7

bylo možno provádět i jiné důkazy, zejména roztrhané šaty, zranění a stopy krve , tento fakt 8

mohl v praxi přinést značné problémy při dokazování znásilnění žen, které již panny nebyly. 

Podrobnější úprava znásilnění se objevila v zákoně číslo 117 z roku 1852 ř. z., 

ve kterém je nazývané „násilné smilstvo” v hlavě čtrnácté s názvem O násilném smilstvu, 

zprznění a jiných těžkých případech smilstva v § 125. Následující paragrafy se také na tento 

čin vztahují, a tak jsem je uvedl spolu se zmiňovaným § 125: 

§ 125 

Násilné smilstvo 

Kdo osobu ženskou nebezpečným vyhrožováním, skutečně vykonaným násilím nebo lstivým 

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

mimomanželské souloži, dopustí se zločinu násilného smilstva. 

 Tamtéž, s. 2445

 Tamtéž, s. 2446

 Tamtéž, s. 2447

 KRISTIÁN Z KOLDÍNA, Pavel. Práva městská království českého a markrabství moravského [online]. Praha, 1876 [cit. 8

2016-09-26]. Dostupné z: https://archive.org/details/prvamstskkrlovs00jiregoog, s. 309
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§ 126 

Trest 

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

jíž ublíženo, důležitá škoda na zdraví, nebo dokonce na životě, prodloužen buď trest na deset 

až i do dvaceti let. Byla-li osobě, jíž bylo ublíženo, zločinem tím způsobena smrt, tresce se 

těžkým žalářem doživotním. 

§ 127 

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

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

pokládána za smilstvo násilné a potrestána buď podle § 126. 

§ 128 

Zprznění 

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

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

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

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

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

naznačené, až do dvaceti let.  9

Jak je z dikce zákona patrné, bylo vyčleněno „zprznění” a má samostatnou skutkovou 

podstatu, která se nejvíce blíží dnešnímu pohlavnímu zneužití. Předmětem útoku trestného 

činu násilného smilstva je tedy dospělá žena, ale i dívka do čtrnácti let. Věková hranice 

dospělosti je v tomto zákoně stanovena na čtrnáct let na rozdíl od zákonů předchozích, kde 

byla stanovena na dvanáct let. Dalším zajímavým faktem je, že znásilnění nebylo možné 

spáchat mezi manžely, což podle mého názoru vychází z dominantního postavení muže 

a zásadně ovlivňuje efektivitu postihování činu. Paradoxně největší procento znásilnění je 

totiž pácháno právě mezi manžely, ale o tom budu pojednávat až v následujících kapitolách. 

 Zákon 117/1852 ř. z., o zločinech, přečinech a přestupcích [online]. [cit. 2016-09-24]. Dostupné z: http://www.noveaspi.cz/9

products/lawText/1/17/1/2
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Dalším významným mezníkem byl zákon číslo 86/1950 Sb., kterým byl zrušen zákon 

117/1852 ř. z. Doba, ve které zákon vznikal, se promítla i do jeho struktury, zejména pak 

do struktury zvláštní části. V porovnání s dnešním trestním zákoníkem, kde jsou hlavy 

zvláštní části řazeny vzestupně od základních nejvíce chráněných objektů a začínají životem 

a zdravím, v zákoně 86/1950 Sb. chrání první hlava základy republiky. Do základů republiky 

zahrnuje zákon „vymoženosti dosažené při výstavbě socialismu”.  Další socialistické hodnoty 10

stojí také velmi vysoko. V hlavě sedmé nazvané Trestné činy proti svobodě a důstojnosti 

člověka je v § 238 upraveno znásilnění takto:  

§ 238 

Znásilnění 

(1) Kdo násilím nebo pohrůžkou bezprostředního násilí donutí ženu k souloži, nebo kdo 

k takovému účelu zneužije její bezbrannosti, bude potrestán odnětím svobody na pět až 

na deset let. 

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

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

b) je-li tu jiná zvláště přitěžující okolnost. 

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

v odstavci 1 za následek smrt.  11

Tento trestní zákon přinesl svou jazykovou formulací činu znásilnění zlom v předmětu 

útoku, který přestal být omezován na ženy mimo manželství s pachatelem, a ustanovení tak 

začalo postihovat i znásilnění mezi manžely. Obětí nadále zůstala pouze žena. Zákon platil ale 

jen do konce roku 1961.  

 Trestní zákon 86/1950 Sb. [online]. [cit. 2016-09-24]. Dostupné z: http://www.noveaspi.cz/products/lawText/1/25273/1/210

 Trestní zákon 86/1950 Sb. [online]. [cit. 2016-09-24]. Dostupné z: http://www.noveaspi.cz/products/lawText/1/25273/1/211
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Poté byl nahrazen trestním zákonem 140/1961 Sb., který znásilnění v § 241 v hlavě 

osmé definuje takto:  

§ 241 

Znásilnění 

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

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

potrestán odnětím svobody na dvě léta až osm let. 

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

v odstavci 1 na osobě mladší než osmnáct let. 

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

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

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

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

potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 smrt.  12

Tento trestní zákon přinesl zásadní změnu v předmětu útoku, protože nahradil ženu 

slovem jiného. Tato změna nastala novelizací až v roce 2001 a předmětem útoku se tak mohla 

stát kterákoliv osoba ženského pohlaví, mužského pohlaví nebo případně hermafrodit.  13

Ať už mluvíme o kterémkoliv ze zmíněných zákonů, je potřeba na ně nahlížet jako 

na zákony reflektující dobu, ve které vznikaly. Každé období dějin bylo nějakým způsobem 

specifické a v popředí byly různé zájmy a hodnoty. Jejich ochrana vyžadovala pokaždé jinou 

právní úpravu. Flexibilita práva je v tomto ohledu velmi důležitá a patří k jeho zásadním 

atributům. Právo se musí vyvíjet spolu se společností, jako je tomu například v oblasti 

počítačové kriminality v současné době. Je důležitým úkolem zákonodárce dbát na to, aby 

právo nebylo se svým vývojem příliš pozadu oproti potřebám společnosti.  

Pokud vycházíme z výše uvedeného, pohled na znaky trestného činu znásilnění se 

v zásadních ohledech v průběhu dějin příliš neměnil. Na druhou stranu je žádoucí, aby se 

 Zákon 140/1961 Sb., trestní zákon [online]. [cit. 2016-09-24]. Dostupné z: http://www.noveaspi.cz/products/lawText/12

1/30138/1/2

 ŠÁMAL, Pavel, František PÚRY a Stanislav RIZMAN. Trestní zákon: komentář. 6., dopl. a přeprac. vyd. Praha: C. H. 13

Beck, 2004. Komentované zákony (C. H. Beck). ISBN 80-717-9896-7, s. 1411. 
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v průběhu dějin měnil přístup k obětem tohoto činu. O to se v současné době snaží zákon číslo 

45/2013 Sb., o obětech trestných činů. V tomto ohledu je nutné konstatovat, že právo zůstalo 

pozadu za vývojem společnosti, protože do té doby upravoval omezeně tato práva zákon číslo 

141/1961 Sb., trestní řád. Tento řád je zastaralý a mnohokrát novelizovaný, a proto se již 

pracuje na řádu novém.  

1.2 Současná úprava trestného činu znásilnění 

Pokusy o vyčerpávající definici znásilnění, která by chránila oběti a postihovala 

pachatele ve všech myslitelných případech napříč dějinami, ukázaly, že to ani není možné. 

A protože nelze pojmout všechny situace, které mohou nastat, do několika paragrafů 

v zákoně, je na soudní praxi, aby základní zákonnou definici více rozvedla a specifikovala 

tak, aby cíl této úpravy byl nakonec naplněn. V současnosti upravuje trestný čin znásilnění 

zákon č. 40/2009, trestní zákoník v hlavě třetí v § 185, který zní: 

§ 185 

Znásilnění 

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

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

odnětím svobody na šest měsíců až pět let. 

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

v odstavci 1 

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

b) na dítěti, nebo 

c) se zbraní. 

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

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

b) spáchá-li takový čin na osobě ve výkonu vazby, trestu odnětí svobody, ochranného léčení, 

zabezpečovací detence, ochranné nebo ústavní výchovy anebo v jiném místě, kde je 

omezována osobní svoboda, nebo 

c) způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví. 
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(4) Odnětím svobody na deset až osmnáct let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem 

uvedeným v odstavci 1 smrt. 

(5) Příprava je trestná.  14

Pachatelem trestného činu znásilnění může být podle zákona kdokoliv. Předmětem útoku 

může být jakýkoliv člověk, přičemž není určující, jaký měla nebo má oběť vztah k pachateli, 

jaké vykonává povolání apod.  Objektem znásilnění je svoboda rozhodování každého 15

člověka o svém pohlavním životě.  16

Rozsah pojmů násilí, pohrůžka násilím a pohrůžka jiné těžké újmy je poměrně široký 

a jejich určitost je spíše obecná. V zákoně není pojem násilí definován. To vytváří prostor 

pro teorii a judikaturu, především nejvyššího soudu, pro definici a srozumitelný výklad 

uvedený v souvislosti s příklady z praxe. Teorie trestního práva hmotného rozlišuje obecně 

dva druhy násilí - vis absoluta a vis compulsiva. Vis absoluta je taková forma násilí, která 

neumožňuje jiné než pachatelem vyžadované chování. Znemožňuje oběti se jakkoliv fyzicky 

bránit nebo projevit odpor. V jejím jednání zcela absentuje volní složka. Naproti tomu vis 

compulsiva je takové působení na oběť, že ta se nakonec podvolí a jedná v souladu 

s požadavky pachatele. V takovém případě v jednání oběti nechybí volní složka, ale je 

motivována fyzickou silou, kterou vyvíjí pachatel, aby dosáhl svého cíle. V tomto nátlaku je 

zároveň obsažena pohrůžka, že násilí bude dále pokračovat, pokud se oběť nerozhodne jednat 

tak, jak pachatel žádá.  Ve svém výzkumu jsem narazil jak na případy násilí vis absoluta, tak 17

vis compulsiva. V případě oběti, které pachatel svázal nejprve ruce a pak i nohy takovým 

způsobem, který prakticky znemožňoval její pohyb, a pak došlo k souloži, jde o násilí vis 

absoluta. V jiném případě pachatel odvezl oběť k sobě před dům a následně ji vlákal dovnitř, 

 Zákon 40/2009 Sb., trestní zákon [online]. [cit. 2016-09-24]. Dostupné z: http://www.noveaspi.cz/products/lawText/14

1/68040/1/2

 JELÍNEK, Jiří. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část. Vyd. 2. Praha: Leges, 2010. Student (Leges). ISBN 15

978-80-87212-49-3, s. 552

 ŠÁMAL, Pavel. Trestní zákoník: komentář. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2012. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-428-5, 16

s. 1836

 ŠÁMAL, Pavel. Trestní právo hmotné [online]. 7., přeprac. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2014 [cit. 2016-09-29]. ISBN 17

978-80-7478-616-4. Dostupné z: https://books.google.cz/books?
id=UOzUCQAAQBAJ&pg=PT477&lpg=PT477&dq=násil%C3%AD+vis+compulsiva+a+vis+absoluta&source=bl&ots=v2
RBM2ZrN-
&sig=z8kkMS2fld2-4JxE_xFymmqurs0&hl=cs&sa=X&ved=0ahUKEwih4fnNkPTPAhWBNpoKHVXvB8kQ6AEIPzAG#v
=onepage&q&f=false
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kde se poté dožadoval sexu. Oběť v obavě o to, co by se stalo, kdyby nesouhlasila, k sexu 

svolila - jde tedy o násilí vis compulsiva. 

Šámal násilí definuje jako „použití fyzické síly ze strany pachatele za účelem překonání 

nebo zamezení vážně míněnému odporu znásilňované osoby a dosažení pohlavního styku proti 

její vůli”.  Definice Jelínka je velmi podobná: „… fyzický útok směřující k překonání nebo 18

oslabení vážně míněného odporu znásilňované osoby a dosažení pohlavního styku proti její 

vůli“  Z obou definic a především jejich vzájemné podobnosti lze dovodit, že je důležité, aby 19

odpor oběti byl míněný vážně, nikoliv v žertu, a zároveň, aby byla použita fyzická síla 

k dosažení pohlavního styku. Vážně míněný odpor oběti musí být vždy prokázán: k tomu 

nejčastěji dochází pomocí stop, které zanechalo jednání oběti na pachatelově těle či oblečení 

přímým fyzickým odporem, například bitím, škrábáním, kousáním, apod., nebo voláním 

o pomoc, které slyšeli případní svědci.  V praxi se často dostává do konfliktu argumentace 20

obžaloby s obhajobou, která tvrdí, že oběť s pohlavním stykem souhlasila a o znásilnění tudíž 

nejde. Za souhlas ovšem nelze považovat svolení se souloží v případě, že oběť už nevidí 

žádnou další možnost se bránit v důsledku strachu nebo předchozího fyzického násilí.  21

Mnohdy se stává, že oběť se snaží zmírnit fyzickou újmu, kterou utrpí, a proto se souloží 

zdánlivě souhlasí. Tyto případy je nutné posuzovat jako znásilnění a podle mého názoru je 

velmi důležité prošetřit podrobně okolnosti a určit s co největší jistotou, zda byl souhlas 

skutečně dobrovolný.  

Pohrůžku násilí lze vyložit jako pohrůžku násilím bezprostředním nebo i následným, 

uskutečněným v blízké i daleké budoucnosti. Aby byla naplněna podmínka pohrůžky násilím, 

může jít například jen o telefonickou pohrůžku nebo pohrůžku obsaženou v dopise, 

na základě které se poté oběť s pachatelem osobně setká a dojde k pohlavnímu styku již bez 

dalšího vyhrožování nebo přímého fyzického násilí. Důležitým aspektem pohrůžky násilím je 

 ŠÁMAL, Pavel. Trestní zákoník: komentář. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2012. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-428-5, 18

s. 1837

 JELÍNEK, Jiří. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část. Vyd. 2. Praha: Leges, 2010. Student (Leges). ISBN 19

978-80-87212-49-3, s. 542

 Tamtéž, s. 54320

 MITLÖHNER, Miroslav. Sexualita v zákoně č. 40/2009 Sb.,trestním zákoníku. Speciální pedagogika : časopis pro teorii a 21

praxi speciální pedagogiky [online]. 2010, 4(4), 3 [cit. 2016-10-24]. Dostupné z: http://systemic.cz/sex/archive/cze/
textbook2011/12%20-%20Mitlohner.pdf
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fakt, že musí obsahovat nějakou formu fyzického násilí. Je možné pohrozit i násilím na jiné 

osobě blízké oběti (např. na jejích dětech) nebo na majetku.  22

Pohrůžku jiné těžké újmy znal předchozí trestní zákoník v souvislosti s trestným činem 

vydírání. Typicky sem spadala újma na cti, rozvrácení rodinného života, majetkové újmy (ale 

bez použití fyzického násilí vůči majetku) nebo hrozba trestního stíhání v důsledku oznámení 

trestného činu pachatelem.  Nejvyšší soud správně doplnil tento výklad tak, že není 23

rozhodující, zda oběť takový trestný čin spáchala nebo zda je obvinění smyšlené. Jako obsah 

pohrůžky postačí už samotné oznámení, protože je způsobilé v oběti vyvolat strach.  24

V současné úpravě, pokud touto pohrůžkou pachatel přesvědčí oběť k pohlavnímu styku, 

jedná se o trestný čin znásilnění, což zajistilo možnost uložit vyšší trest a přísněji tak 

postihuje pachatele těchto činů. 

Dalším pojmem, který se v zákonné úpravě vyskytuje, je bezbrannost. V souvislosti 

se znásilněním Šámal rozlišuje několik typů bezbrannosti. Absolutní bezbrannost je 

stav, ve kterém oběť není schopna posoudit situaci, protože si vůbec neuvědomuje, co se 

kolem ní odehrává. Do této kategorie můžeme zařadit bezvědomí, stav vyvolaný požitím 

alkoholu nebo jiných omamných látek nebo hypnotický spánek.  25

Pokud oběť trpí psychickou poruchou, která znemožňuje chápat význam jednání 

pachatele s obětí, nebo není schopna pro svou rozumovou a mentální vyspělost význam 

takového jednání vyhodnotit, nachází se ve stavu psychické bezbrannosti. Druhý 

ze zmiňovaných případů nastává nejčastěji u osob, které jsou mentálně zaostalé.  26

Posledním případem bezbrannosti je fyzická bezbrannost. V tomto případě je oběť plně 

při vědomí a dokáže posoudit situaci. Ví, že by se bránit měla, ale pro její fyzickou 

indispozici takové obrany není schopna. Nejčastěji se jedná o osoby, které jsou fyzicky 

oslabené pro svůj pokročilý věk, trpící fyzickou paralýzou nebo osoby jinak hendikepované.   27

 VANTUCH, Pavel. Trestní zákoník s komentářem. 1. vydání. Olomouc: ANAG, 2011-. Právo (ANAG). ISBN 22

978-80-7263-677-8, s. 645

 Tamtéž, s. 64523

 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČSR sp. zn. 6 Tz 12/81, ze dne 8. 4. 1981, publikováno pod č. 27/1981  24

sb. rozh.

 ŠÁMAL, Pavel. Trestní zákoník: komentář. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2012. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-428-5, 25

s. 1839

 Tamtéž, s. 183926

 Tamtéž, s. 183927
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Aby bylo možné jednání posoudit jako zneužití bezbrannosti, musí se pachateli podařit 

dosáhnout pohlavního styku s obětí právě proto, že není schopna se pro výše uvedené důvody 

efektivně bránit. Zároveň není rozhodné, o který typ bezbrannosti se jedná, zda je stav trvalý 

nebo jen dočasný a zda se dostala oběť do tohoto stavu přičiněním svým nebo třetí osoby 

bez předchozího souhlasu nebo domluvy s pachatelem.  Zneužitím bezbrannosti naopak není 28

případ, kdy se oběť dostane do stavu bezbrannosti pachatelovým přičiněním. Například 

v situaci, kdy pachatel oběti podstrčí lstí léky, o kterých ví, že po požití způsobují stav 

bezvědomí, a následně tohoto stavu zneužije k souloži s obětí. Takový způsob jednání 

pachatele je násilím ve smyslu § 119 trestního zákoníku. 

Trestný čin znásilnění proti některým specifickým předmětům útoku je přísněji trestný, 

stejně tak je přísněji trestný pro některé způsoby provedení a pro způsobení těžkých nebo 

zvlášť těžko napravitelných následků. Okolnosti podmiňující uložení vyšší trestní sazby jsem 

rozdělil do následujících skupin: 

Do první skupiny patří způsob provedení souloží nebo jiným pohlavním stykem 

srovnatelným se souloží, na dítěti nebo se zbraní.  

Další skupinou okolností jsou takové situace, ve kterých je snížena schopnost oběti 

bránit se. Patří mezi ně spáchání znásilnění na dítěti mladším patnácti let, na osobě ve výkonu 

vazby, trestu odnětí svobody, ochranné léčby, zabezpečovací detence, ochranné nebo ústavní 

výchovy anebo v jiném místě, kde je omezována osobní svoboda. Ustanovení přísněji 

postihují pachatele, kteří znásilnili oběť se sníženou schopností se bránit, způsobenou jejím 

postavením nebo, v případě vězňů, chovanců, pacientů psychiatrických léčeben 

apod., omezenou osobní svobodou a tudíž těžší možností útěku, obrany atd.  Spáchání 29

takového činu je bez pochyb společensky závažnější a je tudíž podle mého názoru správně, že 

na to zákonodárce v ustanoveních odstavců 2 a 3 pamatoval.  

Neméně důležitá je pak poslední skupina okolností, pro které je určující míra újmy 

způsobená oběti. Závažné je způsobení těžké újmy na zdraví znásilněním, závažnější je 

způsobení smrti oběti. 

Pojmem, který se přijetím současného trestního zákoníku změnil, je pohlavní styk. Pod 

tento pojem patří pohlavní styk vykonaný souloží a pohlavní styk vykonaný jiným způsobem, 

 Tamtéž, s. 184028

 Tamtéž, s. 184329
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srovnatelným se souloží. Tím se současná úprava odchýlila, byť na první pohled nikterak 

výrazně, od úpravy předešlé, která obsahovala spojení jiný obdobný pohlavní styk. Na druhý 

detailnější pohled je však rozdíl patrný. Zatímco úprava předešlá kladla důraz především 

na míru zásahu pachatele do intimní sféry oběti, kterou svým činem narušil, současná úprava 

klade důraz především na techniku provedení tohoto činu. Tato změna způsobila rozdílnost 

názorů odborné veřejnosti na to, jak posuzovat určité individuální trestné činy znásilnění.  30

Například tzv. digitální penetrace, tedy zasouvání prstů do pochvy ženy, byla považována 

za jiný obdobný pohlavní styk a také postihována jako znásilnění.  Po přijetí nové právní 31

úpravy v roce 2009 se autoři odborné literatury neshodují na jednoznačné interpretaci 

digitální penetrace jako způsobu spáchání srovnatelným se souloží.  Podle mého názoru je 32

potřeba posuzovat způsob provedení především ve vztahu k objektu trestného činu znásilnění. 

Objektem trestného činu znásilnění je, kromě výše zmíněné svobody rozhodování člověka 

o svém pohlavním životě, i samotná lidská důstojnost v sexuální oblasti (což vyplývá 

už z názvu hlavy třetí trestního zákoníku). A právě proto je míra zásahu do důstojnosti oběti 

v sexuální oblasti důležitějším faktorem než konkrétní technika provedení, kterou k tomuto 

zásahu dochází. 

V právních úpravách okolních států ovšem k takovýmto rozporům nedochází. Například 

v § 201 rakouského trestního zákona z roku 1974 je znásilnění definováno jako donucení 

oběti k souloži nebo jinému podobnému pohlavnímu styku použitím násilí nebo pohrůžkou 

bezprostředního ohrožení života či zdraví.  33

V § 177 odst. 2 německého trestního zákona z roku 1871 je definice velmi podobná. 

Vyžaduje donucení oběti pachatelem k vykonání soulože nebo podobného pohlavního styku. 

Takový pohlavní styk musí být zvlášť ponižující, k čemuž dochází zejména při tělesném 

spojení pachatele a oběti.  Pro úplnost je nutno dodat, že úprava trestného činu znásilnění 34

 STAŇKOVÁ, Lenka, Filip ŠČERBA a Milan VICHLENDA. Násilná kriminalita. Praha: Leges, 2014. Teoretik. ISBN 30

978-80-7502-069-7, s. 96

 viz rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 3 Tdo 1305/2005, ze dne 15.12.2005.31

 Viz JELÍNEK, Jiří. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část. Vyd. 2. Praha: Leges, 2010. Student (Leges). ISBN 32

978-80-87212-49-3, s. 552. Odlišně např.: ŠÁMAL, Pavel. Trestní zákoník: komentář. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2012. 
Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-428-5, s. 1836

 FABRIZY, Ernst, E. Strafgesetzbuch. 7. auflage. Wien: Manz, 2010, s. 613 - 61833

 KÜHL, Kristian., Karl. LACKNER a Eduard. DREHER. Strafgesetzbuch: Kommentar. 26., neu bearbeitete Aufl. des von 34

Eduard Dreher und Hermann Maassen begründeten und von Karl Lackne. München: C.H. Beck, 2007. ISBN 
978-340-6559-990, s. 745 - 747
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vychází v německém trestním právu z úpravy sexuálního nátlaku (§ 177 odst. 1) a znásilnění 

je chápáno jako závažnější forma tohoto činu.  

Obě výše zmíněné úpravy postihují méně závažné formy znásilnění jako sexuální 

nátlak. Odlišujícím aspektem těchto úprav od úpravy tuzemské je především menší důraz 

na způsob provedení a absence pohrůžky jinou těžkou újmou. Vzhledem k tomu, že jsou obě 

zmíněné země považovány za vyspělejší a jejich právní tradice je velice silná a trvalá, nebylo 

by podle mého názoru na škodu se více inspirovat při takto komplexních úpravách jako je 

trestní zákoník. 

Při pohledu na východ se nabízí srovnání s úpravou Slovenska. Trestný zákon 

(č. 300/2005 Z. z., ve znění pozdějších předpisů) v § 199 upravuje znásilnění takto:  

§ 199 

Znásilnenie 

(1) Kto násilím alebo hrozbou bezprostredného násilia donúti ženu k súloži alebo kto na taký 

čin zneužije jej bezbrannosť, potrestá sa odňatím slobody na päť rokov až desať rokov. 

(2) Odňatím slobody na sedem rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin 

uvedený v odseku 1 

a) závažnejším spôsobom konania, 

b) na chránenej osobe, 

c) z osobitného motívu, alebo 

d) na žene vo výkone väzby alebo vo výkone trestu odňatia slobody. 

(3) Odňatím slobody na pätnásť rokov až dvadsať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin 

uvedený v odseku 1 a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví. 

(4) Odňatím slobody na dvadsať rokov až dvadsaťpäť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha 

čin uvedený v odseku 1 

a) a spôsobí ním smrť, alebo 

b) za krízovej situácie.  35

Ve slovenské právní úpravě je patrné, že pojímá trestný čin znásilnění poněkud 

jednodušším způsobem a také úžeji, než úprava česká. Donutit může pachatel pouze ženu 

a výhradně jen k souloži. Na druhou stranu ale zákon nezapomíná ani na oběti mužské nebo 

 BURDA, Eduard, Jozef ČENTÉŠ, Juraj KOLESÁR a Jozef ZÁHORA. Trestný zákon: komentár. 1. vyd. V Prahe: C.H. 35

Beck, 2011. Beckova edícia komentované zákony. ISBN 978-80-7400-324-0, s. 415
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oběti, které jsou donuceny k jinému, např. orálnímu, pohlavnímu styku. Pamatuje na ně 

v ustanovení následujícím, které upravuje sexuální násilí. Slovenský zákonodárce chytře 

způsoby spáchání rozdělil mezi skutkové podstaty dvou různých činů a nelze říci, že by 

některý z činů byl méně či závažněji sankcionován. 

Ať už srovnáváme českou úpravu s kterýmkoliv z výše zmíněných států, jsem toho 

názoru, že definice znásilnění by měla být více jednoznačná. Domnívám se, že by bylo dobré 

zvážit návrat k původnímu pojetí z roku 1961, především ke spojení jiný obdobný pohlavní 

styk, a pracovat s ním v nové chystané právní úpravě. 

1.3 Kriminologické pojetí znásilnění 

1.3.1 Kriminologie obecně 

Kriminologie, jak už bylo řečeno výše, je věda o kriminalitě. Kriminalita, českým 

ekvivalentem zločinnost, vychází z pojmu zločin. Co za zločin považovat a co ne, je ovšem 

otázka, na kterou neexistuje tak jednoduchá odpověď. Prvním přístupem je ten právní, který 

se spoléhá na jednoznačné definice stanovené trestním zákonem. Pouze zákon udává, co je 

zločinem a co ne. Problém je, že zločin často provází jevy, které nejsou právem tak úplně 

snadno postižitelné, ale mají velký význam především ve fázi před samotným spácháním 

činu, jež je definován trestním zákonem. Proto je neméně důležitý přístup sociologický, který 

už není tak exaktní jako ten právní, ale zároveň nemá tak přísně vymezené hranice a proto 

může lépe pojmout doprovodné jevy zmíněné výše. Samotná kriminalita je pak často 

v literatuře rozdělována na juristickou (právní) a sociologickou. Pro kriminologické pojetí 

zločinu je ideální kombinace těchto dvou přístupů s tím, že základní rámec je zákonem daný 

a sociologický přístup umožňuje mírně korigovat mimoprávní aspekty zločinu.  Pro určení 36

předmětu kriminologie však nestačí orientace pouze na zločin samotný tak, jak je definován 

zákonem, ale i na jeho pachatele, oběť a příčiny, které k němu vedly. Z kriminologie se 

postupně vydělují další podřazené nauky. Nauka o pachatelích, tzv. klinická kriminologie, 

 viz např.: GŘIVNA, Tomáš, Miroslav SCHEINOST a Ivana ZOUBKOVÁ. Kriminologie. 4., aktualiz. vyd. Praha: Wolters 36

Kluwer, 2014. ISBN 978-80-7478-614-3, s. 22
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nauka o obětech, tzv. viktimologie, a nauka o ukládání sankcí a jejich výkonu, 

tzv. penologie.  37

1.3.2 Kriminologické pojetí znásilnění 

Kriminologie definuje znásilnění jako vynucení si sexuálního styku proti vůli oběti. 

Oběť pak vždy utrpí vedle možné újmy fyzické i psychickou újmu, protože se stykem 

nesouhlasí.  Na rozdíl od většiny násilných trestných činů trestných činů je u znásilnění 38

téměř nulové procento ženských pachatelek. Podle statistiky policie české republiky za rok 

2015 z celkových 387 stíhaných osob byly pouze 2 ženy. Pro úplnost doplňuji, že zjištěných 

znásilnění bylo celkem 598.  Velkým problémem, který odhalování znásilnění provází, je 39

vysoká latence. Zatímco některé odhady uvádějí, že je oznámena jedna desetina až jedna 

třetina znásilnění , nezisková organizace Persefona, která se zabývá pomocí obětem 40

domácího a sexuálního násilí, uvádí, že u nás bylo v roce 2013 oznámeno pouhých pět 

procent znásilnění.  Takovéto znepokojující údaje vyvolávají otázky zaměřené zejména 41

na důvody, které vedou oběti k neoznámení nebo naopak k oznámení činu. Jedině 

identifikování těchto příčin vytvoří prostor pro zlepšení současné situace. Barlow rozděluje 

důvody do dvou kategorií. Důvody vedoucí oběť k neoznámení jsou podle něj:  

1. oběť považuje znásilnění za příliš osobní a soukromou věc 

2. strach oběti z pomsty pachatele za oznámení činu 

3. přílišná nedůvěřivost oběti k orgánům činným v trestním řízením 

4. mnohdy neopodstatněná obava z nedostatku důkazů proti pachateli a následného 

neodsouzení 

5. čin byl již obětí oznámen, avšak někomu jinému, než policii  42

 Tamtéž, s. 2337

 Tamtéž, s. 25038

 POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY. Statistické přehledy kriminality za rok 2015 [online]. In: . 2015 [cit. 2016-11-06]. 39

Dostupné z: http://www.policie.cz/clanek/statisticke-prehledy-kriminality-za-rok-2015.aspx

 GŘIVNA, Tomáš, Miroslav SCHEINOST a Ivana ZOUBKOVÁ. Kriminologie. 4., aktualiz. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 40

2014. ISBN 978-80-7478-614-3, s. 250

 FRA. Violence against women across the EU: Abuse at home, work, in public and online 2014, [online]. In: 2014 [cit. 41

2016-11-06] 
Dostupné z: http://fra.europa.eu/DVS/DVT/vaw.php

 BARLOW, Hugh D. Introduction to criminology. 7th ed. New York: HarperCollinsCollegePublishers, c1996. ISBN 42

06-735-2421-3, s. 118
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Do druhé kategorie řadí důvody, které oběť naopak vedou k oznámení: 

1. prevence do budoucna, oznámení ochrání oběť před opakováním činu 

2. zadostiučinění ve formě potrestání pachatele 

3. oznámit trestný čin vidí oběť jako svoji povinnost 

4. oběť cítí potřebu pomoci v nastalé situaci a oznámením si o ni říká  43

Významný vliv na uvážení jednotlivých důvodů má i charakter vztahu oběti k pachateli. 

Při zcela anonymním znásilnění oběť pochopitelně méně zvažuje možnosti pomsty pachatele 

a zároveň cítí povinnost čin oznámit a pachatele potrestat. Na druhou stranu v situaci, kdy je 

pachatelem její partner či manžel, bude více zvažovat intimitu činu a strach z pomsty. 

V návaznosti na vzájemný vztah pachatele a oběti dochází ke znásilnění na typických 

místech. Zatímco u partnerů dochází ke znásilnění nejčastěji v bytech, domech, automobilech 

či jiných uzavřených prostorách, anonymní znásilnění se odehrává často venku, na veřejných 

místech nebo ve výtahu či společných prostorách velkých domů. Nejčastějším místem 

znásilnění je však domov oběti a pachatel není ve většině případů ozbrojen.  44

Oběť znásilnění může svým odporem odvrátit dokonání činu, avšak může také 

vyprovokovat pachatele k intenzivnějšímu útoku, který bude mít za následek větší fyzickou 

újmu. Nelze však říci, že intenzivnější odpor oběti přímo vyvolává intenzivnější útok, protože 

za ten je plně odpovědný jen pachatel. Dalšími způsoby obrany proti znásilnění jsou útěk 

a vzbuzení pozornosti okolí vyvoláním rozruchu. Významným kriminogenním faktorem 

znásilnění je vliv alkoholu, což podporuje můj výzkum v další části práce.  45

Důsledkem různorodosti pachatelů, obětí, způsobů spáchání i motivů znásilnění je 

možnost dělení do několika kategorií. Prvním způsobem dělení znásilnění je podle Válkové a 

Kuchty rozdělení na socializované a nesocializované. Klíčovým faktorem tohoto dělení je 

vztah pachatele a oběti. U socializovaného znásilnění vycházíme z toho, že pachatel oběť zná. 

Často k němu dochází po předchozí konverzaci, kterou si pachatel špatně vyložil a považuje ji 

např. za svádění. Takový útok zpravidla nebývá proveden tak agresivně jako druhý typ 

Tamtéž, s. 11843

 GŘIVNA, Tomáš, Miroslav SCHEINOST a Ivana ZOUBKOVÁ. Kriminologie. 4., aktualiz. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 44

2014. ISBN 978-80-7478-614-3, s. 251

 GŘIVNA, Tomáš, Miroslav SCHEINOST a Ivana ZOUBKOVÁ. Kriminologie. 4., aktualiz. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 45

2014. ISBN 978-80-7478-614-3, s. 251
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a nezanedbatelnou roli hraje alkohol. K nesocializovanému znásilnění naopak dochází 

bez předchozího seznámení a s větší mírou agrese, aby mohla být oběť ovládnuta.  46

Další typologie znásilnění, pro kterou je určující motiv pachatele, jej dělí na tři typy. 

Groth rozlišuje mezi: 

1. Power rape – hlavním důvodem činu je moc a její demonstrace na oběti. Znásilnění je 

prostředek, kterým pachatel svou moc dává najevo. 

2. Anger rape – hlavním důvodem činu je vztek, který má pachatel delší dobu. Někdy je 

vztek tak dlouhodobý, že přejde ve frustraci. Vysoká míra agrese je průvodním znakem 

takového znásilnění. 

3. Sadistic rape – hlavním důvodem je nutkavá neodkladná potřeba pachatele, kterou 

uspokojuje utrpení oběti. Znásilnění je činem, který dokáže způsobit utrpení podle 

pachatelových představ.  47

Na tuto typologii znásilnění perfektně navazuje typologie pachatele podle Dianišky: 

1. Výhradně sexuální pachatel – hledá ryze sexuální uspokojení. Nemůže-li ho se ženou 

dosáhnout dobrovolně, použije násilí. 

2. Sadistický pachatel – nedosáhne uspokojení jinak, než násilím a působením bolesti 

a strachu své oběti. Je určitě nejnebezpečnější, a pokud se neovládne, může znásilnění 

skončit vraždou. 

3. Pachatel síly/kontroly – znásilnění je v jeho případě pouze nástrojem, kterým demonstruje 

svou moc a vyjadřuje ponížení oběti. 

4. Příležitostný pachatel – je to pachatel, který nepatří do ostatních kategorií, zpravidla 

nepáchá čin po předchozím naplánování, ale jedná impulzivně. Nesporně má však 

s ostatními pachateli společné znaky, k nimž patří nízké společenské vědomí a sklony 

k asociálnímu chování.  48

Protože je téma znásilnění velice intimní a choulostivé, těší se velkému zájmu médií. 

Vedle vražd a významné hospodářské kriminality bývá s oblibou publikováno a je součástí 

 VÁLKOVÁ, Helena a Josef KUCHTA. Základy kriminologie a trestní politiky. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2012. Beckovy 46

mezioborové učebnice. ISBN 978-80-7400-429-2, s. 491

 GROTH, A. Nicholas. Men who rape: the psychology of the offender. New York: Plenum press, 1979. ISBN 47

03-064-0268-8, s. 112 - 115

 DIANIŠKA, Gustáv. Kriminológia. 2., rozš. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2011. Právnické 48

učebnice (Aleš Čeněk). ISBN 978-80-7380-344-5, s. 211 - 212
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mnoha známých kauz. Vlivem omezených informací, které se k veřejnosti dostávají, 

a publicisticky zaměřených článků se kolem znásilnění utvořilo několik mýtů, které postupně 

zakořenily. Ve výsledku ztěžují celý průběh vyšetřování, zkreslují a ovlivňují vyšetřovací 

úkony a také ovlivňují oběť a její okolí. V některých případech hrají velkou roli 

v rozhodování oběti, zda čin oznámit nebo ho držet v tajnosti. Poškozují oběť a působí proti 

její věrohodnosti. Barlow tyto mýty zobecnil na deset nejčastějších: 

1. Znásilněné ženy si o to říkaly. 

2. Slušné ženy nemohou být znásilněny. 

3. Znásilnění se týká pouze mladých žen a dívek, které jsou zároveň krásné. 

4. Znásilnění patří mezi tajné fantazie žen, a když k němu dojde, líbí se jim. 

5. Znásilnění je přirozené ukojení nenadálé potřeby sexu. 

6. Počínání oběti bezprostředně po znásilnění je hysterické a přehnané. 

7. Obětí znásilnění nemůže být muž. 

8. Ke znásilnění dochází v temných místech, které jsou daleko od obydlených oblastí. 

9. Pachatel bývá zpravidla oběti zcela neznámý. 

10. Znásilnění má ryze sexuální povahu a proto ženám v podstatě neubližuje.  49

Bílý kruh bezpečí, což je nezisková organizace pomáhající obětem domácího 

a sexuálního násilí obdobně jako Persefona, přidává mýtus „kamarád to neudělá”.  Persefona 50

na svých stránkách uvádí navíc ještě zajímavý mýtus, který se týká způsobu vnímání 

znásilnění obětí. Nepravdivé tvrzení je, že oběť vnímá, tak jak to definuje řada publikací, 

znásilnění jako vynucený pohlavní styk. Bohužel oběť vnímá znásilnění jako ohrožení života 

se všemi následky.  51

Jedna z dílčích součástí znásilnění je sexuální násilí. Jak je již zmíněno výše, 

ve slovenské právní úpravě je sexuální násilí samostatným trestným činem a má svůj vlastní 

význam. U nás je ovšem považováno za jeden z prvků trestného činu znásilnění a jako takový 

ho bere i Chmelík, který vymezuje několik typických situací, které nastávají. Následující 

situace nelze brát jako zpochybnění znásilnění nebo znevážení obětí. 

 BARLOW, Hugh D. Introduction to criminology. 7th ed. New York: HarperCollinsCollegePublishers, c1996. ISBN 49

06-735-2421-3, s. 129

 Bílý kruh bezpečí. Mýty o znásilnění [online]. 2009 [cit. 2016-11-07]. Dostupné z: https://www.bkb.cz/prevence/myty-o-50

znasilneni/

 Persefona. Sexuální násilí: Mýty a realita [online]. [cit. 2016-11-07]. Dostupné z: http://www.persefona.cz/myty-a-realita-51

sexualni-nasili
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11. Masochismus oběti - v této situaci nelze brát sexuální násilí za porušení norem, protože 

masochisticky orientované oběti si násilí přímo vynucují a při jejich běžném pohlavním 

styku k němu dochází. Nejčastěji se jedná o bití, používání různých bičíků nebo 

libovolných dalších předmětů, které vyvolávají bolest. 

12. Zavdání příčiny ze strany oběti - v této situaci dochází ke znásilnění po předchozí 

provokaci pachatele. Oběť může provokovat svou vyzývavostí, obnažováním, sváděním, 

apod. Příčinou vedoucí přímo k činu je pak pachatelova neschopnost ovládnout svůj 

sexuální pud. Také se může jednat o situaci, ve které oběť nejprve s pohlavním stykem 

souhlasí, ale bezprostředně před ním svůj souhlas odvolá. Pachatel pak není schopen se 

s takovou náhlou změnou přístupu smířit a v jednání pokračuje i přes nesouhlas oběti.  

13. Zmenšený podíl zavinění pachatele - v této situaci pachatel znásilňuje pod vlivem 

alkoholu nebo jiných omamných látek a jeho schopnost ovládat své jednání je u něj 

snížena.  

14. Nadsazování následků a následná bagatelizace - v této situaci nemá oběť na těle žádné 

stopy po znásilnění nebo s mužem již pohlavní styk v minulosti měla. Oznámení 

znásilnění bývá často v těchto situacích jako východisko oběti, která se snaží zbavit 

odpovědnosti za pohlavní styk před svým manželem nebo jinými blízkými osobami. Jak 

bude patrné v mém výzkumu, může být oznámení činu také prostředkem k řešení 

manželských rozporů. V takovém případě je pak na posouzení kriminalistů, zda 

ke znásilnění vůbec došlo.  Ve svém výzkumu jsem narazil na falešná obvinění, která 52

sloužila jako prostředek boje mezi partnery, zakrytí opravdového jednání, i na situace, 

kdy oběť pouze toužila po pozornosti a vynucovala si ji oznámením znásilnění. Takové 

případy však tvoří, alespoň podle mého výzkumu, minimální procento. Mnohem více 

znásilnění je opravdových a bylo by narušením právní jistoty takové činy znevažovat, 

svalovat vinu na oběť nebo snad pokládat čin za zcela v souladu se zákonem.  

 CHMELÍK, Jan. Mravnost, pornografie a mravnostní kriminalita. Praha: Portál, 2003. ISBN 80-717-8739-6, s. 5052
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Z forenzního hlediska je nepodstatná míra rizikovosti jednání oběti, protože nemá vliv 

ani na jeho schopnost rozpoznávací ani na způsobilost jednat nebo naopak se jednání zdržet. 

Některá trestní řízení provázejí komplikace v podobě následné psychické újmy oběti 

v důsledku tzv. sekundární viktimizace nebo nevybíravých otázek kladených advokáty 

obviněného či orgány činnými v trestním řízení. Podrobněji se tematice oběti věnují 

následující kapitoly.  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2. Kriminalistická charakteristika trestného činu znásilnění 

2.1 Kriminalistika a kriminalistická charakteristika trestného činu 

Najít odpovídající a uspokojující definici kriminalistiky, na které by se autoři odborné 

literatury shodovali, je velice obtížný úkol. Zčásti je to přičítáno podobnosti s příbuznými 

vědami, kdy k definici samotné dochází pojmenováním odlišných prvků, z části pak tomu, že 

každý autor definuje kriminalistiku pomocí znaků, které považuje za nejdůležitější. 

V populárně-naučné literatuře a dalších neodborných publikacích je tento pojem také často 

zaměňován s příbuznými vědami (nejčastěji kriminologií), ale například také trestněprávní 

naukou.  53

Abychom mohli definovat kriminalistiku, je potřeba se zaměřit na objekty, které 

zkoumá, a její předmět. Objekty, které zkoumá, jsou skutek trestného činu a osoba pachatele, 

stopy trestného činu a jejich nositele a činnost orgánů činných v trestním řízení, znalců 

při odhalování a vyšetřování trestných činů a při zkoumání stop. Předmět kriminalistiky lze 

vysvětlit jako zákonitosti, které se vztahují k objektům. Musil, Konrád a Suchánek 

definují, s ohledem na výše uvedené, kriminalistiku jako „…samostatný vědní obor sloužící 

ochraně občanů a státu před trestnými činy tím, že objasňuje zákonitosti vzniku, trvání 

a zániku stop a zákonitosti vyhledávání, shromažďování a zkoumání stop a tím, že 

vypracovává podle potřeb trestního zákona a trestního řádu metody, postupy, prostředky a 

operace v zájmu úspěšného odhalování, vyšetřování a předcházení trestné činnosti.”  54

Pro srovnání Porada, Polák a kol. definují kriminalistiku jako „…samostatný vedný odbor, 

ktorý skúma a objasňuje zákonitosti vzniku, zániku, vyhľadávania, zaisťovania, skúmania 

a využívania kriminalistických stôp, iných súdnych dôkazov a kriminalisticky významných 

informacií, a ktorý na tomto základe vypracováva metódy, postupy, prostriedky, operácie 

a odporúčania pre kriminalistickú praktickú činnosť, najmä za účelom využitia 

v podmienkách trestného konania.”  Je zřejmé, že obě definice jsou si velice podobné 55

a až na pár detailů se nijak zásadně neliší.  

 MUSIL, Jan, Zdeněk KONRÁD a Jaroslav SUCHÁNEK. Kriminalistika. 2., přeprac. a dopl. vyd. V Praze: C.H. Beck, 53

2004. Beckovy mezioborové učebnice. ISBN 80-717-9878-9, s. 3.

 Tamtéž, s. 654

 PORADA, Viktor a Peter POLÁK a kol. Kriminalistika. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2015. 55

Učebnice (Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk). ISBN 978-80-7380-558-6, s. 23
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Pro vypracovávání metod odhalování, vyšetřování a prevence je nutné obsáhnout znaky 

trestného činu, které jsou pro kriminalistickou praxi relevantní, na rozdíl od znaků ostatních, 

které zkoumá například kriminologie. Soubor takových znaků se nazývá kriminalistická 

charakteristika. Ucelenou definici kriminalistické charakteristiky přinesli Musil, Konrád 

a Suchánek. „Kriminalistická charakteristika trestného činu je popisem kriminalisticky 

relevantních vlastností trestného činu, tj. takových vlastností, které ovlivňují proces tvorby 

stop a proces poznání trestného činu.”   56

Kriminalistickou charakteristiku trestného činu utváří soubor komponentů. Komponenty 

charakteristiky jsou:  

1. způsob spáchání trestného činu 

2. kriminální situace 

3. osobností rysy pachatele 

4. osobnostní rysy oběti 

5. motiv  57

Všechny komponenty jsou kriminalistikou zkoumány v tom rozsahu, v jakém mají podíl 

na tvorbě stop a vliv na objasnění činu. Kriminalistická charakteristika poslouží vyšetřovateli 

ve chvíli, kdy znalost některých faktů chybí a on se nemůže posunout dále. Ucelený soubor 

znaků typický pro danou skupinu trestných činů mu pak může pomoci při sestavení 

tzv. kriminalistických verzí o chybějících faktech. Vše funguje na principu analogie, protože 

čin se s největší pravděpodobností odehrál jako stovky až tisíce činů obdobných, ze kterých 

kriminalistická charakteristika vznikla.  Trestné činy jsou rozděleny podle druhu do skupin 58

a tvorbou kriminalistické charakteristiky těchto skupin se zabývá metodika vyšetřování. 

Znásilnění patří do skupiny mravnostních (sexuálních) trestných činů.  

 MUSIL, Jan, Zdeněk KONRÁD a Jaroslav SUCHÁNEK. Kriminalistika. 2., přeprac. a dopl. vyd. V Praze: C.H. Beck, 56

2004. Beckovy mezioborové učebnice. ISBN 80-717-9878-9, s. 31.
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2.2 Kriminalistická charakteristika znásilnění 

2.2.1 Způsob spáchání 

Způsoby spáchání znásilnění lze rozdělit podle několika různých kritérií. Nejčastějším 

způsobem rozdělení je do kategorií podle věku pachatele a oběti, kdy rozlišujeme znásilnění 

páchané mezi dospělými, mezi dospívající mládeží a na mládeži. Ze statistiky policie 

vyplývá, že v minulém roce z celkem stíhaných 387 osob bylo 16 ve věku do čtrnácti let, 27 

ve věku patnáct až sedmnáct let a 342 dospělých osob. Dvě zbývající pachatelky byly ženy.  59

Ze statistik věku obětí vyplývá, že průměrný věk znásilněných žen je kolem 22 let a že 60% 

všech obětí bylo v době činu ve věku mezi 16 a 25 lety. Naopak mladších než 15 let je pouze 

osm procent obětí.   60

Z výše uvedeného je patrné, že nejčastěji dochází ke znásilnění mezi dospělými. Jedním 

z typických znaků takového činu je způsob spáchání násilím, hrozbou násilí a uvedení oběti 

ve stav bezbrannosti například alkoholem nebo obdobnou omamnou látkou a následné 

zneužití takového stavu. V praxi jsou podle Musila, Konráda a Suchánka nejčastější tři 

způsoby spáchání, jejichž určujícím faktorem je vztah oběti a pachatele: 

1. Pachatel a oběť mají mezi sebou určitý vztah, například kamarádský, pracovní, partnerský 

apod. Pachatel na základě takového vztahu vyláká oběť na místo, které si předem vybere, 

a následně ji donutí k pohlavnímu styku použitím násilí, hrozbou násilím, a nebo ji 

úmyslně uvede do stavu bezbrannosti a pohlavní styk vykoná.  61

Při výzkumu jsem narazil na případ, kdy pachatel kněz svou věřící oběť vylákal 

ve večerních hodinách ven a následně pozval k sobě pod záminkou mimořádně zpovědi. 

Doma jí poté podal ve vínu rozpuštěný uspávací přípravek, a když oběť upadla do bezvědomí 

vyvolaného vysokou dávkou léku, tohoto stavu využil a oběť znásilnil. Poté počkal, než se 

oběť probrala, a k ránu ji doprovodil domů.  

2. Pachatel a oběť se seznámili krátce před činem. Typicky k takovým situacím dochází 

v baru, na diskotéce nebo jiné podobné zábavě. Pachatel poté oběti nabídne svezení, 

 POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY. Statistické přehledy kriminality za rok 2015 [online]. In: . 2015 [cit. 2016-11-06]. 59

Dostupné z: http://www.policie.cz/clanek/statisticke-prehledy-kriminality-za-rok-2015.aspx

 Epravo. Trestný čin znásilnění a jeho oběti [online]. 2002 [cit. 2016-11-12]. Dostupné z: http://www.epravo.cz/top/clanky/60

trestny-cin-znasilneni-a-jeho-obeti-15872.html

 MUSIL, Jan, Zdeněk KONRÁD a Jaroslav SUCHÁNEK. Kriminalistika. 2., přeprac. a dopl. vyd. V Praze: C.H. Beck, 61

2004. Beckovy mezioborové učebnice. ISBN 80-717-9878-9, s. 461
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odvoz nebo doprovod domů a ona souhlasí. Ve vhodný okamžik, většinou když jsou spolu 

sami, se pak pachatel pokouší o pohlavní styk. Pokud je odmítnut, použije násilí nebo 

pohrůžku násilím.  62

Tak například jedna z obětí slavila narozeniny v baru, kde se kolem půlnoci seznámila 

s pachatelem. Ten jí pak nabídl, že u něj může přespat, protože domů to má daleko a ona 

souhlasila. Doma se pokusil o pohlavní styk a byl odmítnut, čímž ho oběť rozzlobila natolik, 

že neváhal použít fyzické násilí velké intenzity a oběť zbil kromě jiného například stolní 

lampičkou. Poté oběť znásilnil, vyhodil z bytu a nechal ji na chodbě ležet, dokud se 

nevzpamatovala a nedostala se taxíkem domů.  

3. Mezi pachatelem a obětí žádný vztah neexistuje. Zpravidla si pachatel vybere místo, na 

kterém pak čeká na vhodnou příležitost. Jakmile se objeví potenciální oběť, pachatel na ni 

zaútočí. Používá často brutální násilí, aby oběť dostatečně ovládl, a pokud je ozbrojen, tak 

také zbraň nebo pohrůžku.  63

Tak se například pachatel pohyboval kolem autobusové zastávky s cílem znásilnit 

nějakou ženu. Poté, co na zastávku dorazila žena pod vlivem alkoholu, zaútočil na ni tak, že ji 

klackem zasáhl zezadu do hlavy, její bezvládně tělo odtáhl do přilehlého parku a tam ji 

znásilnil.  

Porada, Polák a kol. přidávají ještě další typické způsoby páchání, pro které již není 

určujícím faktorem vztah pachatele a oběti:  

4. Pachatelů je několik a jsou organizovaní. Vytipují si oběť, ke které mohou a nemusí mít 

jakýkoliv vztah, kterou pak společně na vhodném místě a ve vhodném okamžiku 

napadnou. Společným jednáním ji donutí k souloži, přičemž nejčastěji je nucena souložit 

postupně se všemi pachateli. V takovém případě se jedná o tzv. skupinové nebo hromadné 

znásilnění. 

5. Znásilnění je spojeno s požíváním většího množství alkoholu. Ten pak odbourává 

překážky a morální zábrany. Požívání alkoholu a stav opilosti může v pachateli vyvolat 

náhlou touhu pohlavní styk uskutečnit i proti vůli oběti, i když by to za normálních 

okolností ve stavu střízlivost neudělal. Alkohol má často vliv i na oběť, která pak není 

 Tamtéž, s. 46162

 Tamtéž, s. 46163
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schopna efektivně se bránit. Ve všech ostatních způsobech znásilnění hraje alkohol často 

významnou roli. 

6. Pachatel využívá závislosti, kterou na něm oběť má. Není rozhodující, zda se jedná 

o závislost finanční, psychickou nebo jakoukoliv jinou. 

7. Znásilnění bez předchozí přípravy a bez motivu. Typické v situacích, kdy pachatel, aniž 

by předtím čin plánoval a není ani v jeho povahových rysech takové činy páchat, tzv. 

využije příležitosti. Takového pachatele je možné označit jako příležitostného pachatele 

znásilnění. Téměř vždy přispívá k takovému činu vliv alkoholu, pod jehož vlivem se i 

nevinné flirtování oběti může pachateli jevit provokace, která vzbudí jeho zájem 

a sexuální žádostivost. Pokud oběť nesouhlasí s pohlavním stykem dobrovolně, neváhá 

pachatel použít násilí k jeho vynucení.  64

Další kategorií jsou sexuální trestné činy páchané mezi dospívající mládeží. Odlišností 

je nejen věk, který u pachatele bývá nejčastěji kolem šestnácti let a u oběti méně než patnáct 

let, ale i způsob spáchání. Téměř nikdy nedochází k použití násilí, protože pohlavní nebo jiný 

obdobný styk, ke kterému mezi pachatelem a obětí dochází, je většinou dobrovolný. 

Mezi oběma bývá obvykle velice úzký citový vztah a nemalou roli hraje vliv alkoholu. Spíše 

než o znásilnění se v této kategorii dá mluvit o pohlavním zneužívání.  

Typicky se jedná o situace: 

1. Skupina lidí ve věku mezi třinácti a šestnácti lety se účastní večírku. Na něm dochází 

pod vlivem alkoholu a v rámci her a zábavy často k pohlavnímu styku mezi osobami 

staršími a mladšími patnácti let.  

2. Předčasně zralá dívka nebo chlapec udržují citový vztah se starším partnerem. Vztah se 

později vyvine v partnerství a dojde mezi nimi k pohlavnímu styku.  65

V době mé stáže na státním zastupitelství jsem se dozvěděl, že v praxi se mnohdy trestní 

stíhání osob podezřelých z pohlavního zneužití podmíněně odkládá. Musí však být splněna 

podmínka vztahu mezi pachatelem a obětí, který se dá přirovnat k dlouhodobému vztahu 

dospělých, a musí jít o ojedinělý případ pohlavního styku mezi nimi.  

 PORADA, Viktor a Peter POLÁK a kol. Kriminalistika. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2015. 64

Učebnice (Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk). ISBN 978-80-7380-558-6, s. 335 - 336

 MUSIL, Jan, Zdeněk KONRÁD a Jaroslav SUCHÁNEK. Kriminalistika. 2., přeprac. a dopl. vyd. V Praze: C.H. Beck, 65

2004. Beckovy mezioborové učebnice. ISBN 80-717-9878-9, s. 462
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Poslední kategorií jsou sexuální trestné činy páchané na mládeži. Patří sem ty činy, kdy 

pachatel je starší osmnácti let a oběť mladší patnácti let. Stejně jako tomu bylo u činů 

mezi dospělými, i zde se objevuje násilí, pohrůžka násilí a přivedení oběti do stavu 

bezbrannosti. Navíc ale přibývají další prvky, které jsou pro tento typ činů typické. Jedná se 

o autoritativní respektované postavení pachatele; zneužití důvěry, kterou v něj oběť 

má; závislost oběti na pachateli; sexuální nálady vyvolané sledováním pornografie apod.  66

Tyto specifické znaky se však týkají především trestného činu pohlavního zneužívání.  

Typické způsoby spáchání znásilnění v této kategorii jsou: 

1. Pachatel pod záminkou pomoci vyláká nezletilou oběť na jím vybrané místo, kde pak 

požaduje pohlavní styk, k jehož vynucení použije i násilí.  

2. Pachatel se vstřícným způsobem snaží s nezletilou obětí komunikovat. Po navázání 

kontaktu na ni zaútočí s cílem ukojit svůj pohlavní pud i za cenu použití brutálního 

násilí.  67

Znásilnění páchaná na mládeži, především na obětech mladších patnácti let, mívají 

fatální fyzické i psychické následky. Kvůli nedostatečné fyzické vyspělosti má fyzické násilí 

velmi závažný dopad na tělo oběti a kvůli nedokončenému procesu psychologického utváření 

osobnosti a nedostatečné citové vyspělosti jsou psychické následky takového činu někdy 

i neodstranitelné. Zvláštní zřetel zaslouží i společenská nebezpečnost pachatelů této kategorie 

znásilnění. Obětí bývá častěji dívka s dobře vyvinutými druhotnými pohlavními znaky. Pokud 

tomu ale tak není, je zřejmé, že pachatel je deviantní a tudíž velmi nebezpečný. V oblasti 

sexuologie se liší názory na to, zda je takový pachatel vyléčitelný nebo ne, zda kastrace 

zbavuje mozek impulsů k agresivnímu jednání nebo nikoliv. Osobně se přikláním k názoru 

MUDr. Zbytovského, že kastrace nemůže zbavit pachatele deviace, protože příčina deviace je 

v mozku, nikoliv v obalu varlete, který produkuje testosteron a k jehož odebrání při kastraci 

dochází. Snížením produkce a hladiny testosteronu se může chování jedince zmírnit, avšak 

není možné ho zcela vymýtit. Blíže o pachateli pojednává následující podkapitola. 
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2.2.3 Osobnostní rysy pachatele 

Podle § 22 odst. 1 trestního zákoníku je za pachatele trestného činu považován ten, kdo 

svým jednáním naplnil znaky skutkové podstaty uvedené v tomto zákoně. Zároveň je 

pachatelem také ten, kdo svým jednáním naplnil znaky pokusu nebo přípravy takového činu, 

je-li příprava trestná. U trestného činu znásilnění jsou dle zákonné úpravy trestné všechny 

stádia trestné činnosti – dokonaný trestný čin, pokus i příprava. Pachatele znásilnění můžeme 

rozdělovat podle několika různých kritérií, kdy nejtypičtější jsou věk, národnost a vztah 

k oběti. Podle mého názoru je nejzásadnější rozdělení, které přináší soudní sexuologie, 

na pachatele deviantní a nedeviantní, tedy na pachatele s poruchou sexuální preference 

a pachatele bez takové poruchy.  

Za deviantního je považován jedinec, jehož psychosexuální vývoj směřoval namísto 

normálního sexuální chování ke vzniku poruchy sexuální preference (deviace). Tyto sexuální 

deviace, sexuology též označovány jako parafilie, jsou v podstatě nemoci a tak k nim také 

přistupuje Světová zdravotnická organizace, když je řadí v mezinárodní klasifikaci nemocí 

(MKN-10) do kategorie „Poruchy osobnosti a chování u dospělých”.  Pro přiměřené sexuální 68

chování je nutné, aby byl jedincův sexuální vývoj zdravý, a dochází k němu v případě 

tělesného i duševního zdraví a vývoji v přiměřeném sociálním prostředí. Zároveň ovlivňují 

sexuální chování podle Pavlovského a kol. tři skupiny faktorů: 

1. Prenatální determinanty – jsou neovlivnitelné, patří sem chromozomálně podmíněné 

determinanty, determinanty dané přítomností mužských či ženských pohlavních žláz, 

determinanty dané přítomností mužských či ženských pohlavních orgánů a determinanty 

vytvořené rozvojem mužských nebo ženských sexuálních center 

2. Perinatální zátěž – pokud je nepřiměřená, může vést k vytváření psychopatologických 

stavů, které mohou ovlivňovat sexuální chování. Jako příklad můžeme uvést například 

přidušení těsně po porodu nebo při něm. 

3. Postnatální determinanty – sem řadíme determinanty, které se uplatňují až v průběhu 

života, zejména v průběhu dětství, kdy se utváří osobnost. Jde o prostředí rodiny, ve které 

jedinec vyrůstá, nezdravé společenské prostředí, ve kterém se pohybuje (například špatná 

 International statistical classification of diseases and related health problems [online]. 10th revision, 2nd edition. Geneva: 68

World Health Organization, 2004 [cit. 2016-11-13]. ISBN 92-415-4654-9. Dostupné z: http://www.uzis.cz/system/files/mkn-
tabelarni-cast_1-4-2014.pdf, s. 239
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parta kamarádů apod.), a traumata, která utrpěl například v důsledku pohlavního 

zneužívání.  69

Pokud vývoj proběhne bez narušení, normální lidskou sexuální motivaci můžeme 

shrnout do několika bodů: 

• sexuální identifikace je pevná a spojena s osvojenou sexuální rolí 

• jedinec preferuje jako erotický objekt osobu opačného pohlaví 

• vybraný objekt je sexuálně zralý 

• mezi jedincem a jeho partnerem není přítomno nedobrovolné násilí 

• je přítomna tendence vytvářet pár 

• sexuální interakce probíhá společensky přijatelným způsobem  70

Jakmile je tato normální lidská sexuální motivace narušena, dochází ke vzniku poruch 

pohlavní identity a sexuální preference, tedy sexuálních deviací. Problém s definicí normality 

sexuální motivace tkví v tom, že na každém místě platí v určitý čas jiné společenské a kulturní 

normy. Proto je potřeba motivaci definovat vždy podle aktuálních společenských pravidel 

platných v dané době. Pro naše území definuje Pavlovský a kol. normalitu v sexuálním 

chování jako „…takové souhlasné sexuální aktivity, které se odehrávají mezi psychosexuálně 

a somatosexuálně dostatečně zralými a pokrevně v přímé linii nespřízněnými partnery a jež 

nevedou k psychickému nebo tělesnému poškození partnerů.”  Definice postihuje pouze 71

uskutečňované jednání, tedy výhradně projev chování, který směřuje vně, a proto nemůže 

spolehlivě vyloučit sexuální deviaci. Sexuální preference totiž vychází z nitra jedince, takže 

nelze bez důkladného sexuologického vyšetření označit za sexuálně deviantní chování ani 

to, které na první pohled není ve shodě s uvedenou definicí.  72

Poruch sexuální preference je několik, avšak ne všechny jsou příčinou sexuálně 

motivovaných zločinů. Mezi ty méně nebezpečné se řadí například exhibicionismus, voyerství 

a fetišismus (přestože může být příčinou méně závažných trestných činů jako například 

krádeží), avšak při vyšetřování pachatelů znásilnění jsou v popředí poruchy, které mohou být 

 PAVLOVSKÝ, Pavel a kol. Soudní psychiatrie a psychologie. 4., aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2012. Psyché (Grada). ISBN 69
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jeho příčinou. Těmi nejnebezpečnějšími deviacemi jsou pedofilie, agresivní sadismus, 

pseudopedagogický sadismus a patologická sexuální agresivita. 

Pedofilní pachatel se vyznačuje tím, že objektem jeho sexuální preference jsou děti 

v předpubertálním nebo raně pubertálním věku. Podstatně častěji trpí touto poruchou osoby 

mužského pohlaví. U diagnostiky této poruchy je nutné určit, zda si deviant vybírá dětský 

objekt motivovaný skutečně sexuálním pudem nebo zda si ho vybírá jako náhražku 

za sexuální objekt dospělý, se kterým se mu nedaří navázat vztah. Podle MKN-10 nehraje tato 

skutečnost roli , avšak podle Pavlovského a kol. je třeba tyto dvě varianty rozlišovat.  73 74

Obvykle je pedofil neagresivní a vyznačuje se náklonností k dětem. Dokáže s nimi 

komunikovat a vzbudit v nich dojem, že je na stejné úrovni. Má tendenci oddělovat dětský 

svět, do něhož se snaží ke své oběti proniknout, a svět dospělých, od kterého se v komunikaci 

distancuje. Podle Weisse páchá typický pedofil častěji sexuální zneužívání než znásilnění.  75

Pavlovský a kol. k tomu dodávají, že nebezpečnost pedofilních pachatelů se zvyšuje 

s přítomností patologické psychické poruchy, mentální retardace nebo závislosti na alkoholu 

a jeho neustále přítomný vliv. Velmi nebezpečnou je také kombinace pedofilie s další 

poruchou sexuální preference, zejména pak patologickou sexuální agresivitou nebo 

sadismem.  Pokud se taková kombinace vyskytne, spáchá jedinec spíše znásilnění nebo 76

dokonce sexuálně motivovanou vraždu. Bohužel i v případě přežití oběti mívá setkání 

s takovým pachatelem velmi ničivé následky. 

Agresivní sadista napadá oběť velice brutálním způsobem. Odpor oběti, její fyzické 

a psychické utrpení a strach, který má, to vše je pro něj žádoucím jevem. Často v začátcích 

vývoje jeho poruchy jedná zvláštním způsobem, například na neobvyklých místech exponuje 

genitál nebo páchá jiné méně nebezpečné činy. Brutalita jeho útoků se v průběhu utváření 

jeho psychosexuální osobnosti zvyšuje a agresivní sadista nakonec nachází uspokojení 

v týrání oběti a jejím ponižování. Zpravidla nevyžaduje pohlavní styk tak, jako obvyklý 

 International statistical classification of diseases and related health problems [online]. 10th revision, 2nd edition. Geneva: 73

World Health Organization, 2004 [cit. 2016-11-13]. ISBN 92-415-4654-9. Dostupné z: http://www.uzis.cz/system/files/mkn-
tabelarni-cast_1-4-2014.pdf, s. 240

 PAVLOVSKÝ, Pavel a kol. Soudní psychiatrie a psychologie. 4., aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2012. Psyché (Grada). ISBN 74

978-80-247-4332-5, s. 181

 WEISS, Petr. Sexuální zneužívání - pachatelé a oběti. Praha: Grada, 2000. Psyché (Grada). ISBN 80-716-9795-8, s. 141 - 75

142

 PAVLOVSKÝ, Pavel a kol. Soudní psychiatrie a psychologie. 4., aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2012. Psyché (Grada). ISBN 76

978-80-247-4332-5, s. 181
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pachatel znásilnění, ale vyhledává utrpení oběti, kterou znehybní přímým násilím, pohrůžkou 

bezprostředního násilí nebo zbraní. Útočí bitím, škrcením, dušením a oběť zraňuje nožem 

nebo jinou účinnou zbraní. Znásilnění páchané agresivním sadistou mnohdy až nápadně 

připomínají rituál. Jejich hlavním motivem není pohlavní styk, ale ubližování oběti, ve kterém 

nachází své sexuální uspokojení. Tato porucha sexuální preference může být i extrémně 

společensky nebezpečná.  77

Pseudopedagogický sadismus je jiný druh sadismu, kdy pachatele uspokojuje 

dominance nad objektem. Vynucuje si absolutní poslušnost a disciplínu a snaží se co nejvíce 

přispívat k závislosti objektu na něm. Oběť bývá nejčastěji dítě nebo partnerka devianta. 

Společenská nebezpečnost je ze všech čtyř zmíněných poruch nejmenší, avšak v některých 

závažnějších případech může takto postižený jedinec spáchat znásilnění.  78

Patologická sexuální agresivita není na rozdíl od ostatních poruch sexuální preference 

uvedena v MKN-10. Z hlediska charakteristiky pachatele znásilnění je ale klíčová pro svůj 

častý výskyt. Jedinec s touto poruchou na rozdíl od sadistů nenachází uspokojení v trýznění 

a mučení oběti, ale v pohlavním styku. Typické pro něj je, že vyžaduje nesouhlas oběti 

s pohlavním stykem a anonymitu - neznámou oběť. Chmelík pachatelovo jednání popisuje 

jako „predátorské chování”.  Při posuzování takového pachatele je důležité rozlišovat dvě 79

situace. V prvním případě jde o jednání všemi znaky se velmi přibližující k jednání 

patologického sexuálního agresora, ale ve skutečnosti je motivováno narušenou částí 

psychosexuálního vývoje pachatele, který často bývá mladistvý nebo blízký věkově 

mladistvému. V druhém případě jde o patologického sexuálního agresora a jeho jednání je 

motivováno právě touto poruchou.  80

Diagnostika poruchy sexuální preference je z hlediska trestního stíhání a následného 

trestního řízení je stěžejní. Až na pseudopedagogický sadismus dochází u všech popsaných 

případů vlivem těchto deviací k podstatnému snížení ovládací schopnosti v důsledku 

sexuálního pudu, který pachatel vnímá jako normální a nedokáže ho neuposlechnout. 

V závislosti na psychologickém nebo sexuologickém znaleckém posudku může být pachatel 

Tamtéž, s. 18277
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 PAVLOVSKÝ, Pavel a kol. Soudní psychiatrie a psychologie. 4., aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2012. Psyché (Grada). ISBN 80
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uznán v době jednání nepříčetným nebo může být jeho stav vyhodnocen jako stav zmenšené 

příčetnosti, což s sebou nese důsledky v podobě zohlednění tohoto stavu soudem při ukládání 

trestu. Takovému pachateli může být podle zákona uložen trest pod dolní hranicí trestní sazby 

za současného uložení ochranného léčení.  

Navzdory všeobecnému přesvědčení převažují znásilnění, která páchá nedeviantní 

osoba.  Tito pachatelé sice netrpí žádnou z poruch sexuální preference uvedených výše, ale 81

většina je psychosexuálně nevyzrálá. Obecně hůře navazují vztahy s objektem jejich 

sexuálního zájmu, zejména pak nezvládají přijímat podněty a dvořit se. Kovář následně dělí 

nedeviantní pachatele na: 

1. sociosexuálně a psychosexuálně nezralé muže, kteří pro svou nedostatečnou vyspělost 

nejsou schopni pochopit společensky přijatelné způsoby sexuálního chování 

2. osoby s psychopatickou strukturou osobnosti  

3. osoby dopouštějící se sexuální agrese příležitostně se zneužitím okolností, zejména pak 

nadměrným požitím alkoholu 

4. hypersexuální jedince - mužskou hypersexualitu nazýváme satyriáza a ženská je známá 

jako nymfomanie 

5. osoby s defektem rozumových schopností, což má vliv na schopnost ovládat jednání 

6. osoby v relapsu duševní choroby. Tím rozumíme osoby, kterým se choroba vrátila, 

popřípadě se zhoršila aktuální diagnóza . 82

Porada, Polák a kol. preferují rozdělení do tří základních skupin, přičemž deviantní je 

jedna z nich a nedeviantní jsou následující: 

1. Příležitostní pachatelé bez významné motivace 

2. Pachatelé, kteří se naprosto vědomě a plánovaně dopouštějí znásilnění, mohou být 

i organizovaní. Základní motivací protiprávního jednání je sexuální pud. 

 MUSIL, Jan, Zdeněk KONRÁD a Jaroslav SUCHÁNEK. Kriminalistika. 2., přeprac. a dopl. vyd. V Praze: C.H. Beck, 81

2004. Beckovy mezioborové učebnice. ISBN 80-717-9878-9, s. 465

 KOVÁŘ, Petr. Sexuální agrese: znásilnění z pohledu medicíny a práva. Praha: Maxdorf, c2008. Jessenius. ISBN 82

978-80-7345-161-5, s. 88 - 90
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Pro druhou z těchto skupin jsou charakteristické tyto rysy modu operandi:  

• vytypování oběti 

• vytypování vhodného místa, na kterém má dojít ke spáchání činu 

• způsob navazování kontaktu s obětí 

• způsob překonávání odporu oběti nebo způsob uvedení oběti do stavu bezbrannosti 

• způsob následného utajování trestného činu  83

2.2.4 Osobnostní rysy oběti 

Stejně jako jsou pachatelé rozděleni do kategorií, i oběti je možno rozdělit podle 

několika kritérií. Kovář je dělí do dvou skupin podle druhu znásilnění v závislosti na existenci 

vztahu pachatele a oběti na znásilnění vztahové a znásilnění, které se odehraje bez existence 

jakéhokoliv vztahu (někdy také nazývaného útočné znásilnění). Za vztahové znásilnění je 

v této typologii považováno i takové, které se odehrálo těsně po předchozím seznámení.  84

Někdy je chování oběti bezprostředně po činu zvláštní a pro nezúčastněného člověka 

těžko pochopitelné. V některých případech se pachatelovo násilí a agrese po činu umírňují, a 

pokud jde o vztahové znásilnění, nebývá výjimkou ani následné vstřícné chování k oběti. Ta 

pak v důsledku momentální absolutní závislosti na útočníkovi (například v situaci, kdy ji před 

činem odvezl na odlehlé místo, ze kterého se sama jen těžko dostane) přistoupí na jeho 

způsob chování a nedává najevo žádný následný odpor nebo jiné negativní reakce. Zpravidla 

cítí oběť v okamžiku znásilnění strach o svůj život a v jeho důsledku se identifikuje 

s pachatelem podobně, jako tomu bývá u únosů při tzv. Stockholmském syndromu, a to jí 

vytvoří iluzi kontroly nad svým osudem.  85

Naproti tomu oběť útočného znásilnění cítí větší strach o život z důvodu neexistence 

předchozího vztahu k pachateli a zpravidla velmi překvapivého útoku, který se nejčastěji 

odehrává formou přepadení. Prvotní reakcí oběti bezprostředně po činu je zoufalý útěk 

do bezpečí. Může se ale stát, že oběť utrpí vážný psychický šok a její následné chování je 

zcela nepochopitelné a nerozumné. Mnohdy oběť bezdůvodně setrvává na místě činu, hledá 

 PORADA, Viktor a Peter POLÁK a kol. Kriminalistika. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2015. 83

Učebnice (Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk). ISBN 978-80-7380-558-6, s. 337

 KOVÁŘ, Petr. Sexuální agrese: znásilnění z pohledu medicíny a práva. Praha: Maxdorf, c2008. Jessenius. ISBN 84

978-80-7345-161-5, s. 62

 ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Forenzní psychologie. 3., upr. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2013. ISBN 85

978-80-7380-461-9, s. 188
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věci, o které ji při útoku pachatel připravil (například stržené náušnice), apod. Takový stav je 

až nápadně podobný posttraumatické stresové poruše. Mnohdy se tato porucha projevuje 

a dále rozvíjí i dlouho po činu a komplikuje proces návratu oběti zpět do běžného života. 

Typickými příznaky jsou agorafobie, depersonalizace, deprese a generalizovaná úzkostná 

porucha, současně také bývá často narušen intimní život oběti s partnerem a sexuální 

interakce.  86

Bez ohledu na to, jakému typu znásilnění čelí, se oběť snaží dávat v závislosti na své 

povaze a osobnosti najevo odpor, ať už se jedná o intenzivní fyzický odpor nebo „jen” 

o chabý odpor, který z důvodu strachu dále nestupňuje. Nízká míra intenzity obrany anebo 

absence zranění na pachatelově těle nesmějí být rozhodujícím důkazem o souhlasu oběti.  

Předchozí rizikové chování oběti, které bylo zmíněno v předcházející kapitole, je 

jedním z faktorů tzv. komplexní vývojové charakteristiky oběti. Dalšími faktory této 

charakteristiky jsou samostatnost, sebevědomí, víra v sebe sama, fyzická zdatnost apod. 

Jedním z faktorů, které stojí za zmínku, je míra, v jaké vidí oběť sebe samou jako možnou 

oběť znásilnění, protože přímo ovlivňuje pravděpodobnost opakované viktimizace. Z hlediska 

prevence viktimizace je dobře ovlivnitelným faktorem jedině rizikové chování, čímž 

rozumíme například oblékání vyzývavého oblečení, pohyb v sociálně nevyhovujícím 

prostředí, nadužívání omamných látek (zejména alkoholu) nebo provozování prostituce.  87

Vyjma fyzické a psychické újmy, kterou s sebou nese primární viktimizace 

(proces, ve kterém se stává fyzická osoba obětí), dochází často k sekundární viktimizaci 

a stigmatizaci. Stigmatizaci můžeme přirovnat k jistému označení, kterým je oběť 

od okamžiku znásilnění odlišována od ostatních lidí. Sekundární viktimizaci definují Válková 

a Kuchta jako „veškeré vedlejší negativní důsledky spáchaného trestného činu, které nastaly 

až po jeho ukončení.”  Především orgány činné v trestním řízení a advokát obžalovaného 88

mohou svým neopatrným nebo necitelným jednáním zavinit sekundární viktimizaci. Aby se 

této druhotné újmě efektivně zabránilo, byl přijat zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných 

činů. Jaký vliv má tato úprava na trestní řízení a jak mění postavení oběti, je popsáno 

v kapitole s názvem „Postavení oběti znásilnění v trestním řízení”. 
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Motiv znásilnění vychází v podstatě z typologií znásilnění podle Grotha a pachatele 

podle Dianišky zmíněných v předchozí kapitole, a proto mu nebudu věnovat zvláštní 

podkapitolu. Nejčastějšími motivy jsou moc, vztek a sadismus. Dalším méně častým motivem 

je sexuální touha. Někdy dochází ke znásilnění bez motivu, což se děje v případech, kdy je 

pachatel zpravidla pod vlivem alkoholu a patří do kategorie příležitostných pachatelů.  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3. Typické stopy 

Pro vyšetřování znásilnění jsou velmi důležité stopy. Kriminalistickou stopu definují 

Musil, Konrád a Suchánek takto: „… kriminalistická stopa je každá změna, která je v příčinné 

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

do zjištění a je vyhodnotitelná současnými kriminalistickými metodami a prostředky. 

Kriminalistické stopy nemohou existovat bez svého materiálního nositele.”  Pokud změna 89

postrádá některou z uvedených vlastností, nelze ji označit za kriminalistickou stopu a není 

relevantní pro vyšetřování. Podle Porady, Poláka a kol. lze definovat kriminalistickou stopu 

jako každou změnu v materiálním prostředí nebo ve vědomí člověka, která příčinně, místně 

nebo časově souvisí s vyšetřovanou událostí, obsahuje kriminalisticky nebo trestněprávně 

relevantní informaci, kterou je možné zjistit, a informaci z ní je možné využít pomocí 

kriminalistických, přírodovědných a technických metod, prostředků a postupů.  Osobně se 90

kloním spíše k druhé z definic, protože konkrétněji vystihuje podstatu pojmu kriminalistické 

stopy. Vyjdeme-li z ní, tak stopy můžeme rozdělit na materiální stopy a stopy ve vědomí, což 

je i dělení, které uvádí odborná literatura.  Podoba stop materiálních je logicky dána a mění 91

se pouze v závislosti na mechanických parametrech, na rozdíl od stop ve vědomí, které mohou 

být často zkreslené, subjektivní, neúplné a jejich kvalita závisí na psychice toho, v jehož 

vědomí se nachází. Na druhou stranu bývají, i podle mé zkušenosti, stopy ve vědomí často 

těmi, které následně vedou i ke stopám materiálním nebo jsou jedinými existujícími stopami. 

Stopy je možné dále členit na zrakové, sluchové, čichové, hmatové a chuťové, tedy podle 

smyslového orgánu, který stopy přijímá. 

Porada, Polák a kol. uvádějí jako zvláštní druh stop ještě stopy počítačové. V podstatě se 

nejedná o stopy ve vědomí; zároveň počítačové stopy nejsou hmotné, tedy nesplňují ani jedno 

ze základních kritérií pro zařazení do jedné z předchozích kategorií. Je to druh, který se 

objevil až kolem 80. let 20. století a který úzce souvisí s postupem vývoje informačních 

technologií. V dnešní době je už tento název zastaralý a kategorie se čím dál častěji 

 MUSIL, Jan, Zdeněk KONRÁD a Jaroslav SUCHÁNEK. Kriminalistika. 2., přeprac. a dopl. vyd. V Praze: C.H. Beck, 89
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pojmenovává digitální stopy.  V souvislosti se znásilněním a pohlavním zneužitím 92

se digitální stopy podle mého názoru vyskytují stále častěji. Například v mediálně známé 

kauze skautských vedoucích Piškota a Meluzína z Ústí nad Labem hrála hlavní roli v procesu 

vydírání nezletilých především komunikace pomocí sociálních sítí a e-mailů, přičemž 

k nátlaku na oběti byly použity jejich fotografie. V současnosti na tuto problematiku 

upozorňuje např. projekt s názvem „Seznam se bezpečně”, který je realizován pod záštitou 

MŠMT a jehož cílem je převážně prevence mravnostní kriminality.  93

U trestného činu znásilnění, u kterého z jeho povahy musí nutně dojít k fyzickému 

kontaktu mezi obětí a pachatelem, jsou vždy přítomné stopy ve vědomí oběti. Problém 

nastává v okamžiku, kdy je potřeba, aby oběť stopy reprodukovala. Je známo, že míra 

zkreslení vzpomínek se nedá nijak obecně definovat, protože každý člověk zkresluje 

jinak, nicméně lze ji objektivně určit v konkrétním případě znaleckým posudkem z oboru 

psychiatrie a psychologie. Velký vliv na zkreslení a celkovou kvalitu paměťových stop má 

i fakt, že znásilnění je velice traumatickou událostí v životě oběti, a ta má pak tendenci si 

vybavovat pachatele mnohem většího, silnějšího, v některých případech ho vykresluje jako 

nepřemožitelného. Dalším podstatným faktorem ovlivňujícím kvalitu vzpomínek jsou 

omamné látky, nejčastěji alkohol, jehož vliv je u znásilnění poměrně častý.  94

Materiální stopy můžeme definovat negativním vymezením vůči stopám ve vědomí, 

tedy jako stopy, které se nenachází ve vědomí. Tyto stopy můžeme rozdělit do čtyř skupin 

následovně:  

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

daktyloskopické, mechanoskopické, trasologické apod.) 

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

apod.) 

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

chůze, hlasu apod.) 
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4. stopy obsahující sdruženou informaci - sem můžeme zařadit stopy, které obsahují 

informace ze dvou a více skupin zároveň  95

Pro vyšetřování znásilnění jsou materiální stopy velice důležité, protože jsou obtížněji 

zpochybnitelné a jsou, na rozdíl od stop ve vědomí, objektivní. Mnohdy jsou díky jejich 

analýze získány důkazy, které neochvějně potvrzují pachatelovu vinu.  

Nejčastějšími stopami jsou stopy biologické - vlasy, krev, tkáně pachatele, které se 

v některých případech vyskytují za nehty oběti, a sperma, které získává lékař výtěrem pochvy 

(v některých případech i konečníku) nebo při ohledání prádla. Následně je provedena metoda 

analýzy DNA a stopy pak mohou posloužit k velmi přesné identifikaci pachatele. Vedle stop 

biologických je velmi častý výskyt také stop působení. Tyto stopy se nacházejí na těle oběti 

nebo na místě činu. Mají rozhodující vliv na posouzení intenzity útoku pachatele a odporu 

oběti. Právě tyto stopy jsou hlavním důkazním prostředkem pro vážně myšlený odpor oběti.  96

Dalšími důležitými stopami jsou stopy z místa činu. Typickým místem činu sexuálních 

trestných činů obecně je pokoj a odlehlé prostranství (nejčastěji parky, lesy nebo louky). 

Ke znásilnění ale často dochází na jinak atypických místech, například ve výtahu, v tmavých 

chodbách domů s ne moc častým výskytem osob apod. Pro znásilnění páchané deviantním 

pachatelem jsou pak typická dvě místa činu. Prvním je místo, kde si pachatel tipuje budoucí 

oběť a připravuje se na útok, a druhé je místo útoku. Většinou se na místě, kde se pachatel 

připravuje a pozoruje oběť, najde mnohem více stop, než na samotném místě útoku.  97

Zajištění paměťových stop probíhá při výslechu oběti, zajištění materiálních stop je 

realizováno lékařskou prohlídkou těla oběti, těla podezřelé osoby, ohledáním místa činu 

a oblečení, které oběť měla na sobě. O úkonech nezbytných k zajištění stop je sepsán 

protokol.  

 MUSIL, Jan, Zdeněk KONRÁD a Jaroslav SUCHÁNEK. Kriminalistika. 2., přeprac. a dopl. vyd. V Praze: C.H. Beck, 95
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4. Typické vyšetřovací situace 

Vyšetřovací situaci lze charakterizovat podle Musila, Konráda a Suchánka jako 

„… faktický stav vyšetřování v určitém okamžiku, kdy je třeba rozhodovat o dalším postupu 

vyšetřování. Popisem vyšetřovací situace se vystihuje jednak obsah a rozsah kriminalisticky 

relevantních informací, které jsou v daném okamžiku k dispozici, jednak souhrn podmínek, 

v nichž probíhá vyšetřování.”  Vyšetřovací situace lze rozdělit podle toho, zda spěje 98

vyšetřování k závěru snadno či nikoliv, na situace příznivé a nepříznivé. Dalším kritériem 

pro rozdělení vyšetřovacích situací je jejich obecnost – dělíme je na konkrétní a typické. 

Konkrétní situace se týkají konkrétního případu a určují praktický postup vyšetřování. 

Typické situace jsou zobecněné nejčastější typy situací, které jsou obvykle použitelné 

pro celou skupinu trestných činů. Na rozdíl od konkrétních situací se jedná o teoretický 

pojem.  99

V průběhu vyšetřování sexuálních trestných činů můžeme narazit na tyto tři typické 

situace:  

1. Soubor zjištěných skutečností nasvědčuje tomu, že se skutek stal, a že ho spáchala 

konkrétní osoba známé totožnosti.  100

Tato situace je nejpříznivější. Zpravidla je možné sdělit po počátečních vyšetřovacích 

úkonech podezřelé osobě obvinění a přejít k další fázi trestního řízení. Jakmile je sděleno 

obvinění, je možné, že nastane jedna z následujících situací:  

a) obviněný se k trestnému činu doznává 

b) obviněný se k trestnému činu nedoznává a popírá ho 

c) obviněný odmítá vypovídat 

Stanovisko, které k obvinění obviněný zaujme, je jedno z kritérií, podle kterého se 

situace rozdělují, ale není kritériím jediným, konkrétní situace jsou pak velmi variabilní. 

Důležité je zmínit, že rozhodně není účelem vyšetřování prokázat vinu obviněného, ale 

 MUSIL, Jan, Zdeněk KONRÁD a Jaroslav SUCHÁNEK. Kriminalistika. 2., přeprac. a dopl. vyd. V Praze: C.H. Beck, 98
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objasnit skutek tak, jak se opravdu stal. Ještě větší důraz na účel vyšetřování je kladen 

při vyšetřování sexuálních trestných činů, protože jsou časté případy, ve kterých oběť lže.  101

2. Soubor informací nasvědčuje tomu, že se skutek stal, ale není možné učinit 

jednoznačný závěr o totožnosti pachatele.  102

Hlavním bodem vyšetřovacích snah je v této situaci zjištění totožnosti pachatele. 

K tomu jsou využity zejména součinnost policejních útvarů, analýza modu operandi, stopy 

zajištěné na místě činu a svědecké výpovědi. Po pachateli je zpravidla vyhlášeno pátrání 

na základě méně či více určitých informací o něm.  103

3. Soubor informací nenasvědčuje tomu, že byl trestný čin spáchán. Totožnost 

údajného pachatele je známa  104

Vyšetřování se v tomto případě orientuje na sběr co největšího množství informací 

potvrzující verzi jedné ze stran. Nejčastěji se tak děje při ohledání místa činu zajišťováním 

stop na místě činu, výslechem známých obou stran a doporučeny jsou také prověrka výpovědi 

na místě, vyšetřovací pokus a psychologická expertiza.  105

Porada, Polák a kol. vymezují počáteční situace, od kterých se následně odvíjí tvorba 

vyšetřovacích verzí a směr dalšího postupu vyšetřování, takto: 

1. Je známo, že bylo spácháno znásilnění, ale oběť není schopna pachatele bezpečně 

identifikovat 

2. Oběť znásilnění sice oznámila, ale jí označený pachatel ho popírá 

3. Oběť znásilnění pouze předstírala  106
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5. Předmět vyšetřování 

Vyšetřování je podle teorie trestního práva jednou z částí trestního řízení, které upravuje 

zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád. Ten v hlavě páté v § 89 upravuje dokazování, což 

je, zejména v prvním odstavci, právní úprava předmětu vyšetřování. Zní takto: 

§ 89 

Obecná ustanovení 

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

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

b) zda tento skutek spáchal obviněný, případně z jakých pohnutek, 

c) podstatné okolnosti mající vliv na posouzení povahy a závažnosti činu, 

d) podstatné okolnosti k posouzení osobních poměrů pachatele, 

e) podstatné okolnosti umožňující stanovení následku, výše škody způsobené trestným činem 

a bezdůvodného obohacení, 

f) okolnosti, které vedly k trestné činnosti nebo umožnily její spáchání.  107

Takové vymezení předmětu vyšetřování je příliš obecné, při vyšetřování znásilnění je 

důležité kromě těchto skutečností podle Musila, Konráda a Suchánka objasnit zejména: 

• kdy a za jakých okolností došlo k prvnímu kontaktu oběti a pachatele, zda existuje nějaký 

vztah mezi obětí a pachatelem 

• jak se oběť dostala na místo činu, 

• zda došlo k pohlavnímu styku souloží nebo jiným způsobem srovnatelným se souloží 

(dle § 185 trestního zákoníku) 

• zda bylo použito násilí a jeho charakter a intenzita, zda byla zneužita bezbrannost a jakým 

způsobem se oběť do stavu bezbrannosti dostala 

• počet pachatelů a jejich role ve společném jednání 

• zda oběť kladla odpor, a o odpor jakého druhu se jednalo (jestli křičela, bránila se fyzicky 

nebo útěkem apod.) 

• zda se pachatel snažil zakrýt trestnou činnost, a jakým způsobem se o to snažil 

 Zákon 141/1961 Sb., trestní řád [online]. [cit. 2016-09-24]. Dostupné z: http://www.noveaspi.cz/products/lawText/107
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• totožnost osob, které byly svědky trestného činu 

• jaké následky čin zanechal (zejména nemajetková újma - na zdraví, psychická újma apod.) 

a jaká byla způsobena škoda (majetková újma - poškození oděvů, telefonu apod.) 

• pokud neoznámila poškozená osoba čin bezprostředně, pak zjistit důvody, proč váhala  108

Porada, Polák a kol. dále uvádějí, že je třeba objasnit místo a čas spáchání, přístupovou 

a únikovou cestu pachatele v souvislosti s místem činu, pomůcky, které pachatel ke znásilnění 

použil, zda poškozená osoba vyhledala lékařskou pomoc apod.  109
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6. Podněty k vyšetřování 

Podnět k vyšetřování můžeme obecně charakterizovat jako soubor informací, které 

umožňují učinit závěr o tom, že možná došlo k trestnému činu. Nejčastěji tyto informace 

získá policie nebo státní zastupitelství formou oznámení učiněného fyzickou nebo právnickou 

osobou.  110

V § 158 zákona č. 141/1961, trestního řádu je výslovně zakotvena povinnost policejního 

orgánu a státního zástupce podněty přijímat. Dále je také policejní orgán povinen zahájit 

vyšetřování na základě vlastních podnětů. Oznámení trestného činu je možné učinit 

telefonicky, ústně při osobním jednání, písemně i anonymně.  

Nejčastějšími podněty k vyšetřování trestného činu znásilnění jsou oznámení osob 

(poškozených, svědků, jiných osob, ke kterým má oběť důvěru a svěřila se jim) nebo institucí, 

naopak výsledky operativně pátrací činnosti policie se jako podněty k vyšetřování téměř 

nevyskytují, což je dáno zejména intimní povahou znásilnění. Postup přijetí ústního oznámení 

o trestném činu upravuje trestní řád v § 59 ve čtvrtém odstavci: 

(4) Činí-li se ústně trestní oznámení, je nutno oznamovatele vyslechnout o okolnostech, 

za nichž byl čin spáchán, o osobních poměrech toho, na něhož se oznámení podává, 

o důkazech a o výši škody způsobené oznámeným činem; je-li oznamovatel zároveň 

poškozeným nebo jeho zmocněncem, musí být vyslechnut též o tom, zda žádá, aby soud 

rozhodl v trestním řízení o jeho nároku na náhradu škody nebo nemajetkové újmy nebo 

na vydání bezdůvodného obohacení. Výslech má být proveden tak, aby byl získán podklad 

pro další řízení.  111

Zvláštností podnětů vyšetřování znásilnění je vysoká míra opožděných oznámení 

i oznámení učiněných příbuznými nebo jinými blízkými osobami oběti. To je přičítáno 

intimitě a závažné psychické újmě, kterou oběť v důsledku činu utrpěla. V některých 

případech oběti a jejich rodiny znásilnění utajují cíleně v obavě, že dojde k další újmě 

v důsledku „znovuprožití” činu při vyšetřování, vlivem nedostatečné důvěry v orgány činné 
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v trestním řízení apod.  Na druhou stranu jsou tyto obavy často příčinou zveličování 112

důsledků činu, násilí pachatele a újmy oběti. Další zvláštností je vysoká míra nepravdivých 

oznámení. Znásilnění je tímto typické nejen pro svou povahu, ale také tím, že se jedná o čin 

velice závažný a je tudíž ideálním prostředkem pro pomstu. Příčinou lživých oznámení bývá 

vedle pomsty také potřeba ospravedlnění náhodného pohlavního styku před manželem, 

rodinou nebo dalšími blízkým osobami.  113

 více o důvodech, které vedou oběť k neoznámení, v kapitole 1.3.2 Kriminologické pojetí znásilnění112
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7. Počáteční úkony 

Jako počáteční úkony prováděné policejním orgánem lze při vyšetřování znásilnění 

označit výslech oznamovatele, výslech oběti, ohledání místa činu, prohlídku těla poškozené 

osoby a pachatele, pokud je pachatel znám a je zadržen, a pátrání po pachateli.  114

7.1 Výslech oznamovatele 

Výslech můžeme definovat jako „… kriminalistickou metodu, kterou se na základě 

zákona získávají formou výpovědi kriminalisticky a právně významné informace z paměťových 

stop obsažených ve vědomí vyslýchaných osob, za přísného dodržení zákonem daných práv 

a povinností vyslýchaného i vyslýchajícího.”  Specifika výslechu oznamovatele upravuje 115

§ 59 odst. 4 uvedený výše. Cílem výslechu je získání ucelené věrohodné výpovědi 

o skutkovém stavu, o němž nejsou důvodné pochybnosti.  116

Skupina sexuálních trestných činů s sebou, jako ve všech částech kriminalistické 

metodiky, přináší zvláštnosti pro ni typické. Výslech oznamovatele je potřeba dále rozdělit 

podle jeho bližší specifikace na výslech oznamovatele, který byl očitým svědkem 

činu, oznamovatele, který nebyl očitým svědkem činu a oznamovatele, který je zároveň 

poškozenou osobou.  117

V prvním případě je účelem výslechu zjištění podrobného popisu místa činu, způsobu 

jeho spáchání a co nejpřesnější určení času. Dalšími zjišťovanými skutečnostmi jsou vztah 

oznamovatele k pachateli a poškozenému, přístupová cesta oznamovatele, jak si všiml 

skutkového děje, zda pachatel jednal násilím a jak se poškozená osoba bránila, apod. Dále je 

dobré objasnit, co předcházelo činu, jak jednali poškozený a pachatel po činu a z jakého 

důvodu očitý svědek, když viděl, že dochází k trestnému činu, čin nepřekazil. Takové otázky  

je ale vhodné pokládat až na konci výslechu. V opačném případě by se osoba mohla zaleknout 

nebezpečí trestního stíhání pro nepřekažení a už nevypověděla nic.  118
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V druhém případě se oznamovatel dozvěděl o činu od jiných osob, proto je potřeba 

výslech zaměřit na původce těchto informací: kdy a jak se k oznamovatel k informacím 

dostal, co ví o pachateli a poškozeném a jaký je jeho vztah k oběma zmíněným. Zcela 

specifické postavení má oznamovatel v případě, že je rodičem nezletilého poškozeného. 

V takovém případě je nutné navíc ještě objasnit, kolikrát byl rozhovor s nezletilým opakován, 

jak se nezletilý choval po činu, zda došlo ke změně v jeho chování, zda byl na prohlídce 

u lékaře, jaké bylo sdělení (resumé) lékaře po prohlídce apod. Tento zvláštní přístup je nutný 

především proto, že rodiče mají tendenci ovlivňovat výpovědi svých nezletilých dětí 

a zveličovat a zkreslovat i takové okolnosti, které jsou právně v pořádku, čímž uměle 

vyvolávají dojem trestného činu.  119

Ve třetím případě je potřeba prověřit především věrohodnost výpovědi, což se realizuje 

použitím taktiky, tzv. detailizace výpovědi, na základě které je možné odhalit případné 

zamlčování nebo zkreslování, což se vzhledem k tomu, že má oznamovatel v této situaci 

velký zájem na vyšetření věci ve svůj prospěch, stává poměrně často. Detailizace výpovědi 

znamená v podstatě, že popisovaný děj je rozdělen na menší etapy a otázky jsou kladeny 

velmi podrobně. Zároveň je výslech veden velmi opatrně a je citlivě přistupováno 

k poškozené osobě, aby bylo zamezeno sekundární viktimizaci. Dalšími zjišťovanými 

skutečnostmi jsou místo a čas činu; přístupová cesta na místo činu; konkrétní způsob 

pachatelova jednání; intenzita a způsob použití násilí a obrany; zda došlo k souloži 

a k ejakulaci pachatele; zda měla osoba pohlavní styk před činem a kdy jej měla naposledy; 

co nejpřesnější popis pachatele; vztah osoby k pachateli; zda pachatel poškozené něco odcizil, 

poškodil; jaká škoda celkem vznikla; pokud učinila oznámení, proč tomu tak bylo apod.  120

Specifickým poškozeným v roli oznamovatele je nezletilé dítě. V takovém případě je 

výslech prováděn velmi bezprostředně po lékařské prohlídce a je potřeba dodržet všechna 

pravidla o výslechu nezletilých, která vyplývají z § 102 trestního řádu, aby výslech nebylo 

nutné opakovat a zabránilo se tak sekundární viktimizaci. Často se k výslechu využívá 

názorných pomůcek, loutek, známých jako „Jája a Pája”. Vyjma těchto loutek, které usnadňují 

komunikaci zejména s menšími dětmi, se používají k výslechu nezletilých i speciální 

místnosti. Ty pracovní místnosti jsou vybaveny nábytkem podobným tomu, jaký se dává 
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do dětských pokojů, a místnost je navržena tak, aby se v ní dítě cítilo dobře. Navíc je 

propojena s dalšími dvěma místnostmi - technickou, ve které je vybavení k pořízení 

audiovizuálního záznamu a následnému přenosu na nosič, a monitorovací, ze které mohou 

sledovat výslech zúčastněné osoby jako je státní zástupce, pracovník orgánu sociálně-právní 

ochrany dětí, advokát aj.  121

O každém výslechu je nutné sepsat protokol, který splňuje náležitosti § 55 trestního 

řádu. V praxi se často pořizují po upozornění vyslýchaného také audiovizuální záznamy, které 

je možné prostudovat i po provedení výslechu a přizvat experty, kteří hodnotí chování osoby 

během výslechu a vyhodnocují reakce na vybrané otázky. 

7.2 Ohledání místa činu 

„Ohledání je metoda kriminalistické praktické činnosti, jejíž podstata spočívá 

v cílevědomém, přímém, bezprostředním pozorování a zkoumání kriminalisticky relevantních 

objektů vlastními smysly orgánů činných v trestním řízení, ve vyhledávání změn, 

dokumentování stavu objektů a hodnocení vlastních zjištění.”  Patří do skupiny 122

neodkladných úkonů podle § 158 odst. 3 písm. d) trestního řádu. Ohledání místa lze rozdělit 

na čtyři etapy: 

1. neodkladná kriminalistická a obecně bezpečnostní opatření prvního zásahu na místě 

2. příprava ohledání 

3. vlastní ohledání 

4. hodnocení průběhu a výsledků ohledání  123

Samotný postup ohledání v jednotlivých částí probíhá podle pravidel kriminalistické 

taktiky a metodiky ohledání místa činu. Znásilnění je zvláštní tím, že pokud dochází 

k typování oběti, jsou místa činu dvě. Ohledáno musí být i místo, na kterém si pachatel oběť 

typoval z důvodů uvedených výše. Bez ohledu na to, zda dochází ke znásilnění v interiéru či 

exteriéru, je potřeba provést ho co nejdříve, protože hrozí zánik stop vlivem působení 
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okolních jevů – v interiéru hrozí znehodnocení vlivem působení vzduchu, světla apod. 

a v exteriéru navíc ještě přímým vlivem počasí.  

V případě ohledání místa činu v exteriéru je důležité zaměřit se zejména na stopy 

potvrzující výskyt pachatele a oběti na místě (zejména otisky bot, kloubů, částí těla apod.) 

a stopy potvrzující zápas (typicky polámané rostliny; části oděvů, které byly zničeny apod.). 

Na místě činu, kde si pachatel oběť typoval, je možné nalézt další stopy. Typicky se jedná 

o nedopalky cigaret, odpadky, které pachatel vyhodil apod.  124

V případě ohledání místa činu v interiéru je nutné vymezit místo úžeji (například 

zaměřit se pouze na pohovku) a poté hledat stopy přímo na předmětech v těsné blízkosti 

konkrétního místa, na kterém ke znásilnění došlo. Stejně jako v předchozím případě je dále 

důležité hledat a zajistit stopy po zápase, což se projevuje především rozbitými věcmi 

a viditelným nepořádkem. Jak již bylo řečeno výše, při oznamování znásilnění je časté falešné 

obvinění, a proto je důležité zhodnotit i tzv. negativní okolnosti, které by výpověď 

oznamovatele vyvracely.  125

7.3 Prohlídka těla poškozené osoby (a pachatele) a pátrání po pachateli 

Dalším počátečním úkonem je prohlídka těla poškozené osoby a případně i pachatele, 

pokud je známý a je přítomen. Prohlídku obecně můžeme definovat jako kriminalistickou 

metodu „… přímého prohledávání objektů, míst a osob policejními orgány za účelem nalezení 

a zajištění věcí obecně nebezpečné povahy (např. zbraně nebo jiné věci způsobilé ohrozit 

život) nebo osob, zvířat a věcí důležitých pro trestní řízení.”  Účelem prohlídky je podle této 126

definice převážně nalezení a zajištění věcí nebezpečné povahy nebo důležitých pro trestní 

řízení. Prohlídka těla poškozené osoby a pachatele v případě znásilnění se od obecného rámce 

odlišuje. 

Vhodné je, aby prohlídku těla poškozené osoby a pachatele provedl lékař, nejlépe 

gynekolog. Účelem prohlídky těla poškozené osoby a jejích oděvů je nalezení a zajištění stop 
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trestného činu a jeho následků. Zjišťováno je především působení násilí, zda existují stopy, 

které dokazují soulož nebo jiný způsob provedení srovnatelný se souloží.  127

Na oděvech poškozené osoby se zjišťují stopy násilí (potrhání, utržené knoflíky apod.), 

stopy krve a stopy spermatu. Vedle těchto stop bývají často nalezeny i stopy po trávě, hlína, 

vlasy pachatele nebo jiné látky, které jsou specifické pro dané místo činu.  128

K prohlídce těla pachatele dochází v případě, že byl dopaden bezprostředně po činu. 

Účelem je nalezení stop obrany poškozené osoby a stop sexuálního jednání. Za nehty může 

být nalezena kůže oběti, krev a buňky vaginálního epitelu. Opět je zapotřebí lékařského 

vyhodnocení mechanismu vzniku stop, zejména škrábanců, kousanců apod., které dokazují 

obranu oběti.  129

Na oděvu pachatele mohou být nalezeny stopy zápasu, krve, spermatu a vaginálního 

sekretu. Krev může pocházet z poranění pohlavních orgánů oběti v důsledku protržení 

panenské blány, rozdílné vyspělosti pohlavních orgánů u dětí nebo v důsledku jiného 

deviantního sexuálního jednání pachatele, může jít také o krvácení v důsledku zranění oběti. 

Je zásadní, aby všechny skvrny byly přesně lokalizovány a popsány. Dále je třeba hledat stopy 

trávy, zeminy či jiné látky, která je specifická pro místo činu. Důležité jsou i kontaktní 

mikrostopy, které pochází z oblečení oběti.  130

Pokud se podaří zmiňované stopy zajistit, má to stěžejní taktický význam 

pro vyšetřování, stejně jako fakt, že se stopy zajistit nepodařilo.  

Pátrání můžeme definovat jako „… specifickou metodu, představující systém 

koordinovaných úkonů a opatření, zaměřených na nalezení a zajištění hledaných objektů, 

důležitých pro trestní řízení nebo pro jiný společenský významný účel.”  Z uvedené definice 131

vyplývá, že účelem pátrání je nalezení objektů podstatných zejména pro trestní řízení. Pátrání 

se dále dělí na pátrání po osobách a pátrání po věcech, přičemž pro znásilnění je relevantní 
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pouze pátrání po osobách. Proces pátrání se rozpadá do třech fází - zahájení a vyhlášení 

pátrání, rozvinutí pátrání a ukončení pátrání.   132

Pátrání po pachateli znásilnění je v případě, že byl čin oznámen bezprostředně po něm, 

velice efektivní a rychlé. Jakmile je známa totožnost pachatele, ale on zatím stále není 

zadržen, je zapotřebí rychlé reakce a rozvinutí pátrání po tzv. horké stopě. Jedním z účelů 

pátrání po pachateli znásilnění je zamezit mu v zahlazování stop a v pokračování nebo 

opakování trestné činnosti.  

V případě pozdního oznámení trestného činu je, v případě pachatele, jehož totožnost je 

oběti neznámá, velmi obtížné pachatele najít. V takové situaci se za součinnosti kriminální 

policie zjišťuje totožnost pachatele pomocí operativně-pátracích prostředků.  133
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8. Vyšetřovací verze 

Kriminalistická verze je taktickou kriminalistickou metodou, která je založena jak 

na teorii, tak na praktických zkušenostech vyšetřovatelů, a kterou Musil, Konrád a Suchánek 

definují jako „… specifickou metodu kriminalistické praktické činnosti, spočívající 

ve vyvození a prověrce všech shromážděnými materiály opodstatněných domněnek o formách 

spojení a příčinách jednotlivých jevů poznávané události, jako reálně možných objasnění 

doposud známých faktů či okolností případu a získání faktů nových.”  Vyšetřovací verze je 134

jednou z kriminalistických verzí, která se vytyčuje za účelem zjištění a prokázání skutkového 

stavu věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti. Na počátku vyšetřování je verzí několik, 

které se postupně s doplňováním chybějících faktů postupně mění a vyvíjejí. Cílem je potvrdit 

pomocí důkazů jednu logickou konstrukci toho, jak se skutek stal, a toho je možné dosáhnout 

až na nejvyšším stupni poznání.  135

Obvykle proces vytyčený verzí probíhá ve třech etapách. V první etapě je 

shromažďován faktický materiál a následně je logicky analyzován a zhodnocen. Ve druhé 

etapě jsou vyvozeny a formulovány domněnky, které jsou zároveň základem 

kriminalistických verzí. Ty na konci této etapy zformulovány. Ve třetí etapě jsou určovány 

důsledky, které již nastaly nebo mohou nastat v případě pravdivosti jednotlivých verzí.  

Na rozdíl od ostatních skupin trestných činů, u sexuálních trestných činů (zejména 

u znásilnění) se vyskytuje vysoké procento případů předstírání skutečnosti, že došlo 

k trestnému činu. Proto je potřeba vytyčovat u této kategorie vyšetřovací verze tak, aby 

odrážely nejen možný způsob jednání pachatele při spáchání činu, ale také aby byly zaměřeny 

na oběť a motivy jejího případného předstírání.  

Kriminalistická praxe vytvořila následující typické vyšetřovací verze znásilnění: 

1. Existuje vztah mezi pachatelem a poškozenou osobou. Existuje možnost kontaktu 

pachatele s poškozenou osobu, trestný čin byl spáchán proto, že pachatel nedokáže 

navázat styky s poškozeným a ukojit svou sexuální žádostivost. Zároveň je možné, že byl 

pachatel odmítnut poškozenou osobou, vysoce potentní pachatel byl pohlavně neukojen 

nebo byl poškozenou osobou vydrážděn. 
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2. Neexistuje vztah mezi pachatelem a poškozenou osobou; pachatel byl delší dobu 

bez pohlavního styku, nebo se jedná osobu, která nedokáže navázat sexuální vztah se 

ženou, jde o silně pohlavně potentní osobu, evidovaného recidivistu nebo sexuálního 

devianta. 

3. K trestnému činu ve skutečnosti nedošlo, jedná se o zinscenované znásilnění.  136

Při vyšetřování znásilnění hraje důležitou roli rychlost počátečních úkonů i celého 

vyšetřování, protože je zde velké nebezpečí opakování trestné činnosti pachatelem 

a biologické stopy, které jsou pro znásilnění typické, podléhají rychle zkáze v důsledku 

působení okolních vlivů. Z toho vyplývá, že je nutná součinnost celého vyšetřovacího týmu, 

protože některé odlišné úkony je třeba provádět současně. Vyšetřování musí navazovat 

na operativně-pátrací úkony a opatření.  137

Straus pro znásilnění uvádí tyto typy vyšetřovacích verzí: 

1. Verze vytyčené k motivu pachatele - hlavním motivem pachatele bylo vzbuzení 

pachatelova libida obětí, neovladatelný pud způsobený sexuální deviací pachatele nebo 

agrese, kterou pachatel realizoval znásilněním 

2. Verze vytyčené podle vztahu pachatele a oběti - neexistence vztahu v případě náhodného 

setkání pachatele a oběti, oba jsou citově blízcí a jednání pachatele bylo zkratové nebo 

ovlivněno alkoholem, vztah mezi nimi existuje, ale není nikterak blízký.  

3. Verze vytyčené podle místa a způsobu spáchání - jde o náhodný útok pachatele na oběť, 

jde o předem připravený útok, jde o útok, který nastal při využití okolností (například 

požití alkoholu, účast na party apod.), čin byl spáchán s užitím lsti nebo bezbrannosti 

oběti pachatelem nebo využitím závislosti oběti na pachateli.  138

Vytyčení typických verzí pomáhá ve vyšetřovacím procesu především překlenout 

nedostatky počátečních informací a možnost lživého oznámení znásilnění. Zároveň pomáhá 

při výběru nejvhodnějšího postupu vyšetřování.  139
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9. Následné úkony 

K prověřování vytyčených vyšetřovacích verzí slouží tzv. následné vyšetřovací úkony. 

Následné úkony řadíme do stejné kategorie jako vyšetřovací verze, tedy do kategorie 

taktických kriminalistických metod. Zejména mezi ně patří výslech obviněného, opakovaný 

výslech poškozeného, konfrontace, prověrka výpovědi na místě, rekognice, vyšetřovací 

experiment, rekonstrukce a expertizy. Výslech poškozeného a jeho zásady jsou v podstatě 

totožné s těmi, které jsou uvedeny u výslechu oznamovatele v roli poškozené osoby.  

9.1 Výslech obviněného 

Podezřelý se po skončení fáze prověřování, pokud to zjištěné skutečnosti dostatečně 

odůvodňují, stává obviněným a je proti němu usnesením zahájeno trestní stíhání ve smyslu 

§ 160 odst. 1 trestního řádu. Z odst. 2 pak vyplývá, že je třeba doručit mu opis obvinění 

nejpozději na počátku prvního výslechem.  

Výslech obviněného upravuje trestní řád v § 91 a následujících, kde stanoví, že je 

zapotřebí mimo jiné zjistit jeho totožnost, dotázat se na rodinné a majetkové poměry, poučit 

ho o jeho právech a možnosti sjednat dohodu o vině a trestu. Práva obviněného upravuje 

trestní řád v § 33 a násl., přičemž bych zdůraznil právo na odepření výpovědi a právo zvolit si 

obhájce. V některých případech, které stanoví § 36 a násl., je zakotvena nutná obhajoba. 

V případě znásilnění (§ 185 trestního zákona) se musí jednat o čin naplňující znaky skutkové 

podstaty uvedené v odstavci 2, 3 nebo 4, kde horní hranice trestu odnětí svobody převyšuje 

pět let a splňuje tak podmínky pro nutnou obhajobu.  

Po formálních náležitostech v úvodní části výslechu je přistoupeno k souvislému líčení, 

tzv. monologické části. V této fázi obviněný bez přerušení spontánně líčí skutečnosti tak, jak 

je vnímal on. Smysl této fáze spočívá především v tom, že obviněný má možnost popsat to, co 

on považuje na celé věci za důležité, a také monolog obviněného umožňuje vyslýchajícímu 

zjistit subjektivní názor vyslýchaného a zvážit možnost použití nových důkazů. Dalším 

přínosem je možnost zjištění a podchycení rozporů ve výpovědi, učinit závěr, zda je podaná 

výpověď objektivní či nikoliv apod.  140
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V poslední fázi, tzv. dialogické, přebírá vedoucí úlohu vyslýchající a klade otázky, 

na které vyslýchaný odpovídá. V této části výslechu dochází zejména k doplňování 

chybějících nebo nepřesných informací a prověření výpovědi její případnou detailizací. 

Mohou nastat dvě situace a v závislosti na nich jsou uplatněny taktické postupy 

vyslýchajícího. V prvním případě se vyslýchající snaží napomoci vyslýchanému k překonání 

chybných nebo neúplných vzpomínek a objektivizovat výpověď. V druhém případě 

vyslýchající psychologicky působí na lživě vypovídající osobu s cílem dokázat nesmyslnost 

a neudržitelnost její výpovědi, a to prostřednictvím vhodného působení na city a rozum, 

pomocí logických zákonitostí a etiky. Nesmí však být pokládány návodné a úskočné 

otázky.  141

Při výslechu osoby obviněné z trestného činu znásilnění je důležité nechat ji 

v monologické části vypovídat o svém životě a zejména o tom pohlavním. Dále je třeba, aby 

obviněný objasnil vzájemný vztah mezi ním a poškozenou osobou a aby ji charakterizoval. 

V případě neexistence vztahu by obviněný měl objasnit okolnosti prvního kontaktu 

s poškozenou osobou. Pokud obviněný trvá na tom, že je obvinění smyšlené, měl by uvést 

motiv poškozené osoby k podání trestního oznámení. Dalšími důležitými skutečnostmi jsou 

místo a čas setkání s poškozenou osobu, doba, kterou spolu strávili, jak reagovala na jeho 

erotické podněty a intimnosti, jaký byl průběh pohlavního styku, zda se poškozená osoba 

bránila a jakým způsobem, zda se ukojil a ejakuloval. Dále by měl objasnit chování 

poškozené osoby bezprostředně po pohlavním styku, kudy odešla z místa činu a zda odcházeli 

společně atd. Po monologické části je vhodné přistoupit k požadování vysvětlení zranění 

zjištěných na těle oběti, na těle obviněného, vysvětlení poškození oděvů obou a dalších 

důkazů potvrzujících, že došlo k trestnému činu.  142

O výslechu je pořizován protokol s doslovným opisem výslechu zapisovatelem. 

9.2 Konfrontace 

„Konfrontace je kriminalistická metoda, při níž se dvě dříve vyslechnuté osoby, 

mezi jejichž výpověďmi jsou závažné rozpory, postaví tváří v tvář s cílem vyjasnit tyto rozpory, 

 Tamtéž, s. 332 - 334141
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jež nelze odstranit jinak.”  V trestním řádu je upravena v § 104a a zákonodárce ji řadí 143

mezi zvláštní případy dokazování. Jejím cílem je vedle vyjasnění rozporů také získání nových 

důkazů, které se při konfrontování osob mohou objevit poprvé. Konfrontace může být 

provedena pouze v těch případech, že konfrontované osoby byly už dříve vyslechnuty; mezi 

jejich výpověďmi existují závažné rozpory; lze předpokládat, že konfrontace přinese 

významné výsledky vedoucí k objasnění věci; není možné odstranit rozpory jiným způsobem.  

Standardně začíná konfrontace poučením konfrontovaných osob podle jejich procesního 

postavení o jejich právech a povinnostech a vyjasněním vztahů mezi nimi. Následně se 

přistoupí k rozporům ve výpovědích a jejich vyjasňování. Při odpovídání na položené otázky 

se osoba, která odpovídá, musí dívat do očí druhé konfrontované osobě. Po zodpovězení 

otázky se k odpovědi vyjadřuje druhá z osob a to tak, že buď verzi potvrdí nebo uvede verzi 

svou. Otázky celou dobu pokládá vyslýchající, ale ve vhodné chvíli je dobré umožnit 

pokládání otázek i osobám konfrontovaným mezi sebou.  144

Po celou dobu konfrontace je důležité držet se zásad, jimž jsou:  

• iniciativa konfrontovaných osob - předkládání důkazů a faktů, které potvrzují výpověď 

konfrontované osoby, musí zůstat v jejích rukou, aby bylo možné dosáhnout účelu 

• pozorování konfrontovaných osob - při pozorování konfrontovaných osob lze odhalit 

nesrovnalosti, váhání, koktání, a důležitá je také mimika apod.  

• ostražitost vyslýchajícího - je nutné, aby reakce na případné nevhodné chování nebo 

dokonce napadení konfrontovaných osob mezi sebou byla okamžitá 

• aktivní vedení konfrontace vyslýchajícím - spočívá zejména v udržení autority po celou 

dobu.  145

V případě trestného činu znásilnění není konfrontace ideální metodou a používá se 

výjimečně. Je to především z toho důvodu, že osoba poškozená osoba může v důsledku 

velkého psychického traumatu působit dezorientovaně a nevěrohodně a může být zastrašena 

obviněným. Může být také citově ovlivněna, což se děje především v případech, kdy mezi 

nimi existuje nějaký vztah. V případě lživého obvinění hrozí naopak nebezpečí toho, že osoba 

falešně obviněná a dotčená na svých právech (zejména omezena na svobodě) a osočovaná 
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může působit nepřesvědčivě a dezorientovaně. Domněle poškozená osoba, která si obvinění 

vymyslela, může působit velmi sebevědomě a dokáže ošálit i zkušeného vyšetřovatele.  146

9.3 Prověrka výpovědi na místě 

Prověrka výpovědi na místě slouží zejména k prověření výpovědi a odhalení případného 

lživého obvinění. Vedle toho také může dopomoci k upřesnění výpovědi. Můžeme ji 

charakterizovat jako „… specifickou metodu kriminalistické praktické činnosti spočívající 

v tom, že vyslechnutá osoba dobrovolně ukáže místa a objekty spojené s vyšetřovanou 

událostí, popíše na místě okolnosti potřebné k objasnění vztahu určitých objektů 

k vyšetřované události a demonstruje některé činnosti, přičemž vyšetřovatel zkoumá ukázané 

místo s objekty, porovnává výpověď s faktickou situací místa a dokumentuje průběh a výsledky 

prověrky výpovědi na místě.”  Trestní řád upravuje prověrku na místě v § 104e a řadí ji opět 147

mezi zvláštní způsoby dokazování. 

Při vyšetřování znásilnění má prověrka výpovědi na místě často stěžejní význam. 

Doporučuje se provádět ji s obviněným, který nebyl zjištěn bezprostředně po činu. 

S poškozenou se doporučuje provést ji co nejdříve. V případě, že je poškozenou osobou dítě, 

je nutné mít na paměti, že jde o traumatickou událost, kterou dítě prožilo, a nepřipomínat ji, 

pokud to není nutné.  148
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9.4 Rekognice 

„Rekognice je samostatnou metodou kriminalistické praktické činnosti, spočívající 

v opětovném poznání dříve vnímaného objektu poznávající osobou s cílem ztotožnění 

objektu.”  Před rekognicí je třeba poznávaného poučit o jeho právech, zejména pak 149

o povinnosti strpět tento úkon, dále je vyzván k tomu, aby na sebe neupozorňoval. V průběhu 

rekognice může být poznávaný vyzván, aby např. promluvil nebo zvedl ruku, avšak nesmí 

k tomu podle nálezu ústavního soudu být nucen.  Zvláštností je, že subjektem rekognice 150

může být jen osoba, která předváděnou osobu v minulosti vnímala, a také to, že je 

neopakovatelná. To proto, že při rekognici se vytvoří myšlenkový obraz a vnímání je pak při 

jejím opakování sugestivně zkresleno. Je upravena v § 104b trestního řádu a zařazena 

mezi zvláštní způsoby dokazování. Důležitou podmínkou, za které může být rekognice 

provedena, je fakt, že má-li být poznána osoba, ukáže se subjektu rekognice mezi nejméně 

třemi osobami, které se výrazně neodlišují. V praxi jsem se setkal s rekognicí in naturam 

a rekognicí podle fotografií. Bohužel, ne vždy fotografie odpovídaly aktuálnímu vzhledu 

poznávaných, což hodnotím jako velké selhání policistů, kteří rekognici realizovali.  

Rekognice jako důkazní prostředek trestného činu znásilnění má mimořádné podmínky 

vlivem emocionálních prožitků poškozené osoby. Proto je v případě použití této metody 

poškozenou psychicky připravit, a vysvětlit jí naléhavost úkonu a nutnost označení pachatele. 

V případě, že je poškozenou osobou dítě, je doporučováno realizovat rekognici 

přes jednostranné zrcadlo. Přizvané osoby, mezi kterými má být pachatel označen, musí být 

vzhledově co nejpodobnější. Zamezí se tak emocionálnímu pohnutí a následnému označení 

nesprávné osoby v důsledku představivosti poškozené osoby.  151

9.5 Vyšetřovací pokus 

„Kriminalistický experiment je specifická metoda kriminalistické praktické činnosti, 

spočívající v pokusném vyvolávání a zkoumání kriminalisticky relevantních jevů, činností 
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a fragmentů událostí v uměle vytvořených cílevědomě měněných podmínkách za účelem 

poznání a dokázání skutkového stavu věci.”  Jedním z kriminalistických experimentů je 152

vyšetřovací pokus, který je prováděný v rámci přípravného řízení. Cílem je zjistit, zda se mohl 

děj odehrát způsobem, který vyplývá ze zjištěných skutečností. Například zda osoba mohla 

slyšet výstřel z určité vzdálenosti apod. Závěry, které z pokusu vyplývají, mohou být 

negativní, tedy např. že nelze z určitého místa pozorovat událost, kategorické, např. že osoba 

z tohoto místa událost neviděla. Další možné výsledky jsou pozitivní, např. že osoba 

prokázala, že dokáže přemístit břemeno beze stop po vlečení, nebo možné, kupř. že osoba 

mohla přemístit břemeno sama, ale nelze vyloučit, že jí někdo pomáhal. Možné závěry jsou 

v podstatě použitelné až v kombinaci s dalšími získanými důkazy, které je doplňují.  153

Při vyšetřování znásilnění nesmí v první řadě dojít ke snížení lidské důstojnosti 

a k ohrožení účastníků na životě nebo zdraví (např. pokud jde o dítě, jehož psychický vývoj 

by provedení pokusu mohlo ohrozit). Cílem vyšetřovacího pokusu je při vyšetřování 

znásilnění zejména dojít ke zjištění, zda bylo možné za daných podmínek trestný čin spáchat 

a zda bylo možné čin vidět či slyšet (např. volání o pomoc, křik atd.)  154

9.6 Rekonstrukce 

„Rekonstrukce je specifická metoda kriminalistické praktické činnosti spočívající 

v obnovení kriminalisticky relevantních hmotných objektů, situací a skutkových okolností nebo 

jejich podstatných vlastností na základě údajů a faktů shromážděných ve vyšetřované věci 

s cílem jejich bezprostředního zkoumání, prověření a získání nových poznatků majících 

důkazní význam nebo taktickou hodnotu.”  Rekonstrukce je upravena trestním řádem 155

v § 104d a zařazena mezi zvláštní způsoby dokazování. Osoba, na základě jejíž výpovědi se 

rekonstrukce koná (subjekt rekonstrukce), se vyjádří ke shodnosti podmínek místa, kde se 

rekonstrukce provádí. Následně předvede s patřičným odůvodněním jednání tak, jak k němu 
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podle výpovědi došlo. Současně popisuje i jednání ostatních účastníků (oběti, spolupachatelů, 

apod.) a souběžně s demonstrací vysvětluje své motivy k jednotlivým jednáním. 

V průběhu vyšetřování znásilnění se rekonstrukce provádí zejména v případech, kdy 

byla činem způsobena smrt. V případě, že nebyla způsobena smrt, je možné využít 

rekonstrukci jako prověrku všech získaných důkazů. Stejně jako při vyšetřovacím pokusu je 

u dětské oběti nutné posoudit, zda nebude rekonstrukce mít negativní vliv na jeho další 

psychický vývoj.  156

9.7 Expertizy 

Expertizu můžeme charakterizovat jako „samostatnou kriminalistickou metodu, 

spočívající v systému úkonů a operací směřujících k odhalení nebo objasnění skutečností 

důležitých pro dokazování v trestním řízení za použití odborných znalostí a metod z různých 

oblastí vědy, techniky, umění a řemesel.”  Hlavním účelem expertizy je objasnit okolnosti 157

skutku za použití odborných znalostí v oboru. Expertizy lze dělit podle oboru, v rámci kterého 

je expertiza realizována. Pro vyšetřování znásilnění jsou stěžejními soudně lékařská expertiza, 

soudně psychiatrická expertiza, sexuologická expertiza a kriminalistická expertiza.  

Soudně lékařským vyšetřením se zjišťuje přítomnost stop násilí na těle oběti i pachatele 

a na základě těchto stop je i určeno, o jaké násilí konkrétně šlo. Dalšími stopami, které 

expertiza zjišťuje, jsou stopy po souloži nebo po jiném pohlavním styku srovnatelném se 

souloží; úroveň fyzické vyspělosti oběti; zda byla schopna klást aktivní odpor; zda 

ke znásilnění mohlo dojít způsobem, který uvádí poškozená; jaké stopy znásilnění je možné 

očekávat na těle pachatele apod.  158

Soudně psychiatrická expertiza zjišťuje, zda obviněný trpí poruchou sexuální preference 

nebo jinou duševní poruchou a jak se tato porucha projevuje; zda je pravděpodobné, že bude 

trestnou činnost opakovat nebo v ní pokračovat; zda je žádoucí, aby byl pachatel omezen 

na svobodě pro velkou společenskou nebezpečnost. V případě zkoumání poškozené osoby je 
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nutné zjistit, do jaké míry má sklony ke konfabulaci a jaká je její věrohodnost obecně 

i v případě konkrétně položených otázek.  159

Sexuologická expertiza zjišťuje zejména stav pachatele a to i po psychiatrické stránce 

v souvislosti s jeho pohlavním chováním. Ke stavu pachatele patří otázky jeho potence, 

vyvinutosti jeho pohlavních orgánů, jeho schopnosti navazovat sexuální kontakt s objektem 

jeho sexuálního zájmu, jaký je vůbec objekt jeho sexuálního zájmu, způsob jeho pohlavního 

ukájení apod.  160

Kriminalistická expertiza je pojem poměrně široký, při vyšetřování znásilnění jej 

můžeme zúžit na biologickou expertizu, která analyzuje stopy jako krev, vlasy, sperma, 

vaginální sekret a jiné biologické materiály náležící oběti i pachateli. Patří sem i identifikační 

metoda sekvencování DNA nebo trasologická expertiza vedoucí ke zjištění totožnosti 

pachatele podle otisku chrupu (z kousnutí), kloubů v půdě apod.  161

9.8 Závěrem k vyšetřování znásilnění 

Po konzultaci s kriminalistou Mgr. Františkem Krejčím lze shrnout zásady vyšetřování 

znásilnění. Vyšetřování se opírá přednostně o výpověď poškozené osoby, lékařskou zprávu 

a výsledky biologické expertizy ze zajištěného oblečení. Důležitým faktorem je psychiatrické 

vyšetření oznamovatele v roli poškozené osoby, které zkoumá věrohodnost a její psychický 

stav. Často takové vyšetření odhalí, že údajná oběť lže. Častým úkonem bývá také šetření 

v místě a okolí se zaměřením na sousedy, kdy se zjišťuje, zda něco relevantního slyšeli, viděli 

apod., a jaké je pozadí života oběti a pachatele v případě, že jsou partneři nebo žijí 

ve společné domácnosti. Takové šetření v místě bývá často značně nepříjemné pro oběť, 

protože se po něm může setkávat se sekundární viktimizací ze strany dotazovaných sousedů. 

V případě, že se trestní stíhání odkládá z důvodu nedostatku důkazů, je velmi časté a typické 

používání věty v odůvodnění, která zní: „Pachatel nemohl vědět, že se dopouští protiprávního 

jednání, jestliže oběť nekladla aktivní odpor.”  

 KONRÁD, Zdeněk a kol. Metodika vyšetřování jednotlivých druhů trestných činů. Praha: Policejní akademie České 159

republiky, 1995. ISBN 80-901-9230-0, s. 91

 Tamtéž, s. 91160

 Tamtéž, s. 91161
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10. Postavení oběti znásilnění v trestním řízení 

Jak již bylo zmíněno výše, zákon o obětech trestných činů je úpravou, která zásadně 

změnila postavení obětí v trestním řízení, především pokud jde o oblast druhotné újmy a její 

předcházení. Takto zákon upravuje druhotnou újmu v § 2 odst. 5: 

(5) Druhotnou újmou se pro účely tohoto zákona rozumí újma, která nebyla oběti způsobena 

trestným činem, ale vznikla v důsledku přístupu Policie České republiky, orgánů činných 

v trestním řízení a dalších orgánů veřejné moci, poskytovatelů zdravotních služeb, subjektů 

zapsaných v registru poskytovatelů pomoci obětem trestných činů, znalců, tlumočníků, 

obhájců a sdělovacích prostředků k ní.  162

Dále zákon v § 2 dělí oběti trestných činů na dvě kategorie - oběť trestného činu 

a zvlášť zranitelná oběť. V odstavci 4 definuje zvlášť zranitelnou oběť:  

(4) Zvlášť zranitelnou obětí se pro účely tohoto zákona při splnění podmínek uvedených 

v odstavci 2 nebo 3 rozumí 

a) dítě, 

b) osoba, která je postižena fyzickým, mentálním nebo psychickým hendikepem nebo 

smyslovým poškozením, které ve spojení s různými překážkami může bránit plnému 

a účelnému uplatnění této osoby ve společnosti ve srovnání s jejími ostatními členy, 

c) oběť trestného činu obchodování s lidmi (§ 168 trestního zákoníku), 

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

zahrnoval násilí či pohrůžku násilím, jestliže je v konkrétním případě zvýšené nebezpečí 

způsobení druhotné újmy zejména s ohledem na její věk, pohlaví, rasu, národnost, sexuální 

orientaci, náboženské vyznání, zdravotní stav, rozumovou vyspělost, schopnost vyjadřovat se, 

životní situaci, v níž se nachází, nebo s ohledem na vztah k osobě podezřelé ze spáchání 

trestného činu nebo závislost na ní.  163

 Zákon 45/2013 Sb., o obětech trestných činů [online]. [cit. 2016-11-15]. Dostupné z: http://www.noveaspi.cz/products/162

lawText/1/79472/1/2

 Tamtéž163
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Z písmene d) vyplývá, že oběť znásilnění patří do kategorie zvlášť zranitelné oběti 

a zákon jí přiznává specifická práva.  

Hlava II zákona o obětech trestných činů obsahuje výčet práv, která obětem přiznává. 

Oběť znásilnění má podle dílu 1 právo na bezplatnou odbornou pomoc, kdykoliv o ni požádá. 

Za odbornou pomoc zákon se považuje psychologické poradenství, sociální poradenství, 

právní pomoc, právní pomoc, poskytování právních informací nebo restorativní programy. 

Právní pomoc mohou poskytovat ze zákona pouze advokáti.  164

Podle dílu 2 má oběť znásilnění právo na přístup k informacím, které se týkají věci, 

v níž se stala obětí trestného činu. Tyto informace jsou poskytovány policejním orgánem 

a zahrnují např. informace o orgánu, ke kterému může podat trestní oznámení, u kterého 

orgánu získá další informace apod. Další informace jsou poskytovány subjektem zapsaným 

v registru poskytovatelů pomoci obětem trestných činů. Jde zejména o informace 

o poskytovaných službách, právech oběti podle tohoto zákona, právech oběti v postavení 

poškozeného podle trestního řádu apod. Dalšími informacemi, které jsou oběti poskytovány 

ze strany orgánů činných v trestním řízení, jsou informace o pravomocných rozhodnutích, 

které mění průběh trestního řízení, o stavu řízení apod. Takové informace jsou poskytovány 

oběti na její žádost. Oběť může také požádat věznici či jinou instituci o poskytnutí informací 

o propuštění odsouzeného z výkonu trestu, vazby, ochranného léčení apod.  165

Podle dílu 3 má oběť znásilnění právo na ochranu před hrozícím nebezpečím. Touto 

ochranou se rozumí zejména vykázání osoby ze společného obydlí, krátkodobá ochrana, 

vydání předběžného opatření soudem, utajení totožnosti i podoby oběti v roli svědka apod.  166

Podle dílu 4 má oběť znásilnění právo na ochranu soukromí. Trestní řád upravuje zákaz 

zveřejnit informace vedoucí ke zjištění totožnosti oběti. Osobní údaje oběti (např. jméno, 

bydliště, místo podnikání apod.) jsou vedeny tak, aby se s nimi mohly seznámit pouze orgány 

činné v trestním řízení. Vyžaduje-li to účel trestního řízení nebo uplatnění práva na obhajobu 

osoby, proti níž se řízení vede, jsou údaje zpřístupněny a je o tom učiněn záznam do spisu.  167

 Tamtéž164

 Tamtéž165

 Tamtéž166
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V dílu 5 je upraveno právo oběti znásilnění na ochranu před druhotnou újmou. Tato 

ochrana je uplatňována ve čtyřech rovinách: 

1. Oběť znásilnění může požádat kdykoliv o to, aby nebyla vystavena kontaktu s osobou, 

kterou označila jako pachatele, podezřelou osobou nebo osobou, proti níž se vede trestní 

řízení. Této žádosti je nutné vyhovět. V případě, že to vylučuje povaha úkonu, je třeba 

zamezit kontaktu před a po úkonu a omezit kontakt jen na dobu nezbytně nutnou 

pro provedení úkonu. 

2. Oběti znásilnění nesmí být v průběhu výslechu nebo podání vysvětlení kladeny otázky 

směřující do intimní sféry, které nejsou nezbytné k objasnění skutečností důležitých 

pro trestní řízení. Pokud je přeci jen nutné takové otázky položit, musí být pokládány 

obzvlášť šetrně a pokud možno tak, aby nebylo třeba úkon opakovat. Oběť nebo její 

zmocněnec mají kdykoliv právo podat proti otázce námitku, o jejíž důvodnosti rozhoduje 

vyslýchající orgán.  

3. Oběť znásilnění může požádat, aby byla v přípravném řízení vyslechnuta osobou stejného 

pohlaví. Její žádosti je nutné vyhovět, leda by tomu bránily důležité důvody. Dále může 

požádat o tlumočníka stejného pohlaví a této žádosti je také třeba vyhovět, nebrání-li 

tomu důležité důvody.  

4. Oběť znásilnění je nutné vyslýchat zvlášť šetrným způsobem. Pokud je to možné, provádí 

výslech k tomu vyškolená osoba. Je-li obětí dítě, musí výslech v přípravném řízení 

provést k tomu vyškolená osoba. Pokud si oběť znásilnění nepřeje bezprostřední vizuální 

kontakt s osobou podezřelou nebo s osobou, proti níž se řízení vede, je tento kontakt 

nahrazen použitím vhodných audiovizuálních prostředků. Takový alternativní postup musí 

být technicky možný a nesmí být porušeno právo na obhajobu.  168

Oběť znásilnění má právo zvolit si důvěrníka, který ji bude doprovázet k úkonům 

trestního řízení a podání vysvětlení. Dále je oprávněna kdykoliv během trestního řízení učinit 

prohlášení o tom, jaký dopad měl spáchaný trestný čin na její dosavadní život, což lze udělat 

i písemně. Díl 6 upravuje peněžitou pomoc obětem trestných činů.  169

 Tamtéž168

 Tamtéž169
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Z uvedeného vyplývá, že práva oběti byla podstatně rozšířena. Zásadní pro tuto práci 

jsou především snahy zabránit sekundární viktimizaci, které jsou patrné v celém dílu 5. Oběť 

znásilnění vystupuje v trestním řízení nejčastěji v postavení poškozeného podle § 43 a násl. 

trestního řádu, což jí umožňuje činit návrh na doplnění dokazování, nahlížet do spisů, 

zúčastnit se sjednávání dohody o vině a trestu, zúčastnit se hlavního líčení a veřejného 

zasedání konaného o odvolání nebo o schválení dohody o vině a trestu a před skončením 

řízení se k věci vyjádřit. Také má právo navrhnout, aby soud v odsuzujícím rozsudku uložil 

obžalovanému povinnost nahradit v penězích škodu nebo nemajetkovou újmu, jež byla 

poškozenému trestným činem způsobena.  Dále může oběť znásilnění vystupovat v roli 170

svědka, kdy má zákonnou povinnost svědčit.  

 Zákon 141/1961 Sb., trestní řád [online]. [cit. 2016-09-24]. Dostupné z: http://www.noveaspi.cz/products/lawText/170

1/30139/1/2?vtextu=§%20158&timeslice=null#c_20412
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11. Vlastní šetření 

V této kapitole se věnuji tematice trestného činu znásilnění v praktické rovině, 

konkrétně analýze soudních spisů. Cílem mého šetření bylo vypracovat statistiku vybraných 

faktorů trestného činu znásilnění, jeho pachatelů, obětí a sekundární viktimizace. 

V rámci šetření budu sledovat následující výzkumné záměry: 

První výzkumný záměr se týká sekundární viktimizace. Domnívám se, že po přijetí 

zákona o obětech trestných činů významně klesla míra sekundární viktimizace ze strany 

policejních orgánů, státního zástupce, obhájce obžalovaného, soudce a senátu.  

Druhý výzkumný záměr se týká výše trestů ukládaných odsouzeným. Domnívám se, že 

pachatelé trestného činu znásilnění (§ 185 TZ) při naplnění skutkových podstat v odstavcích 

2, 3 a 4 jsou průměrně odsuzováni k nepodmíněnému trestu odnětí svobody přibližně 

v polovině trestní sazby, tedy okolo pěti let.  

Třetí výzkumný záměr směřuje k důvodům odložení trestního stíhání. Domnívám se, že 

většina odložených trestních stíhání je odložena z důvodu nedostatku důkazů.  

Čtvrtý, poslední, výzkumný záměr směřuje k souvislosti mezi psychickým stavem 

oznamovatelky v postavení poškozené osoby a odložením trestního stíhání. Domnívám se, že 

vymyšlená obvinění mají svůj původ v psychické poruše osobnosti oznamovatelky.  

11.1 Metodika vlastního šetření 

Po výběru tématu práce a zúžení jejího zaměření na metodiku vyšetřování trestného 

činu znásilnění jsem se přihlásil a byl přijat na odbornou stáž na obvodním státním 

zastupitelství pro Prahu 9, odkud jsem měl výborný přístup k soudním a dozorovým spisům. 

Následně jsem se seznámil s celkem padesáti soudními a dozorovými spisy, které jsem dále 

analyzoval. Z padesáti spisů, které pocházely z let 2013 - 2016, bylo 20 trestních stíhání 

odloženo a 30 trestních řízení skončilo odsouzením pachatele. Všechny spisy pocházely 

z Prahy 9.  

Průběh analýzy spisů spočíval ve zkoumání klíčových faktorů, což jsou zejména místo 

spáchání; roční doba; vztah mezi pachatelem a obětí; věk pachatele; věk oběti; vliv alkoholu 

na oba; zda byla pachateli diagnostikována sexuální deviace; zda byl pachatel v minulosti 

trestaný; státní příslušnost pachatele; doba oznámení činu; zda se u odložených trestních 
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stíhání oběť léčí na psychiatrii. Následně jsem se pokusil zmapovat důvody odložení trestního 

stíhání, nejčastější důkazní prostředky vedoucí k úspěšnému usvědčení pachatele a typickou 

denní dobu spáchání znásilnění. Sekundární viktimizaci ze strany orgánů činných v trestním 

řízení jsem hodnotil na základě informací dostupných nejčastěji z protokolů o výslechu 

oznamovatele v postavení poškozené osoby a protokolů o hlavním líčení. Do statistik nejsou 

zahrnuty případy, ve kterých bylo obvinění ze znásilnění smyšlené. To neplatí pro graf 

číslo 12, ve kterém jsou naopak uvedeny pouze případy smyšlených obvinění. Všechny 

procentuální údaje jsou zaokrouhleny na celá procenta z důvodu přehlednějšího grafického 

znázornění.

11.2 Výsledky šetření 

Graf č. 1 - Počet znásilnění v jednotlivých měsících 
Zdroj: Šetření 50 soudních a dozorových spisů 

Z prvního grafu lze pozorovat, že měsícem s nejvíce znásilněními je srpen. Naopak 

nejméně jich je hned následující měsíc v září. Na celém grafu je patrné, že mezi měsícem 
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a počtem znásilnění neexistuje žádná významnější souvislost. Z mého šetření vyplynulo, 

že neexistuje ani žádná souvislost mezi měsícem a místem znásilnění, totiž jestli bylo 

spácháno v exteriéru nebo interiéru. Z následujícího grafu je patrné, kolik procent ze všech 

zkoumaných znásilnění bylo spácháno v exteriéru a kolik naopak v interiéru. Pravdou je, že 

v průběhu zpracovávání práce byl jako častější místo podle různých statistik zmiňován 

interiér. I moje statistika tento závěr potvrdila.  

Graf č. 2 - Místo spáchání činu v % 
Zdroj: Šetření 50 soudních a dozorových spisů  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11.2.1 Statistiky vztahující se k pachatelům 

Ze všech padesáti spisů bylo pouze třicet pachatelů obžalováno a odsouzeno. 

Ve zbylých dvaceti spisech se vyskytovali údajní pachatelé, proti kterým bylo obvinění 

smyšlené, a pachatelé, jejichž věk se nepodařilo zjistit. Pro lepší srozumitelnost a grafické 

provedení jsem věk pachatelů rozdělil do kategorií v pětiletých rozestupech. Do statistiky 

jsem zahrnul i pachatele, kteří nakonec obžalováni nebyli. Následující graf znázorňuje jejich 

věkové rozložení. 

Graf č. 3 - věkové spektrum pachatelů 
Zdroj: Šetření 50 soudních a dozorových spisů  

Jak je z grafu patrné, nejvíce pachatelů znásilnění bylo ve věku 21-25 let. Naopak 

překvapivě žádný pachatel nebyl ve věku 46-50 let. Děti do 15 let se ve vybraném vzorku 

nevyskytly vůbec. Mladiství pachatelé (15-17 let) se v roce 2015 na celém území ČR vyskytli 

v 34 případech.  U nezjištěných případů nebyla zjištěna ani totožnost pachatele. Přestože 171

 POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY. Statistické přehledy kriminality za rok 2015 [online]. In: . 2015 [cit. 2016-11-06]. 171

Dostupné z: http://www.policie.cz/clanek/statisticke-prehledy-kriminality-za-rok-2015.aspx
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bylo dostatečně prokázáno, že k trestnému činu znásilnění došlo, trestní stíhání muselo být 

odloženo. 

Dalším rysem, který jsem zkoumal byla státní příslušnost pachatelů. 

Graf č. 4 - Státní příslušnost pachatelů v % 
Zdroj: Šetření 50 soudních a dozorových spisů 

Jak je z grafu patrno, nejvíce jsou zastoupení čeští pachatelé, avšak není jich vzhledem 

k celkovému počtu oznámených činů tak vysoké procento, jak jsem očekával. Druhá 

nejčastější národnost byla ukrajinská a třetí slovenská, což v zásadě kopíruje podíly 

zastoupení těchto národností žijících v Praze.  Podle téže statistiky žilo na území Prahy 172

v roce 2014 celkem 166 332 cizinců, což odpovídá zhruba 13% z celkového počtu obyvatel 

Prahy.  Je zajímavé, že přestože Češi tvoří 87% obyvatel, podle výsledků šetření spáchali  173

pouze 63% zkoumaných znásilnění. Uvedené statistiky ČSÚ se vztahují pouze k legálně 

žijícím cizincům na území Prahy.  

 Český statistický úřad:  Cizinci v Praze - 2000-2015. [online]. [cit. 2016-11-15]. Dostupné z: https://www.czso.cz/172

documents/11236/37543548/CR_L7_cizinci.xlsx/33016112-ceca-4661-baab-dd1ca8f46401?version=1.1

 Český statistický úřad: Krajská správa ČSÚ v hl. m. Praze: Počet obyvatel [online]. 2014 [cit. 2016-11-28]. Dostupné z: 173

https://www.czso.cz/csu/xa
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Dalším zkoumaným faktorem byl vliv alkoholu a jiných omamných látek na pachatele 

znásilnění. Ve statistice jsou zahrnuti i pachatelé ze spisů s odloženým trestním stíháním, 

přičemž určení vlivu alkoholu nebo jiných látek na zcela anonymní pachatele proběhlo 

převážně na základě subjektivního dojmu obětí. Následující graf znázorňuje vliv alkoholu 

a jiných omamných látek na pachatele znásilnění. 

Graf č. 5 - Počet pachatelů pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek v % 
Zdroj: Šetření 50 soudních a dozorových spisů 

Z grafu je patrné, že alkohol a jiné omamné látky hrají velmi významnou roli 

při páchání znásilnění. V zásadě mě překvapilo, že kolem třetiny pachatelů bylo v době 

spáchání pod vlivem. Je to jednoznačný důkaz toho, že vliv alkoholu může být v některých 

případech na škodu a ačkoliv se lidé dobře baví po jeho konzumaci, dalším efektem je 

posunutí morálních zábran. Je otázkou, kolik pachatelů by spáchalo trestný čin 

i bez přítomnosti vlivu omamných látek. 

Dalším zkoumaným faktorem byla okolnost, zda byla pachateli diagnostikována 

sexuální deviace. Statistika zahrnuje pouze pachatele, kteří byli obžalováni a odsouzeni. 
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V případech odloženého stíhání nebylo možné určit, zda pachatel takovou poruchou trpí či 

nikoliv. Následující graf znázorňuje, kolika pachatelům byla diagnostikována nějaká parafilie.  

 

Graf č. 6  - Míra diagnostikované deviace pachatelů v % 
Zdroj: Šetření 50 soudních a dozorových spisů 

Z grafu je patrné, že statistika víceméně potvrzuje výsledek ostatních podobných 

průzkumů. Pachatelů s diagnostikovanou sexuální deviací je menšina. Přestože jich je ale 

méně, mohou být zejména některé parafilie vysoce společensky nebezpečné. Jejich největší 

nebezpečnost spatřuji ve vlivu parafilií (zvláště agresivní sadismus, pedofilie a patologická 

sexuální agresivita) na ovládací schopnost člověka. Pokud není deviace objevena včas, hrozí 

velké nebezpeční nekontrolovatelného spáchání znásilnění, pohlavního zneužití nebo sexuálně 

motivované vraždy. 
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V odborné literatuře je často zmiňován vysoký podíl pachatelů, kteří již byli trestaní. 

Na tento jev jsem se tedy zaměřil také. Statistika zahrnuje pouze pachatele, jejichž trestní 

stíhání nebylo odloženo. Následující graf znázorňuje podíl již trestaných pachatelů 

z celkového počtu, přičemž není rozhodné, za jaký trestný čin byli trestáni. 

Graf č. 7 - Podíl již trestaných pachatelů v % 
Zdroj: Šetření 50 soudních a dozorových spisů 

Je viditelné, že téměř 30% pachatelů znásilnění bylo již v minulosti trestáno. Bohužel 

jen na základě tohoto jevu nelze doporučit preventivní opatření. Výsledek ale potvrzuje, 

že účel trestu spočívající v napravení pachatele je velmi obtížné naplnit. Někteří jedinci 

nejsou napravitelní, ale musí to dokazovat několikrát v průběhu života. 

Výsledky mapující pachatele znásilnění mě překvapily zejména velmi vysokým počtem 

cizinců. Bylo patrné i výrazné zastoupení vlivu alkoholu a jiných omamných látek. Výsledky 

šetření zároveň také popírají četné mýty zejména v otázkách sexuální deviace pachatelů.  
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11.2.2 Statistiky vztahující se k obětem 

Obětí bylo více než pachatelů a to z toho důvodu, že jeden z pachatelů měl celkem 

devět obětí. Prvním z faktorů, které jsem zkoumal, byl věk obětí, který jsem opět rozdělil 

do kategorií, avšak kategorie mají větší věkové rozpětí z důvodu velmi častého hraničního 

věku. Následující graf znázorňuje věkové rozložení obětí. 

Graf č. 8 - Věkové spektrum obětí 
Zdroj: Šetření 50 soudních a dozorových spisů 

Z grafu lze vyčíst, že nejvíce obětí bylo ve věku 21-25 let, následovaly ženy ve věku 

36-45 a ženy ve věku 26-35. Naopak dívky ve věku 15-20 let nebyly zastoupeny tak početně. 

Zajímavostí bylo, že jednou obětí byl mladý muž ve věku 20 let.  
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Dalším zkoumaným faktorem byl alkohol či omamné látky zjištěné u obětí znásilnění. 

Následující graf znázorňuje četnost alkoholu či jiných omamných látek u obětí. 

Graf č. 9 - Počet obětí pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek v % 
Zdroj: Šetření 50 soudních a dozorových spisů 

Graf ukazuje, že počet obětí pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek tvoří 

menší, ale nikoliv zanedbatelnou část. Rozhodně lze na základě tohoto výsledku doporučit 

preventivní opatření, které bude mířeno na omezení konzumace alkoholu v takové míře, 

že oběť nebude schopná vyhodnotit blížící se rizika. Zároveň vliv alkoholu a omamných látek 

vyvolává v pachatelích dojem, že oběť bude „povolnější” a o to větší je riziko, že se o něco 

pokusí a v případě odmítnutí dojde ke znásilnění. 
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Velmi významným faktorem je vztah pachatele a oběti, na který jsem se také zaměřil. 

Vztah oběti a pachatele je velmi často veřejností mylně vnímán jako spíše anonymní. 

Následující graf znázorňuje vztah obětí k pachateli. Pro lepší rozlišení jsem činy rozdělil 

na spáchané ve vztahu, bez vztahu a po předchozím seznámení.  

Graf č. 10 - Rozdělení znásilnění podle vztahu pachatele a oběti v % 
Zdroj: Šetření 50 soudních a dozorových spisů 

Výsledky ukazují, že 57% většina znásilnění se odehraje mezi v nějakém existujícím 

vztahu, což zcela vyvrací mýtus o anonymním znásilňování. Téměř čtvrtina znásilnění (24%) 

se odehraje po předchozím seznámení. Znásilnění, která se odehrají bezprostředně 

po předchozím seznámení, mohou být někdy předvídatelná. Velkou roli hraje vliv alkoholu 

a předchozí rizikové chování oběti. Naopak znásilnění neznámým pachatelem se dá zabránit 

jen velmi těžko, vyznačuje se větší brutalitou, takže i závažnějšími následky v podobě 

psychické újmy. Pokud bych uvažoval, jak by graf vypadal, kdyby veškerá znásilnění byla 

oznámena, jsem toho názoru, že by ještě více dominovala skupina znásilnění ve vztahu.  

V návaznosti na vztah oběti a pachatele je důležitým faktorem doba oznámení trestného 

činu. Dobu oznámení jsem rozdělil na bezprostřední oznámení a oznámení s odstupem.  
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Do statistiky opět nebyla zahrnuta vymyšlená obvinění. Následující graf znázorňuje, kdy byly 

oznamovány trestné činy znásilnění. 

Graf č. 11 - Doba oznámení trestného činu 
Zdroj: Šetření 50 soudních a dozorových spisů 

Z grafu je patrné, že převažují bezprostřední oznámení. Nejčastější doba opožděného 

oznámení byla v řádu dnů. Zároveň se však objevily opravdu extrémní výjimky, kdy jedna 

z obětí oznámila znásilnění staré dva roky, ale při výpovědi uvedla, že byla znásilňována 

zhruba dvakrát za měsíc po dobu osmi let. Další z obětí oznámila znásilnění bývalým 

partnerem až v momentě, kdy se stal bývalým, tedy rok po činu. Jako důvod pozdního 

oznámení uvedla strach z partnera a finanční prostředky, kterými do domácnosti přispíval. 

Další zajímavostí je, že bylo pouze ve dvou případech oznámeno znásilnění jiným 

oznamovatelem, než poškozenou osobou. Jednou šlo o rodiče dívky, která se snažila 

odůvodnit pozdní příchod domů a svůj „předčasně vyspělý” životní styl a vymyslela si 

znásilnění kamarády. V dalším případě šlo o kamarádku oběti, která se o znásilnění dozvěděla 

v noci od značně opilé poškozené a protože se jí do rána nepodařilo přesvědčit oběť 

k oznámení činu, oznámila ho sama. 
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Posledním faktorem, který jsem zkoumal, je souvislost psychického stavu údajné oběti 

s vymýšlením obvinění. Do statistiky jsou zahrnuty pouze údajné oběti, jejichž obvinění bylo 

vymyšlené. Následující graf znázorňuje údajné oběti, které se léčily na psychiatrii 

a v důsledku jejich duševní poruchy podaly falešné trestní oznámení. 

Graf č. 12 - Počet údajných obětí, které se léčí na psychiatrii 
Zdroj: Šetření 20 dozorových spisů, ve kterých došlo k odložení trestního stíhání 

Při stáži na státním zastupitelství jsem došel k názoru, že obvinění ze znásilnění je 

natolik závažná věc, že k jeho vymyšlení je zapotřebí mít nějakým způsobem zkreslené 

vnímání objektivní reality vlivem zhoršeného psychického stavu. Výsledek jasně ukázal, že 

nelze prokázat objektivní souvislost mezi psychickým stavem obětí, který je způsoben 

jakoukoliv psychickou poruchou osobnosti, s falešným obviněním. Naopak fiktivní obvinění 

bylo ve většině případů spíše nástrojem pomsty nebo cíleného útoku bez bližšího důvodu. 

Z vyšetřování takových případů vyplynulo, že úkony jako je prověrka výpovědi na místě, 

biologická expertiza a soudně psychiatrická expertiza dokáží lživé výpovědi velmi spolehlivě 

odhalit. Pro osoby, které byly falešně obviněné, nebyl zážitek zcela jistě příjemný, ale 

z šetření vyplynulo, že nedošlo ani k zásadní psychické nebo jiné újmě.  
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Ze všech uvedených dat vyplývá, že oběti jsou obecně mladší, než pachatelé, ale že 

nejsou výjimkou ani starší oběti a mýtus mladého věku obětí je ve skutečnosti jen planým 

tvrzením bez jakékoliv relevance. Dalším vyvoditelným výsledkem je možnost doporučit 

obětem určité preventivní způsoby chování, které se v první řadě týkají konzumace alkoholu 

a jiných omamných látek a nebezpečí jejich vlivu. Oběti znásilnění by zároveň měly být 

vedeny k oznamování bezprostředně po činu, protože to je doba, kdy je možné zajistit 

co nejvíce stop a celé vyšetřování to usnadňuje. 

11.2.3 Statistiky ukládání trestů 

Dalším důležitým aspektem znásilnění je trest, který je pachateli uložen v případě 

odsouzení. Na počátku kapitoly jsem uvedl domněnku o nejčastějším ukládání trestů okolo 

pěti let nepodmíněného odnětí svobody. Následující graf znázorňuje druhy ukládaných trestů. 

Ve statistice jsou zahrnuti pouze odsouzení pachatelé. 

Graf č. 13 - Tresty ukládané pachatelům znásilnění 
Zdroj: Šetření 30 dozorových spisů, ve kterých došlo k odsouzení obžalovaného 

Z výsledků šetření je patrné, že mírně převažuje nepodmíněný trest, avšak zdaleka ne 

tak, jak by s ohledem na závažnost trestného činu znásilnění podle mého názoru měl. Je 
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přirozené, že se nabízí srovnání s odsuzováním například za majetkové trestné činy, kde tresty 

bývají daleko vyšší, zatímco charakter následků těchto činů je odlišný a v očích mnohých 

autorů méně závažný. Na druhou stranu v systému trestů, které trestní zákoník nabízí, je velmi 

těžkou otázkou k posouzení, jak který čin trestat. Při srovnávání takto nesrovnatelného je 

vždy potřeba mít na paměti, že pokud nebude trest za majetkovou trestnou činnost závažným 

omezením na svobodě, bude tento čin čím dál frekventovanější a výsledný stav bude 

neudržitelný. Pokud by se znásilnění trestalo přísněji, nemyslím si, že to povede k prevenci 

nebo významnému snížení počtu spáchaných znásilnění, protože motivace k sexuálním 

trestným činům je diametrálně odlišná od motivace jiných skupin trestných činů. Podle teorie 

trestního práva a jeho vývoje je mezi nejvýznamnějšími účely trestu prevence. Ideální trestní 

sazba by tak měla reflektovat potřebu individuální a generální prevence. Vedle toho by ale 

podle mého názoru nemělo dojít k ukládání trestů příliš vysokých až exemplárních, protože 

takový postup je spíše naplněním účelu msty na pachateli, která k účinné prevenci, jak víme 

z historie, nevede.  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Co se týče výše jednotlivých nepodmíněných trestů, nejčastěji byl uložen trest mezi 

dvěma a třemi lety. Nejvyšší vyměřený trest byl ve výši pěti let a nejnižší byl ve výši deseti 

měsíců. V průběhu výzkumu jsem zkoumal i existenci závislosti výše ukládaného trestu 

na věku pachatele. Následující graf znázorňuje korelaci výše ukládaného trestu a věku 

pachatele.  

Graf č. 14 - Závislost trestu na věku pachatele 
Zdroj: Šetření 16 soudních a dozorových spisů, ve kterých došlo k odsouzení pachatele 
k nepodmíněnému trestu 

Koeficient korelace je 0,02 (s přesností na dvě desetinná místa), což znamená, že 

závislost mezi sledovanými jevy neexistuje.  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11.2.4 Statistika sekundární viktimizace 

Dalším zkoumaným jevem byla sekundární viktimizace ze strany policejních orgánů, 

státního zástupce, obhájce obviněného, soudce a přísedících. Následující graf znázorňuje míru 

výskytu sekundární viktimizace. 

Graf č. 15 - Sekundární viktimizace 
Zdroj: Šetření 30 soudních a dozorových spisů, ve kterých došlo k hlavnímu líčení 

Z uvedených údajů vyplývá, že 43% všech obětí se setkalo se sekundární viktimizací, 

což je poměrně vysoké číslo. Zákon o obětech trestných činů sice jasně stanoví, jaké otázky 

a jakým způsobem lze obětem pokládat, jenže nestanoví žádné sankce. Bohužel je sekundární 

viktimizace v současné době velkým problémem, který provází trestní řízení. Do případů 

výskytu sekundární viktimizace je třeba zahrnout i např. oběti, které se opakovaně dostavily 

na urologické vyšetření, kde došlo ke znásilnění, konkrétně k digitální penetraci. Kuriózní 

na celé situaci je, že oběti vypovídaly o své psychické újmě, jenže na vyšetření ženy dorazily 

opakovaně, „rekordmanka” dokonce osmkrát a z toho čtyřikrát dosáhla při aktu orgasmu. 

V tomto případě se nabízí otázka, zda bylo skutečně spácháno znásilnění a na základě jakých 
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důkazů bylo o jeho spáchání rozhodnuto. Rozhodujícím argumentem byl fakt, že urolog 

vzbuzuje v lidech svým postavením a povoláním důvěru a respekt a v důsledku toho jej oběti 

poslechly a podstoupily i tohle specifické „vyšetření”, kterým urolog své jednání 

odůvodňoval. Přestože v popsané situaci docházelo k pokládání otázek směřovaných 

k dokázání dobrovolnosti ze strany obětí, většina z nich nebyla relevantní a nemohla 

zpochybnit ostatní důkazy. Vzhledem k tomu, že měl tento urolog devět obětí, jsou oběti, 

které se setkaly se sekundární viktimizací, v průzkumu znatelně zastoupeny.  

Na tomto místě je důležité zmínit, že se často dostávají do konfliktu metody vedoucí 

k cíli vyšetřování a snaha zabránit druhotné újmě oběti. Při posuzování nevhodnosti 

konkrétních otázek jsem se snažil hodnotit každou otázku jednotlivě a zohledňovat především 

fakt, zda odpověď na ní napomůže k objasnění činu nebo jeho okolností. 

11.2.5 Důvody odložení trestního stíhání 

V úvodu této kapitoly jsem vyslovil výzkumný záměr sledovat důvody odložení 

trestního stíhání. Tento výzkumný záměr se nepotvrdil. Nejčastějším důvodem nebyl 

nedostatek důkazů. Z celkového počtu dvaceti soudních a dozorových spisů s odloženým 

trestním stíháním k němu došlo z tohoto důvodu pouze ve čtyřech případech. Nejčastěji 

k odložení docházelo, protože údajná oběť si znásilnění vymyslela. Tak tomu bylo ve dvanácti 

případech. Následně došlo k prověrce výpovědi na místě, k výslechu svědků nebo k soudně 

psychiatrické expertize oznamovatelky a po objevení závažných rozporů bylo trestní stíhání 

odloženo. V dalších čtyřech případech došlo bohužel k tomu, že ačkoliv všechny důkazy byly 

shromážděny a o spáchání činu osobou pachatele nebylo pochyb, došlo ke zpětvzetí souhlasu 

k trestnímu stíhání ze strany oběti. Myslím si, že by bylo vhodné obětem, které nad touto 

možností uvažují, zajistit konzultaci s psychologem a na základě rozumných argumentů, 

především s ohledem na nebezpečí opakování takového činu, oběť přesvědčit, aby svůj 

souhlas zpět nebrala. 
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Závěr 

V úvodu mé práce byly vytyčeny cíle práce. Pokud jde o ucelený obraz metodiky 

vyšetřování znásilnění, lze říci, že práce cíl splnila. V první kapitole se poměrně velká část 

věnuje právní úpravě znásilnění a jejímu vývoji, který je důležitý zejména pro získání 

určitého nadhledu nad současnou právní úpravou a pro její lepší vnímání. V další kapitole je 

podrobně vypracována kriminalistická charakteristika trestného činu znásilnění, ze které je 

třeba při vyšetřování vycházet. V následujících kapitolách pojednávám o všech nejčastějších 

vyšetřovacích úkonech, metodách a stopách, přičemž jsou zohledněny jejich zvláštnosti 

v případě vyšetřování znásilnění. 

Jedním z dílčích cílů práce bylo poukázat v rámci vlastního šetření na důležité faktory 

ovlivňující proces poznání trestného činu znásilnění. Šetření, které vycházelo z analýzy 

padesáti soudních a dozorových spisů z Prahy 9, bylo zaměřeno na charakteristiky pachatelů 

a obětí, způsoby spáchání, dobu spáchání, trestání pachatelů a další okolnosti činu. Pro lepší 

a přehlednější prezentaci zjištěných výsledků jsem použil grafická znázornění. V průběhu 

zpracovávání práce byly mezi zkoumané faktory přidány i důvody odložení trestního stíhání. 

Tento cíl práce byl s ohledem na výše uvedené také naplněn. 

Posledním cílem práce bylo zhodnocení dopadu zákona o obětech trestných činů 

na míru výskytu sekundární viktimizace. Zde jsem srovnával výsledky svého průzkumu 

s výsledky průzkumu Šandové z roku 2014. Podle Šandové byl výskyt sekundární viktimizace 

zaznamenán v 52% případů.  V mém průzkumu byl výskyt menší, konkrétně 43%. Rozdíl 174

není takový, aby mohl být potvrzen pozitivní vliv přijetí zákona o obětech trestných činů. 

Pokud bych se k němu přece jen měl vyjádřit, řekl bych, že nijak výrazně míru výskytu 

sekundární viktimizace neovlivnil. 

V úvodu 11. kapitoly byly vysloveny čtyři výzkumné záměry, které měly být potvrzeny 

nebo vyvráceny.  

První výzkumný záměr se týkal sekundární viktimizace. Protože míra výskytu 

sekundární viktimizace nijak výrazně nepoklesla, tento výzkumný záměr nebyl potvrzen. 

 ŠANDOVÁ, Marcela. Metodika vyšetřování trestného činu znásilnění: specifické problémy. Praha, 2014. Diplomová. 174

Právnická fakulta Univerzity Karlovy. Vedoucí práce Doc. JUDr. Zdeněk Konrád, CSc. [online ]. [cit. 2016-11-06]. Dostupné 
z: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/download/120152282/?lang=cs, s. 65 - 66
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Druhý výzkumný záměr se týkal výše trestů ukládaných odsouzeným. Domníval jsem 

se, že pachatelé trestného činu znásilnění (§ 185 trestního zákoníku) při naplnění skutkových 

podstat v odstavcích 2, 3 a 4 jsou průměrně odsuzováni k nepodmíněnému trestu odnětí 

svobody přibližně v polovině trestní sazby, tedy okolo pěti let. Tento výzkumný záměr rovněž 

nebyl potvrzen, protože modus mezi ukládanými nepodmíněnými tresty byl trest odnětí 

svobody na 2-3 roky nepodmíněně.  

Třetí výzkumný záměr se týkal důvodů odložení trestního stíhání. Můj odhad byl, že 

nejčastějším důvodem bude nedostatek důkazů. Ani tento záměr nebyl potvrzen, protože 

nejčastěji docházelo k odložení trestního stíhání z důvodu vymyšleného obvinění. 

Čtvrtý, poslední, výzkumný záměr směřoval k souvislosti mezi psychickým stavem 

oznamovatelky v postavení poškozené osoby a odložením trestního stíhání. Domníval jsem 

se, že vymyšlená obvinění mají svůj původ v psychické poruše osobnosti oznamovatelky. Ani 

tento záměr nebyl potvrzen. Podle průzkumu byla tato souvislost pozorovatelná pouze 

ve třetině případů.  

Po zpracování dat mě překvapily některé výsledky. Zatímco četný výskyt vlivu alkoholu 

a omamných látek a naopak nízký podíl pachatelů se sexuální deviací víceméně potvrzovaly 

statistiky uváděné ve zdrojích, z nichž jsem při zpracovávání práce čerpal, výsledek 

potvrzující téměř nulový dopad zákona o obětech trestných činů mě zaskočil. Další pro mě 

překvapivý výsledek, který odhalilo šetření, se týká nejčastěji ukládaného trestu. Při jeho 

hodnocení je však velmi důležité zohlednit závažnost činu, právní úpravu, rozpětí sazby 

a zejména je důležité zařadit znásilnění do kontextu ostatních trestných činů a do systému 

trestního práva. Dle mého názoru by bylo vhodnější trestat pachatele znásilnění v závislosti na 

újmě oběti, která by mohla být předmětem posudku znalce z oboru psychiatrie. Nejčastější 

trest by se podle mého názoru měl pohybovat v rozpětí 4-5 let nepodmíněně, protože zásah 

do rozhodování v sexuální oblasti je dostatečně závažný. Zároveň se domnívám, že uložení 

podmíněného trestu je namístě pouze v případě současného uložení ochranného léčení, a to 

pouze v případech, kdy lze očekávat, že ochranné léčení naplní účel lépe než trest. 

Problémem, který šetření odhalilo, je častý výskyt zpětvzetí souhlasu k trestnímu stíhání 

partnera. Podle mého názoru je zapotřebí vysvětlit obětem rozumnými argumenty, proč je 

důležité, aby byl pachatel potrestán. Hlavním důvodem je budoucí bezpečnost oběti samotné. 

Další nevýhodou zpětvzetí souhlasu je benevolence, s jakou je možné vzít souhlas zpět. 
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V krajním případě je po několikadenní součinnosti všech složek vypracována obžaloba, 

a v případě zpětvzetí souhlasu až před soudem dochází k velkému plýtvání prostředky 

a časem příslušných orgánů. 

Při zpracovávání práce jsem vycházel převážně z odborné literatury – české 

i zahraniční, zákonů a z vlastního šetření provedeného v rámci práce, které bylo průběžně 

konzultováno a doplňováno praktickými radami ze strany obvodní státní zástupkyně JUDr. 

Jany Krečové. Při pokusu spojit se s neziskovými organizacemi Persefona a Bílý kruh bezpečí 

jsem nebyl úspěšný, a tak jsem vycházel pouze ze statistik a údajů, které jsou dostupné na 

jejich internetových stránkách. 

Závěrem je potřeba říci, že výsledky mého šetření se vztahují pouze na oblast Prahy 9 

a proto nemají celostátní statistický význam, avšak pro potřeby diplomové práce je zvolený 

vzorek dostatečný. Na základě zjištěných výsledků lze konstatovat, že ačkoliv doba poměrně 

pokročila, vnímání znásilnění ze strany veřejnosti a následná sekundární viktimizace je stále 

aktuálním problémem. Ani zákon o obětech trestných činů na situaci nic zásadního nezměnil, 

a tak je otázkou, nakolik byl přístup k obětem ovlivněn zakořeněným stereotypem z doby 

před úpravou, a zda se to v budoucnu zlepší.  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Shrnutí 

Tato diplomová práce s názvem Metodika vyšetřování sexuálních trestných činů 

(vybrané problémy) si klade za cíl podat ucelený obraz o metodice vyšetřování znásilnění, 

na vlastním průzkumu poukázat na faktory ovlivňující proces poznání trestného činu 

znásilnění a srovnat míru výskytu sekundární viktimizace po přijetí zákona o obětech 

trestných činů se situací před tímto zákonem. Téma jsem si zvolil pro jeho aktuálnost a dobrý 

přístup ke spisům, což mi dalo možnost k provedení vlastního průzkumu. Práce je rozdělena 

do 11 kapitol tak, že prvních 10 kapitol je teoretických a 11. kapitola se věnuje praktickému 

průzkumu a analýze dat, která přinesl. 

První kapitola se věnuje teoretickým východiskům, je zde zmíněn vývoj trestněprávní 

úpravy znásilnění, jeho aktuální pojetí a kriminologické pojetí. Druhá kapitola obsahuje 

kriminalistickou charakteristiku znásilnění, ze které je potřeba při vyšetřování vycházet. Její 

velká část je věnována pachatelům tohoto trestného činu. Třetí až devátá kapitola popisují  

předmět vyšetřování, podněty k vyšetřování, typické vyšetřovací situace, časté kriminalistické 

úkony a metody užívané při vyšetřování znásilnění. Mezi nejčastějšími úkony jsou zmiňovány  

výslech, konfrontace, prověrka výpovědi na místě, rekognice, vyšetřovací pokus, 

rekonstrukce a expertizy. Desátá kapitola je zaměřena na postavení oběti znásilnění v trestním 

řízení. Poslední kapitola se věnuje vlastnímu průzkumu a analýze dat. Ten byl zaměřen 

především na charakteristiku pachatele a oběti, jejich vzájemný vztah, dobu oznámení 

trestného činu, vliv alkoholu nebo jiných omamných látek na pachatele i na oběti, míru 

výskytu sekundární viktimizace ze strany orgánů činných v trestním řízení, důvody odložení 

trestního stíhání apod. V závěru práce jsou odpovědi na výzkumné záměry, shrnutí výsledků 

průzkumu a zhodnocení dopadu zákona o obětech trestných činů na míru výskytu sekundární 

viktimizace.  

Klíčová slova: znásilnění, vyšetřování, metodika  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Methodology for investigation of sex crimes (selected issues) 

Summary 
This diploma thesis called Methodology for investigation of sex crimes (selected issues) 

is focused on making the united methodology for rape investigation, pointing out the most 

important factors that influence knowledge of crime of rape using my own research and 

comparison of secondary victimization before and after the new victim`s rights act. I chose 

this theme because of it`s relevancy. I also had a good access to the court and to files. The 

thesis is divided into eleven chapters. First ten chapters are more theorecital and the last one is 

focused on my own research and analysis of results. 

First chapter deals with the theoretical aspects of rape. First part is focused on the 

history of this crime, second part is focused on the current criminal aspects of rape and third 

part is focused on the criminological aspects of rape. Second chapter is focused on criminal 

characteristic of rape, which is very important for the future investigation. It mainly contains 

information about the offender. Third to ninth chapters are focused on object of rape 

investigation, stimulus to investigation, typical investigative situations, frequent criminal 

actions and methods used during the rape investigation. The most frequent criminal actions 

are interrogation, confrontation, local testimony check, recognition, criminal experiment, 

reconstruction and expertise. Tenth chapter is focused on the state of victim of rape during the 

trial. Last chapter is focused on my own research, it`s methodology, results and analysis 

of results. Research was mainly focused on characteristics of offenders and victims, their 

relationship, time of accusation, alcohol or other drugs and if they are influencing offenders 

and victims, secondary victimization etc. There are answers and the summary of results at the 

end of the thesis. 

Key words: rape, investigation, methodology
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