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Úvod 
 

Zadané téma diplomové práce je metodika vyšetřování sexuálních trestných činů. 

Vzhledem k tomu, že oblast mravnostní kriminality je příliš rozsáhlá, zaměřila jsem se ve 

své práci na metodiku vyšetřování trestných činů znásilnění a pohlavního zneužívání, 

neboť se domnívám, že tyto dva sexuální trestné činy jsou jedněmi z nejzávažnějších a 

nejnebezpečnějších, a z pohledu vyšetřování zároveň i z nejobtížnějších a nejnáročnějších, 

a to nejen v sexuální oblasti, ale současně i mezi všemi trestnými činy, které zná současné 

platné právo vůbec. Jedná se o trestné činy představující hluboký a závažný zásah do 

základních práv a svobod, tj. zejména do osobní svobody a lidské důstojnosti osoby tímto 

činem postižené, a projevujícími se velice závažnými důsledky ať už v rovině fyzické či 

psychické integrity člověka, které zanechávají dlouhodobé, často i doživotní, traumatizující 

následky v životě oběti. 

 V první části mé diplomové práce se zabývám po historickém exkurzu a právní 

úpravě sexuálních trestných činů, zejména kriminalistickou charakteristikou trestných činů 

znásilnění a pohlavního zneužívání. Jak je patrné z celé diplomové práce, hlavním 

objektem mého zájmu byli především pachatelé a oběti těchto trestných činů, jimž jsou 

věnovány přeci jen rozsáhlejší pasáže než-li jednotlivým fázím vyšetřování.  

    Druhá část diplomové práce je věnována jednotlivých úsekům vyšetřování 

trestných činů znásilnění a pohlavního zneužívání, ve kterých dochází ke kontaktu orgánů 

činných v trestním řízení s pachateli a oběťmi těchto deliktů, a to v souladu s již 

kriminalistikou vypracovanou metodikou vyšetřování sexuálních trestných činů, která 

obsahuje obecné postupy nejčastěji využívané v této oblasti. Problematice zapojení 

veřejnosti do vyšetřování a prevenci sexuálních trestných činů, jsem se věnovala bohužel 

pouze okrajově, neboť vejít se do zadaného rozsahu diplomové práce bylo i tak již dost 

obtížné a problematické vzhledem ke komplikovanosti a rozsáhlosti předmětu diplomové 

práce. Jednotlivé etapy vyšetřování jsou prolnuty shrnutými případy z praxe, které jsem 

průběžně získala zejména rešeršemi.  

Základní systematiku vyšetřování těchto trestných činů jsem zvolila především 

z důvodu minimálních znalostí a poznatků z praxe, neboť vzhledem k tomu, že se jedná o 

zásahy do tak citlivé oblasti lidského života, a to i s ohledem na věk některých obětí a 

jejich soukromí, nebylo mi umožněno nahlédnout do vyšetřovacích spisů a ani se účastnit 

jednotlivých vyšetřovacích úkonů Policie ČR.   
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V závěru celé diplomové práce je na základě výše uvedené skutečnosti rozebrán 

tedy pouze jeden trestní spis Obvodního soudu pro Prahu 7, se kterým mi bylo umožněno 

blíže pracovat. Spis obsahuje jak fázi vyšetřování policejními orgány, tak i rozhodování 

soudu, a to i soudu odvolacího, jehož výsledkem bylo zproštění pachatele obviněného a 

obžalovaného z pokusu trestného činu znásilnění pro nedostatek důkazů. Abstrakt 

z trestního spisu tvoří přílohu č. 1 diplomové práce. 

 
 
1. Historický exkurz do problematiky znásilnění a sexuálního zneužívání 

Sexuální chování, a s tím související i sexuální agrese, provází lidstvo od počátku 

dějin až po současnost. Hodnocení sexuálního chování pohybujícího se v rozmezí „normy“ 

a sexuálních excesů bylo vždy podřizováno obecně uznávaným náboženským, morálně 

etickým a právním normám a zvykům, které byly vždy poplatné určitému společenskému 

klimatu a společenským potřebám. Především v postavení ženy i v souvislosti se 

sexuálním chováním došlo v průběhu historie k mnohým změnám, a to zejména 

v přechodu chápání ženy jako pouhé „věci“ či „majetku ve vlastnictví muže“ (např. 

manžela, otce) až do současné podoby vnímání žen v  moderním a civilizovaném světě při 

zachovávání základních lidských práv a svobod, a to i v oblasti sexuality. Stejně tak i 

většina existujících náboženství, a to především křesťanství, islám a judaismus, považují 

například znásilnění za těžký hřích a zastávají obecně k sexuálním excesům přísně 

odsuzující postoj.  

V době předkřesťanské a před institucionalizací manželství je jedním ze způsobů 

obstarávání si ženy především únos (např. původ anglického slova „rape“ je odvozován 

z latinského slova „rapere“, tj. ukrást, zmocnit se či unést). Po zavedení institutu 

manželství došlo ke změně postavení ženy v souvislosti s chápáním ženy jako určitého 

prostředku zvyšování si majetku nebo způsobu utužení mocenského postavení, a to na 

základě statutu jejího otce. Jejím provdáním dochází k předání majetku i moci. 

Nejdůležitějším aspektem tohoto „prodeje“ je však především ženina neposkvrněnost. 

V případě znásilnění či jiného porušení této neposkvrněnosti dochází k znehodnocení 

tohoto „zboží“ a ke ztrátě jeho „kupní síly“. Tudíž logicky jedním z trestů, který poté 

přichází v úvahu, je povinnost násilníka pojmout svou oběť za manželku, a pokud k tomuto 

trestu není možné přistoupit z důvodu existence nějaké překážky, následuje trest smrti. 

V této době existuje však i institut „odplatného znásilnění“, ale například v některých 
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státech Jižní Ameriky přetrvává i v současné době, o němž rozhoduje otec znásilněné ženy 

a akt je vykonán na sestře pachatele aktu znásilnění.  I Starý zákon vnímá znásilnění jako 

urážku na cti rodiny. Neumožňuje však odplatné znásilnění, ale pachatel se musí vyplatit 

určitou částkou jejímu otci, případně oběť pojmout za manželku, a také i zde již nacházíme 

trest smrti. 

V raně křesťanském období, stejně jako ve starověkém, je znásilnění nadále 

chápáno jako útok na rodinnou a rodovou čest a jako záležitost majetková, nikoliv jako 

zločin na osobní integritě znásilněné. Až s rozvojem křesťanství dochází ke změně chápání 

ženy a jejího postavení. Nadále však i v rané feudální společnosti (i ve slovanském 

prostředí) zůstává znásilnění způsobem sociálního povýšení a formou převodu 

vlastnického práva, neboť únosem dědičky a uskutečněním pohlavního styku s ní dochází 

k uzavření manželství a k získání kontroly nad jejím majetkem.  

Teprve v pozdějším anglickém zvykovém právu přichází změna ve vnímání pojmu 

znásilnění, trestný čin znásilnění je určován třemi znaky, a to použitím síly, nesouhlasem a 

pohlavním stykem, a byl definován jako „nezákonná pohlavní znalost ženy starší deseti let 

ze strany muže, který není jejím manželem, za použití síly a proti její vůli nebo bez jejího 

vědomého svolení nebo v případě, že toto svolení je vynuceno silou nebo strachem 

z okamžitého ublížení na zdraví“1 Teprve ve 12. století začíná být znásilnění vnímáno jako 

vážný zločin na ženě a nikoliv na rodině nebo rodu a pouze oběť tohoto činu může podat 

žalobu. Na konci 13. století dochází i ke změně anglického trestního práva, neboť nad 

trestným činem znásilnění přebírá plně autoritu stát, který prostřednictvím svých orgánů 

může iniciovat vyšetřování a vydat rozsudek nad pachatelem, a to i bez předchozí žaloby 

podané obětí tohoto trestného činu. Nejčastějším trestem však nadále zůstávají finanční 

pokuty a trest smrti. 

České trestní právo má od počátku českého státu soukromý charakter, jehož 

projevem je uplatňování soukromé msty. Znásilnění je zde tedy vnímáno stejně jako 

v jiných zemích, a to jako újma rodové cti a majetku. Pachatelé jsou trestáni tresty 

s určitou symbolikou, například za vykonání pohlavního styku na zvířeti, tj. sodomii, je na 

pachateli vykonán trest vykleštění, kdy následuje jeho upálení i upálení zvířete. 

Při hodnocení pachatele a jeho trestání však nejdůležitější roli stále zastává jeho 

společenské postavení a pohlavní příslušnost. Postupně však dochází ke změně 

                                                 
1  Kolář, P.a kol.: Sexuální agrese, Praha: MAXDORF, 2008, s. 12 
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soukromého charakteru trestního práva na charakter veřejnoprávní. V průběhu 16. až 18. 

století tvoří sexuální trestné činy až jednu třetinu všech trestných činů a nadpoloviční 

většina všech soudních přelíčení zakončených trestem smrti má sexuální podtext. 

Tereziánský zákoník z r. 1768 stanoví za znásilnění trest hrdelní s tím, že v případě 

existence přitěžující okolnosti je pachatel ještě před popravou vpleten do kola. Trestem 

popravou mečem postihuje však i toho, kdo takovému činu pomáhal. Podle Josefínského 

hrdelního řádu (r. 1787) byl únosce a násilník potrestán stětím a rovněž vpletením do kola, 

a v případě únosu jeptišky, či únosu a znásilnění křesťanky židem, je pachatel sťat a 

upálen. Začátek novodobého soudnictví na území Habsburské monarchie je datován až 

v souvislosti se zahájením činnosti okresních, krajských a zemských soudů, tj. od 1. srpna 

1850, a také v souvislosti se vznikem státních zastupitelství. Sexuální trestné činy (zločiny) 

jsou zakotveny i v Císařském patentu z roku 1852, ve kterém je uvedeno násilné smilstvo 

(tj. skutková podstata trestného činu znásilnění, ale stále nezahrnující znásilnění 

manželky), zprznění (tj. skutková podstata trestného činu pohlavní zneužívání) a další 

zločiny smilstva, a jenž zůstal v platnosti na našem území až do roku 1949, kdy byl 

nahrazen trestním zákonem č. 86/1950 Sb.  

Až do poloviny 20. století je v případě znásilnění požadována nutná obrana ze 

strany ženy, která musela pro prokázání tohoto činu dokázat snahu chránit svou čest, a to i 

s rizikem možnosti vlastní smrti. Po celá staletí se v soudnictví přikládal příliš velký 

význam i místu činu, známkám viditelných zranění na těle ženy, sexuální čistotě 

znásilněné (podle některých právních systémů je podmínkou znásilnění ženino 

pannenství), sexuální zkušenosti oběti i pachatele a době uplynulé od uskutečnění 

znásilnění až po jeho nahlášení (uznáno jen do 3 měsíců od provedení skutku). Až do 20. 

století je všeobecně přijímána teze, že manžel nemůže být vinen ze znásilnění své vlastní 

ženy, a to vzhledem k existenci jakési manželské smlouvy, která ženě přikazuje se podřídit 

svému muži i v rovině sexuální, a dostát tak svým manželským povinnostem. Také rasová 

otázka a její vyřešení hraje v novodobých dějinách svou roli, zejména z důvodu obecně 

uznávaného názoru v otrokářských Spojených státech amerických, že znásilňování 

černošských otrokyň nemá nic společného s porušováním zákonů. Tento názor umocňoval 

masovost znásilňování černošských žen za účelem plození pracovní síly a majetku. Po 

zrušení otroctví v USA však ani tak nedošlo k odstranění rasismu a s tím související 

diskriminace, především ze strachu z míšení ras dochází k příjímání zákonů požadujících 



5 
 

trest smrti pro Afroameričany, kteří se dopustí trestného činu znásilnění na bílé ženě. 

Stejný trest však dopadá i na jiné odlišné rasy (například na původní obyvatelstvo USA, 

hispánce aj.), a tento stav přetrvává až do druhé poloviny 20. století.   

Dalším neopomenutelným obdobím pro vývoj a výskyt sexuálních agresí je doba 

válečná, a to zejména z důvodu rozsahu násilných aktů, jejich radikálnosti, formách 

provedení a cílech, kdy znásilňování, sexuální zneužívání, mrzačení sexuální povahy je 

vlastně i součástí válečné strategie. Ženy a děti se v této době staví na roveň válečné 

kořisti, kterou získává vítězná strana, a jako se svým majetkem s ní může nakládat, jak si 

zamane. K hromadnému znásilňování se přistupuje současně i jako k demonstraci ponížení 

a porážky druhé strany. Přesto, že již Ženevské úmluvy na ochranu obětí války ze srpna 

1949 staví znásilnění i sexuální agresi naroveň válečného zločinu, a jde tak o kriminální 

akt války spadající do mezinárodního práva, je nadále součástí i soudobých válečných aktů 

a bojů.  

 

 

2. Právní úprava sexuálních trestných činů 

Sexuální trestné činy jsou především zásahem do nejzákladnějších práv a svobod 

člověka, a to hlavně do oblasti lidské důstojnosti a svobody rozhodování, která jsou 

garantována ústavním zákonem č. 2/1993 Sb., Listinou základních práv a svobod, a řadou 

mezinárodních úmluv a deklarací lidských práv.   

Stěžejní právní úprava sexuálních trestných činů se nachází zejména v novém 

trestním zákoníku publikovaném ve Sbírce zákonů pod č. 40/2009 Sb. s účinností od 1. 

ledna 2010 (dále jen „TZ“), a to v hlavě III. zvláštní části (části II.) TZ, která obsahuje 

celkem devět trestných činů proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti, kterými jsou trestný 

čin znásilnění podle ustanovení § 185 TZ, sexuální nátlak podle ustanovení § 186 TZ, 

pohlavní zneužívání podle ustanovení § 187 TZ, soulože mezi příbuznými podle 

ustanovení § 188 TZ, kuplířství podle ustanovení § 189 TZ, prostituce ohrožující mravní 

vývoj dětí podle ustanovení § 190 TZ, šíření pornografie podle ustanovení § 191 TZ, 

výroba a jiné nakládání s dětskou pornografií podle ustanovení § 192 TZ a zneužití dítěte 

k výrobě pornografie podle ustanovení § 193 TZ, jejichž společným aspektem je 

skutečnost, že určitým způsobem zasahují do oblasti sexuální sféry.  
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Objektem, tedy zájmy a hodnoty chráněné společností, těchto trestných činů jsou 

lidská důstojnost, svoboda rozhodování v pohlavních vztazích (§ 185, § 186 TZ), zdravý 

vývoj dětí, který by mohl být narušen předčasnými pohlavními styky či kontaktem 

s některými nevhodnými formami uspokojování sexuálních potřeb (§ 187, § 190, § 191 

odst. 2, § 193 TZ), některé zásady v pohlavních vztazích - morální zásada nedovolující 

soulož mezi nejbližšími příbuznými (§ 188 TZ) a některé mravní zásady (§ 189, § 191, § 

192 TZ). 

Předmětem útoku mohou být osoby mužského i ženského pohlaví.  

Objektivní stránkou trestného činu, zahrnující především jednání, následek a 

příčinný vztah mezi jednáním a následkem, je u některých těchto trestných činů způsob 

jednání, a to zejména násilí, pohrůžka násilím, pohrůžka jiné těžké újmy, zneužívání 

závislosti, zneužití bezbrannosti, a jiné formy nátlaku.  

Pachatelem neboli subjektem shora uvedených trestných činů může být podle 

platného práva kterákoliv trestně odpovědná fyzická osoba, která bezprostředně spáchala 

trestný čin, tedy muž i žena. Podle českého trestního zákoníku může být pachatelem pouze 

fyzická osoba, která je v době činu příčetná; dovršila patnáctý rok věku; je rozumově a 

mravně vyspělá, jde-li o mladistvého pachatele provinění.  

Po subjektivní stránce se u všech výše uvedených sexuálních trestných činů 

vyžaduje v základní skutkové podstatě úmyslné zavinění. 

Jednočinný souběh mezi trestnými činy proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti je 

možný tam, kde je zapotřebí vyjádřit, že byly porušeny různé individuální objekty 

(například v případě znásilnění vlastního syna by se jednalo o jednočinný souběh trestného 

činu znásilnění podle ustanovení § 185 TZ a trestného činu soulože mezi příbuznými podle 

ustanovení § 188 TZ). K souběhu nedochází tam, kde je porušení více objektů vyjádřeno 

v kvalifikované skutkové podstatě (například znásilnění osoby mladší patnácti let se 

postihne pouze jako trestný čin znásilnění podle ustanovení § 185 odst. 1, odst. 3 písm. a), 

nikoliv též jako trestný čin pohlavního zneužívání podle § 187 TZ)2.  

Legislativním rámcem pro činnost Policie České republiky při odhalování, 

prověřování a vyšetřování sexuálních trestných činů je zákon č. 273/2008 Sb., o Policii 

České republiky, ve znění pozdějších zákonů, a zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení 

                                                 
2 Jelínek, J. a kol.:Trestní právo hmotné, 1. vydání, Praha: Leges, 2009, s. 541 - 542,  
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soudním (trestní řád), ve znění pozdějších zákonů, které stanoví oprávnění a povinnosti 

policistů při výkonu služby. 

 

3. Kriminalistická charakteristika trestných činů znásilnění a 

pohlavního zneužívání 

Nejfrekventovanějšími mravnostními trestnými činy jsou trestný čin znásilnění a 

trestný čin pohlavního zneužívání. Tyto trestné činy řadíme mezi nejzávažnější trestné činy 

s vysokou tzv. typovou nebezpečností, a to především vzhledem k jejich povaze a 

dopadům na chráněné zájmy. Jedná se o trestné činy představující hluboký a závažný zásah 

do základních práv a svobod, tj. zejména do osobní svobody a lidské důstojnosti osoby 

tímto činem postižené, a projevujícími se velice závažnými důsledky ať už v rovině 

fyzické či psychické integrity člověka, které zanechávají dlouhodobé, často i doživotní, 

traumatizující následky v životě oběti. 

 

a) Znásilnění 

Jedná se o úmyslný trestní čin, jehož základní skutkové podstaty podle ustanovení § 

185 odst. 1 TZ se dopustí ten, kdo jiného násilím nebo pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou 

jiné těžké újmy donutí k pohlavnímu styku, nebo kdo k takovému činu zneužije jeho 

bezbrannosti. Kvalifikované skutkové podstaty tohoto trestného činu se podle ustanovení § 

185 odst. 2, 3 a 4 TZ dopustí ten, kdo spáchá shora uvedený čin souloží nebo jiným 

pohlavním stykem provedeným způsobem srovnatelným se souloží (§ 185 odst. 2 písm. a), 

na dítěti (§ 185 odst. 2 písm. b), nebo se zbraní (§ 185 odst. 2. písm. c), na dítěti mladším 

patnácti let (§ 185 odst. 3 písm. a), 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 (§ 185 odst. 3 písm. b), nebo způsobí-li takovým 

činem těžkou újmu na zdraví (§ 185 odst. 3 písm. c), případně způsobí-li tímto činem smrt 

(§ 185 odst. 4). Okolnosti v kvalifikované skutkové podstatě uvedené jsou zejména 

důvodem pro použití vyšší trestní sazby. 

Trestní zákoník současně stanoví, že i příprava je trestná, a to v ustanovení § 185 

odst. 5 TZ. 
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Objektem je zde právo člověka svobodně se rozhodovat o pohlavním životě. 

Předmětem útoku je kterýkoliv člověk, tj. žena i muž, a to bez ohledu na věk, vyspělost, 

způsob života, pověst, vzdělání, zkušenosti apod.  

Podle ustanovení § 163 trestního řádu lze pro trestný čin znásilnění podle § 185 

odst. 1, 2 trestního zákoníku proti tomu, kdo je nebo v době spáchání činu byl ve vztahu k 

poškozenému manželem, partnerem nebo druhem pokud jinak vykazuje znaky skutkové 

podstaty tohoto trestného činu, zahájit a v již zahájeném trestním stíhání pokračovat pouze 

se souhlasem poškozeného. Je-li poškozených jedním skutkem několik, postačí souhlas 

byť jen jednoho z nich. 

 

b) Pohlavní zneužívání 

Základní skutkové podstaty trestné činu pohlavního zneužívání se podle ustanovení 

§ 187 odst. 1 TZ dopustí ten, kdo vykoná soulož s dítětem mladším patnácti let nebo kdo je 

jiným způsobem pohlavně zneužije. Kvalifikované skutkové podstaty, pak ten kdo spáchá 

čin zde uvedený na dítěti mladším patnácti let svěřeném jeho dozoru, zneužívaje jeho 

závislosti nebo svého postavení a z něho vyplývající důvěryhodnosti nebo vlivu (§ 187 

odst. 2 TZ), způsobí-li činem uvedeným těžkou újmu na zdraví (§ 187 odst. 3 TZ) nebo 

smrt (§ 187 odst. 4 TZ), přičemž poté dojde opět k použití vyšší trestní sazby. 

Trestní zákoník zde opět pamatuje i na přípravu jak v předešlém trestném činu, a 

tudíž stanoví, že i příprava je trestná ve svém ustanovení § 187 odst. 5. 

Objektem pohlavního zneužívání je lidská důstojnost a zejména mravní a tělesný 

vývoj dětí mladších patnácti let. Předmětem útoku je osoba mladší patnácti let, tj. chlapec i 

dívka. Chráněni jsou bez ohledu na úroveň své fyzické vyspělosti a na stupeň svého 

dospívání, bez ohledu na to, zda jsou pohlavně nedotčeni, anebo zda již měli v minulosti 

pohlavní styk či jiné sexuální zkušenosti. Osobou mladší než patnáct let se rozumí taková 

osoba jen do dne předcházejícího jejím patnáctým narozeninám, protože na den svých 

patnáctých narozenin již není osobou mladší než patnácti let.3 Souhlas poškozeného zde 

nevylučuje trestní odpovědnost pachatele, zneužité osoby mladší patnácti let jsou tedy 

chráněny i proti své vůli. 

 

 

                                                 
3 Jelínek, J. a kol.:Trestní právo hmotné, 1. vydání, Praha: Leges, 2009, s. 549 
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c) Sexuální nátlak  

Dalším trestným činem v sexuální oblasti, který určitě stojí za zmínku v souvislosti 

s již uvedenými trestnými činy, je nový trestný čin sexuálního nátlaku podle ustanovení § 

186 TZ, který přinesl nový trestní zákoník, jehož smyslem je postihovat i některé další 

formy sexuálních útoků s tím, že současně zahrnuje také skutkovou podstatu pohlavního 

zneužívání podle ustanovení §243 zákona č. 140/1961 Sb., trestního zákona, který byl 

nahrazen novým platným trestním zákoníkem. 

Trestný čin sexuálního nátlaku se skládá ze dvou základních skutkových podstat a 

dále z kvalifikovaných skutkových podstat. První základní skutkové podstaty se dopustí 

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

pohlavnímu sebeukájení, k obnažování nebo jinému srovnatelnému chování (§ 186 odst. 1 

TZ). Druhé skutkové podstaty se dopustí ten, kdo přiměje jiného k pohlavnímu styku, k 

pohlavnímu sebeukájení, k obnažování nebo jinému srovnatelnému chování zneužívaje 

jeho závislosti, jeho bezbrannosti nebo svého postavení a z něho vyplývající 

důvěryhodnosti nebo vlivu (§ 186 odst. 2 TZ). Kvalifikované skutkové podstaty se pak 

váží k buď k oběma základním skutkovým podstatám (např. spáchá čin na dítěti, tj. osobě 

mladší 18 let), nejméně na dvou osobách, 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 spáchá-li takový čin jako 

člen organizované skupiny, způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví nebo smrt, 

aj.), nebo pouze k první z výše uvedených (např. spáchá-li takový čin se zbraní, na dítěti 

mladším patnácti let).  

Rovněž je při spáchání tohoto trestného činu vyžadován úmysl jakožto subjektivní 

stránka trestného činu a i zde je stanovena trestnost přípravy (§ 186 odst. 7 TZ). 

Objektem trestného činu sexuálního nátlaku je právo člověka svobodně se 

rozhodovat o pohlavním životě a ochrana lidské důstojnosti před některými formami 

ponižování. Předmětem útoku je kterýkoliv člověk. V případě, že je obětí tohoto trestného 

činu dítě mladší 18 let nebo mladší 15 let, je to opět okolností pro použití vyšší trestní 

sazby. 

Sexuální nátlak je subsidiární ve vztahu k trestnému činu znásilnění, a proto je zde 

vyloučen jejich jednočinný souběh. 
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Vývoj a stav mravnostní kriminality podle policejních statistik4  

Mravnostní kriminalita, jak je patrno z níže uvedených grafů, představuje pouhý 

zlomek celkové kriminality. Z celkového počtu zjištěných spáchaných trestných činů za 

rok 2009, tj. 332.829 zjištěných skutků (z toho 127.604 skutků objasněných), představují 

trestné činy v sexuální oblasti pouhých 1.730 skutků zjištěných (z toho 1.239 skutků bylo 

objasněno). V rámci mravnostní kriminality můžeme zaznamenat, že největší podíl 

představují právě trestný čin znásilnění a pohlavního zneužívání (kriminalistické statistiky 

PČR rozlišují pohlavní zneužívání v závislosti a ostatní pohlavní zneužívání). 

 

Rok 2009  - Podíl mravnostní kriminality na celkové kriminalitě v České republice  

 

 
Rok 2009  - Podíl znásilnění a pohlavního zneužívání na celkové mravnostní kriminalitě v České republice  

  

                                                 
4 Kriminální statistika Policie České republiky 
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Vývoj zjištěných a objasněných skutků znásilnění v letech 1999 až 2009 

 
Znásilnění 

Rok 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Zjištěno 634 500 562 653 646 687 596 530 637 529 480

Objasněno 527 408 464 503 494 508 475 404 458 361 343

% objasnění 83,1 81,6 82,6 77,0 76,5 73,9 79,7 76,2 71,9 68,2 71,5  

 

Vývoj zjištěných a objasněných skutků pohlavního zneužívání v letech 1999 až 2009 

 
Pohlavní zneužívání

Rok 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Zjištěno 940 915 1019 894 815 884 739 765 802 826

Objasněno 888 869 918 804 733 796 659 623 630 664

% objasnění 94,5 95,0 90,1 89,9 89,9 90,0 89,2 81,4 78,6 80,4  
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3.1. Zvláštnosti způsobu páchání  

Způsob spáchání je nejběžnějším a také základním kritériem dělení všech druhů 

kriminality. Způsob spáchání a utajování mravnostních trestných činů závisí především na 

předmětu útoku, vyspělosti pachatele, povaze vzájemného vztahu pachatele a oběti, na 

místu činu, době činu a na způsobu napadení a obrany, a tyto okolnosti ve vzájemné 

součinnosti tvoří typické kriminální situace, za nichž jsou sexuální trestné činy páchány.  

 

3.1.1. Zvláštnosti způsobu páchání trestného činu znásilnění 

Znásilnění patří mezi trestné činy páchané převážně dospělým pachatelem na 

dospělém předmětu útoku, tj. osoby starší osmnácti let, mužského i ženského pohlaví, a to 

jak na straně pachatele, tak i oběti. Trestní zákoník zná samozřejmě i kvalifikovanou 

skutkovou podstatu, jak již bylo výše uvedeno, a to znásilnění spáchané na dítěti. 

• Obviněný M.G. byl uznán vinným z pokusu tč znásilnění, když v přízemí panelového domu vstoupil do výtahu, 

kam předtím nastoupila nezletilá, jejíž skutečný věk byl patrný již z jejího vzhledu… během jízdy vytáhl zpod své 

bundy nůž s černou rukojetí o délce čepele cca 12 cm… U vstupu do strojovny výtahu svlékl poškozenou, přiměl 

ji, aby si lehla na záda, stáhl si kalhoty, obnažil si přirození, klekl si k poškozené a osahával a lízal ji na přirození, 

opakovaně jí zasouval prst do přirození, požadoval po ní, aby jej líbala, což poškozená odmítla, na to na 

poškozené požadoval, aby mu třela penis, což před poškozenou nejprve demonstroval, poškozená mu ze strachu 

vyhověla a třela mu penis, až u obviněného došlo k výronu semene. 

 Vzhledem k tomu, že se jedná o násilný trestný čin, je jeho typickým znakem 

značný podíl použití násilí při jeho páchání, a to ve formě přímého fyzického útoku, 

psychického násilí nebo i použitím pohrůžky bezprostředního násilí. 

• Jedenadvacetiletá Alena A. nasedla 6. března 2004 v centru Prahy kolem čtvrté hodiny do noční tramvaje. Pak má 

okno. Byla s partou někde na Národní třídě, seděla s kamarády v baru ve Spálené ulici, rozloučila se s nimi, odjela 

domů na Smíchov a dál si vlastně nevybavuje vůbec nic. Musela vystoupit ve stanici Klamovka nebo Kavalírka. 

Od obou to má k domu, kde bydlí, pár stovek metrů, od Kavalírky o něco blíž. Téměř u dveří domova ji zhruba v 

půl páté, naprosto neočekávaně, srazil k zemi neznámý pachatel. Tou nejhrubší silou zaútočil pěstmi na její hlavu. 

Nezmohla se na jediný výkřik. V důsledku závažných poranění na hlavě, v obličeji ztratila vědomí. V místech s 

poměrně hustou zástavbou ji pachatel nad ránem znásilnil a okradl.5 

Ve většině případů je znásilnění spácháno pouze jedním pachatelem, výjimečně se 

na něm podílí více či skupina pachatelů.  

• Ve Slovenské socialistické republice byla například projednána věc dvanáctičlenné skupiny pachatelů složené 

z dospělých i mladistvých osob, kteří během půl roku znásilnili, popřípadě se pokusili znásilnit několik mladých 

žen.6 

                                                 
5 Policista č. 5/2005, měsíčník MVČR 
6 Stanovisko Nejvyššího soudu ČSSR Tpjf 158/80 (zdroj ASPI) 
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• V České socialistické republice byl projednán případ tří pachatelů, z nichž každý v bytě jednoho z nich znásilnil 

21-letou ženu. 7 

 

Podle modu operandi nacházíme u znásilnění následující situace: 

- Pachatel zná oběť, pod záminkou známosti naváže kontakt a v příhodné době vyžaduje 

pohlavní styk, který (pokud oběť nesouhlasí) vynucuje i za použití násilí nebo 

pohrůžky bezprostředního násilí. Tyto situace mohou svým způsobem přecházet i do 

vydírání. 

- Jde o náhodné střetnutí pachatele s obětí, která jej nějakým způsobem upoutá, 

v příhodném okamžiku se pachatel domáhá pohlavního styku, je zpravidla odmítnut a 

poté si styk vynucuje násilím. U tohoto způsobu páchání však obvyklé dochází k tomu, 

že si pachatel vynucuje sex násilím od počátku. 

- Skupinové a organizované znásilňování žen, kdy skupina pachatelů si vytipuje oběť, ať 

již náhodnou nebo cílenou, v příhodnou dobu a na příhodném místě ji přepadne a 

společným jednáním ji přinutí k souloži, kterou zpravidla vykonají všichni zúčastnění 

pachatelé.  

- Znásilnění je činem spojeným s požitím většího množství alkoholu, který odbourává 

překážky a mravní zábrany. Jde o charakteristický rys znásilnění, který je zastoupen 

téměř vždy u všech jiných způsobů znásilnění. 

- Pachatel využívá různých forem závislosti oběti na něm. 

- Pachatelé použijí lsti spočívající v tom, že přivedou oběť do stavu bezbrannosti 

například podáním většího množství alkoholu. Takové jednání je považováno za násilí 

na oběti, stejně jako jednání, při kterém pachatel využije k opití oběti jinou osobu. 

Podle ustanovení § 119 TZ je trestný čin spáchán násilím i tehdy, je-li spáchán na 

osobě, kterou pachatel uvedl do stavu bezbrannosti lstí nebo jiným podobným 

způsobem. 

- Pachatelé, kteří znásilnění neplánují, nepřipravují se na něj, často jim takový způsob 

ukájení sexuálních pudů není ani vlastní. Využívají pouze příležitosti a v daném 

okamžiku na daném místě se dopustí činu. Téměř vždy je přítomen alkohol a obvykle 

nevinné flirtování ze strany oběti vzbudí u muže sexuální žádostivost, kterou však oběť 

již nechce z různých důvodů akceptovat. Pachatel pak používá k vynucení styku násilí. 

                                                 
7 Stanovisko Nejvyššího soudu ČSSR Tpjf 158/80  (zdroj ASPI) 
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Obvyklá obhajoba pachatelů v těchto případech je, že odpor ženy považoval za 

přirozenou součást sexuálního aktu.8  

 

V závislosti na vztahu pachatele a oběti a na způsobu přípravy a provedení činu 

rozlišujeme následující kriminální situace: 

1. Pachatel poškozenou oběť zná (např. kolega z práce, spolužák, přítel, partner, příbuzný, 

manžel, aj.), existuje tedy mezi nimi bližší vztah. V těchto případech bývá běžné, že se 

oběť s pachatelem v určité rovině stýká nebo dokonce i udržuje sexuální vztah, což 

pachateli vyváří různé příležitosti pro spáchání činu. Často jde i o bývalé dlouhodobé 

partnery, kteří nejsou ochotni akceptovat například ukončení vztahu, a pohlavní styk si 

vynutí použitím násilí, případně lstí. Blízký vztah (současně i důvěra oběti v osobu 

pachatele), který v této kriminální situaci mezi obětí a pachatelem existuje, je vlastně 

prostředkem k uskutečnění znásilnění lstí (např. pod jinou záminkou dojde k vylákání 

oběti na odlehlé místo, dobrovolné vpuštění pachatele do bytu oběti), případně 

snadnější uvedení oběti do stavu bezbrannosti (př. použití omamných látek, tj. 

alkoholu, léků, drog). Oběť toto chování pachatele pro blízkost vztahu nepředvídá a ani 

neočekává. 

• B. B. pozval svoji spolupracovnici na návštěvu do svého bytu kde ji opakovaně brutálně znásilnil a způsobil jí 

ublížení na zdraví. Poté ji pustil domů. 9 

Existence bližšího vztahu v případě oznámení spáchání trestného činu znásilnění může 

průběh vyšetřování značně ulehčit, a to například z důvodu odpadnutí pátrání po 

totožnosti pachatele, avšak může i průběh vyšetřování zkomplikovat (např. falešné 

obvinění manžela ze znásilnění v průběhu rozvodového řízení, zastrašování poškozené 

i svědků, neochota vypovídat ze strany svědků vůči osobě pachatele, využívání 

institutu „osoby blízké“, ovlivňování výpovědí svědků a poškozené). 

2. Pachatel se s poškozenou povrchně seznámí (např. na diskotéce, v baru, v klubu, 

v restauraci apod.), často mezi nimi dochází již v průběhu seznamování k určitým 

intimnostem a pachatel pojme úmysl uskutečnit pohlavní styk. Za tím účelem například 

doprovází poškozenou domů, nabídne jí doprovod neb svezení autem či pokračování 

zábavy (např. pokračování v konzumaci alkoholu) a v případě odmítnutí pohlavního 

styku použije proti oběti násilí či pohrůžku spáchání násilí. Oběť si při oznámení 

                                                 
8 Chmelík, J. a kol.: Mravnost, pornografie a mravnostní kriminalita, Praha: Portál, s.r.o., 2003, s. 20 
9 Musil, J., Konrád, Z., Suchánek J. Kriminalistika, 1. vydání, Praha : C. H. Beck, 2001, s. 423 
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trestného činu a v průběhu vyšetřování je vědoma svého podílu na vytvoření podmínek 

pro spáchání činu (intenzita podílu se pohybuje od neopatrnosti až po záměrnou 

provokaci pachatele) a snaží se ho zlehčovat nebo zapřít. Přítomnost alkoholu nebo 

jiných omamných látek je v tomto případě také často se vyskytujícím jevem, a to jak na 

straně pachatele, tak i na straně oběti (ať už dobrovolná konzumace, či uvedení do 

stavu bezbrannosti lstí – např. dříve především použití Rohypnolu, případně jiných 

leků a drog rozpuštěných v nápoji, v současné době také použití např. extáze, 

pervitinu). 

• Recidivista R. R. mladistvé šestnáctileté poškozené D. B. podal opakovaně drogu - pervitin, kterou si mladistvá 

aplikovala formou šňupnutí do nosní dírky, v důsledku dobrovolného požití této drogy  se poškozená dostala do 

takového stavu, že nebyla schopná klást odpor  a obviněný ji dvakrát přiměl k z její strany 

nedobrovolnému pohlavnímu styku. R. R. podal drogu mladistvé záměrně, aby ji snáze přiměl k sexuálním 

aktivitám, tudíž jí se dopustil mimo jiné trestného činu znásilnění, přičemž poškozenou uvedl do stavu 

bezbrannosti lstí. 10 

• Obviněný, další nezjištěný muž a jedna žena, kteří se náhodně sešli, popíjeli v hotelu lihoviny. Po 22h opustili 

všichni tři hotel a když šli liduprázdnou ulicí, domluvil se obviněný s nezjištěným mužem, aniž to uvedená žena 

zpozorovala, že na ní vykonají soulož. Obviněný, když pak kráčel vedle ženy, náhle ji chytil oběma rukama za 

hlavu, sehnul ji k zemi, držel ji přitom tak pevně, že se nemohla bránit. Zároveň jí ucpával ústa šátkem, aby 

nemohla volat o pomoc. V tomto stavu její bezbrannosti na ní pak druhý muž vykonal soulož.11 

3. Pachatel potká náhodně osamělou ženu a ve vhodnou situaci se ji pokusí znásilnit. 

Někdy tomu předchází neúspěšná žádost o dobrovolný pohlavní styk či snaha 

s poškozenou navázat jistý minimální kontakt a přiblížit se k ní. K této situaci často 

dochází v noci (existence minimálního počtu svědků), na opuštěných, případně málo 

frekventovaných, zapadlých, tmavých místech, kdy pachatel kontaktuje svou oběť pod 

záminkou připálení si cigarety, optání se na cestu či čas). 

• Sedmadvacetiletou M. Z. z Valašského Meziříčí vyprovodil přítel na náměstí I. P. Pavlova. Trvala na tom, že ke 

kamarádce, u které měla přespat, dojede sama. To už ale bohužel nestihla. Pachatel - devětadvacetiletý Ukrajinec 

O. K. s ní seděl v jedné tramvaji, a když vystoupila ve stanici mezi ulicemi Pod Karlovem a Bělehradská, chytl ji 

za ruku a řekl, že s ní chce souložit. Kromě toho po ní chtěl také peníze. Přestože se dívka bránila, skončila 

zakrátko v nedalekém křoví, kde ji násilník bil pěstmi do obličeje, až upadla na kamení. S nadějí, že přežije, dala 

mu zde také svoji kreditní kartu a prozradila kód. Násilník ji přesto svlékl a brutálně znásilnil. Poté ji spoutal, 

přelepil ústa a omráčil dalšími ranami. V bankomatu si pak vyzvedl její peníze.12 

4. Pachatel úmyslně vyhledává místa, kde procházejí osamělé ženy (někdy se předem na 

čin připravuje, tj. opatřuje si předměty – např. lanko, nůž či jinou zbraň, maskování 

                                                 
10 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 5 Tdo 735/2005 (zdroj ASPI) 
11 Usnesení Nejvyššího soudu ČSSR sp. zn. 1 Tz 76/55 (zdroj ASPI) 
12 www.mvcr.cz 
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sloužícím k zahalení obličeje za účelem ztížení jeho identifikace – např. použití 

kapuce) a opět po minimálním kontaktu nebo zcela bez předchozího kontaktu, tzv. ze 

zálohy zaútočí na svou oběť, kterou buď přímo na místě, případně poblíž místa, kde byl 

útok spáchán, znásilní, a to za použití brutálního násilí, případně pohrůžky 

bezprostředního násilí, zejména za použití zbraně, kterou pachatel neváhá použít. 

Náhlý útok má pro pachatele výhodu zejména v tom, že maximálně využije momentu 

překvapení a oběť nestačí klást odpor.13 

• V regionu východních Čech bylo od roku 1994 do roku 2005 oznámeno 9 skutků znásilnění vykazujících nápadné 

shody v modu operandi. Pachatelem byl muž na motocyklu s helmou na hlavě, který se nejprve dotázal na cestu 

případně na nejbližší čerpací stanici a pak agresivně zaútočil. Odvlekl svůj motocykl i ženu mimo cestu a znásilnil 

ji. Po krátké souloži opět oběti vyhrožoval a zastrašoval ji pro případ, že čin oznámí. V 7 případech šlo o stejný 

způsob provedení, třetí oběť si pachatele stopla. Osmá oběť byla houbařící žena, kterou si pachatel vytipoval a 

následně pacifikoval nepozorovaným přiblížením a fyzickým násilím.14 

 

3.1.2. Zvláštnosti způsobu páchání trestného činu pohlavního zneužívání 

Trestného činu pohlavního zneužívání se dopouští v převážné většině případů 

dospělý pachatel, tj. osoba starší osmnácti let, avšak i osoby mladistvé (ve věku 14 - 17 

let),  na nedospělé oběti, tj. na osobě mladší osmnácti let, případně, což je jevem častějším 

na osobě mladší patnácti let. Typickým znakem tohoto činu je vysoká nebezpečnost 

jednání pachatele a dopady zejména na psychický a fyzický vývoj oběti, kdy zanechává 

velmi často trvalé následky na zdraví oběti ve formě jak tělesného poškození, tak 

především doživotního traumatizujícího psychického poškození.  Dalším typickým znakem 

je také i různá forma závislosti oběti na pachateli, např. učitel a žák, rodič a dítě, osoba 

svěřená do péče a její pěstoun, vychovatel, táborový vedoucí apod. Časté je jak použití 

násilí, pohrůžky násilí, zastrašování (např. tvrzení pachatele, že ublíží rodičům apod.), tak i 

v případě nižšího věku oběti, tj. děti ve věku kolem deseti let, získávání přízně oběti 

pachatelem poskytováním různých pamlsků, finančních prostředků a jiných darů, 

zapojování do her s těmito dětmi apod. a také využívání různých forem lsti, například 

pachatel požádá dítě o pomoc (př. z důvodu akutní zdravotní příhody), která je 

akceptována, neboť řada dětí je velmi důvěřivá a takovou lest nedokáže prohlédnout. 

Pachatelé se v přítomnosti oběti také často sebeukájí prostřednictvím pornografie, kterou 

                                                 
13 Musil, J. a kol.: Metodika vyšetřování jednotlivých druhů trestných činů, Praha: Karolinum, 1992, s. 36 
14 Čírtková, L.: Postupy profilování u trestného činu znásilnění, Kriminalistický sborník 4/2007, s. 39 
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často pouštějí i svým obětem, a přímými dotyky na těle oběti. Dochází zde však i 

k brutálnímu znásilnění oběti.15 

 

V závislosti na vztahu pachatele a oběti a na způsobu přípravy a provedení činu 

rozlišujeme následující kriminální situace: 

1. Pachatel neznámou nebo povrchně známou dětskou oběť vyláká k sobě do bytu nebo 

na jiné příhodné místo pod záminkou žádosti o pomoc, informaci, přislíbením odměny 

(př. ve formě dárku, finančních prostředků, pamlsku) nebo prostřednictvím různých 

her), a zde ji zneužije nebo znásilní.  

• Šestapadesátiletého pedofila z Brna, který přes půl roku pohlavně zneužíval školáky, odhalili brněnští kriminalisté. 

Zatím muže obvinili ze zneužívání dvou čtrnáctiletých hochů, kteří utekli z diagnostického ústavu. Policisté jej ale 

podezřívají z toho, že obětí měl daleko více. Muž si chlapce vyhlížel v ulicích města, v okolí obchodních domů 

nebo na nádraží. Zaměřil se na hochy, kteří působili tak, že nemají kam jít. Nabídl jim cigaretu a poté i ubytování 

na své chatě na okraji Brna, kde bydlel. Nebo jídlo a pití. Za to po nich ale požadoval orální i anální styk.16 

2. Pachatel vůči známému dítěti využije svého autoritativního postavení k získání 

povolnosti dítěte (př. vztahy rodinné, příbuzenské, vychovatelské). Tuto trestnou 

činnost páchá zpravidla opakovaně a na různých objektech, dárky, penězi, ale i 

výhrůžkami si zajišťuje jejich mlčenlivost. 

• Obžalovaný O.S. uznán vinným z t.č. pohlavního zneužívání, když v přesně nezjištěných dnech v jarních měsících 

roku 1993 v obci Záhoří, jako učitel hudby při výuce hry na kytaru nejméně ve dvou případech osahával žačku 

nezletilou Š.M., nar. 15. 4. 1981, přes oděv na prsou za účelem svého sexuálního vzrušení, druhého t.č. pohlavního 

zneužívání se dopustil dne 18. 5. 1994 v Písku jako učitel hudby po skončení výuky hry na kytaru přitiskl rukou na 

zeď žačku nezletilou T. K., nar. 2. 3. 1980, a druhou rukou ji osahával přes oděv na prsou za účelem svého 

sexuálního vzrušení.17 

Obě shora uvedené kriminální situace jsou charakteristické svým vysokým stupněm 

nebezpečnosti, četností činů i obětí, snahou pachatele o zatajení činu a zničení stop, včetně 

stop paměťových (př. v případě pachatele – pedofila, který za účelem umlčení oběti svou 

oběť i usmrtí).  

• Patnáctiletý pachatele Vladislav V. (se sníženým intelektem až do pásma oligofrenie typu těžké debility) vylákal 

svou pětiletou oběť k vodě s tím, že jí dá lentilky a sušenky. Potom jí chytil a začal svlékat. Křičela o pomoc. Dítě 

zneužil. Když jí pustil, brečela a povídala, že bude žalovat své matce. Pachatel jí na to odvětil: „Ty už mámě nic 

neřekneš!“ a dítě hodil do vody, načež ji usmrtil utopením.18 

 

                                                 
15 Chmelík, J. a kol.: Mravnost, pornografie a mravnostní kriminalita, Praha: Portál, s.r.o., 2003, s. 21-22 
16 www.mvcr.cz - zpravodajství 
17 Rozsudek Okresního soudu v Písku sp. zn. 3 T 168/94 (zdroj ASPI) 
18 Šulc, V.: Příliš mladí na vraždu … 9, Výbuchy temných vášní, Kriminalistický sborník 4/2008, s. 54 - 55 
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3. Pachatel i oběť se věkem blíží hranici patnácti let, trestný čin je páchán mezi mládeží 

(pachatel je často ve věku kolem 16 let, oběť je mladší 15-ti let, často se jedná o 14-

tileté), a jsou na téměř stejné psychosexuální úrovni, jejich vztahy jsou vzájemné a 

převážně zde chybí ve způsobu spáchání jakákoliv forma násilí. Pohlavní styk je 

uskutečněn po vzájemné dohodě mezi pachatelem a obětí. Dalšími typickými znaky je 

obvyklá citová vazba mezi pachatelem a obětí – tzv. první lásky a společná konzumace 

alkoholu.19 V tomto případě je společenská nebezpečnost trestného činu minimální, a 

to zejména tehdy, kdy je pohlavní akt uskutečněn po vzájemné dohodě a bez použití 

násilí, pohrůžky či jiné formy nátlaku na oběť. 

• Šestnáctiletá M. F. se tři dny před Silvestrem seznámila přes svou kamarádku s patnáctiletým A. K. a čtrnáctiletým 

H. B. Společně v bytě kamarádky oslavovali Silvestra. V ranních hodinách M. F. vyzvala H. B., aby ji líbal. Oba 

byli aktivní v různých intimnostech. M. F. se vysvlékla ze šatů a začala vysvlékat i H. B. Poté došlo mezi nimi 

k pohlavnímu styku, po kterém oba toužili. 20 

 

3.2. Osoba pachatele 

Sexuálních trestných činů se dopouštějí pachatelé všech věkových kategorií, a to 

muži i ženy s tím, že procentuelně jsou přeci jen v páchání těchto deliktů více zastoupeni 

muži, což lze i vidět v počtu vyšetřovaných a stíhaných osob uváděných v policejních 

statistikách. Například statistika Policie ČR za rok 2009 uvádí, že z celkového počtu 

stíhaných a vyšetřovaných pachatelů mravnostní kriminality, tj. 1.151 osob, bylo stíháno 

pouze 62 žen (z toho 1 pro trestný čin znásilnění a 27 pro trestný čin pohlavního 

zneužívání), dále 166 mladistvých pachatelů (z toho 21 pro trestný čin znásilnění a 124 pro 

trestný čin pohlavního zneužívání), 82 nezletilých pachatelů (z toho 7 pro trestný čin 

znásilnění a 64 pro trestný čin pohlavního zneužívání) a 353 recidivistů (z toho 143 pro 

trestný čin znásilnění a 132 pro trestný čin pohlavního zneužívání). Podíl žen se v této 

oblasti vyskytuje v převážně ve sféře spolupachatelství, dále u trestných činů páchaných 

mezi mládeží. Nutno však dodat, že znásilnění muže ženou se vyskytuje rovněž.    

• Obžalovaná L.P. se dopustila tč znásilnění ve spolupachatelství se svým manželem J.P. na své nezletilé dceři, když 

po předchozí dohodě od května 1982 do června 1983 ve svém bytě násilím donutili nezletilou k opakovaným 

souložím s J.P., a to tak, že ji povalili na postel, obžalovaná L.P. překonávala její odpor tak, že ji střídavě držela za 

ruce a nohy a obžalovaný J.P. provedl s nezl. soulož ačkoliv věděli, že jí není ještě 15 let a v tomto jednání 

pokračovali i v době, kdy tento věk dovršila. Obžalovaná L.P. se dopouštěla tohoto jednání na základě dohody 

                                                 
19 Straus, J. a kol.: Kriminalistická metodika, Plzeň: Aleš Čeněk, 2006, s. 126 
20 Musil, J., Konrád, Z., Suchánek J. Kriminalistika, 1. vydání, Praha : C. H. Beck, 2001, s. 423 
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s manželem, který souhlasil s ukončením svého mimomanželského poměru s jinou ženou za podmínky, že mu 

umožní, aby se pohlavně stýkal s dcerou obžalované.21 

 

V případech, kdy je mravnostní trestná činnost spojena s přímým fyzickým násilím, 

lze hovořit o pachatelích psychopatech. Řada mravnostních trestných činů je také spojena 

s patologickou sexuální preferencí, sexuální úchylkou nebo jinými chorobnými změnami 

osobnosti, které ve většině případů vybudí sexuální pud a významně snižují ovládací a 

rozpoznávací složku jednání, akcelerují agresivitu (například právě u znásilnění a 

pohlavního zneužívání)22. Významný podíl na páchání mravnostních trestných činů má 

také alkohol jako útlumový prostředek morálních zábran a současně i jako prostředek 

uvolňující a navozující agresivitu. Určitá část pachatelů se trestné činnosti, a to nejen 

v sexuální oblasti, dopouští opakovaně – recidivisté (viz statistické údaje výše).  

 

Pachatele sexuálních trestných činů lze rozdělit do tří základních skupin, a to: 

- Pachatelé, kteří se sexuálních trestných činů dopouštějí příležitostně, bez významné 

motivace.  

- Pachatelé, kteří se sexuálních trestných činů dopouštějí cílevědomě, promyšleně až 

organizovaně, kde základním motivem je uspokojení sexuálních potřeb. 

- Pachatelé patologicky zaměření, se sexuální nebo jinou úchylkou. 

 

U znásilnění, tj. sexuálního trestného činu, na dospělé osobě, ale také i na dítěti, se 

setkáváme převážně s mladšími pachateli, a to muži do 30 let. Obecně u násilných 

sexuálních deliktů nacházíme psychopatické mladé muže, u kterých se agresivita prolíná 

s citovou chladností a nezdrženlivostí, která je způsobena hormonálními změnami 

v průběhu dospívání, kdy se pohlavní touha stává imperativní se zvyšující se citlivostí na 

psychosexuální stimuly. Jedná se o nezralé a socioseuxálně nevyspělé jedince. Spíše 

výjimečně se toho činu dopouštějí i ženy.  

 

 

 

                                                 
21 Rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové, sp. zn. 1 T 12/83  
22 Chmelík, J. a kol.: Mravnost, pornografie a mravnostní kriminalita, Praha: Portál, s.r.o., 2003, s. 23 
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Z různých výzkumů vyplývají i další typické rysy takovýchto pachatelů: 

- Pachatelé jsou převážně svobodní nebo rozvedení, s nižším vzděláním nebo 

intelektem, nezřídka mentálně zaostalí – oligofrenici. Jedná se o psychopatické osoby 

s asociálními a amorálními rysy, nadměrně požívající alkohol a mající sklony 

k páchání trestné činnosti, a to nejen trestné činnosti sexuální (např. výtržnosti rvačky, 

loupeže, ublížení na zdraví). V pohlavním životě se cítí neuspokojeni.   

- Pachatelé jsou muži jinak velmi dobře sociálně a sexuálně adaptovaní dopouštějící se 

sexuálního deliktu pod vlivem situačních faktorů (např. pod vlivem alkoholu, 

v partnerském konfliktu. V této kategorii bývá výraznější podíl oběti na činu, a to 

především jejím provokativním chováním. 

- Pachatelé jsou psychosexuálně nevyzrálí mladí muži, kteří se nedokážou jinak 

sexuálně realizovat. 

- Sexuální devianti mezi pachateli sexuálních trestných činů celkově nepřevládají, 

dopouštějí se však mnohdy útoků velmi nebezpečných a často recidivují. Z parafilií se 

nejčastěji vyskytuje pedofilie, exhibicionismus, zřídka sadismus, gerontofilie a 

fetišismus.23  

 

Trestných činů znásilnění a pohlavního zneužívání se ve většině případů dopouštějí 

pachatelé nedeviantní. Sexuálně deviantně se mohou v určitých situacích chovat i lidé, 

kteří žádnou parafilií (deviací) netrpí – tzv. lidé sexuálně normální, v mnohých případech 

se jedná o určité „náhražkové jednání“ (například zcela nedeviantní, normálně sexuálně 

utvářený, heterosexuální muž v opilosti k uspokojení svých akutních sexuálních potřeb 

využije přítomnosti a bezbrannosti nezletilého dítěte a dítě zneužije, případně znásilní, 

obzvlášť v případech, kdy je žena jako pohlavní objekt pro pachatele téměř nedosažitelným 

cílem). Naopak, sexuální devianti se nemusí dopouštět deviantního chování vůbec. Mnoho 

z nich během svého života nikdy žádný sexuální delikt nespáchá a své deviantní potřeby 

uspokojuje náhradním a sociálně přijatelnějším způsobem (například masturbací 

s preferovanými fantaziemi)24. Množina sexuálních delikventů a množina sexuálních 

deviantů se kryje pouze částečně a většinu těchto trestných činů tedy páchají lidé sexuálně 

normální, defektní spíše osobnostně, sociálně nebo pod vlivem alkoholu či jiných 

omamných látek. 
                                                 
23 Musil, J. a kol.: Metodika vyšetřování jednotlivých druhů trestných činů, Praha: Karolinum, 1992, s. 38 
24 Kolář, P.a kol.: Sexuální agrese, Praha: MAXDORF, 2008, s. 88 
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3.2.1. Nedeviantní pachatelé 

Pro neparafilní/nedeviantní pachatele jsou charakteristické především problémy 

v oblasti osobnostních rysů a vývojových faktorů podmiňujících jejich celkovou sociální 

maladaptaci (dysfunkčnost nukleární rodiny, obecná kriminalita, partnerská a profesionální 

maladaptace a celkově defektní interpersonální vztahy).   

Podle Weisse lze nedeviantní pachatele rozdělit do několika skupin, mohou to být 

- sociosexuálně a psychosexuálně nezralí muži, kteří se z důvodů nedostatečné 

interiorizace společenských norem sexuálního chování, vysoké hladiny sexuální tenze 

či pro nedostatečnou schopnost věkové či pohlavní diferenciace sexuálního objektu 

mohou dopustit deliktů nejrůznějšího charakteru – od sexuálního zneužívání až po 

sexuální agrese 

- jedinci s psychopatickou strukturou osobnosti (tj. jedinci s poruchou osobnosti). 

Nejčastěji jde o pachatele s rysy nezdrženlivosti a anetičnosti, s tendencí okamžitě 

vyhovět svým pudovým impulsům, jejichž sexuální trestná činnost bývá polymorfnější 

a obvykle agresivnějšího charakteru 

- muži u nichž jsou sexuální delikty podmíněné situačně, např. vlivem alkoholu 

(expozice genitálu, hebefilní delikty, sexuální agrese), dlouhodobou sexuální deprivací 

či určitým podílem oběti na trestném činu (znásilnění) 

- hypersexuální jedinci se sníženou volní kontrolou a s převahou pudové složky nad 

erotickou komponentou sexuálního chování, u nichž se nejčastěji setkáváme s delikty 

sexuálně agresivního nebo hebefilního charakteru 

- jedinci se sníženou schopností racionální kontroly sexuálního chování podmíněnou 

vrozeným či získaným defektem ve sféře rozumových schopností – jde především o 

mentálně retardované nebo encefalopatické jedince mladšího věku nebo o starší muže 

s arteriosklerotickým či jiným degenerativním poškozením centrálního nervového 

systému. U těchto pachatelů se setkáváme častěji s delikty pedofilního, hebefilního 

nebo exhibicionistického charakteru 

- psychotici v relapsu duševní choroby, dopouštějící se sexuálních deliktů nejrůznějšího 

druhu – tvoří pravděpodobně nepatrný podíl na celkové mravnostní kriminalitě25. 

 

 

                                                 
25 Kolář, P.a kol.: Sexuální agrese, Praha: MAXDORF, 2008, s. 89 
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3.2.2. Deviantní pachatelé 

Deviantní pachatelé naopak od shora uvedených nedeviantních pachatelů jsou 

defektní pouze v oblasti sexuální motivace a sexuální socializace. U parafiliků je typický 

narušený psychosexuální vývoj, s nímž souvisí útlum v oblasti heterosexuálních vztahů a 

získávání koitálních zkušeností, časný nástup deviantních aktivit a sexuálně motivovaná 

kriminální recidiva. Jejich osobnostní vývoj však většinou nevykazuje závažnější poruchy 

a také na rozdíl od nedeviantních pachatelů jsou často lépe adaptovaní v profesionální, 

partnerské a sociální oblasti. 

O zastoupení deviantů mezi pachateli sexuálních deliktů nejsou k dispozici žádné 

objektivní údaje. Policejní statistiky přitom uvádějí samozřejmě pouze prosté počty 

mravnostních trestných činů určité kategorie a nelze v nich nalézt rozlišení pachatelů podle 

jejich sexuologické diagnózy.26 

 U pachatelů trestných činů znásilnění a pohlavního zneužívání se můžeme setkat, 

co se týče abnormální sexuální preference, zejména s patologickou sexuální agresí, 

s různými formami sadismu (především u znásilnění a vražd z vilnosti) a pedofilií (u 

pohlavního zneužívání), z nichž bude následně popsán pachatel - patologický sexuální 

agresor, a pachatel - pedofil. 

   

Patologičtí sexuální agresoři 

S patologickými sexuálními agresory se setkáváme především u znásilnění. U 

patologické sexuální agresivity je typické dosahování sexuálního vzrušení a uspokojení 

překonáváním odporu napadené anonymní oběti a minimalizací její kooperace na 

samotném styku. Jedná se o parafilii v aktivitě, kdy v jednání agresora postrádáme fázi 

„dvoření“ (tj. seznamovací fáze před samotným pohlavním stykem – nepředchází žádný 

pokus o verbální či jiný bližší kontakt). Tato deviace patří mezi jednu 

z nejnebezpečnějších. Chování takového pachatele má mnohé rysy chování predátorského 

– svou oběť často po vyhlédnutí vskrytu pronásleduje, přepadá ji pak ze zálohy na 

opuštěném místě či na místě, které žena nemůže opustit (např. výtah), povalí ji na zem, 

popřípadě použije zbraň a vyhrožuje jí poraněním nebo zabitím. Někdy může od oběti 

vyžadovat vaginální či anální soulož, jindy orální dráždění či masturbaci.27 

                                                 
26 Kolář, P.a kol.: Sexuální agrese, Praha: MAXDORF, 2008, s. 90 
27 Kolář, P.a kol.: Sexuální agrese, Praha: MAXDORF, 2008, s. 90 
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 Výzkumy charakteristik pachatelů se shodují ve zjištění, že tito pachatelé bývají 

mladší do 30 let věku, a k prvním delikventním aktivitám u nich dochází do věku 20 let. 

Jedná se o parafiliky s častou maladaptací i v dalších, nejen sexuálních, oblastech. Velmi 

často je u těchto pachatelů evidována i další nesexuální trestná činnost a zneužívání 

alkoholu.  

 Podle zjištění získaných vyšetření pacientů ochranné léčby dominuje v osobnostní 

struktuře těchto jedinců maladaptace v interpersonálních vztazích, která se projevuje jako 

hostilita k lidem, nezodpovědnost a nezralost, podezíravost, nedostatek empatie a chybějící 

soucit, dále emocionální maladaptace, a to především citová plochost, absence pocitů viny, 

a nakonec i zvýšená pravděpodobnost manifestně agresivního a kriminálního chování jako 

důsledek převahy vnitřních agresivních a direktivních postojů nad tendencemi sociálně 

kooperativními a afiliativními.28  

• Jako typický příklad patologického sexuálního agresora ze současné doby lze uvést Antonína Zikmunda, který 

v listopadu roku 2009 brutálním způsobem znásilnil sedmnáctiletou dívku před zraky jejích rodičů, přičemž se 

dopustil trestného činu znásilnění, porušování domovní svobody a pokusu trestného činu vraždy, když napadl 

brutálním způsobem rodinu v jejich bytě nožem a dívku několikrát znásilnil před zraky rodičů. Motivem jeho činu 

bylo patologické uspokojení sexuálního pudu. Pachatel byl odsouzen k trestu odnětí svobody ve výši 12 let s tím, 

že mu byla současně uložena ochranná léčba v detenčním ústavu.29  

 

Pedofilové  

 U činů pohlavního zneužívání se setkáváme nejčastěji s pachateli trpícími pedofilií, 

což je typická parafilie v objektu. Pedofil se sexuálně orientuje na nezralé objekty, je tedy 

vzrušován a přitahován prepubertálními dětmi, tj. dětmi, u kterých dosud nejsou zřetelně 

vyvinuty druhotné pohlavní znaky. Přesto a současně i proto ne každé pedofilní chování 

může být kvalifikováno jako trestný čin pohlavního zneužívání, a ne každé pohlavní 

zneužívání musí být nutně projev pedofilního chování (např. pachatel zneužije osobu 

mladší patnácti let, neboť se domníval, že se jedná o osobu starší, a to z důvodu jejího 

„vyzrálého“ vzhledu). Pokud je pedofil zaměřen na děti stejného pohlaví, jedná se o 

pedofilii homosexuální, v případě zaměření na děti opačného pohlaví o pedofilii 

heterosexuální. Pohlaví oběti má pro pedofila často pouze podružný význam, i tak se však 

setkáváme s tím, že dává přednost pouze jednomu pohlaví. Důležitým znakem pedofilie je 

tzv. pedagogicko estetický komplex, což znamená, že celá pedofilova osobnost je 

                                                 
28 Kolář, P.a kol.: Sexuální agrese, Praha: MAXDORF, 2008, s. 92 
29 http://www.mediafax.cz/krimi/3025766-Za-brutalni-znasilneni-a-pokus-o-vrazdu-na- 
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strukturovaná jako osobnost dítěte, z čehož plyne i oblíbenost takovýchto osob mezi dětmi 

(proto se s pedofily setkáváme často v profesích učitelů, vychovatelů, vedoucích kroužků 

apod.).  

 Většina pedofilů je schopna i přes svou orientaci uskutečňovat pohlavní styk i 

s dospělými ženami, oženit se a založit rodinu. V případě existence vlastních dětí se však 

až na výjimky na nich pohlavního zneužívání nedopouštějí. Naopak se často setkáváme 

s pohlavním zneužíváním prováděným na dětech „nevlastních“ – družky, manželky. 

 Skutečně diagnosticky čistý pedofil nikdy neproniká pohlavním údem nebo 

necitlivě prsty či předměty do pochvy nebo konečníku dítěte, protože takové praktiky, pro 

dítě bolestivé a jinak nepříjemné, by skutečného pedofila, který toto dítě skutečně miluje, 

deerotizovaly a odradily.30  

• Osmadvacetiletý muž – pedofil se zamiloval do nevlastní sedmileté dcery své manželky, dceru pouze osahával, 

případně spolu onanovali. Ona se ráda mazlila a to mu vyhovovalo. Objektem jeho sexuálních fantazií jsou dívky 

ve věku od 7 do 10 let. Podle jeho tvrzení by jim však nikdy fyzicky neublížil, má děti rád, svou nevlastní dceru 

miloval. Odhalen a poté i odsouzen k 3 letům vězení za pohlavní zneužívání byl poté, co se oběť začala svěřovat 

kamarádkám, které to oznámily doma rodičům.31 

Pokud se pedofil takových pro dítě nepříjemných praktik dopouští, pak se většinou 

nejedná o čistou pedofilii, ale o kombinovanou deviaci – pedofilní sadismus. U pedofilního 

sadisty se ale jeho nebezpečnost odvíjí ne od pedofilie, nýbrž od sadismu. Dětská oběť 

bývá sadistickým pedofilem často brutálním násilným způsobem znásilněna, v mnohých 

případech i usmrcena.  

• Osmadvacetiletý muž – pedofilní sadista sledoval jedenáctiletou dívenku. Když v domě, kde bydlela, nastoupila do 

výtahu, vstoupil za ní, uchopil ji pod krkem, zajel výtahem do sklepa, kde ji brutálním způsobem znásilnil, přičemž 

jí propíchal oční bulvy tužkou.32 

Oběť čistého pedofila je často poškozena ne při vlastní nenásilné sexuální interakci, 

ale až později při snaze utajit svůj čin (např. citovým vydíráním, v extrémních případech i 

usmrcením). 

• Roman K., u něhož odborníci diagnostikovali heterosexuální pedofilii, v září 1977 svoji šestiletou dceru zneužil, 

poté jako nepohodlného svědka udusil a těla se zbavil vhozením v tašce do rybníka. Soud čin kvalifikoval jako 

pohlavní zneužívání s následkem smrti a odsoudil ho ke 14 letům vězení. 33 

 

 

                                                 
30  Brzek A.: Sexuologie pro právníky, Praha: Karolinum, 1997, s. 32  
31 http://www.regresniterapie.com/blog/clanky/diagnoza-sexualni-deviant/ 
32 Musil, J., Konrád, Z., Suchánek J. Kriminalistika, 1. vydání, Praha: C. H. Beck, 2001, s. 424 
33 Valerián, L., Dvořáček, I., Kandráč, J.: „Přepečlivý tatínek“, Kriminalistický sborník 2/2008, s. 6 - 14 
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3.3. Osoba oběti  

Oběťmi trestných činů se zabývá vědní obor – viktimologie (z latin. victima – 

oběť), který se zaměřuje na oběť a její biosociální a psychologické charakteristiky, procesy 

viktimizace, tj. jakou roli hraje oběť v motivaci pachatele a jakým způsobem se spolupodílí 

na průběhu trestného činu, vztahy mezi obětí a pachatelem, rolí oběti v průběhu 

vyšetřování a soudního projednávání trestného činu, pomocí oběti, včetně jejího 

odškodnění a rehabilitace a i prevencí viktimizace, tj. způsoby, jak ochránit potenciální 

oběti před kriminalitou. Zabývá se nejen jednotlivci, ale i skupinami obětí trestných činů. 

„Oběť“ ve viktimologickém smyslu slova není totožná s trestněprocesním termínem 

„poškozený“, který je mnohem užší.34 

Mezi oběťmi základní skutkové podstaty trestného činu znásilnění jsou největší 

měrou zastoupeny ženy (např. v roce 2009 se stalo obětí znásilnění 433 žen z celkového 

počtu obětí znásilnění, tj. 464 obětí 35), jen v malém měřítku je znásilnění pácháno na 

mužích (např. v roce 2009 se stalo obětí znásilnění 31 mužů z celkového počtu obětí 

znásilnění, tj. 464 obětí36), a to především homosexuálními pachateli, kteří upřednostňují 

oběť stejného pohlaví, nebo například ve výchovných zařízeních typu věznice, kde jsou 

zejména náhražkovým objektem k uspokojení sexuálního pudu pachatele - spoluvězně. 

Nejohroženější věkovou skupinou ženského pohlaví, jsou u znásilnění ženy ve věku do 30 

let, a to pro svůj životní styl a fyzickou přitažlivost pro pachatele. Oběťmi mužského 

pohlaví se často stávají mladí muži a adolescenti, kteří jsou ve vztahu k pachateli 

v nerovnoprávném postavení, nebo nejsou s pachatelem v žádném vztahu. 

V mnoha případech se oběť podílí na příčině spáchání sexuálního deliktu a jeho 

průběhu sama, a to buď určitým svým provokativním chování (např. výstředním a 

vyzývavým oblečením, „koketním chováním“, flirtováním apod.), anebo neopatrným a 

lehkomyslným přístupem (např. cestování autostopem, pozvání povrchní známosti k sobě 

do bytu, přistoupení na nabídku doprovodu z diskotéky ne zcela známým člověkem, 

výskytem v neosvětlených a opuštěných místech v nočních hodinách bez doprovodu 

apod.), důvěřivostí a určitou naivitou oběti, čímž usnadňuje pachateli možnost spáchání 

deliktu.  

                                                 
34 Kuchta, J., Válková, H. a kol.: Základy kriminologie a trestní politiky, 1. vydání, Praha: C. H. Beck, 2005, 
s. 156 
35 MVČR: Zpráva v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku na území České republiky v roce 2009 
36 MVČR: Zpráva v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku na území České republiky v roce 2009 
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Na průběh trestného činu má značný vliv i chování oběti při ataku ze strany 

pachatele. V některých případech volání o pomoc, obrana, případně smích, odradí 

pachatele od dokonání činu, v jiných případech pak toto jednání vede pouze k zvýšení 

intenzity násilí (např. odpor může pachatel brát jako koketnost a tím tak dochází ještě ke 

zvyšování jeho sexuální touhy). Někteří odborníci doporučují použít lsti (např. předstírání 

menstruace, nakažlivé pohlavní choroby, gravidity). Jednoznačné doporučení pro chování 

napadené oběti sexuálního deliktu se však odborníkům formulovat nepodařilo.37 

V případě sexuálních trestných činů páchaných na dětech, respektive na mládeži, 

jsou oběťmi osoby pohlaví mužského i ženského s tím, že podle statistik PČR se za rok 

2009 stalo na území České republiky obětí pohlavního zneužívání 119 osob mužského 

pohlaví a 654 osob pohlaví ženského38. Obětí pohlavního zneužívání jsou děti často okolo 

10. roku věku, a znásilnění, včetně pohlavního zneužívání zejména dívky ve věku cca 12 

let, neboť již v této době začínají být dostatečně pohlavně vyspělé a svým chováním často 

vyprovokují k ataku pachatele méně sexuálně zdrženlivé. Oběti mravnostních trestných 

činů páchaných na mládeži lze rozdělit do tří základních kategorií, a to oběti 

v předpubertálním věku, tj. věk kolem 10 – 11 let, oběti v pubertálním věku, tj. věk 12 – 15 

let, a oběti ve věku 15 – 18 let.39   

Oběti se současně dost výrazným způsobem podílejí i na odhalování a vyšetřování 

spáchaného deliktu, neboť často znásilnění, ale i pohlavní zneužívání, z obavy před 

ostudou, dopadem na rodinné nebo partnerské soužití, reakce okolí, rodičů, případně i 

z obavy ze špatného přístupu vyšetřujících policejních orgánů (např. zesměšňování, 

zlehčování situace apod.) a nedůvěry v samotný závěr vyšetřování (např. nevynesení 

rozsudku odsuzujícího pachatele, zproštění pachatele viny), tj. obavy ze sekundární 

viktimizace oběti, oznamují až po dlouhé době, čímž dochází například ke ztrátě většiny 

stop použitelných při vyšetřování k usvědčení pachatele, nebo čin neoznámí vůbec. Právě 

tato skutečnost významně ovlivňuje to, že sexuální kriminalita patří mezi druhy kriminality 

s vysokou mírou latence trestných činů, kdy trestné činy nebyly oznámeny policii nebo jí 

nebyly zjištěny, nebo sice byly policií zjištěny, ale nikdy nebyli vypátráni pachatelé a dále 

sem patří i případy, kdy došlo ke stíhání pachatele, ale z nejrůznějších důvodů nebyl 

vynesen odsuzující rozsudek.  

                                                 
37 Musil, J., Konrád, Z., Suchánek J. Kriminalistika, 1. vydání, Praha: C. H. Beck, 2001, s. 425 
38 MVČR: Zpráva v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku na území České republiky v roce 2009 
39 Chmelík, J. a kol.: Mravnost, pornografie a mravnostní kriminalita, Praha: Portál, s.r.o., 2003, s. 26 



27 
 

4. Typické stopy 

Kriminalistickou stopou 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.40 

Pro spáchání trestného činu znásilnění a pohlavního zneužívání je typickým prvkem 

existence přímého kontaktu pachatele s obětí. Na základě této skutečnosti jsou tedy 

typickou kriminalistickou stopou stopy ve vědomí – paměťové stopy, zejména ve vědomí 

oběti, která byla v bezprostředním kontaktu s pachatelem a celý akt bezprostředně vnímala. 

Tyto stopy je však velmi obtížné z vědomí oběti vyvolat z důvodu výskytu psychického 

traumatu a stresu z prožité situace, kdy v extrémních případech dochází i k disociační 

amnézii, což je typická funkční porucha paměti týkající se traumatických událostí jako je 

právě znásilnění a pohlavní zneužívání. Materiálním nositelem je v tomto případě šedá 

kůra mozková se svými psychofyziologickými procesy.41  

Velmi vysokou důkazní hodnotou se vyznačují stopy materiální – biologické, 

zejména sperma pachatele na těle oběti (získané poševním nebo análním stěrem oběti 

provedeném lékařem), sliny, krev, vlasy, chlupy, částečky tkáně pachatele (například odběr 

vzorků zpoza nehtů oběti – častý výskyt kůže pachatele), ale také i oběti, nacházející se na 

těle či oblečení oběti i pachatele, které bývají podrobeny DNA analýze za účelem 

individuální identifikace pachatele. Mezi důležité stopy patří i stopy pachové.  

Vzhledem k tomu, že pro sexuální trestné činy, zejména znásilnění, je 

charakteristická určitá míra násilí, je nutné věnovat pozornost i stopám působení, tj. 

stopám násilí na těle oběti i pachatele a stopám zápasu na místě činu. Mezi stopy násilí na 

těle řadíme například škrábance, oděrky, otisky zubů po kousání, hematomy, krevní stopy 

apod. Na místě činu nacházíme stopy trasologické (př. stopy po obuvi, stopy bosého 

chodidla), věcné (př. šperky, části oděvů, knoflíky, nedopalky cigaret, a další věci patřící 

pachateli či oběti) a také stopy projevující se změnami v terénu (př. zválená a udusaná 

tráva, rýhy v povrchu, polámané větvičky).  

Pro objektivní dokumentaci se provádí popisování, fotografování, měření stop a 

stěry biologických materiálů. Všechny tyto stopy mají vypovídající charakter o existenci 

                                                 
40 Musil, J., Konrád, Z., Suchánek J. Kriminalistika, 1. vydání, Praha : C. H. Beck, 2001, s. 74 
41 Musil, J., Konrád, Z., Suchánek J. Kriminalistika, 1. vydání, Praha : C. H. Beck, 2001, s. 74 
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činu a jeho průběhu. Jejich význam často spočívá v možnosti určení intenzity útoku ze 

strany pachatele a intenzity obrany ze strany oběti, případně k popření tvrzení pachatele o 

neexistenci obrany ze strany oběti (např. typické tvrzení pachatele při znásilnění „ona to 

chtěla“) či vyvrácení falešného obvinění ze strany oběti.         

 

 

5. Typické vyšetřovací situace 

Typické vyšetřovací situace můžeme charakterizovat jako soubor druhově určitých 

specifik skupiny trestných činů charakterizujících výchozí vyšetřovací situaci na základě 

souboru základních informací, zajištěných stop, způsobu spáchání a utajování trestné 

činnosti a dalších informačních komponentů.42  

Na základě shora uvedeného lze uvést 3 typické vyšetřovací situace u sexuální 

trestných činů: 

• Zjištěné skutečnosti (z výpovědi oznamovatele/oběti) nenasvědčují tomu, že byl 

spáchán trestný čin, totožnost pachatele je většinou známa. 

Typická situace v případě křivého obvinění ze spáchání deliktu. Vyšetřovatel 

v počáteční etapě soustředí veškerou činnost k ověření informací, vypovědí 

oznamovatele, oběti, svědků a údajného pachatele, k získání dalších důkazů 

potvrzujících nebo vyvracejících tvrzení zúčastněných osob. K tomu slouží zpravidla 

detailizace výpovědi k popisu spáchání, popisu situace před činem a po něm, šetření na 

místě činu a jeho okolí, výslechů kamarádů a známých údajného pachatele a oběti 

(soustředění se zejména na vztah pachatele a oběti, způsob života pachatele a oběti, 

apod.) Na základě důkladné analýzy výpovědí se doporučuje provádět prošetřovací 

úkony (prověrka výpovědi na místě, vyšetřovací experiment, expertiza z oblasti 

psychologie, případně psychiatrie a sexuologie). Dojde-li vyšetřovatel k vnitřnímu 

přesvědčení, že skutek se stal a je trestným činem, může počáteční etapa vyšetřování 

přejít do další etapy sdělením obvinění určité osobě.43   

- K oznámenému znásilnění nebo pohlavní zneužívání obětí případně jiné osoby 

v postavení oznamovatele skutečně nedošlo a bylo předstíráno (např. manželka falešně 

                                                 
42 Straus, J. a kol.: Kriminalistická metodika, Plzeň: Aleš Čeněk, 2006, s. 130 
43 Musil, J., Konrád, Z., Suchánek J. Kriminalistika, 1. Vydání, Praha : C. H. Beck, 2001, s. 426 
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obviní manžela v průběhu rozvodového řízení z pohlavního zneužívání dítěte, případně 

ze znásilnění své osoby manželem). 

• Zjištěné skutečnosti nasvědčují tomu, že byl spáchán trestný čin, nedovolují však 

učinit jednoznačný závěr o totožnosti pachatele.44  

Na základě způsobu spáchání deliktu, stop zajištěných na místě činu, výpovědí 

poškozeného a svědků, a dalších operativně pátracích prostředků a vyšetřovacích 

úkonů je činnost orgánů činných v trestním řízení v počáteční etapě vyšetřování 

zaměřena na zjištění totožnosti pachatele. To předpokládá úzkou součinnost 

vyšetřovatele s kriminální službou policie, získávání informací k popisu pachatele, 

jeho pobytu a pohyb, předpokládanému způsobu života, využívání kriminalistických 

evidencí (např. i sestavení identikitu pachatele sestaveného z jednotlivých segmentů 

popisu oběti a případných svědků a jeho uveřejnění ve sdělovacích prostředcích). 

- Je znám fakt znásilnění/pohlavního zneužití (zneužívání), oběť však není schopna identifikovat 

pachatele (například ze strany pachatele dojde k útoku ze zálohy, oběť omráčí a znásilní) 

•   Psychicky nemocný deviant si svoji oběť vyhlédl už na autobusové zastávce u nové nemocnice. Společně 

dojeli linkou číslo 5 až do Vrahovic, kde muž ženu sledoval až k restauraci Na mostě. Tady ji lapil za ruku a 

odtáhl do blízkého parčíku. Mladá žena se útočníkovi vydatně bránila, ten ovšem nakonec brutálním 

způsobem přemohl její odpor a znásilnil ji. Po násilníkovi nezbyly na místě činu žádné stopy, policie ovšem 

spoléhala na identikit muže, který byl celostátně zveřejněn snad ve všech médiích. Po půlročním pátrání 

pachatele policie dopadla na základě informací o možném pachateli podle zveřejněného identikitu.45 

• Zjištěné skutečnosti nasvědčují tomu, že byl spáchán trestný čin a dovolují učinit 

jednoznačný závěr o totožnosti pachatele.46 

Jedná se situaci pro vyšetřovatele nejpříznivější. Po prověření již shromážděných 

důkazů a informací je zpravidla okamžitě možné sdělit obvinění určité osobě a zahájit 

tak trestní stíhání v souladu s ustanovením § 160 odst. 1 trestního řádu. 

- Došlo k trestnému činu znásilnění/pohlavního zneužívání, pachatel čin 

doznává/popírá/odmítá vypovídat. 

V tomto případě pak může nastat jedna z následujících vyšetřovacích situací: 

• Obviněný trestný čin doznává. 

• Obviněný trestný čin popírá.  

• Obviněný odmítá vypovídat (viz Příloha I)  

                                                 
44 Musil, J., Konrád, Z., Suchánek J. Kriminalistika, 1. vydání, Praha: C. H. Beck, 2001, s. 426 
45 http://www.vecernikpv.cz/2007/35-2007/znsil.htm 
46 Musil, J., Konrád, Z., Suchánek J. Kriminalistika, 1. vydání, Praha: C. H. Beck, 2001, s. 426 
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6. Zvláštnosti předmětu vyšetřování 

Předmět vyšetřování je po právní stránce vymezen trestním právem, a to především 

ustanovením § 89 odst. 1 trestního řádu, který stanoví základní rámec a rozsah dokazování 

v trestním řízení. 

Jde o posouzení, zda se stal skutek, v němž je spatřován trestný čin, zda tento 

skutek spáchal obviněný/podezřelý a z jakých pohnutek, podstatné okolnosti mající vliv na 

nebezpečnost činu pro společnost, okolnosti nutné k posouzení osobních poměrů pachatele, 

okolnosti ke stanovení následku a výše škody způsobené trestným činem a okolnosti, které 

k trestné činnosti vedly a které umožnily její spáchání. K objasnění případu a zjištění 

objektivních skutečností využívají orgány činné v trestním řízení tzv. sedm 

kriminalistických otázek – „kdo, co, kdy, kde, čím, jak a proč“47. 

 

U trestného činu znásilnění je zapotřebí objasnit zejména následující skutečnosti: 

• Místo a čas spáchání činu 

• Způsob spáchání činu, jeho rozsah a následek 

• Příchodová a odchodová cesta pachatele 

• Pomůcky, respektive zbraně použité pachatelem 

• Informace od oběti, především kdy a za jakých okolností přišla do kontaktu 

s pachatelem (zda se jedná o osobu jí známou či neznámou, jak dlouho pachatele 

zná – existence vzájemného vztahu), zda jej může identifikovat a podle jakých 

specifických znaků, co měl pachatel na sobě, zda a jak dlouho s ním oběť vedla 

rozhovor, jaký byl obsah rozhovoru – především z důvodu ověření možnosti 

podílu oběti na spáchání činu, o jaký typ automobilu se jednalo – barva, tovární 

značka, případně i SPZ/RZ (v případech znásilnění při autostopu) apod.  

• Kolik bylo pachatelů a rozsah jejich podílu na spáchaném činu, popis jednání všech 

zúčastněných osob  

• Zda došlo k pohlavnímu styku 

• Zda pachatel použil násilí, jakým způsobem bylo vedeno, jeho intenzita, nebo zda 

bylo použito bezbrannosti oběti, jakým způsobem byla oběť do stavu bezbrannosti 

přivedena 

                                                 
47 Kolář, P.a kol.: Sexuální agrese, Praha: MAXDORF, 2008, s. 159 
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• Zda se oběť bránila a kladla odpor (kopání, škrábání, kousání, volání o pomoc, křik 

apod.), jakým způsobem, intenzita obrany a odporu (zanechání stop na těle a 

oblečení pachatele, intenzita takového rázu, aby bylo nutné vyhledání lékařské 

pomoci pachatelem) 

• Zda se pachatel pokoušel po činu zahladit stopy, a jakým způsobem 

• Jaké jsou následky činu (újma na zdraví, materiální i imateriální újma), zda oběť 

vyhledala lékařské ošetření 

• Existence případných svědků, případně informace o nich 

• Kdy, komu a kým byl čin oznámen, proč oběť oznámila spáchání trestného činu 

opožděně nebo vůbec v případě jiného oznamovatele než oběti  

 

U trestného činu pohlavního zneužívání se jedná zejména o objasnění následujících 

skutečností: 

• Zda pachatel věděl, že obětí je osoba mladší patnácti let, a to ještě před pohlavním 

stykem 

• Zda nejde o zneužití nějaké z forem závislosti oběti na pachateli 

• Sexuální pohnutku jednání (zda pachatel trpí nějakou formou deviace) 

• Způsob zlákání nezletilce 

• Způsob provedení pohlavního zneužití (jakým způsobem se pachatel ukájel, zda 

došlo k pohlavnímu ukojení pachatele a za jakých okolností, případně, zda došlo 

k pohlavnímu styku) 

• Zda pachatel zakrýval spáchání tohoto činu (zahlazování stop, vydírání, psychický 

či fyzický nátlak na oběť) 

• Zda bylo použito násilí, způsob a intenzita 

• Věk, sociální postavení, vzdělání a rozvoj rozumových vlastností (pachatele i oběti) 

• Jaké jsou následky činu (újma na zdraví, materiální i imateriální újma), včetně 

následků na zdravém mravním, psychickém a tělesném vývoji oběti 
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7. Zvláštnosti podnětu k vyšetřování 

Podnět k vyšetřování můžeme vymezit jako soubor informací, na základě kterých 

můžeme vyslovit hypotézu o možném spáchání trestného činu.48  

Typickým podnětem k vyšetřování je trestní oznámení podané fyzickou nebo 

právnickou osobou u místně příslušného oddělení policie nebo státního zastupitelství. 

Policie v zásadě nemůže odmítnout přijetí žádného trestního oznámení, neboť je její 

zákonnou povinností odhalovat trestné činy a zjišťovat jejich pachatele a podle § 158 odst. 

1 TŘ na základě vlastních poznatků, trestních oznámení i podnětů jiných osob a orgánů, na 

jejichž základě lze učinit závěr o podezření ze spáchání trestného činu, učinit všechna 

potřebná opatření a šetření k odhalení skutečností nasvědčujících tomu, že byl spáchán 

trestný čin, zjistit jeho pachatele a učinit opatření k předcházení trestné činnosti. Oznámení 

může být podáno osobně, ústně, telefonicky, písemně, ale také anonymně nebo jiným 

způsobem.  

U trestných činů znásilnění a pohlavního zneužívání jsou výsledky operativně 

pátrací činnosti kriminální policie jako podněty k vyšetřování spíše sporadické (např. u 

pohlavního zneužívání mládeže, zejména komerčního), tudíž převážná část podnětů 

přichází na základě oznámení občanů, a to zejména oznámení podaných přímo obětí činu, 

jejími rodiči, svědky činu, osobami, kterým se oběť svěřila (např. kamarádka, rodiče 

kamarádů, partner) apod. Zvláštnosti těchto podnětů spočívají v povaze těchto trestných 

činů, jakožto velmi intimního a traumatizujícího zásahu do života oběti. Na základě toho 

dochází často k opožděnému oznámení činu, oznamování činu osobami blízkými a nikoliv 

obětí, případně neoznámení činu vůbec, avšak dochází samozřejmě i k oznamování činu 

obětí bezprostředně po spáchání činu nebo ještě téhož dne.  

Zejména u znásilnění se některé oběti a jejich osoby blízké snaží čin utajit, a to 

především z obav další viktimizace oběti, ke kterému může dojít „znovuvybavováním si“ 

stresující a náročné životní situace v průběhu vyšetřování a trestního řízení, ale také 

například nesprávným postupem a přístupem vyšetřujících orgánů, obzvlášť pokud je 

trestný čin znásilnění oznámen u pořádkové policie a nikoliv u specializovaného útvaru 

služby kriminální policie, zdlouhavostí celého průběhu trestního řízení a nedůvěrou v to, že 

vyšetřování bude zakončeno odsouzením pachatele. Mezi další příčiny utajování a 

                                                 
48 Straus, J. a kol.: Kriminalistická metodika, Plzeň: Aleš Čeněk, 2006, s. 132 
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pozdních oznámení patří obavy oběti z dalšího sexuálního útoku, z reakce sociálního okolí 

(např. z odsouzení, nedůvěry ve věrohodnost oběti ohledně spáchání skutku), stud, ostych, 

ztráta soukromí, obavy z prozrazení informací a tím ztráty diskrétnosti, obavy 

z neobjektivnosti šetření apod. Utajování a neoznamování skutku bývá typickým a 

nejčastějším jevem u obětí mužského pohlaví. 

Emoce z prožitého traumatizujícího zážitku oběti však mohou vést ke zkreslení 

výpovědi oběti – tj. dochází k zveličování viny a následků činu způsobeným pachatelem a 

ke zkreslování role oběti, překrucování a bagatelizování některých důležitých momentů 

průběhu spáchání činu. 

V případech pohlavního zneužívání jsou také častými oznamovateli podezření ze 

spáchání trestného činu instituce, a to zdravotnická zařízení, ale i školní, předškolní, 

sportovní a jiná výchovná zařízení. K zatajování činu a pozdnímu oznamování spáchání 

pohlavního zneužívání obětí dochází také často, což vyplývá ze skutečnosti, že děti 

vzhledem ke své rozumové a morální vyspělosti ne vždy dokáží posoudit trestnost jednání 

na nich páchaném, nebo se stydí a mají strach o tom před rodiči mluvit, velmi často 

dochází u dětských obětí k sebeobviňování ze spáchání něčeho špatného. Čin vychází 

najevo pozdě nebo až po opakovaném útoku pachatele a ani rodiče nemají vždy 

jednoznačně zájem na podání trestního oznámení (př. pachatel je z okruhu rodiny či 

známých nebo útok nebyl vážný a rodiče nechtějí dále dítě zatěžovat vyšetřováním).49 

V situacích, kdy je oznamovatelem fyzická osoba, je nutné zaměřit se na osobu 

oznamovatele ve vztahu k pachateli i samotnému činu, neboť je mít stále na vědomí, že 

dochází i k nepravdivým oznámením. Orgány činné v trestním řízení by měly vždy 

oznamovatele a svědka poučit o následcích křivého obvinění (trestný čin podle ustanovení 

§ 345 TZ) či křivé výpovědi (trestný čin podle ustanovení § 346 TZ). Motivem 

nepravdivých obvinění ze znásilnění, ale často i z pohlavního zneužívání, bývá často msta 

v průběhu manželských rozepří (např. v průběhu rozvodového řízení, odplata za nevěru 

manžela), strach z odhalení mimomanželských/mimopartnerských styků, pomsta ze strany 

dospívajícího dítěte vůči rodičům kvůli neshodám ohledně výchovy (např. z důvodu 

finančního, zákaz pobytu v závadovém prostředí, domácí vězení apod.), pozdní příchod 

mladistvé domů z večírku, ale také chorobné sexuální fantazie u dětí. Je-li oznamovatelem 

                                                 
49 Musil, J. a kol.: Metodika vyšetřování jednotlivých druhů trestných činů, Praha: Karolinum, 1992, s. 40 
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instituce, nebývá důvodných pochybností o pravdivosti podezření na spáchání trestného 

činu.  

 

 

8. Zvláštnosti počátečních úkonů 

Mezi počáteční úkony a opatření při vyšetřování sexuálních trestných činů 

sexuálních trestných činů řadíme zejména výslech oznamovatele, výslech poškozeného, 

výslech podezřelého, pokud je známa totožnost a byl zadržen, ohledání místa činu, 

prohlídka těla poškozené osoby, pátrání po pachateli. Použití jednotlivých úkonů závisí 

především na tom, zda je čin oznámen bezprostředně po spáchání a zda je pachatel známý 

nebo neznámý. 

Policie při zjištění takového trestného činu využívá i tzv. prvotních a neodkladných 

úkonů, které jsou v praxi na místě činu prováděny. Jde zejména o překažení probíhajícího 

trestného jednání a zajištění osoby přistižené při páchání činu, zajištění místa činu, 

poskytnutí první pomoci zraněné osobě, provedení opatření k zabránění dalších škodlivých 

následků, pronásledování osoby podezřelé z jeho spáchání, provedení předběžné prohlídky 

místa činu, zajištění ochrany stop, svědků události, ověření jejich totožnosti a splnění 

hlásné povinnosti.50  

 

8.1. Výslech oznamovatele 

Výslechem v kriminalistice rozumíme 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 a vyslýchajícího Cílem výslechu je 

získání úplné a věrohodné výpovědi v zájmu zjištění skutkového stavu věci, o němž nejsou 

důvodné pochybnosti.51 

Obecné náležitosti výslechu oznamovatele stanoví ustanovení § 59 odst. 5 trestního 

řádu. Vzhledem k tomu, že mravnostní kriminalita přináší určitá specifika, je nutné 

s těmito zvláštnostmi pracovat i při výslechu oznamovatele a tudíž rozlišovat, zda je 

vyslýchán oznamovatel, který byl očitým svědkem spáchání trestného činu, oznamovatel, 

                                                 
50 Kolář, P.a kol.: Sexuální agrese, Praha: MAXDORF, 2008, s. 160 
51 Musil, J., Konrád, Z., Suchánek J. Kriminalistika, 1. vydání, Praha: C. H. Beck, 2001, s. 303 



35 
 

který poznatky o spáchání činu získal zprostředkovaně (buď přímo od oběti nebo pachatele 

trestného činu nebo od dalších svědků, ať už očitých či opět pouze zprostředkovaně 

seznámených se skutkem), nebo zda je vyslýchána jako oznamovatel přímo oběť 

spáchaného trestného činu.  

 

8.1.1. Výslech oznamovatele – poškozené osoby 

Při výslechu poškozené osoby, je důležité, aby orgány činné v trestním řízení, 

nejčastěji policisté, vyslýchaly oběti sexuálních trestných činů, zejména znásilnění a 

pohlavního zneužívání, citlivě a opatrně avšak při zachování celkové objektivity výslechu 

tak, aby nedocházelo především k prohlubování prožitého traumatu poškozené a tím k 

dalšímu negativnímu ovlivňování psychického stavu oběti, tj. sekundární viktimizaci. 

Viktimizace je proces, v jehož rámci se z potenciální oběti stává oběť reálná. 

Rozlišujeme viktimizaci primární, tj. újma způsobená oběti v bezprostřední souvislosti 

s konkrétním trestným činem, a sekundární, která zahrnuje veškeré vedlejší negativní 

důsledky spáchaného trestného činu, které nastaly až po jeho ukončení.52 Sekundární 

viktimizace je rovněž definována v Doporučení 8/2006 Výboru Ministrů na pomoc obětem 

trestných činů jako „viktimizace, ke které nedochází přímo následkem trestného činu, ale 

je výsledkem reakce institucí a jednotlivců na oběť“.  

 

8.1.1.1. Výslech poškozeného – dospělé osoby (oběť znásilnění) 

Určitý manuál pro policisty, jakým způsobem zacházet a komunikovat s obětí 

znásilnění poskytují občanská sdružení věnující se pomoci obětem znásilnění. Jedním 

z hlavních úkolů při kontaktu s obětí znásilnění je obnovit pocit bezpečí a ocenění 

skutečnosti, že čin nahlásila. I v případě pochybností o tom, zda byl čin skutečně spáchán, 

je důležité tyto pochybnosti nedávat najevo nevhodně formulovanými dotazy a 

poznámkami vůči oběti. Poškozená osoba by měla mít v průběhu výslechu pocit, že je 

vyslýchajícím respektována a chápána. Vyslýchající by se měl rovněž vyvarovat 

zdůrazňování či předkládání oběti, že měla určitý, byť sebemenší, podíl na skutečnosti, že 

se stala objektem pachatele. Výslech musí být prováděn taktně, aby tak bylo předejito 

případné již zmíněné sekundární viktimizaci. S ohledem na výše uvedené by měl být 

vyslýchajícím policistou již z povahy skutku zkušený starší policista, příslušník 
                                                 
52 Kuchta, J., Válková, H. a kol.: Základy kriminologie a trestní politiky, 1. vydání, Praha: C. H. Beck, 2005, 
s. 160 
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kriminálního útvaru, specializovaný na mravnostní delikty se zaměřením na znásilnění, 

nikoliv policista například pořádkové služby. Nejvhodnějším vyslýchajícím v případě 

znásilnění ženy je žena, a to právě z důvodu překonání studu a obav oběti, čímž dochází i 

ke snazšímu získání důvěry ze strany oběti. 

Oběť vystavená aktu znásilnění v postavení oznamovatele má často eminentní 

zájem na dopadení a potrestání pachatele, který převážil obavy a strach, které tento zážitek 

doprovází. Vzhledem k míře stresu a zásahu do osobního života oběti (zejména do jeho 

nejintimnější oblasti), který s prožitým znásilněním souvisí, je časté, jak již bylo uvedeno, 

zveličování, překrucování a bagatelizování skutečností o průběhu skutku. V některých 

případech však bůže být motivován snahou utajit jiné, pro sebe nepříznivé skutečnosti, a 

proto je zapotřebí volit taktickou zásadu výslechu detailizace jednotlivých epizod 

oznamované události.53 Oběť by měla být před započetím výslechu poučena, tak jak to 

požaduje současná platná právní úprava, a to včetně poučení o následcích křivého obvinění 

a křivé výpovědi. Přesné vyjádření ověřitelných detailů vede ke zjištění věrohodnosti 

výpovědi oznamovatele, ale také i k potvrzení či vyvrácení možného fingování znásilnění. 

Při výslechu je také důležité se soustředit na neverbální projevy znásilněné oběti, které 

nám také mohou v mnohém napovědět. V případě oznámení znásilnění oběti bezprostředně 

po ataku pachatele je však doporučováno získat od oběti pouze nejzákladnější informace, 

aby bylo možné okamžitě zahájit vyšetřování, a detailnější výslech odložit, a to nejméně 

24 hodin po spáchání deliktu – předtím zkresluje paměť prožitý šok.54  

 Výslechem oběti, jakožto cenného zdroje informací o provedeném činu, se snažíme 

získat zejména následující skutečnosti a okolnosti spáchání deliktu, a to dobu a místo činu, 

co na místě osoba dělala, jak se na něj a z něj dostala, zda existuje vztah mezi obětí a 

pachatelem – zda ho zná, nebo by ho mohla poznat a podle čeho, způsob jednání pachatele 

před činem, v jeho průběhu a po činu, zda došlo k použití násilí a jaké intenzity, zda 

k tomu pachatel použil nějaké pomůcky či zbraně, způsob obrany oběti a její intenzity 

(nutnost vyhledat lékařského ošetření pachatelem), zda došlo k souloži a k ejakulaci 

pachatele, zda byl pachatel použil při pohlavním styku kondom, popis pachatele týkající se 

jeho vzhledu a oblečení, kterého měl na sobě, obsah rozhovoru s pachatelem, jakým 

způsobem a kudy pachatel přišel, případně odešel z místa činu, zda měla oběť před 

                                                 
53 Musil, J., Konrád, Z., Suchánek J. Kriminalistika, 1. vydání, Praha : C. H. Beck, 2001, s. 429 
54 Weiss, P.: Sexuální agrese – oběti a pachatelé (http://www.jujutsu.cz/clanky/sexualni-agrese-obeti-a-
pachatele) 
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znásilněním pohlavní styk a jak dlouhá doba od posledního styku uplynula, zda se po činu 

umyla či jinak očistila, čímž by mohlo dojít ke ztrátě biologických a jiných materiálních 

stop, zda vyhledala po činu lékařské ošetření, zda se někomu svěřila, jestli má věci, které 

by mohly eventuelně sloužit jako důkazy o provedeném znásilnění, zda jí pachatel něco 

odcizil, nebo zda něco na místě činu zanechal, zda u činu byli nebo mohli být nějací 

svědkové, v případě existence svědků, informace o případných svědcích a jaký je vztah 

oběti k svědkům, případně oznamovatelům spáchaného činu, proč oběť neoznámila čin 

sama, pokud bylo znásilnění oznámeno opožděně, co k tomu oběť vedlo apod.  

  

8.1.1.2. Výslech poškozeného - dítěte 

Ve chvíli, kdy se dostaneme do kontaktu s obětí trestného činu znásilnění či 

pohlavního zneužívání – nezletilým dítětem, je nutné mít vždy na vědomí, aby u něj 

nedocházelo rovněž k sekundární viktimizaci, která vzniká v kontaktu oběti se sociálním 

okolím, orgány činnými v trestním řízení, lékaři, sociálními pracovníky a dalšími 

profesionály, tedy obecně se systémem, který je paradoxně založen na pomoci a ochraně 

dětí. V této souvislosti také hovoříme také o systémovém týrání, jehož charakteristickými 

znaky je zpochybňování výpovědi, opakování výslechů, které připomínají prožitá traumata, 

opakované lékařské prohlídky či provedení výslechu oběti u soudu za přítomnosti 

pachatele.  

Výslech poškozeného – nezletilého dítěte, jež se stalo obětí trestného činu 

znásilnění nebo pohlavního zneužití, je zapotřebí provést ihned po lékařské prohlídce a 

dodržet všechna pravidla o výslechu nezletilých, aby výslech nemusel být opakován. 

Ustanovení § 102 trestního řádu ukládá orgánům činným v trestním řízení povinnost při 

výslechu osoby mladší 15 let, týkajícího se okolností, jejichž oživování v paměti by 

vzhledem k věku mohlo nepříznivě ovlivňovat její duševní a mravní vývoj, počínat si 

zvlášť šetrně a po obsahové stránce tak, aby výslech v dalším řízení zpravidla už nebylo 

třeba opakovat. Před výslechem je nutné dopředu zvážit způsob a rozsah výslechu. 

Výslechu vždy musí předcházet poučení, a to přiměřené věku dítěte, tak aby poučení 

především porozumělo. Osoby ve věku mezi 15 – 18 lety je možno poučit v rozsahu jako 

osoby dospělé.  

K výslechu se rovněž přibere pedagog nebo jiná osoba, která má zkušenosti 

s výchovou mládeže, a která by se zřetelem na předmět výslechu a stupeň duševního 
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vývoje vyslýchané osoby mohla přispět ke správnému vedení výslechu s cílem 

plnohodnotně hájit zájmy dítěte (např. návrh na přerušení a ukončení výslechu).  Takovou 

osobou může být například pediatr, dětská sestra, dětský psychiatr, dětský psycholog, 

pracovník orgánu sociálně právní ochrany dětí či pracovník dětského krizového centra. 

Správné zvládnutí výslechu dítěte je úkol pro policejního profesionála, který je pro 

tyto úkony speciálně vyškolen, má průpravu z oborů psychologie či pedagogiky a 

disponuje dostatečnými životními zkušenostmi a schopnostmi empatie.55 

Přibrání zákonných zástupců dítěte k výslechu je zcela na rozhodnutí policejního 

orgánu provádějícího výslech, a to s přihlédnutím k okolnostem případu (např. je zcela 

nevhodná přítomnost rodiče v případě vyšetřování incestního pohlavního zneužívání, 

neboť jde o zcela protichůdné zájmy dítěte a rodičů). Také v případě, že je dáno důvodné 

podezření z fingování či inscenace činu, doporučuje se vyslýchat nezletilou osobu v 

nepřítomnosti rodičů nebo jiných osob, u kterých je podezření, že nezletilou osobu k lživé 

výpovědi navedly. Před započetím výslechu bývá však žádoucí výslech zákonných 

zástupců dítě za účelem zjištění informací týkajících se dítěte k utvoření, respektive 

dotvoření si celkového obrazu na celkovou osobnost dítěte. Cílem je především zjistit 

stupeň rozumového vývoje dítěte, povahové vlastnosti a zájmy dítěte, zdravotní stav a 

duševní vývoj dítěte, prospěch a chování dítěte ve škole, způsob výchovy v rodině, 

materiální a životní podmínky, jak se dozvěděli o činu nebo z čeho usuzují na jeho 

spáchání, přesnou reprodukci toho, co jim dítě sdělilo apod.   

Samotnému výslechu dítěte musí předcházet důkladná příprava osoby provádějící 

výslech spočívající v detailním seznámení se spisovým materiálem, prověření dosud 

známých skutečností, zjištění rozumové a duševní úrovně oběti, a to především i z důvodu, 

že věk dítěte, ve kterém může být jako svědek vyslechnuto, není současnými právními 

normami omezen. Při vedení výslechu je důležité mít na paměti odlišné komunikační a 

vyjadřovací dovednosti dítěte, proto je vhodné navázat s obětí neformální kontakt ještě 

před konáním výslechu a osvojení si slovníku dítěte.  

 

 

 

                                                 
55 Kolář, P.a kol.: Sexuální agrese, Praha: MAXDORF, 2008, s. 174-175 
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Na základě praxe odborníků byly vytvořeny obecné zásady správného výslechu 

dítěte ve formě následujících doporučení:  

• používat slova a slovní obraty dítěti srozumitelné (neužívat abstraktní pojmy) 

• předem si vyjasnit specifický význam některých slov užívaných dítětem a důsledně 

je používat (například pohlavní orgány a pojmy týkající se obecně sexuální oblasti) 

• vyjadřovat se v jednoduchých větách, obsahujících vždy jen jednu přímou otázku 

nebo jeden návrh 

• nedávat najevo spěch a ujistit se, že dítě otázku zcela pochopilo a odpověď 

dokončilo 

• využívat slovní zásobu dítěte (neučit ho během výslechu novým výrazům) 

• nepoužívat návodných (sugestivních) otázek 

• neužívat otázky uvozované záporem (nebylo to tak, že...?) 

• co nejméně používat zájmen, aby nedocházelo k záměně osob 

• používat otázky s otevřeným koncem 

• nikdy nekritizovat jednání dítěte (pouze rady pozitivní formou) 

• během výslechu nehodnotit dítětem popisovanou událost z morálních hledisek 

• během výslechu neodsuzovat pachatele (obviněného). 

Při samotném výslechu nezletilého dítěte je nutné klást také důraz především na 

zjištění týkající se věku poškozeného, zda o tom pachatel věděl nebo mohl vědět, způsobu 

a okolností navázání kontaktu pachatele s poškozeným, zda pachatel nabídl nezletilému 

nějakou odměnu či výhodu.  

Pro provádění výslechu je nezbytné z důvodu předejití sekundární viktimizace 

nezletilé oběti také vhodné prostředí, ve kterém je výslech prováděn. Nezbytností by tak 

měla být speciální výslechová místnost, opak je však v současné době pravdou, neboť 

mnoho policejních útvarů tuto místnost stále postrádá a stále jsou považovány za určitý 

nadstandard. Specifikum této výslechové místnosti spočívá především v jeho vzhledu, 

který by měl dítěti navodit pocit domácího a bezpečného prostředí (tzv. prostředí dětského 

pokoje – vhodným použitím barev, nábytku, hraček apod.). Speciální výslechové místnosti 

bývají velmi dobře technicky vybaveny, a to kamerou, mikrofonem a další záznamovou 

technikou, která zajišťuje maximální autenticitu prováděného úkonu a jeho přesnou 

dokumentaci. Používání těchto místností je odůvodněno nejen ochranou dítěte před 

sekundárním poškozením jeho osobnosti, ale také posílením zákonnosti prováděného 
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úkonu, neboť zákonnost postupu policejního orgánu lze za pomocí umístěné audiovizuální 

techniky vždy v průběhu trestního řízení ověřit.  

V praxi se můžeme setkat také s celými specializovanými komplexy, které 

v ideálním případě disponují třemi místnostmi, a to 

• pracovní, která svým uspořádáním a interním vybavením odpovídá požadavkům na 

vhodné prostředí pro práci s dítětem. Místnost je opatřena záznamovou technikou. 

• technickou, která je vybavena audiovizuální a počítačovou technikou pro účely 

pořízení a zpracování záznamu, a to včetně výstupu na přenosná média. 

• monitorovací, která je určena pro pasivní monitorování činnosti probíhající 

pracovní místnosti výhradně účastněnými osobami (např. soudce, státní zástupce, 

obhájce, pracovník sociálně-právní ochrany atd.)56 

 

Demonstrační pomůckou při výslechu dítěte, mentálně postižených osob či osob 

majících z různých důvodů ztíženou nebo znemožněnou verbální komunikaci, je dvojice 

textilních loutek „Jája a Pája“, které jsou významným komunikačním nonverbálním 

prostředkem. Panenky opačného pohlaví jsou vybaveny druhotnými pohlavními znaky 

(avšak bez přesných napodobenin všech pohlavních znaků jako jsou ochlupení, velká prsa, 

zdůrazněný konečník, otevřená ústa aj.) a mohou představovat oběť samotnou, tak i 

případného pachatele.  

Výslech by měl být započat představením loutek s tím, že je dítěti ponechán 

dostatečný čas k tomu, aby se s loutkami seznámilo a sžilo. Velmi důležitým krokem je 

navázání kontaktu dítěte s loutkou, neboť jejich prostřednictvím bude nadále 

s vyslýchajícím komunikovat. Z psychologického hlediska tam, kde se u dítěte dostavuje 

strach nebo stud, je doporučováno, aby dítě o vlastní prožité události hovořilo ve třetí 

osobě. Loutky se dítěti předkládají oblečené. Pokud je nutné, aby byly svlečené, je potřeba 

dítě vhodným způsobem přivést k tomu, aby loutky svléklo, případně nevtíravým 

způsobem mu ve svlékání loutek pomoci. Po svlečení loutek je důležité vnímat a 

zaznamenat, jak dítě reaguje na pohlavní orgány loutek a jak je pojmenovává. Dítě nesmí 

být v žádném případě nuceno, aby s loutkami spolupracovalo. Smyslem práce s loutkami je 

navodit situaci, ve které dítě bude spontánně, bez přinucení vypovídat. Při jednotlivých 

částech výslechu je potřeba citlivě vymezit rozsah, ve kterém bude dítě hrát s loutkou 

                                                 
56 Kolář, P.a kol.: Sexuální agrese, Praha: MAXDORF, 2008, s. 179-180 
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určitou roli, tzn. jmenovitě určit, koho loutka představuje nebo koho může představovat 

dítě ve vztahu k loutce.57 V průběhu tohoto způsobu výslechu je zapotřebí klást otázky a 

směrovat oběť skutečně opatrně a citlivě, abychom zabránili „zablokování“ dítěte, které 

pak nebude chtít nadále komunikovat a spolupracovat, a tak i vlastně opakování provedení 

úkonu, čímž by nezletilá osoba byla zbytečně nadměrně traumatizována. 

 

8.1.2. Výslech oznamovatele – očitého svědka 

Výslech oznamovatele, který byl očitým svědkem spáchání deliktu, zaměříme 

především na získání detailního popisu místa činu, doby a způsobu spáchání trestného 

činu, pachatele a oběti. Rovněž ověříme a objasníme případný vztah k pachateli a oběti a 

charakter tohoto vztahu, zejména zda jsou mu tyto osoby známy, nebo zda by je byl 

schopen identifikovat apod.   

Zjišťujeme zejména, jaký skutek měl být podle jeho názoru spáchán, z jakého 

důvodu se nacházel na místě činu, jak se na místo dostal, co upoutalo jeho pozornost, kdo 

byl na místě činu přítomen a jeho podíl na spáchání trestného činu, zda viděl příchodovou 

a únikovou cestu pachatele i oběti, zda pachatel použil vůči oběti násilí a jaké intenzity, 

zda k tomu použil nějaké pomůcky, respektive zbraně, zda se oběť bránila a jakou 

intenzitou, zda křičela nebo jinak volala o pomoc, zda spolu vedli nějaký rozhovor, zda 

slyšel obsah rozhovoru, jak se oběť i pachatel chovali bezprostředně po spáchání činu, zda 

viděl celý průběh činu, případně jakou jeho část viděl, zda je mu znám vztah pachatele a 

oběti a jakého je charakteru, co ho vedlo k podání oznámení nebo proč podal oznámení 

opožděně apod. Také je nutné objasnit objektivní a subjektivní podmínky, za kterých čin 

vnímal (např. zda trpí oční nebo sluchovou vadou, jestli bylo místo dostatečně osvětlené, 

v jaké vzdálenosti od místa činu se nacházel apod.). 

Očitému svědku znásilnění či pohlavního zneužívání je třeba v závěru výslechu 

položit otázku, zda překazil trestný čin nebo se o to pokusil, a pokud ne proč tak neučinil, 

neboť nepřekažení spáchání nebo dokončení takového těchto trestných činů je trestným 

činem podle ustanovení § 367 trestního zákoníku v souvislosti s porušením obecné 

povinnosti toto učinit. 

 

 

                                                 
57 Chmelík, J. a kol.: Mravnost, pornografie a mravnostní kriminalita, Praha: Portál, s.r.o., 2003, s. 126 
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8.1.3. Výslech oznamovatele, který nebyl očitým svědkem  

Oznamovatelem, který nebyl očitým svědkem spáchání trestného činu, je většinou 

osoba, které se oběť po spáchání činu svěřila. Velmi často se jedná o rodiče a další osoby 

blízké, kamarády, partnera, manžela, výjimečně dochází k oznámení činu osobu, která je 

bez jakéhokoliv vztahu k oběti a získá informace o činu zprostředkovaně. Zrovna tak je 

výjimečnou situací, kdy spáchání trestného činu oznámí osoba, které se svěří pachatel 

trestného činu.  

Vzhledem k charakteru svědectví, jakožto zprostředkovaného, se při výslechu 

zaměříme především na zjištění týkající se zdroje informací o činu, tj. na zjištění času, 

místa a okruhu osob, kde se o činu hovořilo, jakým způsobem a od koho tuto informaci 

získal, kdo byl iniciátorem rozhovoru, podrobný obsah rozhovoru, co je oznamovateli 

známo o pachateli, oběti, případně osobě, od které informace získal, co je mu známo o 

průběhu spáchání trestného činu, jaký je vztah oznamovatele k pachateli, oběti, iniciátoru 

rozhovoru. V přiměřeném rozsahu zjišťujeme skutečnosti a klademe otázky jako v případě 

výslechu svědka očitého. 

V případě oznámení trestného činu pohlavního zneužívání nebo znásilnění nezletilé 

osoby je nutné objasnit a zjistit další informace, například kolikrát byl rozhovor 

s nezletilým opakován, jak se nezletilec po činu choval, co bylo nápadné na jeho chování, 

zda byl prohlédnut lékařem, obsah rozhovoru s lékařem, zda existují a kde se nacházejí 

věcné důkazy, v případě výslechu rodičů nezletilého, pak zda pozorovali nějaké změny 

v chování dítěte, zda ho prohlíželi a co zjistili apod.  

Rodiče nezletilých poškozených mají v této kategorii oznamovatelů zvláštní 

postavení. Poznatky praxe ukazují, že rodiče někdy ovlivňují výpověď nezletilého, 

zveličují dramatičnost skutečností a zkreslí i nezávadné skutečnosti tak, že je vyvolán 

dojem spáchání trestného činu.58  

 

8.2. Ohledání místa činu 

Ohledání místa činu se provádí podle obecně platných postupů ohledání 

rozpracovaných kriminalistickou metodikou a taktikou. Místo činu je důležitým zdrojem 

informací o průběhu spáchaného činu, a proto je nutné zajistit místo činu a provést jeho 

                                                 
58 Musil, J., Konrád, Z., Suchánek J. Kriminalistika, 1. vydání, Praha : C. H. Beck, 2001, s. 429 
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ohledání v co nejkratší době po spáchání a oznámení trestného činu. U trestných činů 

znásilnění a pohlavního zneužívání se ohledání provádí jak ve volném terénu (např. park, 

křoví, průchod, louka, les apod.), tak i uzavřených vnitřních prostorách (např. byty, kůlny, 

výtahy, chodby domů, sklepy, osobní automobil, vlak apod.). Charakter prostoru, ve 

kterém byl čin spáchán, rovněž určuje, na co se budou vyšetřovatelé zaměřovat za 

účelem získání důležitých stop k objasnění spáchání činu. Nezbytné je také zmapovat okolí 

místa činu, neboť u znásilnění a i pohlavního zneužívání dochází k typování oběti, a tudíž 

je nutné ohledat i místo, ve kterém se pachatel zdržoval před činem, odkud si oběť vyhlížel 

nebo ji pozoroval. 

Ve volném terénu je nutné zaměřit pozornost zejména na stopy pobytu oběti a 

pachatele na místě činu (např. stopy obuvi, nedopalky cigaret, pachové stopy apod.), na 

stopy svědčící o sexuálním aktu (především biologické stopy – sperma, krev) a stopy 

vypovídající o zápase nebo použitém násilí (např. zválený travní porost, polámané 

větvičky, vytlačené stopy částí těla – loktů, kolen, dlaní, utržené knoflíky, šperky, části 

oděvu oběti nebo pachatele, poházené věci oběti, věci zanechané na místě pachatelem při 

jeho vyrušení a rychlém úniku z místa činu, biologické stopy – krev, vlasy apod.). 

V uzavřených prostorách je rozsah a způsob ohledání obdobný jako ve volném 

terénu, vyhledávají se stejné stopy, které však mohou a často i mají jinou podobu. 

Pozornost zde bude soustředěna na konkrétní místo, kde mělo k činu dojít (např. v bytě se 

budeme zaměřovat zejména na konkrétní místnost, či místo – postel, sedací souprava), 

stopy po zápase (např. na povalený nábytek, rozbité nádobí apod.). Je nutné také zajistit 

lahve a skleničky i s jejich obsahem, obzvlášť v případě podezření uvedení oběti do stavu 

bezbrannosti lstí (např. drogou), a to z důvodu následného toxikologického rozboru.   

 Vzhledem k faktu, že řada mravnostních trestních činů, tedy i v případě znásilnění 

a pohlavního zneužívání, je předstíraná, je potřebné při ohledání věnovat pozornost i tzv. 

negativním okolnostem, tj. takové změny, jejichž existenci lze logicky předpokládat a na 

objektu ohledání se nenalézají, nebo naopak, jejich nalezení je v rozporu s celkovou situací 

a ostatními informacemi (například získanými z výslechu oznamovatele – oběti).59 

 

 

 

                                                 
59 Musil, J., Konrád, Z., Suchánek J. Kriminalistika, 1. vydání, Praha: C. H. Beck, 2001, s. 301 
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8.3. Prohlídka těla poškozeného a pachatele, pátrání po pachateli 

Prohlídce těla je povinen se podrobit každý, je-li nezbytné zjistit, zda jsou na jeho 

těle stopy nebo následky trestného činu. Prohlídku těla může provádět, pokud ji neprovádí 

lékař, pouze osoba stejného pohlaví. Vyšetření těla poškozeného i pachatele je nutné 

provést, co nejdříve po spáchání činu, a to z důvodu možné ztráty důležitých a mnohdy 

usvědčujících stop. V případě, že je znásilnění nebo pohlavní zneužívání oznámeno 

bezprostředně po spáchaném aktu, je tělo oběti zpravidla zdrojem značného množství stop, 

které jsou zajištěny právě prohlídkou těla a oblečení oběti, rovněž tak i tělo a oblečení 

pachatele, pokud dojde k jeho bezprostřednímu zadržení. 

Typickými stopami na těle i oděvu jsou stopy značící provedení pohlavního styku a 

stopy použitého násilí a obrany, tzn. hematomy, škrábance, oděrky, otisky zubů, vlasy, 

chlupy, krevní stopy, pachové stopy, poševní sekret, sperma. Materiálními stopami, které 

nalézáme dále na těle, jsou stopy od trávy, zeminy, bahna, prachu a dalších specifických 

nečistot ve vztahu k místu činu. Zpoza nehtů pachatele, případně jejich ostříháním můžeme 

získat částečky tkáně – kožní buňky, buňky vaginálního epitelu, krev oběti (v případě 

pachatele), které tam uvízly při agresivním a překotném jednání pachatele. V případě 

aktivní obrany oběti můžeme rovněž za jejími nehty nalézt kožní buňky, případně krev 

pachatele. Sperma pachatele nacházíme na těle nebo oblečení zejména v případech, kdy 

pachatel nepoužije kondom. Zajištění těchto stop je prováděno výtěry tělních dutin, tj. 

poševním výtěrem, výtěrem análním, případně orálním. Krev může patřit pachateli (v 

případě obrany) i oběti, zejména v případě použitého násilí u znásilnění dochází například 

k úniku krve při defloraci oběti, při poranění genitálií (zejména při velkém velikostním 

rozdílu pohlavních orgánů, jak je tomu u nezletilých obětí znásilnění) může jít však i o 

krev menstruační. Důležité je i zajištění kontaktních mikrostop pocházejících z oděvu, 

které dokazují kontakt mezi pachatelem a obětí. 

Oblečení oběti i pachatele jsou často nositeli nejen shora uvedených biologických a 

materiálních stop, ale také stop po zápasu a sexuálním charakteru útoku, například 

roztrhané silonové punčochy oběti (nejen v rozkroku, ale i na kolenou), utrhané knoflíky, 

natržené kalhotky apod. Význam má i popis tělesné konstrukce oběti i pachatele, a to 

z důvodu stanovení možné obrany, případně i útoku. 
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Nezbytné a velmi důležité je popsat a zdokumentovat přesně umístění a charakter 

nalezených stop, neboť mají značný důkazní význam. Při tomto úkonu je rovněž důležité 

zabývat se existencí tzv. negativních okolností. 

Doporučené schéma postupu při provádění prohlídky těla lékařem (převážně 

gynekologem) je následující: 

• Prohlídka oděvu a zajištění biologických stop – stěry na tampon z potřísněných částí 

oděvu (sperma, krev), označení místa stěru (pomocí křídy, špendlíku, spinky apod.), 

odběr drobných částic z oděvu (hlína, tráva apod.), zajištění trichologických stop 

(chlup, vlas pachatele) 

• Anamnéza – stačí několik vět, popsat, zda je oděv potrhán, znečištěn, potřísněn apod., 

při napadení byla oběť bita – čím, jak a kam, oběť byla znásilněna – kdy, kým, jak, 

kam, styk byl dokonaný a kam, v případě žádosti o vyšetření ze strany Policie ČR, 

přiložit kopii žádosti 

• Prohlídka těla, gynekologické vyšetření – prohlídka genitálu s popisem hymen, 

prohlídka okolí rekta (otok, oděrky), popis poranění i v lokalitách zdánlivě 

nesouvisejících (rty – pokousání, krk – rdoušení, prsa – pokousání, paže – úchopové 

podlitiny, stehna – podlitiny, oděrky, kolena – oděrky), popsat každý šrám a podlitinu, 

uvést přibližné stáří poranění 

• Hymen – trhlina krvácí nejdéle do 24 hodin, do 48 hodin krvácení nenalézáme, za 76 

hodin dochází ke granulaci, trhlina se hojí 5. den (nejdéle 10. den), srůst hymen po 

souloži je popisován vzácně 

• Odběry biologického materiálu – odběry k diagnostickým účelům, výtěr z pochvy (úst, 

rekta), nátěry na sklo, odběr na kyselé fosfatázy, stěry podezřelých stop z kůže na 

tampon namočený ve fyziologickém roztoku (krev, sperma), výškrab zpod nehtů 

(seškrábnutí na špejli) 

• Výtěry – po dokonané souloži nalézáme ve výtěrech spermie běžně do 24 hodin i déle. 

Optimum je do 12 hodin po styku. Provést výtěr je nutné vždy. Kyselé fosfatázy se 

prokazují obvykle do 24 hodin po styku, u mrtvých lze prokázat přítomnost spermií ve 

výtěrech někdy i za 10 – 14 dní 

• Odběry k toxikologické analýze – krev na alkohol (3-5ml srážlivé krve, uvést čas 

odběru), moč na toxikologické vyšetření (50ml moči, uvést dobu odběru), vlasy u 

chronických toxikomanů (odstřihnout pramínek vlasů síly tužky) 
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• Lékařská zpráva – lze ji bez obav poskytnout Policii ČR, neboť souhlas je dán 

oznámením trestného činu 

• Zajištění oděvu a stop – kalhotky, potřísněné části oděvu (vždy po domluvě s Policií 

ČR) 

Stopy se následně po dohodě s orgány Policie ČR zpracovávají kriminalistikou 

laboratoří (OKTE) nebo na ÚSL. Po provedení všech úkonů jsou usušené tampony se stěry 

vloženy do papírových obálek, které jsou popsány jménem vyšetřované osoby, datem 

odběru a razítkem. Krev a moč je označena standardně. Biologickou expertizu a 

toxikologické vyšetření provádějí laboratoře soudního lékařství.60 

 

Neoddělitelnou součástí počátečních úkonů je i pátrání po pachateli trestného činu, 

obzvlášť v případech okamžitého oznámení spáchání činu, bývá naděje na rychle dopadení 

pachatele, a proto je nutné v součinnosti s kriminální policií a ostatními policejními 

složkami přistoupit k pronásledování po horké stopě (zejména u pachatelů, u kterých je 

totožnost známa a mají eminentní zájem na zahlazení stop apod., nebo na základě 

sestaveného identikitu pachatele neznámého na základě popisu poskytnutého obětí a 

očitých svědků). 

 

 

9. Zvláštnosti vyšetřovacích verzí, plánování a organizace vyšetřování 

Kriminalistická nauka verze definuje jako specifickou metodu kriminalisticko 

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 

získávání faktů nových. Verze jsou základem kriminalistického poznání řešené události. 

Jejich význam spočívá zejména v tom, že napomáhají předběžně vyplňovat mezery 

v informacích o spáchaném činu a eliminovat mnohost interpretací vzniku zajištěných 

stop.61  

Zvláštností stanovení vyšetřovacích verzí u trestných činů znásilnění a pohlavního 

zneužívání je typické vytyčování verzí i k jednání oběti, neboť řada sexuálních útoků je 

                                                 
60 Kolář, P.a kol.: Sexuální agrese, Praha: MAXDORF, 2008, s. 254-255 
61 Straus, J. a kol.: Kriminalistická metodika, Plzeň: Aleš Čeněk, 2006, s. 135-136 
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oběťmi inscenována a předstírána. Tudíž jednou z vyšetřovacích verzí je, že trestný čin byl 

spáchán, nebo nebyl a jde o fingování nebo inscenaci z různých motivů.62 

Při vyšetřování komplikovanějších, zejména sériově páchaných činů, je vhodné 

uvážit přibrání odborníka z oblasti psychologie ke konzultaci stanovení vyšetřovací verze, 

zejména za účelem profilace pachatele a motivu spáchání činu. 

 

Při vyšetřování znásilnění a pohlavního zneužívání se uplatňují následující verze: 

Verze k motivu pachatele 

• Mravnostní delikt je výsledkem ataku na pachatelovo libido (pohlavní pud, touhu) 

vyprovokovaného obětí. 

• Mravnostní delikt byl spáchán v důsledku sexuální úchylky pachatele. 

• Mravnostní delikt je výsledkem agrese pachatele vůči oběti. 

 

Verze podle vztahu pachatele k oběti 

• Jde o náhodnou oběť pachatele, kterou před tím neznal. 

• Jde o osobu citově blízkou, kdy motivem je zkratové jednání pachatele, 

vyprovokovaný sexuální styk, deviace, snížení ovládací schopnosti požití alkoholu 

apod. 

• Jde o osobu známou, ale bez bližších citových vztahů (např. kolegyně z práce) 

 

Verze podle místa a způsobu spáchání 

• Mravnostní delikt je náhodný sexuální atak pachatele na oběť. 

• Mravnostní delikt je výsledkem před připravovaného a zorganizovaného sexuálního 

útoku. 

• Mravnostní delikt je vyprovokován prostředím a okolnostmi (např. večírky, párty 

apod.). 

• Pachatel využil lsti nebo uvedl oběť do stavu bezbrannosti. 

• Pachatel využil závislosti oběti k sexuálnímu útoku (zejména pohlavní 

zneužívání).63 

 

                                                 
62 Musil, J., Konrád, Z., Suchánek J. Kriminalistika, 1. vydání, Praha: C. H. Beck, 2001, s. 432 
63 Straus, J. a kol.: Kriminalistická metodika, Plzeň: Aleš Čeněk, 2006, s. 136 
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Cílem prověrky a práce s verzemi je vyloučit ty verze, které podle postupně 

shromážděných informací o spáchaném činu nejsou prokázány jako relevantní, tj. nejsou 

pravdivé, a potvrzení jediné verze, která je pravdivá a směřuje k odhalení a usvědčení 

pachatele. 

 

 Plánování a organizování vyšetřování těchto deliktů podléhá obecným doporučením 

kriminalistické taktiky s tím, že je nutné vzít v potaz určitou časovou tíseň související 

s možnou recidivou pachatele, hrozbou závažnějších útoků, zničení a zánik stop 

vyplývající především ze skutečnosti, že biologické stopy podléhají velmi rychlé zkáze.  

 U složitějších případů (např. u pohlavního zneužívání více dětí ve škole, internátu) 

je nutné provést paralelně množství vyšetřovacích úkonů, aby nedocházelo k ovlivňování 

zúčastněných osob.64   

 Z výše uvedeného vyplývá i potřeba týmové práce, omezení časového rámce 

vyšetřovacích úkonů a větší kumulace technických prostředků, neboť je nutno provádět 

více vyšetřovacích úkonů ve stejném časovém úseku. Plán vyšetřování musí být zpracován 

návazně s plánem operativně pátracích úkonů.65 

 

 

10.  Zvláštnosti následných úkonů 

Jedním z hlavních úkolů následných úkonů je prověřit vytyčené vyšetřovací verze 

v souladu s vyšetřovacím plánem, který je průběžně aktualizován v souladu s vývojem 

vyšetřování.  

 Při objasňování trestného činu se používá zejména následujících následných úkonů 

a metod, a to konfrontace, prověrka výpovědi na místě, rekognice, vyšetřovací pokus, 

rekonstrukce, expertizy a výslech.  

 V této fázi se opět provádí výslech poškozeného, svědků a již obviněného 

pachatele. Vzhledem k tomu, že jedním z kritérií dělení výslechů je procesní postavení 

stran, postrádající pro nás důležitý obsah a způsob provedeného výslechu, které ovlivňuje i 

četnost provádění tohoto úkonu, budeme se v této kapitole již věnovat pouze výslechu 

obviněného. Výslech poškozeného a svědků probíhá obdobným způsobem, který je již 

                                                 
64 Musil, J. a kol.: Metodika vyšetřování jednotlivých druhů trestných činů, Praha: Karolinum, 1992, s. 44 
65 Musil, J., Konrád, Z., Suchánek J. Kriminalistika, 1. vydání, Praha: C. H. Beck, 2001, s. 432 
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popsán ve výše uvedené subkapitole 8.1 Výslech oznamovatele s tím, že vzhledem 

k průběhu vyšetřování a z důvodu zjištěných nových skutečností můžeme svědkům i 

poškozené osobě klást otázky k objasnění těchto nových informací souvisejících 

s vyšetřováním trestného činu a k prověření výpovědí použít i další metody následných 

úkonů (např. prověrkou výpovědi na místě). 

 

10.1. Výslech obviněného 

Výslech obviněného patří mezi nejdůležitější a nejsložitější vyšetřovací úkony, 

neboť obviněný je důležitým zdrojem poznání průběhu spáchaného trestného činu a ne 

vždy je prokázání mu spáchání tohoto činu je právě v jeho osobním zájmu, a tudíž ne vždy 

je ochoten spolupracovat a vypovídat pravdivě. Cílem výslechu obviněného je zjistit 

vlastní průběh trestného činu a objasnit všechny okolnosti s ním související. Celý výslech 

obviněného musí být pečlivě a přesně protokolován. 

Obviněným je ten, vůči němuž bylo zahájeno ve smyslu ustanovení § 160 odst. 1 

trestního řádu trestní stíhání. Výpovědí obviněného je pouze výpověď, kterou obviněný 

učinil před orgány činnými v trestním řízení po sdělení obvinění ze spáchání trestného činu 

(je zapotřebí odlišovat od institutu vysvětlení v přípravném řízení). 

Před započetím výslechu a i v jeho průběhu je nutné dbát a šetřit základní liská 

práva a svobody obviněného a tudíž obviněný musí být především řádně poučen o svých 

právech a povinnostech. Nezbytným poučením je právo obviněného nevypovídat ke 

skutečnostem, které jsou mu kladeny za vinu (§ 33 odst. 1 trestního řádu). Jedná se o 

ústavně garantované právo (čl. 40 odst. 3 a 4 LZPS, § 92 odst. 1 trestního řádu), kterého 

nemůže být obviněný žádný způsobem zbaven. Obsah poučení je zaznamenán do 

protokolu, který je podepsán obviněným (na každé straně protokolu), aby tak nebylo 

možné zpochybnit fakt, že obviněný byl o svých právech poučen.  

Vzhledem k závažnosti trestných činů znásilnění a pohlavního zneužívání, je, 

vyjma základní skutkové podstaty znásilnění podle ustanovení § 185 odst. 1 TZ, stanovena 

pro tyto trestné činy horní hranice trestu odnětí vyšší než 5 let, což je podle trestního řádu 

důvodem pro nutnou obhajobu (§ 36 odst. 3 TŘ) a tedy pro ustanovení obhájce, pokud si 

obviněný obhájce nezvolí, již v přípravném řízení, a tudíž nejen u výslechu bude přítomen 

vyšetřovacím úkonům obhájce obviněného.  
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Na počátku výslechu musí být v souladu s ustanovením § 91 odst. 1 trestního řádu 

zjištěna totožnost obviněného (z občanského průkazu, popřípadě jiného průkazu 

totožnosti), jeho rodinné (ženatý/vdaná, děti, apod.), majetkové a osobní poměry (např. 

anamnézy, zneužívání návykových látek apod.), předchozí tresty mu uložené. Obviněnému 

musí být dále objasněna podstata sdělení obvinění, zejména o jaký skutek se jedná a jaký je 

v něm spatřován trestný čin, a dáno řádné poučení o jeho právech. 

Další fází výslechu je monolog obviněného, který je jakousi spontánní řečí 

obviněného k popisovanému skutku. Monolog by měl být zaměřen na jeho osobní 

současný život, pohlavní život a sexuální zaměření, popis poškozené oběti, charakter 

vztahu k poškozené, a především k samotnému průběhu činu, tj. co tomu předcházelo, kdy 

došlo ke kontaktu oběti a za jakých okolností, jaký byl průběh, zda došlo k souloži, co 

následovalo poté, jak se oběť chovala v před, v průběhu a po činu, apod. Do monologu 

obviněného není vhodné příliš vstupovat. Zásahy do monologu by měly být v co 

nejmenším počtu a směřovat spíše k usměrnění monologu obviněného ke spáchanému 

skutku a jeho okolnostem v situacích, kdy obviněný částečně nebo úplně odbočuje od činu, 

pro který je vyslýchán, nebo v případě potřeby podávání doplňujících otázek. 

Následnou etapou výslechu je dialog, tedy rozhovor vyslýchaného a vyslýchajícího, 

kdy vyslýchající klade otázky obviněnému, kterými především zjišťujeme skutečnosti 

důležité pro objasnění činu, o kterých například obviněný z nějakého důvodu nehovořil, a 

využíváme opět již zmíněnou zásadu detailizace, kdy je obviněný podrobně dotazován o 

přípravě a průběhu spáchání činu. Trestní řád stanoví, že otázky kladené obviněnému musí 

být jasné, srozumitelné a zároveň zakazuje kladení otázek sugestivních a kapciózních. 

Vzhledem k charakteru spáchaného činu, tj. znásilnění nebo pohlavního zneužívání, se 

rovněž ptáme obviněného na detaily týkající se jeho sexuálního života, jestli má stálou 

známost, jak často má pohlavní styk, kdy měl naposledy pohlavní styk, zda mu je známo, 

že by trpěl sexuální deviací, zda byla u něj diagnostikována a jak se případně projevuje 

apod. Co se týče podrobností průběhu samotného činu, zajímá nás především způsob 

seznámení s obětí, okolnosti prvního kontaktu, jak oběť reagovala na první erotické 

podněty a intimnosti, zda se oběť bránila, zda volala o pomoc, zda se obviněný ukojil, zda 

došlo k pohlavnímu styku, zda oběti něco věnoval nebo přislíbil (finance, pamlsek), jak se 

oběť chovala po pohlavním styku, co říkala, kam odešla, zda ji doprovázel, co měl na sobě 
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a kde se oděv nachází v současnosti, apod. V případě, že trestnou činnost popírá, měl by se 

pokusit objasnit motiv poškozené osoby vedoucí k trestnímu oznámení.66 

Konečnou fází je přistoupení k předkládání důkazů, výpovědí a doposud zjištěných 

skutečností, a požadování jejich vysvětlení a objasnění rozporů s jeho výpovědí, objasnění 

zranění na těle oběti nebo obviněného, poškození oděvu a dalších skutečností svědčících o 

spáchaném skutku.  

Obviněný ze znásilnění zpravidla nepopírá sexuální kontakt samotný, ale pouze 

použité násilí a nedobrovolnost styku. Tvrdí, že sexuální kontakt byl dobrovolný, nebo že 

se oběť bránila pouze „naoko“ jako každá žena překonávající stud. U pohlavního 

zneužívání bývá často obhajobou verze pachatele, že jeho jednání plyne z lásky k dětem a 

je bez jakýchkoliv vedlejších úmyslů (často u pedofilů).67 

 

10.2. Konfrontace, prověrka výpovědi na místě, rekognice, vyšetřovací 

experiment, rekonstrukce 

Konfrontace je vyšetřovací úkon, při kterém se tvrzením dvou dříve vyslechnutých 

osob, postavených tváří v tvář, mají vyjasnit rozpory v závažných okolnostech v jejich 

dřívějších výpovědích, jež nelze odstranit jinak. 68 

Novelou trestního řádu došlo k přesunutí tohoto úkonu před soud, a to tak, že 

ustanovení § 104a trestního řádu stanoví, že konfrontaci lze provádět pouze před soudem. I 

přesto však konfrontace jakožto vyšetřovací úkon pro svou povahu nebývala a nebývá 

příliš u trestných činů znásilnění a pohlavního zneužívání používána, pouze ve 

výjimečných případech. Nepoužívání této metody spočívá především v charakteru těchto 

trestných činů a jeho traumatizujícího dopadu na oběť, neboť často z obav a strachu 

z pachatele dochází poté ke změnám ve výpovědi oběti pod vlivem psychického tlaku 

činěného tímto úkonem na oběť, nebo v případě blízkých osob (př. manželky) i ke 

zpětvzetí souhlasu se zahájením trestního stíhání pachatele.  

Obzvlášť v případě pohlavního zneužívání a znásilnění nezletilých obětí je tento 

postup využíván zcela výjimečně a přistoupení k jeho použití by mělo být předem 

dostatečně zvažováno a konzultováno s odborníky v oblasti psychologie a psychiatrie, a to 

                                                 
66 Musil, J., Konrád, Z., Suchánek J. Kriminalistika, 1. vydání, Praha: C. H. Beck, 2001, s. 432 
67 Musil, J. a kol.: Metodika vyšetřování jednotlivých druhů trestných činů, Praha: Karolinum, 1992, s. 44 
68 Musil, J., Konrád, Z., Suchánek J. Kriminalistika, 1. vydání, Praha: C. H. Beck, 2001, s. 313 
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především s ohledem na mravní a duševní vývoj dítěte, již tak traumatizovaným samotným 

skutkem. 

 

Prověrka výpovědi na místě může v případě vyšetřování znásilnění a pohlavního 

zneužívání v mnohém významně přispět k objasnění skutečností souvisejících se 

spáchaným deliktem, zejména rozporů ve výpovědích obviněného, poškozené osoby a 

svědků. Prověrku se doporučuje provádět zejména s obviněným, který byl zjištěn až po 

uplynutí určité doby od spáchání trestného činu. S poškozenou osobou se doporučuje tento 

úkon provádět co nejdříve po spáchání a oznámení činu.69 

 Obzvláště u obětí znásilnění, nezletilých obětí znásilnění a pohlavního zneužívání 

je zapotřebí důsledně uvážit použití této metody a délku pobytu těchto osob na místě činu, 

neboť tímto úkonem může dojít opět k sekundární viktimizaci oběti, především 

k prohlubování následků na jejich psychickém zdraví, a proto je i tento úkon využíván také 

výjimečně.  

 Použití prověrky na místě činu je doporučováno zejména při důvodném podezření 

z předstírání a inscenace spáchaného deliktu obětí. 

 

Rekognice je neopakovatelným úkonem, při kterém poškozený, podezřelý, 

obviněný či svědek opětovně pozná dříve vnímaný objekt s cílem ztotožnění objektu. Je 

zvláštní formou identifikace a její podstatou je znovupoznání.70 Rekognice a její průběh je 

upraven trestním řádem, a to ustanovení 104b trestního řádu. 

Rekognice je prováděna in natura nebo podle fotografií. Vzhledem 

k neopakovatelnosti provedení tohoto úkonu je zapotřebí věnovat maximální pozornost a 

úsilí její přípravě a průběhu, především z důvodu její pozdější nezpochybnitelnosti 

v průběhu trestního řízení.   

Tato metoda je vzhledem ke způsobu provedení a povaze deliktu mnohem častěji 

využívaným vyšetřovacím úkonem než dva předchozí, tj. konfrontace a prověrka na místě.  

Před samotným provedením rekognice musí být oběť vyslechnuta ohledně popisu 

pachatele, případně ohledně specifických znaků, rysů, podle kterých by mělo být 

znovupoznání pachatele usnadněno. Také je nezbytné zajistit, aby se oběť (osoba 

                                                 
69 Musil, J., Konrád, Z., Suchánek J. Kriminalistika, 1. vydání, Praha: C. H. Beck, 2001, s. 434 
70 Musil, J., Konrád, Z., Suchánek J. Kriminalistika, 1. vydání, Praha: C. H. Beck, 2001, s. 320 
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poznávající) před samotným provedením úkonu nesetkala s osobou poznávanou – 

pachatelem (např. na chodbě služebny apod.). 

S ohledem na mimořádné podmínky a emoční prožitky spjaté s násilněním nebo 

pohlavní zneužíváním je třeba před započetím rekognice oběť psychicky uklidnit a 

připravit na setkání s pachatelem.71  

Rekognice in natura má být prováděna tak, že se poznávaná osoba (pachatel) ukáže 

oběti (osobě poznávající) nejméně se třemi osobami vybranými tak, aby se od osoby 

poznávané výrazně neodlišovaly a naopak jí byly co nejvíce podobné (např. vousy, střih a 

barva vlasů, přiměřená výška a váha). Tento předpoklad je důležitý k tomu, aby oběť 

nepodlehla příliš silnému emočnímu vypětí a neoznačila nesprávně osobu jen proto, že je 

nejblíže podobná osobě pachatele. Osoba, která má být poznána, se vyzve, aby se zařadila 

na libovolné místo mezi ostatní ukazované osoby. Jestliže osoba má být poznána podle 

hlasu a nikoliv jen podle vzhledu (např. při ataku ze zálohy), umožní se jí, aby hovořila v 

libovolném pořadí mezi dalšími osobami s podobnými hlasovými vlastnostmi. 

V případě, že není možné ukázat osobu, která má být poznávána (např. pachatel je 

stále v pátrání), provádíme rekognici pomocí fotografie, a to obdobným způsobem, tj. 

fotografie poznávané osoby se předloží oběti (osobě poznávající) s obdobnými 

fotografiemi nejméně tří dalších osob. Rekognice podle fotografie nesmí předcházet 

rekognici in natura.  

U obětí znásilnění, zejména nezletilých obětí i v případech pohlavního zneužívání, 

by mělo být samozřejmostí využití při provádění rekognice jednocestného zrcadla nebo 

prostřednictvím videotechniky, neboť opětovné setkání s pachatelem těchto deliktů tváří 

v tvář je pro oběť příliš velkou psychickou zátěží a dochází opět jen k prohlubování 

traumatizujícího zážitku a tím i k další sekundární újmě oběti. Opak je však v současné 

době pravdou, a to zejména v případech obětí znásilnění, o čemž svědčí i výpovědí těchto 

obětí.  

Průběh rekognice se ve většině případů dokumentuje provedením fotodokumentace 

nebo pořízením videozáznamu. 

•   Psychicky nemocný deviant si svoji oběť vyhlédl už na autobusové zastávce u nové nemocnice. Společně 

dojeli linkou číslo 5 až do Vrahovic, kde muž ženu sledoval až k restauraci Na mostě. Tady ji lapil za ruku a 

odtáhl do blízkého parčíku. Mladá žena se útočníkovi vydatně bránila, ten ovšem nakonec brutálním 

způsobem přemohl její odpor a znásilnil ji. Po násilníkovi nezbyly na místě činu žádné stopy, policie ovšem 

                                                 
71 Musil, J., Konrád, Z., Suchánek J. Kriminalistika, 1. vydání, Praha: C. H. Beck, 2001, s. 434 
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spoléhala na identikit muže, který byl celostátně zveřejněn snad ve všech médiích. Po půlročním pátrání 

pachatele policie dopadla na základě informací o možném pachateli podle zveřejněného identikitu. Před 

zahájením trestního stíhání byla za přítomnosti soudce, státního zástupce a obhájce provedena rekognice s 

kladným výsledkem. Poškozená žena násilníka jednoznačně poznala a označila za pachatel. Poškozená 

poznala násilníka bezpečně i podle hlasu. Pětice vybraných a typově stejných mužů při rekognici vyslovila 

vulgární větu, kterou v únoru pachatel počastoval uvedenou nešťastnici v lesíku ve Vrahovicích.72 

 

Vyšetřovací pokus je rovněž upraven trestním řádem, a to v ustanovení § 104c 

trestního řádu. Vyšetřovací pokus se provádí, mají-li být pozorováním v uměle 

vytvořených nebo obměněných podmínkách prověřeny nebo upřesněny skutečnosti 

zjištěné v rámci vyšetřování orgány činnými v trestním řízení a uváděnými ve výpovědích 

poškozených osob, svědků a pachatelů, případně pokud mají být zjištěny skutečnosti nové. 

Zjišťuje se zejména proveditelnost a pravdivost tvrzení, například zda svědek z určité 

vzdálenosti mohl dohlédnout až na místo činu tak, aby podal tak detailní popis skutku, zda 

mohl slyšet volání o pomoc či rozhovor mezi pachatelem a obětí, zda mohl být pohlavní 

styk na místě činu proveditelný tak, jak ho popsala oběť vzhledem ke ztíženým 

prostorovým a jiným podmínkám apod. Tato metoda bývá často využívána především 

k vyvrácení předstíraného či inscenovaného deliktu.  

Při vyšetřovacím pokusu nesmí dojít za žádných okolností ke snižování lidské 

důstojnosti a ohrožení účastníků na zdraví nebo životě.73 Musí být posouzeno, zda účast 

oběti na vyšetřovacím pokusu je nezbytná. Pokud nikoliv, pak je nahrazena figurantem 

nebo figurínou. Vzhledem k emočním prožitkům a traumatem spojeným s opakováním 

průběhu celého skutku znásilnění a pohlavního zneužívání, je opravdu důležité tuto 

skutečnost zvážit kvůli možné sekundární viktimizaci oběti. Pokud by mohlo dojít 

k ohrožení duševního nebo mravního vývoje dětí, není možno tento úkon provádět.74 

 

Trestní řád stanoví v ustanovení § 104d, že se rekonstrukce koná, má-li být 

obnovením situace a okolnosti, za kterých byl trestný čin spáchán nebo které k němu mají 

podstatný vztah, prověřena výpověď podezřelého, obviněného, spoluobviněného, 

poškozeného nebo svědka, jestliže jiné důkazy provedené v trestním řízení nepostačují k 

objasnění věci. Rekonstrukce se provádí pravidelně při vyšetřování mravnostních deliktů, 

                                                 
72 http://www.vecernikpv.cz/2007/35-2007/znsil.htm 
73 Musil, J., Konrád, Z., Suchánek J. Kriminalistika, 1. vydání, Praha: C. H. Beck, 2001, s. 434 
74 Musil, J., Konrád, Z., Suchánek J. Kriminalistika, 1. vydání, Praha: C. H. Beck, 2001, s. 434 
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jejichž následkem byla smrt oběti. V případech znásilnění a pohlavního zneužívání lze této 

metody využít v závěru vyšetřování k prověření celého komplexu zjištěných důkazů a 

dalších skutečností s nimi souvisejících avšak opět s tím, že pro podmínky a nezbytnost 

účasti oběti, zejména oběti nezletilé, na rekonstrukci, platí totéž, co již bylo řečeno výše u 

vyšetřovacího pokusu.  

 

10.3. Expertizy 

Účelem expertizy je objasnění skutkových okolností na základě odborných znalostí 

v příslušném oboru. Pokud to vyžaduje povaha věci, obzvlášť ve složitějších případech je 

to nutností, vyžádá si orgán činný v trestním řízení znalecký posudek či odborná vyjádření 

příslušného odborníka v dané problematice, který poté slouží mimo jiné i jako důkazní 

prostředek.  

V rámci vyšetřování trestných činů znásilnění a pohlavního zneužívání je využívání 

těchto expertiz velmi častým, ne-li pravidelným, jevem. Nejčastěji se jedná o expertizy 

z oboru technické a přírodovědné kriminalistické metody, soudního lékařství, soudní 

psychiatrie, soudní sexuologie a soudní psychologie. 

  

10.3.1.  Soudně lékařská expertiza 

Soudně lékařské vyšetření je využívána k objasnění, ke zjištění a k zajištění 

skutečností na těle oběti i pachatele, které se týkají mechanismu a intenzity provedení 

spáchaného deliktu, a dále dalších skutečností týkajících se přímo jejich osob po fyzické 

stránce. 

Soudně lékařkou expertizou je zapotřebí zjišťovat zejména, zda se na těle oběti i 

pachatele nachází stopy násilí (např. krev, škrábance, hematomy, řezné rány, otlaky, otisky 

zubů, tržné rány na rtech, ulomený zub apod.) a jakému jednání nasvědčují (např. škrábání, 

kousání, úder pěstí), zda na těle oběti jsou stopy pohlavního styku nebo jiného sexuálně 

zaměřeného jednání (př. sperma, krev, poraněný zevní genitál, poraněný anální otvor 

apod.), jaký je tělesný vývin poškozené, zda tělesný vývin odpovídá věku oběti (např. i při 

pohlavním zneužíváním – omyl v osobě, oběť vypadá vyvinutěji než by odpovídalo jejímu 

skutečnému věku), zda mohla klást účinný odpor, zda k znásilnění mohlo dojít způsobem, 

který popsala poškozená, zda je poškozená stále panna nebo zda došlo k defloraci, zda 

měla pohlavní styk oběť již dříve, jaké jsou následky na zdraví způsobené spáchaným 
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deliktem, jaké stopy a zranění lze předpokládat na těle pachatele, zda stopy na těle 

pachatele odpovídají intenzitě obrany uváděné ze strany oběti, a to s ohledem na tělesnou 

stavbu pachatele i oběti, zda pachatel nebo oběť trpí venerologickou chorobu a jakou, zda 

je poškozená gravidní a jak dlouho, zda byl pohlavní styk proveditelný i vzhledem 

k tělesné stavbě pachatele, jaký byl mechanismus napadení (např. strangulační rýhy a 

krevní výrony na krku -  po škrcení a rdoušení, bodné nebo řezné rány, apod.) 

 

10.3.2.  Soudně psychiatrická expertiza 

Soudně psychiatrickým vyšetřením bývá posuzován duševní stav obviněného, 

především zda trpí duševní chorobou či poruchou a jakou, jaké jsou projevy této duševní 

poruchy, zda v důsledku duševní choroby či poruchy byly v době spáchání činu sníženy 

jeho rozpoznávací a ovládací schopnosti, a to do jaké míry (např. podstatně, téměř 

vymizelé), zda je pobyt pachatele na svobodě pro společnost nebezpečný, zda je nutná 

ústavní léčba nebo zda postačí ambulantní, zda lze předpokládat recidivu pachatele, zda 

byla u pachatele zjištěna přítomnost závislosti na alkoholu nebo na jiných omamných 

látkách (psychická, fyzická), do jaké míry měla intoxikace vliv na snížení jeho 

rozpoznávacích a ovládacích schopnostech, zda navrhuje ochranné léčení, případně proč 

léčbu nenavrhuje.  

 V některých případech bývá soudně psychiatrické expertize podrobena i osoba 

poškozená, kdy také dochází k posuzování jejího duševního stavu, zda netrpí duševní 

chorobou nebo poruchou (např. psychopatická osobnost), do jaké míry to může mít vliv na 

podané trestní oznámení a na pravdivost jejích tvrzení, zda netrpí sklony k chorobné 

lhavosti a egocentrismu, zda je závislá na alkoholu nebo jiných omamných látkách, do jaké 

míry měla intoxikace vliv na spáchání trestného činu, zda je osoba schopna správně vnímat 

a chápat průběh trestního řízení, zda je schopna vypovídat apod. 

 

10.3.3.  Sexuologická expertiza 

Sexuologické vyšetření bývá často spojováno s psychiatrickou expertizou, a proto 

se někdy setkáváme s pojmem psychiatricko-sexuologické vyšetření. Tímto vyšetřením se 

zjišťuje, jaký je vývin pohlavních orgánů obviněného a zda odpovídá jeho věku, zda 

nevykazuje vývojové anomálie, zda pachatel netrpí nějakou sexuální dysfunkcí – poruchou 

erektivity (erektivní impotence), poruchou ejakulace, zda je schopen soulože, zda je 
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schopen soulože se ženou, zda je schopen oplodnění, jaké jsou jeho zkušenosti v oblasti 

pohlavního života, jak často mívá pohlavní styk, zda má stálého partnera, preferovaný 

způsob pohlavního ukájení a zda se vždy snaží o dosažení tohoto způsobu, zda netrpí 

sexuální deviací a jakou (často jde o kombinace duševních poruch a sexuálních deviací), 

zda mohla mít sexuální deviace vliv a do jaké míry na rozpoznávací a ovládací schopnosti 

obviněného v době spáchání činu apod.  

 

10.3.4.  Psychologická expertiza 

Psychologické vyšetření je zaměřeno na zkoumání osobnosti pachatele, jeho 

osobnostních rysů, temperamentu, charakterových vlastností, intelektových a rozumových 

schopností a možností (pomocí IQ testů), posouzení schopnosti zapamatování si, možnost 

resocializace, emočního a sociálního prožívání pachatele, pravděpodobné motivace 

pachatele ke spáchání deliktu, věrohodnosti pachatele (pravdomluvnost, fantazie), zda byl 

pachatel v době spáchání trestného činu příčetný či nikoliv apod. Psychologickému 

vyšetření je často v případech znásilnění a pohlavního zneužívání podrobena i osoba 

poškozené, kdy se opět zkoumá osobnost poškozené, osobnostní rysy, temperament, 

charakterové vlastnosti, intelektové a rozumové schopnosti, věrohodnost, posouzení 

schopnosti zapamatování si, uložení si a vybavování si skutečností souvisejících s prožitým 

traumatem, zda nemá sklony k bájivému lhaní, nebo netrpí duševní poruchou, jaké a jak 

závažné následky zanechalo znásilnění nebo pohlavní zneužívání na psychickém zdraví 

oběti, zda je oběť schopna určitých úkonů (např. výslechu), výskyt psychických a 

sexuálních poruch následkem činu apod. 

 

10.3.5. Kriminalistická expertiza 

Z jednotlivých kategorií kriminalistických expertiz se v současné době dostává do 

popředí biologická expertiza, která zkoumá biologické stopy – krevní stopy, sperma, typ 

krevní skupiny, a to zejména forenzní genetika. Forenzní genetickou expertizou se pro 

potřeby objasňování sexuálních trestných činů zkoumá v makro- i mikromnožství lidský 

biologický materiál obsahující DNA. DNA se nachází ve všech buňkách lidského těla 

kromě červených krvinek a nese kompletní genetickou výbavu jedince. Forenzní význam 

genetické expertizy spočívá v tom, že každá osoba má jedinečnou konfiguraci DNA a 

metodou analýzy DNA lze s výhodou použít k identifikaci původce bilogického materiálu 
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ve stopě z místa činu nebo těla oběti a pachatele. Mezi základní typy biologických 

materiálů patří sperma, epitelové buňky (kůže, bukální stěr), krev, svalová tkáň, kostní 

tkáň, zuby, vlasy (bazální část, tzv. kořínek) a výtěry zpod nehtů. U sexuálně 

motivovaných deliktů se využívají zejména následující typy vzorků, a to poševní nebo 

anální výtěr, stěr zevního genitálu, případně bukální výtěr, skvrny na oděvu (sperma, sliny, 

krev), trichologický materiál (vlasy, ochlupení), výškrab zpod nehtů, embryo, plodová 

voda, plod, placenta.75  

Dalšími kriminalistické expertizy, které jsou využívány k objasnění skutečností 

v průběhu objasňování trestného činu, jsou hlavně expertizy trasologické za účelem 

identifikace pachatele podle otisku chrupu nebo dalších částí těla (např. otisk kolen a dlaní 

v měkké půdě na místě činu), zjištění obuvi (např. stopy obuvi v půdě nebo i v bytě), 

oděvu podle částí a mechanismu jeho poškození, expertizy chemické (zkoumání 

mikroskop), expertizy daktyloskopické (např. otisky na věcech – lahve, skleničky, 

pomůckách a zbraních použitých pachatelem), a toxikologické expertizy (např. míra 

intoxikace, obsah toxických látek v krvi a moči, obsah drogy v podaném nápoji).   

 

 

11.  Zvláštnosti zapojení veřejnosti do vyšetřování a zvláštnosti 

kriminalistické prevence 

Povaha trestných činů v sexuální oblasti, jako je v případě tak závažných trestných 

činů znásilnění a pohlavního zneužívání, které jsou provázeny citelným zásahem do 

existenčních a nejintimnějších sfér oběti a současně tím následně i jejího okolí, odráží i 

míru ochoty veřejnosti se zapojovat do vyšetřování těchto trestných činů. Ochota veřejnosti 

vyplývá především z odsuzujícího přístupu a nulové toleranci k těmto činům ze strany 

občanů. Policie proto často využívá aktivní účast veřejnosti zejména při pátrání po 

pachateli a případných svědcích spáchaného činu, prostřednictvím mediálních prostředků 

(např. pořad na ČT1 – Na stopě, identikity pachatelů, fotografie a kamerové záznamy 

zachycující podobu pachatele, zveřejňované ve sdělovacích prostředcích, ale také webové 

stránky Ministerstva vnitra České republiky, které obsahují databázi hledaných a 

pohřešovaných osob).   

                                                 
75 Kolář, P.a kol.: Sexuální agrese, Praha: MAXDORF, 2008, s. 164-165 
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Při využívání veřejnosti je však potřeba postupovat v těchto případech ohleduplně a 

diskrétně zejména ve vztahu k osobě poškozené. Velmi obezřetné a spíše restriktivní musí 

být poskytování informací médiím.76 Nevhodnou medializací a únikem citlivých informací 

o případu by mohlo dojít opět k sekundární viktimizaci oběti. 

Prevence kriminality zahrnuje soubor nerepresivních opatření, tj. veškeré aktivity 

vyvíjené veřejnoprávními i soukromoprávními subjekty směřující k předcházení páchání 

trestných činů a snižování obav z nich. Patří sem opatření, jejichž cílem je zmenšování 

rozsahu a závažnosti kriminality a jejích následků, ať již prostřednictvím omezení 

kriminogenních příležitostí, nebo působením na potenciální pachatele a oběti trestných 

činů.  

V oblasti prevence kriminality v sexuální oblasti vyvíjí činnost řada institucí 

veřejnoprávního charakteru (např. Ministerstvo vnitra, Ministerstvo spravedlnosti, 

Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy aj.), ale také řada 

nevládních a charitativních organizací a občanských sdružení (např. Persefona o.s., o.s. 

Élektra, Bílý kruh bezpečí, Linka bezpečí apod.). 

 Systém prevence sexuální trestné činnosti by měl být rozvinut zejména 

v následujících oblastech: 

• aktivní policejní preventivní činnosti v místech možného páchání této trestné 

činnosti (např. okolí škol, dětských hřišť, parky apod.) 

• ochranného sexuologického a psychiatrického léčení pachatelů sexuálních trestných 

činů, pokud trest nemůže splnit svůj výchovný účel, 

• výchovné a osvětové činnosti,  

• zlepšení péče o děti v rodině i ve škole.77  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
76 Musil, J., Konrád, Z., Suchánek J. Kriminalistika, 1. vydání, Praha: C. H. Beck, 2001, s. 436 
77 Musil, J., Konrád, Z., Suchánek J. Kriminalistika, 1. vydání, Praha: C. H. Beck, 2001, s. 436 
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Závěr 

Zadané téma mé diplomové práce je metodika vyšetřování sexuálních trestných 

činů. Vzhledem k tomu, že oblast mravnostní kriminality je příliš rozsáhlá, zaměřila jsem 

se ve své práci na metodiku vyšetřování trestných činů znásilnění a pohlavního zneužívání, 

neboť se domnívám, že tyto dva sexuální trestné činy jsou jedněmi z těch nejzávažnějších a 

nejnebezpečnějších, a z pohledu vyšetřování zároveň i z nejobtížnějších a nejnáročnějších.  

 Do první části mé diplomové práce jsem zařadila historický exkurz, právní úpravu 

sexuálních trestných činů a také kriminalistickou charakteristiku trestných činů znásilnění 

a pohlavního zneužívání (zvláštnosti způsobu páchání těchto deliktů, osoba pachatele, 

osoba oběti). Jak je patrné z celé diplomové práce, hlavním objektem mého zájmu byli 

především pachatelé a oběti těchto trestných činů, jimž jsou věnovány přeci jen rozsáhlejší 

pasáže než-li jednotlivým fázím vyšetřování.  

    Další část diplomové práce je věnována jednotlivých úsekům vyšetřování trestných 

činů znásilnění a pohlavního zneužívání, ve kterých dochází ke kontaktu orgánů činných 

v trestním řízení a dalších osob zúčastněných na vyšetřování (např. znalci, lékaři) 

s pachateli a oběťmi těchto deliktů, a to v souladu s již kriminalistikou vypracovanou 

metodikou vyšetřování sexuálních trestných činů, která obsahuje obecné postupy nejčastěji 

využívané v této oblasti (např. výslech, ohledání místa činu, rekognice, soudní expertizy). 

Pro zpracování zadaného tématu jsem zvolila základní systematiku vyšetřování těchto 

trestných činů, a to především z důvodu minimálních znalostí a poznatků z praxe. Jak již 

jsem zmínila v úvodu této diplomové práce, problematice zapojení veřejnosti do 

vyšetřování a prevenci sexuálních trestných činů, jsem se věnovala bohužel pouze 

okrajově, neboť vejít se do zadaného rozsahu diplomové práce bylo i tak již dost obtížné a 

problematické vzhledem ke komplikovanosti a rozsáhlosti předmětu diplomové práce.  

Důležitým momentem v průběhu vyšetřování je podle mého názoru oznámení 

trestného činu a následný kontakt orgánů činných v trestním řízení, včetně dalších osob 

zúčastněných v průběhu vyšetřování, s oběťmi těchto trestných činů, zejména co se týče 

přístupu příslušníků Policie ČR k oznamovatelkám a oznamovatelům nadále v postavení 

poškozených, a průběhu vyšetřovacích úkonů, jichž se oběť účastní. Jak je patrné i ze 

statistik projevuje se tato oblast kriminality skutečně vysokou latencí, a to právě z důvodů, 

že oběti mají strach a často i nechuť tyto trestné činy oznamovat právě z domnělého a často 

i reálného průběhu vyšetřování a přístupu policistů, ale i soudců, o čemž vypovídá i 
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množství příspěvků v diskuzích na webových stránkách věnovaných problematice 

znásilnění a pohlavního zneužívání. Například jako zcela nevhodný způsob provedení 

rekognice spatřuji v tom, že oběti trestného činu znásilnění jsou v některých případech 

vystavovány sekundární viktimizaci tím, že znovupoznávají pachatele přímo, tj. bez 

použití jednocestného zrcadla, a jsou nuceny podstupovat konfrontaci s pachatelem, a tím 

tak dochází k prohlubování již tak nepříjemného a stresujícího vnímání celého již tak 

citelného zásahu do života oběti. Poškozené se často obávají opětovného útoku ze strany 

(zejména neznámého) pachatele, obzvlášť pokud je bude schopen na základě opětovného 

setkání a informací ze spisu identifikovat a následně nad ním nebude v závěru trestního 

řízení vynesen ani odsuzující rozsudek. Obávám se, že důsledky, které z toho plynou, 

zejména následky na psychice oběti jsou opravdu nezanedbatelné, a bylo by vhodné těchto 

prostředků, a to především shora uvedeným způsobem, skutečně používat pouze 

sporadicky a jen v nezbytných případech. Často jsou uváděny i problematické reakce 

příslušníků Policie ČR, kteří se zcela nevhodně chovají k oznamovatelkám těchto trestných 

činů, zejména u trestných činů spáchaných rodinným příslušníkem, kdy dochází ze strany 

policistů ke zlehčování situace a často nedojde ani k sepsání trestního oznámení. 

Domnívám se, že je opravdu nutné se touto situací zabývat, a celoplošně proškolovat 

příslušníky policejního sboru – zejména policisty nižších šarží místních 

nespecializovaných oddělení, kteří jsou nejčastěji mezi prvními osobami, které s obětí 

přijdou do kontaktu při oznámení trestného činu, a to nejlépe pracovníky z oboru 

psychologie, jakým způsobem mají s obětí spolupracovat. 

Po konzultaci s lékařkou z oboru gynekologie a také na základě mé praxe 

v advokátní kanceláři se obávám, že také častým důvodem, proč není pachatel znásilnění či 

pohlavního zneužívání usvědčen ze spáchání skutku, je skutečnost, že policisté často 

nedostatečně spolupracují s vyšetřujícími lékaři, kteří provádějí vyšetření, tj. ohledání těla 

a oděvu oběti, případně pachatele. Vyšetření je často omezeno na standardním způsob 

vyšetření bez ohledu na podezření ze spáchání trestného činu v důsledku čehož, přichází 

orgány činné v trestním řízení o mnohdy cenné a jediné materiální stopy usvědčující 

pachatele (ať již biologické či jiné). Policisté často ani lékaře neinformují o tom, jaké stopy 

mají být zajištěny, případně na co se má lékař při vyšetření zaměřit. Tyto vady způsobu 

vedení vyšetřování lze opětovně napravit pouze školením jak policistů, tak i lékařů a jejich 

pečlivějším přístupem. 
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Jednu z příloh diplomové práce tvoří abstrakt z trestního spisu Obvodního soudu 

pro Prahu 7, se kterým mi bylo umožněno blíže pracovat. Spis obsahuje jak fázi 

vyšetřování policejními orgány, tak i rozhodování soudu, a to i soudu odvolacího, jehož 

výsledkem bylo zproštění pachatele obviněného a obžalovaného z pokusu trestného činu 

znásilnění, a to pro nedostatek důkazů. Jedním z problematických aspektů tohoto případu, 

a zřejmě i jedním z důvodů neprokázání viny pachateli skutku, byla nespolupracující osoba 

oběti, která zcela postrádala zájem na odsouzení pachatele a na jakékoliv spolupráci 

s policisty provádějícími vyšetřování. Tento nezájem byl zřejmě způsoben mentalitou 

osoby obviněné, ale také jejím dlouhodobým abusem alkoholu a zdlouhavostí celého 

průběhu vyšetřování, na základě kterého došlo u oběti k výpadkům paměti a tím i tak ke 

zkreslení jí podávaných informací v průběhu trestního řízení. V tomto případě bohužel 

s ohledem na přístup oběti nebylo možné, aby orgány činné učinily více, než již jimi bylo 

učiněno. Pouze jediné, co by bylo možno vytknout a současně i zobecnit, je skutečně 

zdlouhavost průběhu celého trestního řízení, v jejímž důsledku dochází opět pouze ke 

ztrátě již tak cenných stop, jako jsou stopy paměťové, neboť právě častým jevem při 

vyšetřování sexuálních trestných činů je typický nedostatek stop, a to zejména, když dojde 

pouze k pokusu o spáchání činu.   

Domnívám se, že k odstranění shora uvedených excesů by mohl pomoci především 

profesionálnější přístup dostatečně proškolených orgánů činných v trestním řízení, ale také 

i zvýšení finančního zajištění bezpečnostních složek ze strany státu, právě s ohledem na 

nepříliš dobré vybavení jednotlivých útvarů a oddělení policie (např. chybějící speciální 

výslechové místnosti a jejich nedostatečné vybavení, jednocestná zrcadla a záznamová 

technika apod.). Pouze pak může dojít ke zlepšení obrazu o práci policie v očích veřejnosti 

a tím i k vyšší míře spolupráce a zainteresovanosti obětí na objasnění, usvědčení a 

odsouzení pachatelů těchto deliktů.  
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Seznam zkratek 
 

DNA  - deoxyribonukleová kyselina 

IQ  - inteligenční kvocient 

LZPS - Listina základních práv a svobod, vyhlášená předsednictvem ČNR dne 16. 

12. 1992 jako součást ústavního pořádku ČR (č. 2/1993 Sb.), ve znění ústav. 

zák. č. 162/1998 Sb. 

MVČR - Ministerstvo vnitra České republiky 

OKTE - odbor kriminalistické techniky a expertiz 

OŘ - obvodní ředitelství 

OSZ - obvodní státní zastupitelství 

PČR  - Policie České republiky 

PMJ  - pohotovostní motorové jednotky 

RZ  - registrační značka 

SKPV  - služba kriminální policie a vyšetřování  

SPZ  - státní poznávací značka 

SVS  - stálá výjezdová skupina 

TŘ  - zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, ve znění pozdějších předpisů 

TZ  - zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

ÚSL  - ústav soudního lékařství 

ZPČR  - zákon č. 273/2008 Sb., o Polici České republiky, ve znění pozdějších předpisů 
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Příloha č. 1: 

Abstrakt z trestního spisu Obvodního soudu pro Prahu 7, sp. zn. 24 T 137/2008 

V rámci zajišťování podkladů k této diplomové práci jsem se pokoušela o 
přístup do vyšetřovacích spisů, případně o zajištění přítomnosti mé osoby jednotlivým 
vyšetřovacím úkonům u PČR. Ve všech případech bohužel vždy neúspěšně s odkazem 
na platnou právní úpravu týkající se ochrany osobních údajů a přístupu do 
vyšetřovacích spisů. Následně jsem tedy navštívila Obvodní soud pro Prahu 7, kde mi 
bylo umožněno nahlédnout do trestního spisu obžalovaného R. H. z pokusu trestného 
činu znásilnění podle ustanovení § 8 odst. 1 trestního zákona k ustanovení § 241 odst. 1 
trestního zákona.  

Trestní spis obsahuje vyšetřovací spis Policie ČR, Obvodního ředitelství Praha 
1, služby kriminální policie a vyšetřování, ČTS. ORI-2553-19/SKPV-2007, o 132 
stranách, dále obžalobu Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 7, protokoly 
z hlavních líčení konaných před Obvodním soudem pro Prahu 7, rozsudek Obvodního 
soudu pro Prahu 7, kterým bylo rozhodnuto o zproštění obžaloby podle ustanovení § 
226 písm. a) trestního řádu, odvolání státního zástupce proti rozsudku Obvodního soudu 
pro Prahu 7 a usnesení Městského soudu v Praze, jakožto soudu odvolacího, o zamítnutí 
odvolání podle ustanovení § 256 trestního řádu. 

Vzhledem k tomu, že téma mé diplomové práce je metodika vyšetřování 
sexuálních trestných činů, zaměřila jsem se především na obsah policejního 
vyšetřovacího spisu v souvislosti s vyšetřovacími úkony, které byly v průběhu 
vyšetřování provedeny.  
 
Výchozí vyšetřovací situace a zadržení pachatele 

Jak vyplývá z úředního záznamu PČR, Správa hl. m. Prahy, PMJ, dne 15. 11. 
2007 vykonávala hlídka PMJ hlídkovou činnost v obvodu OŘ P-1. Při průjezdu ulicí 
Dělnická, č.p. 40, když si hlídka povšimla ženy, která běžela ulicí směrem k ul. 
Komunardů. Žena byla svlečena od pasu dolů, v ruce měla kalhoty tmavé barvy a 
zaběhla do provozovny herna – bar Diana. Vzhledem k tomu, že toto jednání není 
normální a vybočuje z rámce standardu, hlídka se rozhodla situaci na místě prověřit. 
Ženu tedy kontaktovala a dotázala, zda-li se jí něco nestalo. Ta odpověděla, že před 
chvílí byla málem znásilněna mužem, který bydlí ve vedlejším domě, v jeho bytě s tím, 
že se jí podařilo tam odsud utéct. Hlídka se neprodleně vypravila s oznamovatelkou – 
poškozenou do uvedeného domu a k bytu, kde ke skutku mělo dojít. Dveře od bytu byly 
otevřeny. Hlídka se proto v souladu s ustanovením § 10 odst. 3 ZPČR, v platném znění, 
prokázala příslušností k PČR a muž v bytě byl vyzván podle ustanovení § 9 odst. 1, 2 
ZPČR výzvou, aby vyšel z bytu „Policie! Jménem zákona, vyjděte z bytu!“ Výzva 
nebyla akceptována, přestože byla užita ještě dvakrát poté.  Z bytu se ozývalo pouze 
chroptění. Vzhledem k povaze situace, hlídka pojala podezření, že je osoba v bytě 
ohrožena na životě, popř. na zdraví, a proto využila svého zákonného oprávnění a 
v souladu s ustanovením § 21 ZPČR vstoupila do bytu. V domě se nepodařilo sehnat 
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jinou osobu, která by byla úkonu policie přítomna jako osoba nezúčastněná. Přítomna 
byla pouze poškozená ukrajinské národnosti Ch. L. V bytě byla zjištěna přítomnost 
pouze muže – podezřelého ze spáchání skutku, nikdo jiný se tam nenacházel. Poškozená 
na místě muže poznala a bezpečně uvedla, že se jí pokusil znásilnit. Poškozená na místě 
vyloučila jakýkoliv omyl, popř. záměnu s jinou osobou. Muž vykazoval známky 
podnapilosti, což se projevovalo zejména slovním zadrháváním, špatnou motorikou a 
z jeho dechu byl jasně cítit alkohol. Vzhledem k podnapilosti chroptěl, a tudíž hlídka 
vyloučila důvodnou obavu, že by se nacházel v ohrožení na zdraví nebo životě. 
Následně bylo na místě přikročeno ke zjištění totožnosti a vytěžení poškozené, a to 
v souladu s ustanovením § 13 odst. 3 písm. b) ZPČR.  
 Poškozená Ch. L. na místě uvedla, že seděla v provozovně Diana, kdy tam vešel 
muž, který se nachází na posteli. Ten ji uchopil za pravou ruku a vytáhl ji z provozovny 
ven na ulici. Muž ji odtáhl do svého bytu. Dle sdělení poškozené se celou cestu 
s mužem přetahovala a volala o pomoc. Po příchodu ke dveřím bytu v prvním patře jí 
muž zády opřel o dveře, odemkl a násilím jí vtlačil dovnitř. Položil jí břichem na postel, 
která se nachází v pokoji proti dveřím, a začal z ní strhávat oblečení, přičemž několikrát 
zopakoval, že jí chce znásilnit. Jakmile jí muž vysvlékl, vsunul jí do pochvy několik 
prstů. Toto jednání poškozenou natolik vyděsilo, že když si na ní chtěl lehnout, podařilo 
se jí otočit na záda a muže odstrčit. Okamžitě vzala ze země kalhoty a tričko a utekla 
ven z bytu. Muž za ní neběžel.  

Poškozená v bytě poznala i své další věci, které vzhledem k situaci nestačila 
odnést. Jednalo se o spodní prádlo, šedivou mikinu, bundu, svetr a kabelku. Muž na 
posteli byl dotázán, zda jsou věci jeho, na to odpověděl, že nikoliv, že jsou poškozené.  

Dále bylo hlídkou přikročeno ke ztotožnění podezřelého, který byl vyzván podle 
ustanovení § 13 odst. 2a ZPČR k prokázání totožnosti. Podezřelý R. H. k události uvedl, 
že dostal chuť na ženskou a proto poškozenou náhodně vybranou v provozovně odtáhl 
k sobě do bytu. Ke způsobu provedení nebyl schopen nic uvést, vzhledem ke své 
podnapilosti. V bytě jí řekl, ať mu to udělá. S tímto, jakožto i dosavadním jednáním 
žena evidentně nesouhlasila a toto on zaznamenal, ale nedbal toho a povalil jí na postel, 
svlékl a strčil do ní prsty. Potom mu utekla. Muž při vytěžování spolupracoval a pokus 
o nedobrovolný pohlavní styk na místě doznal.  
 Vzhledem ke shora uvedeným skutečnostem jednala hlídka v souladu 
s ustanovení § 7 odst. 1 ZPČR, a R. H. pro podezření ze spáchání trestných čin podle 
ustanovení § 241 TZ (zák. č. 140/1961 Sb., v platném znění), jelikož se za užití násilí 
pokusil donutit poškozenou k souloži a dále podle ustanovení § 231 TZ, jelikož bez 
oprávnění bránil poškozené v užívání osobní svobody, byl hlídkou na místě zadržen 
podle ustanovení § 76 odst. 1 TŘ (o zadržení byl vyhotoven rovněž protokol). Poté 
byla na místě provedena osobní prohlídka podle ustanovení § 82 odst. 3, 4 TŘ, a to 
z důvodu, že by mohl mít u sebe zbraň, popřípadě věc důležitou pro trestní řízení, a to 
s negativním výsledkem. Hlídka použila proti podezřelému pouta. Podezřelý byl předán 
na MOP Holešovice, Praha 7 hlídkou bez zranění a to ve stavu v jakém byl zadržen 
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k dalším opatřením. O zákroku byl vyrozuměn OD Praha a VS 1. Odd. PMJ a tím tak 
splněna hlásná povinnost.  
 Dne 15. listopadu 2007 na základě oznámení poškozené L. Ch. byly podle 
ustanovení § 158 odst. 3 TŘ zahájeny úkony trestního řízení ve věci omezování osobní 
svobody, neboť na podkladě zjištěných skutečností byl dostatečně odůvodněn závěr, že 
mohl být spáchán trestný čin omezení osobní svobody podle ustanovení § 231 odst. 1 
trestního zákona. 
  Poškozená i podezřelý byli pod vlivem alkoholu, a to podezřelému R. H. 
naměřen na přístroji Drager alkohol v dechu 1,82 promile a poškozené L. Ch. alkohol 
v dechu 2,01 promile. 
 Věc následně předána do vyšetřování PČR, Obvodní ředitelství Praha 1, Služba 
kriminální policie a vyšetřování (SKPV).  

 
Počáteční vyšetřovací úkony – šetření v baru Diana, ohledání místa činu, zajištění 
stop, převoz k lékařskému vyšetření, podání vysvětlení 

Na základě šetření v baru Diana, odkud měl podezřelý poškozenou odtáhnout 
do svého bytu, bylo zjištěno na základě sdělení provozovatele k osobě poškozené (podle 
popisu a místní znalosti), že dochází do baru pravidelně, cca již 1 měsíc. Vždy přijde, 
konzumuje alkoholické nápoje a obtěžuje zákazníky, kteří jsou také v podnapilém stavu, 
a žádá je o zaplacení své útraty. Občas zanechá v baru i dluh. Na základě jejího jednání 
byl majitelem vysloven zákaz vstupu. Provozovatel byl dále dotazován, zda se 
poškozená chovala v baru jako prostitutka, navazovala zde kontakty apod. Provozovatel 
odvětil, že takové jednání poškozené mu není známo. Dále byli vytěženi zákazníci baru, 
kteří potvrdili výše uvedené informace o chování poškozené a dále uvedli k osobám 
podezřelého i poškozené, že se oba nacházeli v těžkém stavu opilosti. Z šetření 
vyplynuly rozporné skutečnosti, neboť podle svědků nacházejících se v baru poškozená 
nacházela společně s podezřelým, oba značně opilí, poté spolu odešli a oba se opět po 
půl hodině vrátili a následně z baru měli odejít každý jiným směrem. O šetření byl 
sepsán samostatný úřední záznam. 

Před příjezdem stálé výjezdové skupiny (SVS) SKPV byli na místě již přítomni 
specialisté, kteří provedli vytěžení poškozené a zadrženého muže, oba jevili značné 
známky podnapilosti, navíc zadržený jevil známky psychického rozrušení. Podezřelý ke 
své osobě uvedl, že se poslední dva roky léčil na sexuologickém oddělení v Bohnicích a 
že léčbu ukončil v říjnu roku 2007. Dále uvedl informace o svém současném 
zaměstnání a údaje o bydlišti. Vzhledem ke své opilosti nebyl schopen relevantní 
výpovědi, ale připustil, že došlo k události, tak jak je výše uvedeno.  

Na místním oddělení policie byly technikem SVS pořízeny fotografie 
poškozené a zadrženého a zajištěny biologické stopy - oběma byly provedeny bukální 
stěry s tím, že podezřelému byly navíc provedeny i stěry obou rukou. Poškozená byla 
následně převezena hlídkou k vyšetření do nemocnice, o jehož průběhu a výsledku byla 
sepsána lékařská zpráva, která je součástí spis, včetně protokolu o lékařském vyšetření 
při ovlivnění alkoholem.  
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 Dále bylo provedeno ohledání místa činu – bytu za přítomnosti majitele domu. 
V bytě byl značný nepořádek, zbytky jídel, odpadky, věci různě poházené na zemi, 
žádné další upotřebitelné stopy nebyly v bytě nalezeny. Podle sdělení poškozené si 
všechny svoje věci vzala a oblékla při návratu do bytu s hlídkou. O ohledání místa činu 
byl sepsán protokol, ve kterém bylo místo činu podrobně popsáno a jehož součástí je i 
fotodokumentace pořízená v bytě obviněného. Ve věci byla provedena 
fotodokumentace, která je součástí vyšetřovacího spisu, a to místa činu, podezřelého a 
poškozené. 

Poškozená byla následně převezena na služebnu SKPV, kde s ní byl sepsán 
protokol o podání vysvětlení podle ustanovení § 158 odst. 5 trestního zákona, kde mimo 
jiné uvedla, že v domě nekřičela o pomoc, pouze se chytala zábradlí. Šetření v domě a 
blízké pekárně dopadlo s negativním výsledkem, neboť nebyl zjištěn žádný svědek této 
události. 

Na základě konzultace se službou konajícím státním zástupcem byla věc 
posouzena jako trestný čin omezování osobní svobody. 
 
Zahájení trestního stíhání, znalecké posudky a odborná vyjádření, podání 
obžaloby  

Dne 16. listopadu 2007 byl pachatel propuštěn na základě příkazu k propuštění 
zadrženého a usnesením PČR bylo zahájeno podle ustanovení § 160 odst. 1 TŘ 
trestní stíhání osoby R.H. pro trestný čin omezování osobní svobody podle ustanovení 
§ 231 odst. 1, 2 trestního zákona a vydírání podle ustanovení § 235 odst. 1 trestního 
zákona, neboť  na podkladě zjištěných skutečností byl dostatečně odůvodněn závěr, že 
dne 15. 11. 2007 v době kolem 18,30 hod. v Praze 7 Dělnické ulici v nonstop herně 
Diana uchopil poškozenou L. CH. za ruku a přes její aktivní odpor a křik ji vytáhl 
z baru na ulici a následně do bytu v domě v Dělnické ulici, uzamkl dveře zevnitř, kde ji 
položil břichem na postel a začal jí přes neustálý odpor svlékat, načež ji svlékl do naha a 
posléze jí strčil dva prsty do pochvy, načež ho poškozená odstrčila a zároveň požádala 
jmenovaného, aby šel uvařit kafe, čemuž vyhověl a poškozená využila tohoto 
okamžiku, odemkla si dveře  a kolem 18,40 hodin z bytu utekla na ulici…., čímž tedy 
nejprve jinému bez oprávnění bránil v užívání osobní svobody v úmyslu usnadnit jiný 
trestný čin a jinému násilím nutil, aby něco trpěl. 
  Obviněný si převzal usnesení o zahájení trestního stíhání před započetím 
výslechu, byl řádně poučen, ke své osobě uvedl, že byl v minulosti již trestán, pije 
alkohol příležitostně, občas to přežene, drogy nebere, cítí se zdráv, na psychiatrii se léčil 
v minulosti, v Bohnicích a to 16 let ambulantně. Dále využil svého práva a k věci 
odmítl vypovídat, čehož se držel v průběhu celého trestního řízení až do vynesení 
zprošťujícího rozsudku. 
 Na základě dožádání PČR bylo vyhotoveno odborné vyjádření 
Kriminalistického ústavu Praha z oboru kriminalistika odvětví kriminalistická 
genetická expertiza z důvodu předložení biologického materiálu za účelem analýzy 
DNA. Ke znaleckému zkoumání v oboru genetika bylo předloženo: stěr na tamponu 
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Dispolab v obálce ozn.: „stěr z pravé ruky obviněného“, stěr na tamponu Dispolab 
v obálce ozn.: „stěr z levé ruky obviněného“, srovnávací vzorek bukálního výtěru ve 
standardní odběrové soupravě ozn.: R. H., vzorek bukálního výtěru ve standardní 
odběrové soupravě ozn.: Ch. L. V závěru tohoto vyjádření bylo konstatováno, že po 
vzájemném porovnání je možné konstatovat přítomnost DNA profilů získaných ze 
srovnávacích vzorků R. H a Ch. L. ve smíšeném DNA profilu získaném ze stopy ozn. 
„stěr z levé ruky obviněného“. Vzhledem ke skutečnosti, že u tohoto smíšeného DNA 
profilu nelze jednoznačně určit majoritní a minoritní část, nelze také určit přítomnost 
biologického materiálu osob, které poskytly srovnávací vzorky na úrovni individuální 
identifikace. DNA profil získaný z předloženého bukálního stěru ozn.: R.H. byl na 
základě Závazného pokynu policejního prezidenta č. 88/02 ze dne 29. 5. 2002 zařazen 
do Národní databáze DNA. 
 Opatřením Policie ČR podle ustanovení § 105 odst. 1 TŘ byl přibrán znalec 
k podání znaleckého posudku z oboru zdravotnictví pro odvětví psychiatrie a 
sexuologie. Posudek obsahuje zadání posudku, výpis z vyšetřovacího spisu, výpis ze 
zdravotní dokumentace, vlastní psychiatrické vyšetření, souhrn, diagnostický rozbor a 
závěr, odpovědi na zadané otázky a znaleckou doložku. Přílohu tvoří sexodiagnostické 
falografické vyšetření. Jak vyplývá ze znaleckého posudku, tak byl obviněný již jednou 
trestán a to ve 23 letech pro omezování osobní svobody, když byl odsouzen Okresním 
soudem v Písku v červnu 1992, neboť nutil jemu známou 33letou ženu v jejím bytě, aby 
si oblékla prádlo, které sám určil, fyzicky ji napadl (škrtil) a proti její vůli obnažil. 
Dostal podmínečný trest a ochranné léčení, které trvalo 2 roky v PL Bohnice. Od té 
doby je v ambulantní péči. MUDr. Brichcín v září navrhl ukončení ambulantního 
ochranného léčení (pozn. tento návrh byl v průběhu vyšetřování vzat zpět právě 
z důvodu spáchání skutku, který byl předmětem vyšetřování). Obviněný ví, že byl léčen 
pro patologickou sexuální agresivitu. Prý mu to vychází špatně, že je zaměřen na 
všechno od dětí až po mrtvoly. Od 13 let se léčil na psychiatrii pro krádeže prádla a 
převlékání se do dámského prádla. Koitální zkušenost prakticky nemá. Následně 
uvádím pouze zadané otázky a odpovědi na ně ze shora uvedeného posudku:  

1. Jaký je celkový duševní stav obviněného, zda-li trpí nějakou duševní chorobou 

nebo poruchou, popřípadě jakou? 

- Netrpí jinou významnou duševní poruchou než sexuální deviací (patologickou 
sexuální agresivitou a fetišistickým transvestitismem, dokonce se složkou poruchy 
sex. identifikace). 
2. Zda případná duševní porucha nebo choroba měla a mohla mít vliv na obviněný 

a vést nebo ovlivňovat ho při páchání trestné činnosti?  

- Opilost odbrzdila sebeovládání sexuálně deviantního chování. Se svou sexuální 
deviací a nutností abstinence je však dobře obeznámen ze 17 let trvajícího 
ochranného léčení. 
3. Zda byl obviněný schopen rozpoznávat a ovládat své jednání, popřípadě do jaké 

míry jsou tyto schopnosti omezeny? 
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- V době činu v důsledku výše popsané sexuální deviace a prosté opilosti byly jeho 
schopnosti rozpoznat společenskou nebezpečnost (protiprávnost) jeho jednání a 
ovládat své jednání mírně sníženy. 
4. Zda-li pobyt obviněného na svobodě není nebezpečný? 

5. Zda by bylo účelné doporučit u obviněného ochranné léčení, jakého druhu? 

- Nebezpečnost jeho pobytu na svobodě (pravděpodobnost opakování obdobného 
činu v důsledku sexuální deviace) bude dostatečně snížena řádných ochranným 
léčením sexuologickým ambulantním. 
6. Zda je obviněný schopen účastnit se trestního řízení, chápat jeho význam a 

smysl? 

- Je schopen účastnit se trestního řízení a chápat jeho význam a smysl. 
Dalším opatřením Policie ČR bylo podle ustanovení § 118 TŘ nařízeno vyšetření 
duševního stavu poškozené a podle ustanovení § 105 odst. 1, 4 TŘ přibráni znalci 
z oboru zdravotnictví, odvětví psychiatrie a odvětví klinická psychologie. Znalecký 
posudek z oboru zdravotnictví, odvětví psychiatrie a klinická psychologie o 
duševním stavu poškozené obsahuje zadání posudku, výpis ze spisu, výpis ze 
zdravotnické dokumentace vlastní psychiatrické znalecké vyšetření, vlastní 
psychologické vyšetření, souhrn, diagnostický rozbor a závěr, odpovědi na zadané 
otázky a znaleckou doložku. Následně uvádím opět pouze zadané otázky a odpovědi na 
ně ze shora uvedeného posudku:  
 
Psychiatrie  

1. Byla u zkoumané zjištěna v minulosti nebo současnosti nějaká duševní porucha 

nebo choroba? 

- U posuzované nebyla zjištěna duševní choroba v pravém slova smyslu, ani duševní 
porucha obdobné forenzní významnosti. 
2. Byla u zkoumané zjištěna závislost na alkoholu nebo jiných návykových látkách, 

případně jejich škodlivé zneužívání? 

- U posuzované lze s jistotou konstatovat škodlivé užívání alkoholu, dosud bez plně 
rozvinuté závislosti. 
3. Má zjištěná choroba, porucha, či závislost v inkriminované době vliv na obecnou 

věrohodnost svědkyně, případně její schopnost vnímat, zapamatovat si a 

následně reprodukovat prožité události? 

- Posouzení věrohodnosti náleží znalci psychologovi. 
4. Jak a po jakou dobu zjištěná porucha, choroba či závislost ovlivňuje běžný život 

poškozené?  

- Zjištěné škodlivé užívání alkoholu způsobuje poškození zdraví, např. rozvojem 
sekundární depresivní epizody po stavech opilosti, vede k rizikovému chování, 
negativně ovlivňuje sociální i pracovní sféru jedince. 
5. Jaká je prognóza dalšího vývoje z medicínského hlediska? 

- Při nedodržování abstinence je u posuzované pravděpodobný rozvoj závislosti na 
alkoholu. Při abstinenci je prognóza dobrá. 
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Psychologie 

1. Proveďte posouzení osobnosti poškozené, její struktury a intelektu. 

- Osobnost lze popsat jako akcentovanou, tvrdohlavou, málo empatickou, méně 
pružnou a otevřenou nové zkušenosti, méně otevřenou, spíše introvertovanou, méně 
konformní, snažící se o sebekontrolu, utilitární, tradicionalistickou. 
2. Jaká je obecná věrohodnost svědkyně – poškozené. 

- Obecná věrohodnost je vzhledem k dobrým kognitivním funkcím nesnížena, mírný 
zkreslujícím vliv má tendence jevit se v sociálně žádoucím světle a výraznější vliv 
má škodlivé užívání alkoholu, např. možné paměťové výpadku nebo-li alkoholová 
okna. 
3. Jaká je schopnost svědkyně – poškozené zapamatovat si a následně 

reprodukovat prožité události. 

- Její schopnost zapamatovat si a následně reprodukovat prožité události je obecně 
nesnížena, aktuální paměťové výpadky ukazují na spodní pásmo normy vzhledem 
k populační normě. 
4. Posuďte, zda má poškozená sklony k patologické lhavosti, k záměrnému a 

účelovému blokování a zkreslování skutečnosti, popř. zda věrohodnost její 

výpovědi není snížena jinými faktory. 

- Má sklon zkreslovat prožité tak, aby se jevila v sociálně žádoucím světle především 
ve vztahu k užívání alkoholu. 
5. Jaký dopad na svědkyni – poškozenou měla prožitá vyšetřovaná událost 

z psychologického hlediska. 

- Objektivní dopad byl malý, více ji trápí jiné životní okolnosti, jako je ztráta pasu, 
rozdělení rodiny aj. 
6. Zanechá prožitá událost nějaké následky na psychice poškozené, v čem mohou 

spočívat? 

- Prožitá událost nezanechala významnější dopad na psychice poškozené. 

 
V průběhu vyšetřování došlo ještě k několika výslechům svědkyně – poškozené, 

během nichž však dochází ke zřetelným nesrovnalostem ve výpovědích, neboť zřejmě i 
vzhledem k době uplynulé ode dne spáchání skutku a vlivem škodlivého užívání 
alkoholu, dochází k paměťovým výpadkům o poškozené. Na většinu dotazů i při účasti 
na hlavním líčení odpovídá, že si to nepamatuje a pokud to říkala hlídkujícím 
policistům, tak to bude asi pravda. Poškozenou je problematické po celou dobu 
vyšetřování a vlastně i po dobu celého trestního řízení sehnat a předvolat k výslechům 
z důvodu neznámého pobytu. Dále byli vyslechnuti svědci – zákazníci nacházející se 
v baru Diana a policisté provádějící hlídku. 

Podle ustanovení § 166 odst. 3 TŘ po skončení vyšetřování byl dne 24. dubna 
2008 předán spis s návrhem na podání obžaloby proti obviněnému R. H. pro 
jednočinný souběh trestných činů omezování osobní svobody podle ustanovení § 231 
odst. 1 trestního zákona a vydírání podle ustanovení § 235 odst. 1 trestního zákona. Po 
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provedené prověrce vyšetřovacího spisu státním zástupcem byl v souladu s pokyny 
státního zástupce ustanoven obviněnému obhájce z důvodu nutné obhajoby podle 
ustanovení § 36 odst. 2 TŘ, a to na základě důvodných pochybností o tom, zda je 
obviněný vzhledem k duševním vadám způsobilý se sám hájit. Dne 7. května 2008 
došlo rovněž na základě pokynu státní zástupkyně OSZ Praha 7 ke změně právní 
kvalifikace jednání obviněného, které bylo popsáno v usnesení o zahájení trestního 
stíhání, a to tak, že jednání je nadále posuzováno jako trestný čin znásilnění ve stadiu 
pokusu podle ustanovení § 8 odst. 1 k § 241 odst. 1 trestního zákona. Dne 23. června 
2008 byla obvodní státní zástupkyní OSZ pro Prahu 7 podána k Obvodnímu soudu pro 
Prahu 7 obžaloba na R. H. pro trestný čin znásilnění podle § 8 odst. 1 trestního zákona k 
§ 241 odst. 1 trestního zákona.  

 
 
Rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 7, odvolání státního zástupce, usnesení 
Městského soudu v Praze 

Obvodní soud pro Prahu 7 rozhodl v hlavním líčení konaném dne 29. Ledna 
2009 v senátu tak, že obžalovaný R. H. se podle ustanovení § 226 písm. a) TŘ 
zprošťuje obžaloby, kterou mu bylo kladeno za vinu, že dne 15. 11. 2007 okolo 18,30 
hodin v Praze 7, odvedl poškozenou podnapilo L.Ch.  z baru Diana do svého bytu, 
zamkl dveře zevnitř, zabránil tak poškozené v odchodu, hodil jí na postel a přes její 
neustálý verbální i fyzický odpor, ji svlékl donaha, osahával na těle a strčil jí prsty do 
pochvy, načež se poškozené ho podařilo odstrčit, odemknout dveře a okolo 18,40 hodin 
z bytu utéci polosvlečená na ulici, kde se jí podařilo kontaktovat projíždějící hlídku 
PČR, tedy se dopustil jednání pro společnost nebezpečného, které bezprostředně 
směřovalo k donucení jiného k souloži, nebo k jinému obdobnému pohlavnímu styku 
násilím v úmyslu trestný čin spáchat, když k dokonání trestného činu nedošlo, čímž měl 
spáchat pokus trestného činu znásilnění podle ustanovení § 8 odst. 1 trestního zákona k 
§ 241 odst. 1 trestního zákona, protože nebylo prokázáno, že se stal skutek, pro nějž je 
obžalovaný stíhán. V odůvodnění soud mimo jiné uvedl, že soud rozhodl o zproštění 
obžalovaného, neboť byl v pochybnostech, zda se stal skutek, který nebyl prokázán, pro 
něž je obžalovaný stíhán. Pokud by se zažalovaný skutek skutečně stal, pak by naplnil 
podle výsledku dokazování provedeného v hlavním líčení všechny znaky trestného činu 
pokusu znásilnění. Zároveň se však nepodařilo přes úplné a řádné provedené 
dokazování spolehlivě potvrdit, že skutek se stal právě tak jak byl žalován, přestože 
s ohledem na sexuální deviaci, kterou obžalovaný trpí, přetrvává podezření, že 
obžalovaný mohl být pachatelem stíhaného trestného činu, ale vzhledem k zásadě in 
dubio pro reo soud rozhodl o zproštění obžaloby obžalovaného, když rovněž uplatnil 
zásadu presumpce neviny ve smyslu čl. 40 odst. 2 LZPS a § 2 odst. 2 TŘ.  

Státní zástupce Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 7 následně podal 
odvolání proti shora uvedenému rozsudku v neprospěch obžalovaného, ve kterém mimo 
jiné argumentoval i tím, že ohledně stavu poškozené podalo výpověď několik svědků, a 
z jejich výpovědí se podává, že poškozená v předmětném baru upadala do spánku a byla 
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v podnapilém stavu, což je možné považovat za stav blížící se bezbrannosti, kterého 
obžalovaný využil a poškozenou si odvedl k sobě domů, neboť pro něj byla lehce 
dosažitelnou kořistí, společně s návrhem, aby Městský soud v Praze jako soud odvolací 
napadený rozsudek zrušil podle ustanovení § 258 odst. 1 písm. b) a d) TŘ a podle 
ustanovení § 259 odst. 1 TŘ vrátil věc soudu prvního stupně k novému rozhodnutí.  

Městský soud v Praze, jako soud odvolací, však podle ustanovení § 256 TŘ 
odvolání zamítnul. 
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Příloha č. 2: 

Demonstrační pomůcka – textilní loutky „Jája a Pája“ 
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Příloha č. 3: 

Speciální výslechová místnost 
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Metodika vyšetřování sexuálních trestných činů  
(vybrané problémy) 

The Methodology of Investigation 
of Sexual Criminal Offences 

(selected issues) 
 

 

Summary 

 The assigned topis of the diploma thesis is methodology of investigation of sexual 

crime acts. With regard to the fact that the area of morality delinquency is too extensive, I 

have focused on methodology of investigation of the criminal offences of rape and sexual 

abuse in my thesis, because I assume that these two offences belong to the most serious and 

the most dangerous crimes, and from the point of view of investigation also the most 

complicated and the most difficult, not only in the sexual sphere, but at the same time among 

all crimes known to the present valid law at all. These criminal offences represent a deep and 

serious intrusion upon the fundamental rights and freedoms, i.e. especially to the personal 

freedom and human dignity of a person affected by such crime, and having very serious 

consequences on the physical and psychical integrity of a man, leaving long-term 

consequences, often even lifelong traumatic consequences in the life of the victim. 

 In the first part of my diploma thesis, after a historical excursion and legal regulation 

of the crimes, I deal especially with the criminalist characteristics of criminal offences of 

rape and sexual abuse. As it is obvious from the whole diploma thesis, the main subject of 

my interest were above all the offenders and victims of such criminal offences, to whom 

more extensive passages are devoted than to individual phases of investigation. 

 The most extensive part of my diploma thesis deals with individual stages of 

investigation of criminal offences of rape and sexual abuse, in which the investigative, 

prosecuting and adjudicating bodies get to contact with offenders and victims of such delicts, 

in conformity with the methodology of investigation of sexual criminal offences developed 

already by the criminalistics, containing general procedures used mostly in these problems. 

Unfortunately, I could devote only marginally to the issues of involvement of the public to 

investigation and prevention of sexual criminal offences, because it was difficult and 

problematic to keep the prescribed extent of the diploma thesis. 



 

 The individual phases of investigation are combined with resumed cases from 

practice which I gained especially by literature search. I have chosen the basic systematics of 

investigation of such crimes above all for the reason of my minimum experience and 

knowledge from practice, because due to the fact that these interferences are to such a 

sensitive sphere of human life, also with regard to the age of some victims and their privacy I 

was not permitted to inspect investigation files or to participate in individual investigatory 

acts of the Police of the Czech Republic. 

 At conclusion of the whole diploma thesis, based on the above fact, only one criminal 

file is analyzed, containing both the phase of investigation by the police bodies and deciding 

of the court, as well as of the appellate court, the result of which was acquittal from charges 

of an offender accused of and charged with the attempted crime of rape due to insufficiency 

of evidence. Abstract of the criminal file is included in annex of the diploma thesis. 
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