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Záv�r 

P�edložená rigorózní práce se zabývá vybranými pasážemi metodiky vyšet�ování 

sexuálních trestných �in�, nebo� celková problematika této metodiky p�esahuje rozsah této 

práce. Podstatnou �ástí této práce je zpracování p�ípadu ze skute�ného vyšet�ovacího spisu 

(kapitola 4.1 – Krysa), na kterém lze pozorovat práci policie p�i vyšet�ování a porovnávat ji 

s teoretickými poznatky z kapitol p�edcházejících. 

Zvolený p�ípad není typickým, se kterým se policie �asto setkává, nebo�, jak bylo 

výše vyloženo, v�tšina znásiln�ní má pr�b�h odlišný od brutálního p�epadení a znásiln�ní 

cizím mužem na odlehlém míst�. I p�esto jsem tento p�ípad do práce za�adil, protože pr�b�h 

vyšet�ování i jeho výsledek je zajímavým a policie p�i n�m využila prakticky všechny postupy 

a metody uvedené v kapitole 2 (jsou zde r�zné podn�ty pro zahájení vyšet�ování od oznámení 

ob�tí po oznámení anonymním telefonním hovorem, ohledání místa �inu i t�la ob�ti, lze 

sledovat jaké vyšet�ovací verze policie na po�átku vyšet�ování stanovila a také byly 

provedeny výslechy, rekognice, expertizy i použita psychologická podpora – psychologický 

profil pachatele). 

Co z výkladu kapitoly 4.1 nevyplývá je, že jednotlivá p�epadení a znásiln�ní, resp. 

pokus, byla vyšet�ována z po�átku jako samostatné p�ípady na úrovni p�íslušných obvodních 

�editelství policie SKPV – odd�lení obecné kriminality, Správa hlavního m�sta Prahy do 

p�ípadu vstoupila až v záv�ru kv�tna, kdy bylo pravd�podobné, že tyto skutky má na sv�domí 

jeden a týž pachatel. N�které skutky byly s celým p�ípadem spojeny až na základ� analýzy 

DNA. 

Pouze ze spisu není možné zjistit úplný postup policie p�i vyšet�ování a d�vody, pro�

byl ten který úkon u�in�n anebo naopak nebyl. Vzhledem k tomu, že vyšet�ování probíhalo na 

více útvarech SKPV, a také �asovému odstupu více než p�ti let nebylo možné dotazovat se 

pracovník� policie, kte�í na vyšet�ování p�ípadu pracovali, s výjimkou SKPV – odd�lení 

obecné kriminality Správy hlavního m�sta Prahy. Proto jsem nemohl dojít nap�íklad k záv�ru, 

pro� bylo v p�ípad� M. H. požádáno o prozkoumání zajišt�ných biologických stop až více než 

dva m�síce po spáchání skutku. Je z�ejmé, že v kone�ném d�sledku to na vyšet�ení p�ípadu 
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nem�lo vliv, ale dle mého názoru v p�ípad� existence použitelných biologických stop v takto 

závažném p�ípad� by prozkoumání m�lo prob�hnout co nejd�íve, nebo� je možnost, že 

výsledek se m�že shodovat s n�kterým záznamem z ND DNA, což by velice urychlilo 

vyšet�ování. 

Poté, co policie spustila bezpe�nostní akci „Krysa“, se do vyšet�ování zapojil velký 

po�et kriminalist� a dalších policist�, kte�í provád�li pátrací akce, jak bylo popsáno výše. Ale 

ani takovéto nasazení nemusí vést ke zdárnému konci a n�kdy je t�eba i náhody �i št�stí. Jak 

mi prozradili pracovníci SKPV, v den dopadení pachatele jela operativní skupina po trase 

Lazarská – Mod�any n�kolikrát a poslední jízda, p�i které byl chycen, se p�vodn� již nem�la 

konat pro nep�íze� po�así. Nakonec se ale pracovníci SKPV rozhodli pro ješt� jeden pokus a 

ten byl úsp�šný. 

Obecn� se dá �íci, že vyšet�ování trestných �in� znásiln�ní, pohlavního zneužívání 

a i jiných sexuálních trestných �in� pat�í k t�m nejnáro�n�jším jak z pohledu ob�ti, tak 

i orgán� �inných v trestním �ízení. Pro správný p�ístup k ob�ti je zapot�ebí, aby ti, kte�í 

p�icházejí p�i vyšet�ování do styku s ob�tí, prošli odbornou pr�pravou v základních 

poznatcích psychologie a viktimologie. Tyto poznatky jednak zabrání p�ípadné sekundární 

viktimizaci ob�ti, ale také usnadní navázání kontaktu s ob�tí, což umožní získat pro 

vyšet�ování podstatné informace. 

Bylo ukázáno, že sexuální kriminalita je pom�rn� rozsáhlým jevem s vysokou mírou 

latence. Mnoho preventivních opat�ení v��i t�mto trestným �in�m �init bohužel nelze. D�ti 

p�ed pohlavním zneužíváním m�že �áste�n� ochránit vhodná sexuální výchova, aby 

pochopily, co je správné, co špatné a co si k nim nikdo dovolit nesmí. 

Správný profesionální p�ístup k ob�tem, který bohužel ne vždy je pravidlem, zv�tší 

d�v�ru ob�tí k policii a tím i ochotu v�tšího po�tu ob�tí oznamovat trestný �in, který na nich 

byl spáchán. D�sledkem toho pak bude potrestání více pachatel� a zabrán�ní jim v p�ípadném 

pokra�ování páchání trestné �innosti. 

Kriminalistika vypracovala metodiku vyšet�ování sexuálních trestných �in�, která 

obsahuje obecné postupy nej�ast�ji využívané p�i vyšet�ování t�chto trestných �in�. Je však 

t�eba mít na pam�ti, že každý trestný �in je individuální, a proto je nutné poznatky metodiky 

aplikovat vždy s ohledy na konkrétní p�ípad. 
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Nezbývá než si p�át, aby se takovýchto trestných �in� páchalo co nejmén�, a když už 

k jejich spáchání dojde, aby jejich pachatelé byli rychle dopadeni a potrestáni za své 

nezákonné chování. 


