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Úvod 

 

Sexuální (mravnostní) trestné činy patří mezi nejzávažnější trestné činy s vysokou 

mírou tzv. typové nebezpečnosti, a to především díky jejich dopadům na lidskou 

svobodu a důstojnost. Fyzické následky většinou nejsou tak vážné. O to závažnější jsou 

však následky psychické, které si s sebou oběť sexuálních trestných činů nese dlouhou 

dobu, někdy i doživotně. Odhalování a objasňování sexuálních trestných činů je 

mnohdy velmi obtížné. Oběť se často nedokáže vypořádat s nastalou situací, stydí se, 

nedokáže se svěřit svým nejbližším, natož pak vyhledat pomoc odborníků či se přímo 

obrátit na policejní orgán. Navíc k řadě deliktů dochází přímo v rodinném prostředí, ve 

velké míře jsou podrobovány násilí i děti, u kterých takovéto sexuální chování může 

zanechat nedozírné psychické a osobnostní následky. 

Společným rysem trestných činů tvořících mravnostní kriminalitu, která je 

součástí tzv. obecné kriminality, je jejich spjatost s pohlavním pudem. Společnost 

vytváří (mimo jiné i prostřednictvím trestního práva) své regulační mechanismy, 

kterými vyvíjí tlak na formování sexuálního chování jedince a dalších druhů jednání 

s lidskou sexualitou spojených. Sexuální morálka a sociálně tolerované chování však 

náležejí k nejproměnlivějším a nejmnohotvárnějším jevům sociální a kulturní historie 

lidstva.1 Kriminalizováno je nejen nedovolené sexuální jednání, ale také překročení 

okruhu dovolených sexuálních partnerů. 

Trestné činy v sexuální oblasti dlouho nebyly přesně, správně a řádně 

formulovány, chyběla celková koncepce a právní úprava byla velmi nesystematická. 

Trestné činy byly upraveny především v VIII hlavě zvláštní části, druhém oddíle 

předchozího trestního zákona č. 140/1961 Sb., trestné činy proti lidské důstojnosti. 

Neměly tedy své samostatné postavení a některé související delikty byly roztříštěny 

v dalších hlavách. 

Nový trestní zákoník č. 40/2009 Sb., který nabyl účinnosti dne 1. ledna 2010, se 

snaží tyto nedostatky odstranit. Trestné činy proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti 

jsou uvedeny v hlavě třetí zvláštní části, tedy hned za trestnými činy proti životu a 

                                                 

1 Novotný, O., Zapletal, J., a kol., Kriminologie. 3.vyd. Praha: ASPI – Wolters Kluwer, 2008, str. 310 
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zdraví (hlava I) a trestnými činy proti svobodě a právům na ochranu osobnosti, 

soukromí a listovního tajemství (hlava II). Tímto zařazením se jasně zdůrazňuje jejich 

samostatnost a význam ve společnosti.  

Do nové samostatné hlavy III trestního zákoníku jsou soustředěny (§ 185 až 193): 

o dosavadní trestné činy proti lidské důstojnosti - trestné činy znásilnění, 

pohlavní zneužití a soulože mezi příbuznými,  

o některé trestné činy z hlavy V předchozího trestního zákona, byť i 

v pozměněné podobě - kuplířství, šíření pornografie, výroba a jiné nakládání 

s dětskou pornografií a zneužití dítěte k výrobě pornografie,  

o nové trestné činy sexuálního nátlaku a prostituce ohrožující mravní vývoj 

dětí. 2 

Uvedenými trestnými činy se postihují jednání, která jsou v rozporu s mravními 

názory na sexuální vztahy ve společnosti.  

Dále bychom mohli k těmto trestným činům přidat i některé další trestné činy, 

které jsou sice upraveny v jiných hlavách nového trestního zákoníku, ale se sexuálními 

trestnými činy souvisí, např. v hlavě I upravené šíření nakažlivé lidské nemoci (§ 152 

TZ), ohrožení pohlavní nemocí (§ 155 TZ), v hlavě II upravené obchodování s lidmi (§ 

186 TZ), v hlavě VI upravené svádění k pohlavnímu styku (§ 202 TZ) apod. 

 

Předmětem této práce však bude pouze metodika vyšetřování těch nejzávažnějších 

a nejčastějších trestných činů, tedy znásilnění (§ 185 TZ) a pohlavního zneužití (§ 187 

TZ). Lehce (především trestněprávně) se zaměřím také na nový trestný čin sexuálního 

nátlaku (§ 186 TZ). 

 

 

 

 

                                                 

2 Gřivna, Tomáš. Trestné činy proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti v novém trestním zákoníku. 
Bulletin advokacie. 2009, 10, str. 67 
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1 Trestné činy proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti 

Třetí hlava zvláštní části nového trestního zákoníku obsahuje celkem devět 

trestných činů, jejichž společným znakem je to, že určitým způsobem zasahují do 

sexuální oblasti.  

Objektem těchto trestných činů je především lidská důstojnost. Vedle lidské 

důstojnosti se zde chrání svoboda rozhodování v pohlavních vztazích (§ 185, § 186, § 

187, § 189 TZ), nerušený mravní a tělesný vývoj dětí, který by mohl být narušen 

předčasnými pohlavními styky nebo jiným nevhodným jednáním (§ 189 až § 193 TZ), a 

některé mravní zásady či některé zásady v pohlavních vztazích. 

Předmětem útoku mohou být jak osoby ženského, tak i mužského pohlaví. 

Zároveň pachatelem těchto trestných činů může být muž i žena. U všech trestných činů 

se navíc v základní skutkové podstatě vyžaduje úmyslné zavinění. 

1.1 Znásilnění 

Trestný čin znásilnění (§ 185 TZ) obecně patří mezi nejbrutálnější a nejvíce 

traumatizující trestné činy, které na svých obětech zanechávají dlouhodobé, bohužel 

často až doživotní následky. Tímto trestným činem se zasahuje především do intimního 

života oběti, tedy do jedné z nejcitlivějších sfér lidského života. S výjimkou vraždy je 

znásilnění považováno za nejvíce zraňující zločin mezi dospělými.3 

Ve vztahu ke znásilnění je hluboce zakořeněna představa, že jde typicky o trestné 

činy, které mají charakter přepadení – překvapivého útoku bez předchozího varování. 

Většina znásilnění se však ve skutečnosti vyvíjí z běžných mezilidských kontaktů. Až 

v 70 % případů znásilnění existuje mezi pachatelem a obětí více či méně úzké pouto4. 

Trestného činu znásilnění se dopustí ten, kdo jiného násilím, pohrůžkou násilí 

nebo pohrůžkou jiné těžké újmy donutí k pohlavnímu styku, nebo k takovému činu 

zneužije jeho bezbrannosti (§ 185 odst. 1 TZ). Znásilnění je tak charakterizováno 

dvojím jednáním – násilným jednáním a pohlavním stykem.  

                                                 
3 Čírtková, L. Oběti znásilnění. Kriminalistika 3/2002, dostupný na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/archiv 
2008/casopisy/kriminalistika/2002/02_03/cirtkova.html (ze dne 15.11.2010) 
4 Novotný, O., Zapletal, J., a kol., Kriminologie. 3.vyd. Praha: ASPI – Wolters Kluwer, 2008, str. 314 
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Podle § 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.  

Objektem znásilnění je právo člověka svobodně se rozhodovat o pohlavním 

životě. Předmětem útoku je kterýkoli člověk, tedy žena i muž5, a to bez ohledu na jejich 

věk, vyspělost, pověst, vzdělání, způsob života, vyznání, zkušenosti atp., a to i bez 

ohledu na to, zda jde o osobu pohlavně nedotčenou. Nezáleží ani na věku znásilňované 

osoby, a proto předmětem útoku může být i dítě. Jde-li však o dítě mladší než patnáct 

let, resp. osmnáct let, použije se vyšší trestní sazby. Obětí znásilnění může být osoba, 

s níž pachatel žije v manželství nebo jako druh či družka, či osoba, s níž měl pachatel již 

dříve pohlavní styk.  

Donucení k pohlavnímu styku znamená, že pachatel svým násilným jednáním 

překoná opravdový, vážně míněný odpor oběti nebo oběť podlehne jen proto, že nemá 

jiného východiska. Upustila-li by oběť od kladení odporu jen pro beznadějnost, 

z důvodu vyčerpání nebo z odůvodněného strachu, jde také o donucení. Nešlo by však o 

donucení, pokud by odpor byl pouze předstíraný nebo pokud by oběť po počátečním 

odporu dobrovolně svolila. 

Odpor oběti navíc musí být prokázán. V praxi se často objevují pokusy o útěk, 

volání o pomoc, aktivní fyzický odpor (bití, kousání, škrábání) či přemlouvání 

pachatele, aby oběť nechal jít. Spornou otázkou je, zda i odpor, který se neprojevuje 

fyzicky, ale pouze nečinností či verbálně (např. oběť řekne jasné a zřetelné „Ne!“), je 

dostatečným odporem a jednání pachatele poté může být považováno za trestný čin. 

Evropský soud pro lidská práva v případu M. C. proti Bulharsku konstatoval, že 

historicky byl v případech znásilnění v mnoha státech vyžadován důkaz o fyzickém 

násilí a odporu. V posledních desetiletích se však projevuje jasný trend v opuštění od 

tohoto formalistického a zužujícího výkladu práva v této oblasti. Ve většině evropských 

zemí ovlivněných kontinentální právní tradicí obsahuje definice znásilnění odkazy na 

užití násilí nebo pohrůžku násilím pachatelem. Významným faktem však je, že v 

                                                 
5 Do novely předchozího trestního zákona č. 140/1961 Sb. provedené zákonem č. 144/2001 Sb., která 
nabyla účinnosti dne 1. května 2001, mohla být předmětem útoku pouze žena, tedy osoba ženského 
pohlaví. Znásilnění muže tak bylo posuzováno jako trestný čin vydírání. Novela tedy změnila skutkovou 
podstatu trestného činu tak, že předmětem útoku může být kterýkoli člověk. 
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judikatuře a právní teorii je nesouhlas, nikoli násilí, nahlížen jako nezbytný prvek 

trestného činu znásilnění.6 

Pod bezbranností si můžeme představit takovou situaci, v níž oběť nemůže klást 

odpor, ať už je způsobena opilstvím, duševní chorobou, hlubokým spánkem, spoutáním 

aj. Pod stav bezbrannosti také zařazujeme dětský věk, v němž je ještě dítě nedostatečně 

vyvinuté, aby mohlo poznat a zhodnotit důvody, které by měly vést k odporu či 

odmítnutí pohlavního styku.7 O stav bezbrannosti by ovšem nešlo, pokud by osoba, 

která je sice nezletilá, ale je dostatečně fyzicky a duševně vyspělá na to, aby byla 

schopna posoudit jednání pachatele, nedala pachateli dostatečně zřetelně najevo, že 

s takovým jednáním nesouhlasí.  

Trestný čin znásilnění je dokonán vykonáním pohlavního styku.8 Základní 

skutková podstata podle § 185 odst. 1 TZ vyžaduje pohlavní styk, avšak kvalifikovaná 

skutková podstata podle § 185 odst. 2 písm. a) postihuje jednání, kdy pachatel 

znásilnění spáchá formou soulože nebo jiného pohlavního styku provedeného způsobem 

srovnatelným se souloží. Vykonáním soulože se rozumí spojení pohlavních orgánů 

muže a ženy. Podle aplikační praxe se i jen částečné vsunutí pohlavního údu do 

pohlavního ústrojí poškozené považuje za dokonanou soulož. Spojením pohlavních 

orgánů bude uvedená kvalifikovaná skutková podstata dokonána bez ohledu na to, zda 

došlo k pohlavnímu ukojení. Při pouhém dotyku pohlavních orgánů by se jednalo o 

pokus. Jiným pohlavním stykem provedeným způsobem srovnatelným se souloží může 

být např. orální sex, anální sex, ale třeba též tzv. digitální penetrace, tj. zasouvání prstů 

do pochvy ženy.9 Za znásilnění by však nebylo považováno jednání, kdy by pachatel 

donutil oběť k pohlavnímu sebeukájení, k obnažování nebo jinému srovnatelnému 

                                                 
6 Rozsudek senátu Evropského soudu pro lidská práva ze dne 4. prosince 2003 ve věci M.C. proti 
Bulharsku, 39272/98, dostupný v českém jazyce v ASPI (ze dne 15.11.2010) nebo 
v anglickém/francouzském jazyce na adrese: http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal 
=hbkm&action=html&highlight=M.C.%20|%20BULGARIA%20|%2039272/98&sessionid=62203571&s
kin=hudoc-en (ze dne 15.11.2010) 
7 Srov. č. 43/1994 Sb. rozh. tr. 
8 Již výše zmíněná novela č. 144/2001 Sb. zároveň zavedla rozšíření násilného donucení jiného 
k vykonání „jiného obdobného pohlavního styku“, a tím rozšířila do té doby používaný užší pojem 
„soulož“. Tím se odstranilo zvýhodňování pachatelů znásilnění, které mělo jiný charakter než soulož, 
kteří do té doby byli stíháni pouze za trestný čin vydírání.  
9 Jelínek, J. a kol.: Trestní právo hmotné, 1. vydání. Praha: Leges, 2009, str. 545 



11 

 

chování, neboť takové jednání pachatele by naplňovalo znaky trestného činu sexuálního 

nátlaku (§ 186 odst. 1 TZ). 

Jak již bylo výše zmíněno, trestný čin znásilnění je charakterizován dvojím 

jednáním, a proto může být spolupachatelem tohoto trestného činu každý, kdo použil 

násilí nebo pohrůžku násilí či jiné těžké újmy, i když se nepodílel na dalším jednání, 

které spočívá v pohlavním styku. A naopak, spolupachatelem bude osoba, která vykoná 

pohlavní styk, i když násilí použije někdo jiný. 

Důvodem pro použití vyšší trestní sazby je podle § 185 odst. 2 TZ to, že pachatel 

spáchá trestný čin znásilnění souloží nebo jiným pohlavním stykem provedeným 

způsobem srovnatelným se souloží (např. orální sex, anální sex nebo tzv. digitální 

penetrací, tj. zasouváním prstů do pochvy ženy), na dítěti či se zbraní. Dále § 185 odst. 

3 TZ stanoví použití vyšší trestní sazby, pokud pachatel spáchá trestný čin znásilnění na 

dítěti mladším patnácti let, na osobě ve výkonu vazby, trestu odnětí svobody, 

ochranného léčení, zabezpečovací detence, ochranné nebo ústavní výchovy anebo 

v jiném místě, kde je omezena osobní svoboda nebo způsobí-li takovým trestným činem 

těžkou újmu na zdraví. V neposlední řadě je důvodem pro použití vyšší trestní sazby 

způsobení smrti při páchání trestného činu znásilnění (§ 185 odst. 4 TZ). Ve vztahu ke 

smrti je však možné pouze zavinění z nedbalosti, jinak by se jednalo o trestný čin 

vraždy.  

Na závěr této podkapitoly bych chtěla uvést jeden rozsudek Nejvyššího soudu 

ČR: 

 Nejvyšší soud České republiky dne 24. června 2009, sp. zn. 8 Tdo 599/2009, odmítl 

dovolání obviněného M. G. proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 15. 1. 2009, 

sp. zn. 2 To 109/2008, jako soudu odvolacího v trestní věci vedené u Městského soudu 

v Praze pod sp. zn. 46 T 22/2008. Rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 24. 10. 

2008, sp. zn. 46 T 22/2008, byl obviněný M. G. (dále jen „obviněný“) mimo jiné uznán 

vinným trestným činem znásilnění § 241 odst. 1, 3 písm. a), b) předchozího TZ. Dne 1. 

4. 2008 kolem 13.00 hodin v P. M., v přízemí panelového domu vstoupil do výtahu, 

kam předtím nastoupila poškozená, jejíž skutečný věk byl patrný již z jejího vzhledu. 

Obviněný navolil jízdu do vyššího poschodí, během jízdy vytáhl zpod své bundy nůž s 
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černou rukojetí o délce čepele cca 12cm, ukazoval jej poškozené, přičemž k poškozené 

pronesl: „Buď zticha!“. Po vystoupení z výtahu poškozené přikázal, aby jej následovala, 

vyšel s poškozenou nahoru do dalšího poschodí a u vstupu do strojovny výtahu svlékl 

poškozené bundu a riflové kalhoty a spodní kalhotky jí stáhl ke kotníkům. Poté přiměl 

poškozenou, 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. 

Dále požadoval po poškozené, aby jej líbala, což poškozená odmítla. Na to po 

poškozené požadoval, aby mu třela penis, což před poškozenou nejprve demonstroval. 

Poškozená ze strachu obviněnému vyhověla a třela mu penis, až u obviněného došlo k 

výronu semene. Poté vyzval poškozenou, aby se oblékla, že je to všechno. Na to s 

poškozenou odešel schodištěm dolů a dále výtahem do přízemí domu, kde poškozenou 

vyzval, aby o věci s nikým nehovořila, jinak si ji najde.  

V důsledku výše uvedeného jednání se u poškozené rozvinula těžká 

posttraumatická stresová porucha, projevující se hlubokými obavami, úzkostnými 

prožitky a fobiemi v situacích připomínající inkriminovanou událost, stranění se 

lidskému okolí, neschopností se těšit a radovat, zhoršenou depresivní náladou, nutkáním 

znovu inkriminovanou událost prožívat ve vzpomínkách, neschopností pohybovat se 

bez doprovodu, zhoršenou kvalitou spánku a děsivými sny, přičemž tato těžká 

posttraumatická stresová porucha podstatně změnila obvyklý způsob života poškozené a 

přetrvávala u poškozené i během soudního řízení.  

Obviněný podal dovolání k Nejvyššímu soudu, které opíral o absenci úmyslu 

donutit jiného k souloži nebo jinému obdobnému pohlavnímu styku. Nejvyšší soud 

prostudoval skutkovou stránku věci, kterou zjistily oba soudy a o které nemohlo být 

nejmenších pochyb, a to že obviněný zcela záměrným, vědomým a chtěným jednáním 

[tedy v přímém úmyslu podle § 4 písm. a)  předchozího TZ] pohrůžkou bezprostředního 

násilí donutil jiného k jinému pohlavnímu styku obdobnému souloži a činu se přitom 

dopustil na osobě mladší patnácti let, jíž takovým činem způsobil těžkou újmu na 

zdraví. O správnosti použité právní kvalifikace jako trestného činu znásilnění § 241 

odst. 1, 3 písm. a), b) předchozího TZ proto nemůže být nejmenších pochyb. Nejvyšší 

soud proto dovolání obviněného odmítl. 
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1.2 Pohlavní zneužití 

Objektem pohlavního zneužití (§ 187 TZ) je mravní a tělesný vývoj dětí a také 

lidská důstojnost. Ochrana je tedy poskytována pouze dětem, a to ještě nikoliv všem, 

neboť předmětem útoku je dítě mladší než patnáct let, chlapec či dívka, bez ohledu na 

jejich fyzickou vyspělost, stupeň dospívání či bez ohledu na to, zda již s někým jiným 

vykonali pohlavní styk. Pro naplnění znaků trestného činu pohlavního zneužití tak není 

rozhodné, zda iniciativu k souloži nebo k jinému pohlavnímu zneužití vzešla ze strany 

pachatele nebo poškozené osoby, kdo byl v průběhu jednání aktivnější a zda k jednání 

došlo na základě citového vztahu či náklonnosti. Souhlas poškozeného tedy nevylučuje 

trestní odpovědnost a zneužité osoby mladší než patnáct let jsou chráněny i proti své 

vůli. 

Objektivní stránka pak náleží v tom, že pachatel vykoná soulož s osobou mladší 

patnácti let nebo takové osoby jiným způsobem pohlavně zneužije (§ 187 odst. 1 TZ). 

Za jiný způsob pohlavního zneužití pak pokládáme jednání podobné souloži, které vede 

k uspokojení sexuálních potřeb pachatele, tedy intenzivnější zásahy do pohlavní sféry 

oběti, jako např. ohmatávání prsou a pohlavních orgánů, líbání přirození, orální sex, 

anální sex apod., které směřují k sexuálnímu vzrušení pachatele. Za jiný způsob 

pohlavního zneužití naopak nelze považovat situaci, kdy osoba mladší než patnáct let 

provádí (byť třeba na výzvu jiné osoby) pohlavní sebeukájení, obnažování nebo jiné 

srovnatelné jednání. Donucení k tomuto jednání bude posuzováno jako trestný čin 

sexuálního nátlaku (§ 186 odst. 1, odst. 3 písm. a)).10 

Pachatelem tohoto trestného činu může být kdokoli, avšak v případě spáchání 

tohoto trestného činu formou soulože může být pachatelem vždy jen osoba opačného 

pohlaví.  

Trestný čin pohlavního zneužití je trestný čin úmyslný. Úmysl pachatele se musí, 

byť i nepřímo, vztahovat na věk oběti. Jedná-li pachatel ve skutkovém omylu, např. 

domníval-li se, že oběť je starší patnácti let, je v důsledku toho beztrestný. Pokud by se 

naopak domníval, že oběť je mladší patnácti let, ale ve skutečnosti by tomu tak nebylo, 

posuzovalo by se jeho jednání jako pokus.  

                                                 
10 Jelínek, J. a kol.: Trestní právo hmotné, 1. vydání. Praha: Leges, 2009, str. 550 
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Mezi okolnosti podmiňující použití vyšší trestní sazby patří skutečnost, že 

pachatel spáchá čin na dítěti svěřeném jeho dozoru, zneužívaje jeho závislosti nebo 

svého postavení a z něho vyplývající důvěryhodnosti nebo vlivu, způsobí-li činem 

těžkou újmu na zdraví nebo smrt. Proto např. Obvodní soud pro Prahu 6 pod sp. zn. 2 T 

61/2007 uznal vinným obviněného K.M. trestným činem pohlavního zneužívání podle § 

242 odst. 1, 2 předchozího trestního zákona. Obviněný během školních roků 2000-2003 

v P., v prostorách užívaných Základní uměleckou školou při individuální výuce hry na 

klavír opakovaně, v přesně nezjištěném množství případů, ale téměř v průběhu každé 

vyučovací hodiny, poškozenou K. S. osahával. Když poškozená hrála na klavír, stoupl 

si za ni a svou ruku vsunul do výstřihu poškozené pod oděv na nahé tělo v místě prsou a 

takto vždy určitou dobu setrval. Dále poškozené v jiných případech zasunul ruku v 

oblasti pasu pod kalhoty a spodní kalhotky na nahé tělo a dlaň ruky a prsty držel na 

přirození poškozené a takto vždy po určitou dobu setrval, přičemž tohoto jednání se 

dopouštěl, ačkoliv mu byl znám věk poškozené. Poškozená mu na dobu výuky byla 

vždy svěřena svými rodiči a s ohledem na svou tehdejší fyzickou a psychickou 

vyspělost se jeho jednání nebyla schopna nijak efektivně bránit. Soud tedy konstatoval, 

že poškozená byla osobou svěřenou dozoru obviněného po dobu vyučovacích hodin hry 

na klavír. Obviněný byl pedagogem poškozené, osobou, které byla poškozená svěřena, a 

poškozená tak v této době na něm byla svým způsobem závislá. Psychická závislost 

poškozené byla samozřejmě dána i autoritou obviněného jako jejího pedagoga. 

Obviněný byl pro poškozenou dospělou osobou, pedagogem, od něhož je pro dítě 

obtížné očekávat v zásadě jakékoliv závadové chování, neboť z povahy své profese je 

tím, kdo má chování dětí, resp. žáků usměrňovat odpovídajícím způsobem. Závislost 

poškozené na obviněném byla v posuzovaném případě formována i její osobnostní 

strukturou, když poškozená byla (jak vyplývá ze znaleckého posudku k její osobnosti) 

osobou velice introvertní, a bylo tedy možné předpokládat, že se chování obviněného 

nebude bránit a ani o něm nebude hovořit.  

Na závěr bych chtěla uvést ještě jeden rozsudek, tentokrát Městského soudu 

v Praze:  

Podle rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 29. dubna 1980 sp. zn. 6 To 200/80 byl 

obžalovaný uznán vinným trestným činem pohlavního zneužívání podle § 242 odst. 1, 2 
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PTZ a ohrožování mravní výchovy mládeže podle § 217 písm. b)  PTZ. Obviněný se 

seznámil s H.V. a v době jejich známosti docházel k ní do bytu. H.V. měla pětiletou 

dceru M. Obviněný se doznal, že dceru M. pohlavně zneužíval, a to tím způsobem, že 

trpěl, aby mu dcera M. držela v ruce pohlavní úd a rovněž i to, aby mu držela jeho 

pohlavní úd v ústech. Při těchto situacích byl s M. sám doma v bytě H.V. a tyto situace 

fotografoval pomocí samospouště. Dcera M. na něho byla zvyklá jako na přítele své 

matky a matka ji ve společnosti obžalovaného nechávala doma, když někam odcházela. 

Za těchto okolností bylo nutno posoudit dceru jako osobu svěřenou jeho dozoru, stejně 

jako je tomu u učitele, kterému jsou svěřeny děti po dobu vyučování. Jestliže matka 

odejde z domova a na dobu své nepřítomnosti zanechá dítě v tak útlém věku svému 

příbuznému nebo známému, pak jde o svěření do péče a do dozoru, byť na krátkou 

dobu, a s ohledem na věk dcery je taková osoba na svém dohlížiteli bezprostředně 

závislá. Soud tedy správně posoudil, že zákonný znak trestného činu pohlavního 

zneužívání podle § 242 odst. 2 PTZ, kdy jde o osobu svěřenou dozoru pachatele a o 

zneužití její závislosti k pohlavnímu zneužívání, je naplněn i u dítěte útlého věku, které 

je rodiči opětovně na kratší dobu svěřováno k dozoru pachateli, na něhož je zvyklé jako 

na přítele své matky a který takto vzniklé závislosti dítěte zneužije. 

1.3 Sexuální nátlak 

Sexuální nátlak (§ 186 TZ) je, jak již bylo řečeno, jedním z nových trestných činů, 

který do českého trestního práva zavedlo přijetí trestního zákoníku č. 40/2009 Sb. Jeho 

novost je ale spatřována především v jeho názvu, protože ve skutečnosti obsahuje 

úpravu § 243 trestního zákona.  

Jeho hlavním smyslem je postihnout i některé další formy sexuálního uspokojení 

ohrožující lidskou důstojnost. Obsahuje dvě základní skutkové podstaty, které se liší 

prostředky k dosažení obdobného cíle, kterým je přimět jiného k pohlavnímu 

sebeukájení, k obnažování nebo jinému srovnatelnému chování, v odstavci 2 navíc i 

k pohlavnímu styku. Zatímco v odstavci 1 je prostředkem násilí, pohrůžka násilí, 

pohrůžka jiné těžké újmy nebo zneužití bezbrannosti, v odstavci 2 je prostředkem 

zneužití závislosti oběti nebo postavení a z něho vyplývající důvěryhodnost nebo vliv 

pachatele (§ 186 odst. 1, 2 TZ). 
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Závislost je stav, kdy je oběť v určitém směru odkázána na pachatele, a tím je 

omezena svoboda jejího rozhodování (poměr dlužníka a věřitele, žáka a učitele apod.). 

Pokud jde o termíny pohlavní sebeukájení, obnažování či jiné srovnatelné 

chování, lze odkázat na dosavadní výklady § 217a předchozího trestního zákona. 

Pohlavním sebeukájením je masturbace prováděná dotyky či s použitím určité pomůcky 

buď přímo na pohlavních orgánech, nebo i na jiných sexuálně významných místech 

(prsa, hýždě apod.). Obnažováním se rozumí odkrývání určitých partií těla za účelem 

sexuálního vzrušení pachatele. Rozpaky však budí zbytková kategorie „jiné srovnatelné 

chování“. Autoři Beckovského komentáře mají za to, že jde o takové jednání, které není 

ani pohlavním stykem, pohlavním sebeukájením nebo obnažováním, např. některé 

sexuálně patologické praktiky spočívající v sadistickém či masochistickém jednání.11 

Nově se objevuje využití postavení pachatele a z něho vyplývající důvěryhodnosti 

nebo vlivu. Pod trestněprávní ochranu se tak přidávají případy, ve kterých chybí 

podmínka závislosti, neboť oběť není odkázána na pachatele. Pachatel tak zneužívá 

důvěry, kterou u oběti požívá, nebo vlivu, který má. Důvěra a vliv pramení především 

z pachatelovy přirozené, sociální nebo náboženské autority (např. profesní aktivita 

pachatele: známý politik, vážený lékař, uznávaný profesor). 

1.4 Závěr 

Objasnit vztah všech tří trestných činů není úplně jednoduché, neboť se svými 

znaky prolínají. Jejich rozdílnost spočívá v různé kombinaci typu sexuálního chování, 

způsobu či prostředku jeho dosažení a věku oběti. Proto se objevuje řada tabulek, které 

porovnávají jednotlivé znaky § 185 až § 187 a snaží se o schematické zjednodušení.12 

 

 

 

                                                 
11 Šámal, P., Půry, F., Rizman, S.: Trestní zákon. Komentář. II.díl. 6.vydání. C.H.Beck. Praha 2004, str. 
1290 
12 Srov. např. Gřivna, Tomáš. Trestné činy proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti v novém trestním 
zákoníku. Bulletin advokacie. 2009, 10, str. 67-72 
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2 Kriminalistická charakteristika znásiln ění a pohlavního zneužití 

Jak již bylo v úvodu řečeno, sexuální kriminalita je druhem kriminality, která 

hluboce zasahuje do nejcitlivější sféry osobní integrity, a proto jsou sexuální trestné 

činy zařazovány mezi nejzávažnější trestné činy s vysokou tzv. typovou nebezpečností. 

Svoboda a lidská důstojnost, do nichž se těmito trestnými činy zasahuje, patří mezi 

nejdůležitější základní práva člověka zaručená Listinou základních práv a svobod, která 

patří do ústavních zákonů České republiky, a řadou mezinárodních dokumentů, kterými 

je Česká republika vázána. 

Sexuální kriminalita je v policejních statistikách zahrnuta v širší kategorii 

mravnostní kriminality a vedle trestných činů znásilnění, pohlavního zneužívání a 

soulože mezi příbuznými obsahuje komerční formy sexuální trestné činnosti, 

ohrožování mravnosti, ohrožování pohlavní chorobou, kuplířství a obchod se ženami, 

které do sexuální kriminality v užším slova smyslu nepatří, neboť většinou 

nereprezentují společností neakceptovatelné, deviantní formy sexuálního chování.13 

Můžeme tedy říci, že pojem mravnostní kriminalita je širší než pojem sexuální 

kriminalita. 

Dále je důležité zmínit, že sexuálně motivované vraždy, tzv. sexuální vraždy14, 

řadí policejní statistiky mezi násilnou kriminalitu.15 

Trestné činy znásilnění a pohlavního zneužívání nemají na celkové kriminalitě 

velký podíl, neboť nedosahují ani 0,5 % podílu na celkové kriminality ročně. Ovšem 

podíl trestných činů znásilnění a pohlavního zneužívání na celkové mravnostní 

kriminalitě je výrazný a tvoří přibližně 80 % mravnostní kriminality, což dokládají 

následující grafy, které ukazují vývoj této trestné činnosti v období let 2000-2009, tedy 

ještě podle předchozího trestního zákona.  

                                                 
13 Kuchta, J., Válková, H. a kol. Základy kriminologie a trestní politiky. 1. vydání. Praha: C.H.Beck, 
2005, str. 408 
14 Pachatel usmrtí oběť v souvislosti se svým sexuálním vzrušením a uspokojením, nebo vraždy sledující 
odstranění objektu jako nepohodlného svědka trestného činu (např. usmrcení znásilněné ženy, která hrozí, 
že delikt prozradí). 
15 Novotný, O., Zapletal, J., a kol., Kriminologie, Eurolex Bohemia, Praha 2001, str. 285 
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(Pramen: Kriminální statistika Policie ČR)  

Z výše uvedeného je zřejmé, že procentuální objasněnost u obou skupin těchto 

trestných činů je vzhledem k celkové kriminalitě téměř dvojnásobná. Průměrná roční 

objasněnost trestného činu znásilnění je v uvedených letech 77 %, u pohlavního 

zneužívání je to dokonce přes 87 %. 

Tato statistická čísla bohužel nevypovídají o celkovém počtu těchto trestných 

činů. Pro sexuální trestné činy je typická vysoká latence, tzn. že tyto trestné činy nejsou 

ve většině případů ohlašovány policii. Oběť je často postavena do nelehké situace, 

neboť může mít s pachatelem citovou, rodinnou nebo pracovní vazbu (tedy pachatele 

zná), ale z důvodu strachu či obav (obava z oznámení samotného trestného činu, pocit 

studu, strach z ostudy, představa následného vyšetřování či soudního procesu atd.) 

trestný čin neoznámí. Podle viktimologických průzkumů prováděných v populaci, kde 

respondenti anonymně uvádějí, zda se stali obětí trestného činu a zda jej ohlásili 

orgánům činným v trestním řízení, se usuzuje výše latentní (skryté kriminality). Na 

znásilnění

rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

zjištěno skutků 500 562 653 646 687 596 530 637 529 480

objasněno 408 464 503 494 508 475 404 458 361 393

objasněno v % 82 83 77 76 74 80 76 72 68 82

pohlavní zneužívání

rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

zjištěno skutků 940 915 1019 894 815 884 739 765 802 826

objasněno 888 869 918 804 733 796 659 623 630 664

objasněno v % 94 95 90 90 90 90 89 81 79 80
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základě těchto údajů odborníci uvádějí, že orgánům činným v trestním řízení je 

ohlášeno maximálně 10 % případů pohlavního zneužití (u zneužitých chlapců je to 

dokonce ještě méně) a kolem 3 % případů znásilnění.16 

Na druhé straně je ovšem nutno počítat s tím, že naopak pro některé „oběti“ 

znásilnění je odsouzení a následné uvěznění zejména manžela vcelku elegantním 

řešením rizikového rozvodového řízení. Jindy může být falešné oznámení ze znásilnění 

využíváno k řešení nežádoucího otěhotnění v průběhu mimomanželského vztahu apod. 

Právě u sexuální trestné činnosti se mohou za určitých okolností častěji než u jiných 

trestných činů vyskytovat falešná obvinění. Na zvýšenou pravděpodobnost falešného 

obvinění ze znásilnění či pohlavního zneužití by měl být brán zřetel v případech, kdy 

oznamující osoba prožívá současně konfliktní rozvodovou situaci, příp. kdy dospívající 

dívka vyrůstá v rodině s velmi přísnými a rigidními výchovnými postoji rodičů.17 

Problematiku falešných obvinění však podrobněji rozeberu v dalších kapitolách. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
16 Kovář, P., Valerián, L. Vývoj mravnostní kriminality podle policejních poznatků a statistik. In: Kovář, 
P. a kol., Sexuální agrese, Praha: MAXDORF, 2008, str. 50 
17 Kuchta, J., Válková, H. a kol. Základy kriminologie a trestní politiky. 1. vydání. Praha: C.H.Beck, 
2005, str. 412 
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3 Typické způsoby páchání 

Nejběžnějším dělicím kritériem pro mravnostní kriminalitu je způsob spáchání, 

který je také základním kritériem dělení všech druhů kriminality. Toto kritérium v sobě 

zahrnuje i tři subkritéria, a to vyspělost pachatele, předmět útoku a vztah mezi 

pachatelem a obětí. Podle toho rozlišujeme následující způsoby spáchání mravnostní 

kriminality. 

3.1 Sexuální trestné činy páchané mezi dospělými 

Do této kategorie zařazujeme trestné činy, jejichž pachatel i oběť jsou osoby starší 

než osmnáct let. Hlavním reprezentantem této skupiny je trestný čin znásilnění.  

Typickým znakem způsobu páchání je značný podíl násilí při páchání trestné 

činnosti, ať již přímé použití fyzického či psychického násilí, pohrůžka násilí nebo jiné 

těžké újmy nebo uvedení oběti do stavu bezbrannosti a využití tohoto stavu. Znásilnění 

v praxi pak mívá jednu z těchto forem: 

o Pachatel zná oběť. Pod záminkou známosti naváže kontakt a v příhodné 

době vyžaduje pohlavní styk, který (pokud oběť nesouhlasí) vynucuje i za 

použití násilí, pohrůžky násilí nebo jiné těžké újmy. 

o 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 zpravidla dochází k tomu, že pachatel si vynucuje sex násilím 

od počátku. 

o Skupinové a organizované znásilňování žen, kdy si skupina pachatelů 

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. 

o 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. 

o Pachatel využívá různých forem závislosti oběti na něm. 
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o Pachatelé použijí lsti spočívající v tom, že přivedou oběť do stavu 

bezbrannosti podáním většího množství alkoholu. Takové jednání je 

považováno za násilí na oběti stejně jako jednání, při kterém pachatel 

využije k opití oběti jinou osobu. 

o Znásilnění bez motivu. Jde o situace, kdy pachatelé 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.18  

3.2 Sexuální trestné činy páchané mezi dospívající mládeží 

Do této kategorie zařazujeme trestné činy, jejichž pachatel a oběť jsou 

adolescenti. Pachatelem je nejčastěji mladistvý kolem šestnácti let a oběť je mladší 

patnácti let. Typickým trestným činem pro tuto kategorii je trestný čin pohlavního 

zneužití. Zvláštností této skupiny je, že k násilí obvykle vůbec nedochází. Pohlavní styk 

je uskutečňován po vzájemné dohodě, mezi osobami zúčastněnými jsou často úzké 

citové vztahy, tzv. první lásky. Časté jsou případy, kdy je aktérem činu dívka – následně 

oběť, která je mladší patnácti let.  

Setkáváme se např. s těmito způsoby páchání: 

o Skupina mladých lidí ve věku 13-16 let, kteří se vzájemně znají, uspořádá 

večírek v bytě či chatě. V rámci „zábavy“ pak dochází k pohlavnímu styku 

mezi osobami mladšími patnácti let a osobami staršími 15 let. 

o Předčasně zralá dívka nebo chlapec se zamilují do staršího kamaráda či 

spolužáka, udržují spolu známost a nakonec mezi nimi dojde k pohlavnímu 

styku.19 

                                                 
18 PORADA, Viktor a kol. Kriminalistická metodika vyšetřování. Plzeň: Aleš Čeněk, 2007. s 64-65 
19 Musil, J., Konrád, Z., Suchánek, J. Kriminalistika. 2. přepracované a doplněné vydání. Praha: 
C.H.Beck, 2004, str. 462 
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3.3 Sexuální trestné činy páchané na mládeži 

Jde o kategorii mravnostních trestných činů, jejichž pachatel je dospělý a oběť je 

mladší patnácti let. Tato mravností kriminalita často zanechává na obětech trvalé 

následky na zdraví jak v podobě tělesného poškození, tak i psychického 

traumatizujícího poškození. Pachatel ke spáchání téměř vždy používá násilí ve všech 

formách, kterému se oběť není schopna ubránit.  

Formy nedovolených sexuálních kontaktů mezi dospělými a dětmi jsou 

mnohostranné: vzájemná náklonnost, erotizované pedagogické vztahy, nenásilné 

svedení dítěte či naopak násilné útoky. Zakořeněná představa o cizím, mravně zvrhlém 

muži jako typickém pachateli pohlavního zneužívání je neopodstatněná: pachatelé 

pocházejí nejčastěji ze sousedství, z okruhu známých, přátel a nejbližších příbuzných. 20 

V praxi se setkáváme zejména s těmito způsoby páchání:  

o Mezi obětí a pachatelem existuje určitý vztah (rodičovský, příbuzenský, 

vychovatelský apod.). Pachatel využije svého postavení autority či závislosti 

oběti k vynucení pohlavního styku. V případě, že oběť klade odpor, postačí 

k jeho překonání zpravidla hrozba trestem. 

o Pachatel získá důvěru nezletilce slibem různých dárků, zavede jej na 

příhodné místo, kde bez násilí (např. formou hry) nezletilého zneužije. 

o Pachatel využije přirozené ochoty a důvěry dítěte tím, že je požádá o pomoc 

či jinou službu. Když nezletilce vyláká na vhodné místo, zneužije jej i za 

cenu použití násilí k překonání chabého odporu dítěte. 

o Pachatel získá důvěru nezletilců tím, že jim poskytne pamlsky, peníze 

apod., zve je ve skupinách i jednotlivě do svého bytu, s dětmi si nejprve 

hraje, později jim ukazuje např. pornografii, vede s nimi řeči o sexu a 

později je pohlavně zneužije. 

o Pachatel se nesnaží navázat kontakt s nezletilcem nebo získat jeho důvěru. 

Ve vhodný okamžik na nezletilce zaútočí a dosáhne ukojení, a to i za cenu 

brutálního způsobu. 

                                                 
20 Novotný, O., Zapletal, J., a kol., Kriminologie, Eurolex Bohemia, Praha 2001, str. 288 
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o Pachatelé získávají děti (za úplatu) k natáčení dětské pornografie nebo 

k dětské prostituci. Rodiče dětí v některých případech jsou s touto činností 

srozuměni, někteří na ní dokonce vydělávají. 21 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
21 Musil, J., Konrád, Z., Suchánek, J. Kriminalistika. 2. přepracované a doplněné vydání. Praha: 
C.H.Beck, 2004, str. 462 
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4 Charakteristika pachatele 

Pachatelem sexuálního trestného činu může být prakticky osoba jakékoliv věkové 

kategorie. Pachatele můžeme rozdělit do tří základních skupin:  

o pachatelé, kteří se sexuální trestné činnosti dopouštějí příležitostně,  

o pachatelé, kteří se jí dopouštějí cílevědomě, promyšleně až organizovaně  

o patologičtí pachatelé, kteří mají sexuální nebo jinou úchylku.  

Násilné delikty však převážně páchají psychopatičtí mladí muži, u kterých se agresivita 

prolíná s citovou chladností a nezdrženlivostí. 

Pachatelé sexuálních trestných činů mívají často sklon i k páchání kriminality 

jiného druhu, takže jsou často kriminálními recidivisty. 

4.1 Osobnost pachatele znásilnění 

Chování pachatele trestného činu znásilnění nebývá motivováno pouze potřebou 

získat sexuální uspokojení. Doprovázející a dominující motivy mohou být zloba, msta 

nebo potřeba ujistit se o vlastní moci. 

Podle motivace pachatelů můžeme rozlišovat určitou typologii „znásilňovačů“: 

o typ ujišťující se o moci – věří, že oběť bude znásilněním potěšena, neužívá 

vulgarity 

o typ zlobného mstitele – až příliš užívá vulgarit a vyžaduje anální a orální sex 

o moc prosazující nebo využívající typ – na oběť útočí velmi brutálně, 

vyžaduje zejména anální a orální sex 

o sadistický typ – pachatel oběť předem sleduje, verbálně ji degraduje, 

záměrně zraňuje, může produkovat rituální chování. 22 

Pachatelé znásilnění častěji než jiní pachatelé ospravedlňují své zločiny řadou 

racionalizací, jako např. že žena nemůže být znásilněna proti své vůli, většina žen si 

stejně tajně přeje být znásilněna, ženy provokují znásilnění svým vzhledem nebo 

                                                 
22 HOLMES, R.M., HOLMES, S.T. Profiling Violent Crimes. An Investigative Tool. London: Sage Publ. 
Inc., 1996, s. 208 
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chováním, když říká ne, stejně myslí ano, žena, která sama chodí v noci ven, provokuje 

znásilnění apod. 

Věkovou skladbu odsouzených pachatelů trestného činu znásilnění znázorňuje 

následující graf: 

  

(Zdroj: Kriminální statistika Policie ČR) 

4.2 Osobnost pachatele pohlavního zneužití 

Pachatelem trestného činu pohlavního zneužití může být kdokoliv, tedy i sexuální 

devianti. Tvrdí se však, že praví sexuální devianti (pedofilové) tvoří mezi pachateli 

pohlavního zneužívání menšinu. 

Obecně rozlišujeme dva typy pedofilních delikventů, a to fixovaného a 

regredovaného. První typ popisuje skutečného sexuálního devianta, druhý typ se 

dopouští pedofilních deliktů impulzivně, situačně, většinou je primárně orientován na 

osoby odpovídajícího věku.23 

Věkovou skladbu odsouzených pachatelů trestného činu pohlavního zneužívání 

znázorňuje následující graf: 

                                                 
23 GROTH, A.N. a kol. The Child Molester: Clinical Observations. In: CONTE, J., SHORE, D.A. (eds.) 
Social Work and Child Sexual Abuse. New York: Harmondsworth, 1982, 184 str. 
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(Zdroj: Kriminální statistika Policie ČR) 

4.3 Závěr 

Z výše uvedených grafů vyplývá, že pachatelé trestného činu znásilnění jsou 

převážně osoby mezi 20-39 lety. U pohlavního zneužívání jsou naopak nejčastějšími 

pachateli osoby mladší 19 let. To souvisí především s příchodem puberty, kdy se 

pohlavní touha stává imperativní. U pohlavního zneužití tak bývá typické, že přítel 

(nejčastěji věk mezi 15-19 roky) vede intimní život s přítelkyní, která ještě nedovršila 

patnácti let.  

Z kriminálních statistik Policie ČR pak jasně vyplývá, že pachatelem sexuálních 

trestných činů je nejčastěji muž. 

Často dochází k agresivitě, která souvisí se snahou odstranit překážky k objektu 

ženského pohlaví. Mladiství, kteří se dopouštějí sexuálně agresivního chování, jsou 

často z neúplných rodin a jedna třetina z nich projevuje poruchy sociální adaptability již 

ve školních letech. 

Podle policejních statistik však bohužel nelze nalézt rozlišení pachatelů podle 

jejich sexuologické diagnózy, propojení s jinou trestnou činností či jiné upřesňující 

údaje. 
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5 Charakteristika oběti 

Případy, kdy kriminálním útokem napadená osoba neovlivnila vznik či průběh 

tohoto útoku, jsou dost řídké. Zato případy, kdy oběť zásadním způsobem ovlivnila 

kriminální jednání, jeho průběh a následky, nebo kdy svým jednáním útok 

vyprovokovala, jsou dosti časté.24 Navíc chování oběti při zrodu a v průběhu páchání 

sexuálních trestných činů má vliv na průběh vyšetřování a pravdivost její svědecké 

výpovědi, neboť bývá ovlivněna jejím podílem na trestné činnosti. 

Obětí trestného činu znásilnění se stávají nejčastěji ženy do 30 let věku a děti. 

Obětí se v podstatě může stát kdokoliv, avšak některé osoby svým neopatrným, 

lehkovážným či vyzývavým chováním (např. vyzývavé oblečení, stopování, flirt 

s neznámými muži v nočních podnicích, naivita) až nabádají pachatele ke spáchání 

sexuálního trestného činu. 

Věkové složení obětí pohlavního zneužívání ukazuje následující graf, který 

vychází z případů zaznamenaných v Dětském krizovém centru. Z hlediska pohlaví bylo 

oběťmi 76 % dívek a 24 % chlapců.25 

 

(Pramen: data DKC) 

                                                 
24 Marešová, A., Martinková, M. O významu poznávání obětí trestné činnosti. Kriminalistika 1/2009, 
dostupný na adrese: http://www.mvcr.cz/soubor/maresova-obeti-pdf.aspx (dne 15.11.2010) 
25 Spilková, J. Interdisciplinární přístup v práci Dětského krizového centra. In: Dunovský, J., Trojan, O., 
Weiss, P. Sexuální zneužívání dětí a sexuální násilí. Praha: JAN, 1997, str. 162-165 
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O zvýšeném riziku pohlavního zneužití hovoříme pak u dětí s postižením, u dětí 

zanedbávaných, dětí, jejichž matka není v rodině fyzicky přítomna (hospitalizace 

v nemocnici, lázeňské pobyty, noční služby, služební cesty apod.), a dětí, které jsou 

svěřovány ke hlídání neznámé osobě (dětské tábory, hlídací služby apod.). 26 

Na samotný průběh trestného činu má značný vliv i chování osoby během páchání 

trestného činu. Někdy samotné volání o pomoc či obrana odradí pachatele od dokonání, 

jindy ale tato obrana může vyvolat jen větší agresivitu pachatele. Bohužel nelze 

jednoznačně doporučit obětem určité chování, které by pachatele sexuálního trestného 

činu vždy odradilo. 

Oběť má vliv i na odhalování a vyšetřování sexuálních trestných činů, neboť je 

většinou oznamuje velmi pozdě nebo dokonce vůbec. Mezi hlavní důvody 

neoznamování sexuálních deliktů a tedy i vyšší latenci, patří především: 

o vztah k pachateli – u sexuálních trestných činů se často oběť a pachatel 

znají. 

o důkazní problémy – často chybí důkazy, které by jednoznačně prokazovaly 

použití násilí ze strany pachatele. Navíc oběť bývá většinou jediným 

svědkem. Často tak stojí výpověď oběti proti výpovědi pachatele, a tak 

důležitou roli pro odsouzení pachatele hraje věrohodnost a důvěryhodnost 

oběti. 

o subjektivní zátěž plynoucí z trestního řízení – souvisí především 

s překonáváním stresu spojeným s výslechem, ale i s hlavním líčením. Pro 

oběť je často velmi stresující opětovné setkání s pachatelem či veřejné 

řešení její sexuality. 

o sexuální viktimizace a stigmatizace oběti – mýty a předsudky jsou stále 

zakořeněny v naší společnosti. Tak např. slušná žena nemůže být 

znásilněna, protože vede řádný a slušný život, který vylučuje jakékoliv 

riziko (mýtus o „good and bad girls“). 

                                                 
26 Vaníčková,E. a kol. Sexuální násilí na dětech: výskyt, podoby, diagnostika, terapie, prevence. Praha: 
Portál, 1999, str. 19 
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Uvedené příčiny malé ochoty oznamovat znásilnění se mohou v konkrétním 

případě různě prolínat. Přidávat se k nim mohou i další faktory, např. obavy z reakce 

manžela, životního druha nebo rodičů u mladistvých obětí. Jsou známy i případy, kdy 

rodina přemlouvá oběť, aby znásilnění neoznámila či dokonce vzala zpět.27 

V kriminologii, zejména zahraniční, je nejvíce sledována problematika 

pohlavního zneužívání dětí. Jde o jev vyznačující se vysokou latencí. Tak např. podle 

výzkumu Sexuologického ústavu v Praze se stala v dětství obětí zneužívání dospělými 

pětina naší populace (25 % žen a 12 % mužů). 28 

Řada výzkumných projektů se také zaměřuje na tzv. previktimní faktory, tedy zda 

existují nějaké faktory či události, které u obětí zvyšují pravděpodobnost znásilnění nad 

hranici náhody. Snahou je tak zjistit, jaké charakteristiky činí z oběti favorizovaný terč 

sexuálního útoku. Důležité je zmínit, že tyto projekty většinou počítají s tím, že obětí 

sexuálních trestných činů jsou nejčastěji ženy, a proto se snaží charakterizovat 

především ženské pohlaví. V popředí těchto výzkumů bývá participace oběti na vzniku 

trestného činu, tedy chování oběti, které podstatným způsobem ovlivňuje rozhodování 

pachatele, a tím i spáchání trestného činu.  

Oblíbeným výstupem takto zaměřených studií jsou typologie obětí znásilnění. 

Příkladem lze uvést Silvermana (podle Scholze 199429), který rozlišuje dva základní 

typy obětí: oběti vztahového znásilnění a oběti útočného znásilnění. Vztahové 

znásilnění se odehrává na pozadí původních kontaktů anebo sympatií mezi pachatelem a 

obětí. Oběť je zaskočena či zmatena tím, že po neutrální či přátelské interakci dochází 

na sexuální násilí. U útočného znásilnění je situace oběti jiná. Dominuje v ní strach a 

silný stres z překvapivého kriminálního útoku. Oběti vztahového znásilnění trpí 

především pocity viny, zatímco oběti útočného znásilnění strádají silným strachem a 

častěji se u nich projevují příznaky blízké obrazu posttraumatické stresové poruchy 

(PTSP).30 

                                                 
27 Čírtková, L. Oběti sexuálního násilí. In: Kovář, P. a kol. Sexuální agrese, Praha: MAXDORF, 2008, str. 
58 
28 Novotný, O., Zapletal, J., a kol., Kriminologie, Eurolex Bohemia, Praha 2001, str. 288 
29 Scholz OB. Kriminologische Opferforschung. ds Bd. II. Heidelberg: Kriminalistikverlag, 1994, s.189 
30 Čírtková, L. Oběti znásilnění. Kriminalistika 3/2002, dostupný na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/archiv 
2008/casopisy/kriminalistika/2002/02_03/cirtkova.html (ze dne 15.11.2010) 
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Na závěr je třeba podotknout, že dosavadní výsledky těchto výzkumů jsou plné 

rozporů a kontradikcí. 

5.1 Sekundární viktimizace 

Viktimizací se míní proces poškozování a způsobování újmy, čímž se fakticky 

z jedince stává oběť určitého trestného činu. Viktimizace začíná, ale zpravidla nekončí 

vlastním útokem na oběť. Výzkumy naznačují, že z psychologického hlediska je újma 

způsobená trestným činem pouze úvodním dějem, na který navazují další zraňující 

události. Rozlišujeme proto dvě fáze viktimizace: 

o primární (újma způsobená pachatelem a vznikající jako přímý, 

bezprostřední důsledek trestného činu), 

o sekundární (újma vznikající v důsledku reakcí formálních instancí sociální 

kontroly nebo neformálního sociálního okolí, např. druhotné poškozování 

oběti tím, jak na událost reaguje nejbližší okolí nebo traumatizující 

projednávání věci před soudem apod.). 31 

Za původce sekundární viktimizace jsou zpravidla označovány tři základní zdroje: 

zastrašování pachatelem nebo jinými osobami, reakce sociálního prostředí a přístup 

orgánů činných v trestním řízení.32 Navíc není výjimkou, že se tito původci sekundární 

viktimizace v jednotlivých případech kumulují, a tím na oběť vyvíjejí o to větší tlak. 

Pachatelovo zastrašování oběti směřuje především k tomu, aby oběť trestný čin 

vůbec neoznámila a nikomu se nesvěřovala, popř. aby změnila svou výpověď nebo 

vzala zpět souhlas s trestním stíháním (§163 TŘ). Pachatel, jak již bylo výše řečeno, je 

nejčastěji osoba z blízkého okolí oběti, která nemusí mít zájem, aby takový čin vyšel 

najevo. Typickým příkladem bývá matka zneužívaného dítěte, která důvěřuje manželovi 

či partnerovi víc než svému dítěti, a nezákonné chování mu toleruje a „zavírá před ním 

oči“.  

                                                 
31 Čírtková, L. Kriminální psychologie. Praha: EUROUNION, 1998, str. 110-111 
32 Novotný, O., Zapletal, J., a kol. Kriminologie. 2., přepracované vydání. Praha: ASPI, 2004, str. 147-
148 
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Ovlivňování a hrozbám však logicky nejvíce podléhají dětské oběti. Ty jsou často 

do mlčení nuceny hrozbami pachatele: „Jestli to řekneš, nebudu tě mít rád.“, „Jestli to 

řekneš, nikdo ti neuvěří a budou tě nenávidět.“, „Jestli to řekneš, ublížím ti ještě víc.“, 

„Jestli to řekneš, zabiju toho, komu jsi to řekl.“. Dynamika vztahu oběť – pachatel často 

způsobuje, že oběť potlačí své pocity a myšlenky týkající se zneužití.33 

Hlavním problémem sekundární viktimizace ze strany sociálního okolí jsou 

především předsudky a falešné stereotypy lidí, se kterými se oběť po spáchání trestného 

činu setkává. Okolí oběti často neví, jak s ní mluvit, jak k ní přistupovat, a proto s ní 

často přestane komunikovat a začne se jí vyhýbat, což vede k izolaci oběti od svého 

okolí. Tím se jen potvrzuje, že presumpce neviny u pachatele je silnější normou než 

presumpce dobrého jména poškozené. 

Za jednu z hlavních příčin sekundární viktimizace ze strany orgánů činných 

v trestním řízení oběti uvádějí přístup policistů v okamžiku oznámení trestného činu. 

Oběti si často stěžují na netaktní, necitlivý a lhostejný přístup, jako i nevhodné chování 

policistů a komentování jejich vyprávění o prožitém sexuálním trestném činu (např. 

„Proč jste se oblékla takto vyzývavě? To se pak nesmíte divit.“ nebo „Co jste čekala, že 

se Vám stane, když jste s ním šla?“). 

Dalším zdrojem sekundární viktimizace je samotný postup výslechu či vyšetření 

lékařem. Při výslechu někteří policisté neberou ohled na psychiku oběti a výslech 

probíhá jen ve formální rovině, často jsou oběti důrazně upozorňovány na případné 

sankce za křivé obvinění apod. V případech vyšetření lékařem je největším problémem 

to, že vyšetření znásilněné je i pro ženského lékaře zpravidla spíše výjimečnou 

záležitostí, setká se s danou situací jen několikrát za svoji lékařskou praxi. Postup 

vyšetření a zajišťování stop je tak mnohdy spíš intuitivní než sofistikovaný. 34 Není tedy 

divu, že často ze strany lékařů dochází k chybám „z neznalosti“, které mohou mít vliv 

na zajištění stop, a tak následně pomoci pachateli trestného činu v rámci důkazního 

řízení. 

                                                 
33 Spilková, J. Vyšetření sexuálně zneužitých dětí. In: Weiss, P. a kol. Sexuální zneužívání – pachatelé a 
oběti. Praha: Grada Publishing, 2000, str. 80  
34 Kovář, P., Sekundární viktimizace obětí při vyšetřování. In: Kovář, P. a kol., Sexuální agrese, Praha: 
MAXDORF, 2008, str. 116 



32 

 

Další příčinou sekundární viktimizace ze strany orgánů činných v trestním řízení 

je veřejné hlavní líčení před soudem. U hlavního líčení se oběť setkává „tváří v tvář“ 

s pachatelem, jsou jí kladeny velmi intimní otázky (především ze strany obhajoby) 

apod. Navíc čím delší doba uplyne od spáchání trestného činu a čím hůře jsou 

zdokumentovány výpovědi oběti, tím lépe se její výpovědi zpochybňují. To vše může 

mít na oběť ponižující a pokořující vliv. 

V neposlední řadě je zásadním problémem velmi malá možnost ochrany obětí ze 

strany orgánů činných v trestním řízení, zvláště tehdy, kdy se oběť a pachatel znají (tzv. 

vztahové oběti znásilnění, jak bylo uvedeno výše). Tak např. pachatel – manžel oběti je 

v mnoha případech stíhán na svobodě. Může mu být sice uložen zákaz kontaktu s obětí 

či zákaz přibližování se apod., oběť však většinou nemá šanci se zcela vymanit ze sféry 

jeho ovlivňování, a i když změní bydliště, pachatel pořád může ovlivňovat oběť např. 

nátlakem na děti a příbuzné, aby oběť stáhla obvinění. Určitým průlomem v této oblasti 

je zákon č. 135/2006 Sb. na ochranu před domácím násilím, který mimo jiné zavedl do 

našeho právního řádu institut vykázání.  
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6 Místo činu a typické stopy 

6.1 Místo činu 

Místo činu je obecně považováno za nejdůležitější zdroj informací pro 

vyšetřování kriminalistických událostí. Místa, kde dochází ke spáchání sexuálních 

trestných činů, poskytují výrazně méně informací než je tomu u jiných trestných činů.  

Hlavním důvodem pro vybrání vhodného místa ke spáchání trestného činu 

znásilnění či pohlavního zneužití je především to, že pachatel ve většině případů 

potřebuje čas, aby se mohl pohlavně uspokojit. Proto pachatel, pokud plánuje spáchat 

takovýto trestný čin, vybírá prostory, kde nebude rušen. Typickými místy, kde dochází 

ke spáchání sexuálních trestných činů, jsou pak místnosti, odlehlá prostranství (parky, 

louky atp.) či atypická místa, jako výtahy a tmavé chodby domů s minimálním pohybem 

lidí.  

U pachatelů, kteří se připravují na spáchání deliktu, jsou kriminalisticky důležitá 

dvě místa činu. Prvním je místo, kde se pachatel připravuje a pozoruje oběť. Na tomto 

místě často nacházíme více stop než na místě, kde dochází k samotnému spáchání 

deliktu, tedy na druhém místě kriminalisticky významném. Na prvním místě, kde 

pachatel vyhlíží a čeká na svou oběť, často zanechá především biologické stopy, 

zejména sperma, sliny na nedopalcích od cigaret, vlasy či chlupy. Je proto důležité, aby 

kriminalisté vždy vyhledali tato místa a zajistili z nich všechny biologické stopy, které 

zde pachatel zanechal. 

6.2 Typické stopy 

Kriminalistická stopa je každá změna, která je v příčinné nebo jiné souvislosti 

s kriminalisticky relevantní událostí, existuje nejméně od svého vzniku do zjištění a je 

vyhodnotitelná současnými kriminalistickými metodami a prostředky. 35 

Za velmi důležité jsou považovány stopy, jejichž nositelem je zejména oběť, která 

jako jediná byla v bezprostředním kontaktu s pachatelem a bezprostředně jej vnímala. 

                                                 
35 Musil, J., Konrád, Z., Suchánek, J. Kriminalistika. 2. přepracované a doplněné vydání. Praha: 
C.H.Beck, 2004, str. 78 
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Tyto paměťové stopy je však velmi obtížné z vědomí oběti vyvolat. To je způsobeno 

zejména psychickým traumatem, stresem, které jsou typické pro mravnostní trestnou 

činnost. 36 

Při ohledání těla jsou především zajišťovány stopy násilí a stopy nasvědčující 

tomu, že došlo k sexuálnímu ukájení pachatele. Násilné jednání musí být jednoznačně 

prokázáno. Proto je třeba zhodnotit místo trestného činu, zda je frekventované či zda je 

možno dovolat se pomoci, zhodnotit poškození šatů a spodního prádla oběti, provést 

lékařskou prohlídku znásilněné osoby, prohlídku podezřelého či pachatele a vždy u 

obou odebrat biologický materiál (krev, moč, sliny a u ženy zajistit poševní výtěr 

gynekologem), neboť je nutné vyjádřit se k eventuálnímu ovlivnění oběti či pachatele 

alkoholem nebo jinými toxikologicky významnými látkami a srovnat skupinové 

sérologické vlastnosti, případně DNA.37 Po rozvinutí metody analýzy DNA je možné 

biologický materiál lidského původu použít i k individuální identifikaci osob. 

Lze shrnout, že převážnou část stop sexuálních trestných činů nalezneme při 

ohledání těla oběti (škrábance, krevní stopy, sperma, poševní stěr apod.) či pachatele 

(krev, vaginální sekret, vlasy, stopy prostředí apod.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
36 PORADA, Viktor a kol. Kriminalistická metodika vyšetřování. Plzeň: Aleš Čeněk, 2007. str. 68 
37 KVAPILOVÁ, Helena; DOGOŠI, Michal. Soudní lékařství pro právníky a policisty. 2.vyd. Plzeň: Aleš 
Čeněk, 2007, str. 46 
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7 Typické vyšetřovací situace 

Na základě informací, zajištěných stop, způsobu spáchání a utajování trestné 

činnosti, které jsou zjišťovány po oznámení nebo zjištění podezření, můžeme 

charakterizovat tři typické výchozí vyšetřovací situace: 

o Soubor informací nasvědčuje tomu, že se skutek stal a že jej spáchala 

konkrétní osoba, jejíž totožnost je známa. V další fázi vyšetřování se činnost 

zaměřuje podle toho, zda je pachatel k dosažení nebo zda je potřebné 

vypátrat jeho pobyt. Nejpříznivější situace nastává, jestliže pobyt pachatele 

je znám a je možné zahájit trestní stíhání (§ 160 odst. 1 TŘ)38; 

o Soubor informací nasvědčuje tomu, že se skutek stal, nelze však učinit závěr 

o konkrétně určité osobě pachatele. Je znám skutek, poškozený, není však 

znám pachatel. Na základě modu operandi39, stop zajištěných na místě činu, 

výpovědí svědků, poškozených a dalších operativně pátracích a 

vyšetřovacích úkonů je činnost orgánů činných v trestním řízení směřována 

na zjištění pachatele. Je prováděno pátrání na základě více či méně určitých 

informací k osobě pachatele, je pátráno po věcech, jejichž prostřednictvím 

lze totožnost pachatele zjistit, a jsou prováděny další úkony a činnosti 

směřující k objasnění věci40; 

o Soubor informací nenasvědčuje tomu, že byl spáchán trestný čin. Na 

základě shromážděných informací, stop z místa události a dalších úkonů 

provedených v počáteční fázi vyšetřování lze již s určitostí vyloučit, že byl 

spáchán trestný čin. Další činnost směřuje k potvrzení těchto výchozích 

informací, ke zjištění, zda se nejedná např. o přestupek nebo jiný delikt, a 

následnému vyřízení věci. 41 

                                                 
38 CHMELÍK, J. a další. Mravnost, pornografie a mravnostní kriminalita. 1.vyd. Praha: Portál, 2003, str. 
29 
39 Charakteristická posloupnost činů kriminální činnosti - v kriminalistice napomáhá odhalení pachatelů 
na základě jejich typických vzorců chování, zvyků a vlastností. 
40 PORADA, Viktor a kol. Kriminalistická metodika vyšetřování. Plzeň: Aleš Čeněk, 2007. str. 69 
41 Tamtéž 
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V případech, kdy je pachatel znám a je mu sděleno obvinění, lze typické 

vyšetřovací situace charakterizovat podle jeho přístupu k okolnostem, které se mu 

kladou za vinu a důkazům o nich, takto: 

o obviněný odmítá vypovídat, 

o obviněný popírá spáchání trestného činu, 

o obviněný se přiznává ke spáchání trestného činu. 

Při řešení vyšetřovacích situací není hlavním cílem prokázání viny určité osoby, 

ale orgány činné v trestním řízení postupují v souladu se svými právy a povinnostmi 

uvedenými v trestním řádu a za součinnosti stran tak, aby byl zjištěn skutkový stav věci, 

o němž nejsou důvodné pochybnosti, a to v rozsahu, který je nezbytný pro jejich 

rozhodnutí (§ 2 odst. 5 věta první TŘ). 
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8 Zvláštnosti předmětu vyšetřování 

Podle § 89 odst. 1 TŘ je v trestním stíhání v nezbytném rozsahu třeba dokazovat 

zejména: 

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

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

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

d) podstatné okolnosti k posouzení osobních poměrů pachatele, 

e) podstatné okolnosti umožňující stanovení následku a výše škody způsobené 

trestným činem, 

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

U trestného činu znásilnění je potřeba, kromě skutečností uvedených v § 89 odst. 

1 TŘ, objasnit, zda existuje nějaký vztah mezi obětí a pachatelem, popř. kdy došlo 

k prvnímu kontaktu pachatele a oběti; jak se oběť dostala na místo činu; kolik bylo 

pachatelů a jakou měl každý z nich úlohu; zda pachatel použil násilí a jak (charakter a 

intenzita), zda bylo využito bezbrannosti oběti; zda došlo k souloži nebo jinému 

obdobnému pohlavnímu styku; způsob obrany oběti, její intenzita apod.; svědci, kteří 

mohli delikt vidět; jaké jsou následky znásilnění a k jaké materiální škodě došlo; kdy, 

komu a kým byl skutek oznámen, popř. proč byl oznámen opožděně. 

U trestného činu pohlavního zneužití lze jako zvláštnosti předmětu dokazování 

uvést: zda pachatel věděl, že jde o osobu mladší než patnáct let ještě před pohlavním 

stykem; zda jde o zneužití nějaké z forem závislosti oběti na pachateli; sexuální 

pohnutku jednání; způsob zlákání nezletilce; způsob pohlavního ukájení, zda došlo u 

pachatele k ukojení a za jakých okolností; jakým způsobem byla trestná činnost 

zakrývána; druh a intenzita násilí; věk, sociální postavení, vzdělání a rozvoj 

rozumových vlastností pachatele i oběti; následky pohlavního zneužívání na zdravém 

vývoji oběti; sexuální orientace pachatele trestného činu. 42 

 

                                                 
42 Musil, J., Konrád, Z., Suchánek, J. Kriminalistika. 2. přepracované a doplněné vydání. Praha: 
C.H.Beck, 2004, str. 467-468 
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9 Zvláštnosti podnětů k vyšetřování 

Pod pojmem podnět k vyšetřování si můžeme představit soubor informací, na 

základě kterých můžeme vyslovit hypotézu, že byl spáchán trestný čin. 

U sexuálních trestných činů nejčastěji občané (svědci, oběti, rodiče apod.) či 

různé instituce (školy, zdravotnická zařízení apod.) oznamují spáchání deliktu. 

Zvláštnosti podnětů vyplývají ze samotné podstaty trestného jednání, které se 

dotýká nejintimnějších stránek života člověka a má často velice silný emotivní efekt. 

Tímto lze odůvodnit řadu opožděných oznámení a časté oznamování trestného činu 

osobami blízkými, kterým se poškozená osoba svěřila. 43 

U znásilnění není výjimkou, že jej oběť oznamuje se značným zpožděním od 

události proto, že nedokáže partnerovi, rodičům, příbuzným apod. odůvodnit opožděný 

návrat domů a má obavu, že náhodný sexuální styk nebude utajen. U pohlavních 

zneužití je potřebné zvažovat, kdo tento mravnostní delikt oznamuje. Nejsou 

odůvodněné pochyby u pohlavních zneužití oznamovaných školou, zdravotnickým 

zařízením apod. Je však potřebné pečlivě zkoumat pohlavní zneužívání oznámená 

matkou, kde pachatelem má být otec dítěte. Stává se, že oznámení pohlavního zneužití 

dítěte bývá motivováno manželskými rozepřemi, zjištěnou nevěrou manžela a trestní 

stíhání má být odplatou. 44 

Na jedné straně tak dochází ke snaze oběti utajit delikt, např. proto, že nedůvěřuje 

výsledkům vyšetřování a obává se další psychické a morální újmy (ostuda ve škole, 

v místě bydliště, v zaměstnání apod.). Na druhé straně negativní emoce vůči pachateli 

mohou zveličovat či nadsazovat mravnostní trestné činy a zkreslovat tak roli oběti na 

trestném činu. 

Můžeme tedy shrnout, že znásilnění oznamují nejčastěji samotné oběti, popř. 

osoby, kterým se oběti svěřily. Občas se vyskytují i oznámení od náhodných svědků, 

pokud došlo ke spáchání trestného činu znásilnění na veřejně přístupném místě. U 

                                                 
43 Musil, J., Konrád, Z., Suchánek, J. Kriminalistika. 2. přepracované a doplněné vydání. Praha: 
C.H.Beck, 2004, str. 468 
44 PORADA, Viktor a kol. Kriminalistická metodika vyšetřování. Plzeň: Aleš Čeněk, 2007. s 70-71 
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pohlavního zneužití oznamují trestný čin především osoby, kterým se dítě svěřilo, neboť 

samo dítě zpravidla nechápe, že by mělo skutek oznámit. Na rozdíl od znásilnění se u 

pohlavního zneužití objevují oznámení od institucí, jako např. od zdravotnického 

zařízení či školy. 

9.1 Falešná obvinění 

Problematika falešných obětí je velice citlivé téma, zvláště pak u sexuálních 

trestných činů. Neexistují žádné oficiální statistiky, které by uváděly, kolik trestních 

oznámení se zakládá na pravdě, takže můžeme jen odhadovat a porovnávat jednotlivé 

výzkumy či statistiky jednotlivých autorů.  

Co se týká znásilnění, odborná literatura prezentuje jako učebnicový poznatek 6-

10 % falešných obvinění ze znásilnění z celkového počtu oznámených případů.45 Podle 

neoficiálních stanovisek z řad kriminalistů zabývajících se touto (pozn. mravnostní) 

trestnou činností je těchto – zpravidla účelových – udání 20-30 %. Literární údaje však 

udávají počet falešných obvinění zpravidla mezi 2-10 %.46  

Menší počet falešných oznámení se pak dá očekávat u trestných činů pohlavního 

zneužití. Vymyšlená obvinění jsou dle odborníků v této oblasti až extrémně vzácná a 

tvoří pouze několik procent všech udání z pohlavního zneužití. Falešná obvinění se tak 

někdy mohou vyskytovat v situaci rozvodu rodičů, kdy jeden z nich využije dítěte 

k osočení druhého, a tím získá různé výhody, například dítě do své péče. Vyskytují se i 

v situacích hromadného zneužívání, například ve školkách, kde je více dětí – obětí 

zneužití a jako výsledek sugesce se i nezneužité děti vžívají do role obětí. Někdy je 

falešné obvinění útokem na rodiče – týká se to především starších dětí, jež tímto 

způsobem chtějí získat různé výhody nebo se rodičům pomstít.47 

Falešné oběti sexuálních trestných činů rozlišujeme na dvě základní skupiny, a to 

podle kontaktu s realitou.  

                                                 
45 Čírtková, L. Oběti sexuálního násilí. In: Kovář, P. a kol. Sexuální agrese, Praha: MAXDORF, 2008, str. 
61 
46 Kovář, P., Valerián, L. Vývoj mravnostní kriminality podle policejních poznatků a statistik. In: Kovář, 
P. a kol. Sexuální agrese, Praha: MAXDORF, 2008, str. 52 
47 Weiss, P. Sexuální zneužití v dětství – pachatelé a oběti. In: Weiss, P. a kol. Sexuální zneužívání – 
pachatelé a oběti. Praha: Grada Publishing, 2000, str. 11 
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První skupinu tvoří falešné oběti, které ztratily kontakt s realitou. O své 

viktimizaci jsou subjektivně přesvědčeny. Falešná obvinění vznášená vůči známým i 

neznámým pachatelům nejsou z jejich strany uvědomovanou lží. V motivaci k falešné 

viktimizaci sehrávají důležitou roli různé psychické poruchy (mnohočetná osobnost, 

borderline48, poruchy s bludy atp.).49 

Druhou skupinu pak tvoří oběti, které schválně předstírají, že jsou obětí 

sexuálního trestného činu. Tedy ví, že klamou své okolí. Pohnutkou k falešnému 

obvinění může být takřka cokoliv, k nejčastějším motivům však patří: 

o alibi – předstíraná viktimizace má poskytnout vysvětlení (alibi) pro určitou 

okolnost (např. pozdní návraty domů či nechtěné otěhotnění u falešné oběti 

znásilnění); 

o pomsta – oznámení údajného trestního činu je pomstou vůči druhé osobě za 

její odmítavé chování, rozhodnutí o ukončení vztahu atp.; 

o touha či přání získat pozornost – falešná oběť se cestou nepravdivého 

obvinění snaží vzbudit zájem okolí a vnést do svého jinak fádního života 

určitou dynamiku. Údajný pachatel bývá v těchto případech spíše neznámý. 

U falešné oběti jsou často zjišťovány více či méně závažné psychické 

nápadnosti; 

o získání určitých materiálních, finančních či sociálních výhod – oběť 

obviňuje konkrétního pachatele a jedná s cílem vymoci si materiální či jiné 

finanční výhody, zajistit si určité psychosociální služby atp.50 

Viktimologické výzkumy tedy přesvědčivě říkají, že falešná obvinění ze 

znásilnění či pohlavního zneužití jsou výjimkou, nikoli pravidlem. Toto je třeba 

zdůrazňovat orgánům činným v trestním řízení, které přicházejí do kontaktu 

se sexuálními trestnými činy, protože i falešná obvinění musí prověřit a zjistit, zda je 

                                                 

48 Borderline (neboli hraniční porucha osobnosti) je patologií osobnostního vývoje. Je to emočně 
nestabilní porucha osobnosti, která se projevuje trvalými a nápadnými projevy nestability v 
interpersonálních vztazích, sebehodnocení, emocích a kontrole impulzů. 
49 Čírtková, L. Oběti sexuálního násilí. In: Kovář, P. a kol. Sexuální agrese, Praha: MAXDORF, 2008, str. 
60 
50 Čírtková, L. Oběti sexuálního násilí. In: Kovář, P. a kol. Sexuální agrese, Praha: MAXDORF, 2008, str. 
61 
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obvinění smyšlené. Nelze se však divit, že kriminalista, který se ve své praxi několikrát 

setká s falešnými oznámeními, přistupuje k dalším s odstupem a nedůvěrou. Tím 

nakonec bohužel trpí pouze skutečné oběti, které jsou sekundárně viktimizovány. 

Kriminalista by tak měl po celou dobu vystupovat jako profesionál a i přes své 

negativní zkušenosti vyslovovat pochybnosti o pravdivosti oznámení až tehdy, jeví-li se 

tato možnost jako velmi pravděpodobná. 
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10 Zvláštnosti počátečních úkonů 

Počátečními vyšetřovacími úkony a opatřeními při vyšetřování mravnostních 

trestných činů rozumíme zejména výslech oznamovatele a poškozeného, ohledání místa 

činu, prohlídku těla oběti a pátrání po pachateli. 51 

10.1 Výslech oznamovatele 

Zvláštnosti přijetí oznámení o mravnostním trestném činu a následný výslech 

oznamovatele jsou určovány především tím, zda se jedná o očitého svědka nebo svědka, 

který informace o trestném činu získal zprostředkovaně, či zda oznamovatelem byla 

poškozená osoba. 

10.1.1 Oznamovatel – očitý svědek 

Výslech je zaměřen na získání podrobného popisu místa činu a pachatele, doby a 

způsobu spáchání trestného činu. 

Zjišťuje se, zda oznamovatel zná pachatele nebo oběť, jak se na místo dostal, co 

upoutalo jeho pozornost, zda bylo pachatelem použito násilí, jak se oběť bránila, zda 

volala o pomoc apod. Důležité je i zjištění, zda svědek slyšel rozhovor pachatele a oběti, 

o čem hovořili, jak se po činu chovali a kam odešli. Současně je nutno objasnit i vztah 

oznamovatele k oběti, případně k pachateli a podle okolností i to, co vedlo k podání 

oznámení, eventuálně proč podal oznámení opožděně. Očitému svědku znásilnění je 

třeba v závěru výslechu položit otázku, zda překazil trestný čin znásilnění, a pokud ne, 

proč tak neučinil (§ 367 TZ). 52 

10.1.2 Oznamovatel – není očitým svědkem 

U oznamovatele, který získal informace o spáchání mravnostního trestného činu 

zprostředkovaně, zaměřujeme výslech na zjištění času, místa a okruhu osob, kde se o 

trestném činu hovořilo. Zároveň zjišťujeme, kdo byl iniciátorem rozhovoru, co ví 

                                                 
51 PORADA, Viktor a kol. Kriminalistická metodika vyšetřování. Plzeň: Aleš Čeněk, 2007. str. 71 
52 Musil, J., Konrád, Z., Suchánek, J. Kriminalistika. 2. přepracované a doplněné vydání. Praha: 
C.H.Beck, 2004, str. 469 
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oznamovatel o poškozeném a pachateli a jaký vztah má oznamovatel k poškozenému, 

pachateli či iniciátoru rozhovoru. 

Zvláštní postavení v této kategorii mají rodiče nezletilých poškozených. Proto je 

při výslechu nutno objasnit kolikrát byl rozhovor s nezletilým opakován, jak se 

nezletilec po činu choval, co bylo nápadné na jeho chování; zda rodiče nezletilce 

prohlíželi a co zjistili; zda byl prohlédnut lékařem, obsah rozhovoru s lékařem; zda 

existují a kde se nacházejí věcné důkazy (šaty, prádlo, dárky od pachatele apod.); jak 

rodiče sami charakterizují pachatele. 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. 53 

10.1.3 Oznamovatel – poškozená osoba 

Zvláštní pozornost je potřeba věnovat výslechu oznamovatele, který je zároveň 

obětí mravnostního trestného činu. Ten má zpravidla mimořádný zájem na vyšetřování 

věci ve svůj prospěch. Je proto nutné počítat se snahou utajit některé informace či 

skutečnosti, které pro něj nejsou příznivé, nebo si naopak v zájmu usvědčení pachatele 

za každou cenu některé informace vymýšlí. 

Výslech je třeba provádět taktně, aby nedocházelo k sekundární viktimizaci oběti. 

Výslechem oznamovatele – poškozeného je třeba zjistit: dobu a místo činu; co na 

místě činu osoba dělala, jak se na něj dostala; způsob jednání pachatele; konkrétní 

způsob násilí; způsob obrany; zda došlo k souloži; zda došlo u pachatele k ejakulaci; 

zda již před trestným činem měla poškozená osoba pohlavní styk a kdy naposledy; 

popis pachatele; obsah rozhovoru s pachatelem; zda byla po činu u lékaře; jaké věci, 

které mohou sloužit jako důkaz, může předložit; co jí pachatel odcizil, nebo co při činu 

ztratila, popřípadě zda po činu na místě něco našla; zda pachatele zná, zda by jej mohla 

poznat a podle čeho; zda poškozená o věci s někým hovořila; proč učinila oznámení 

                                                 
53 Musil, J., Konrád, Z., Suchánek, J. Kriminalistika. 2. přepracované a doplněné vydání. Praha: 
C.H.Beck, 2004, str. 469 
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opožděně; kteří svědkové mohou potvrdit uváděné údaje; jaký je její případný vztah 

k pachateli a ke svědkům. 54 

V případech, kdy je poškozenou osobou nezletilé dítě, je třeba provést výslech 

ihned po lékařské prohlídce a velmi pečlivě volit způsob a rozsah výslechu tak, aby 

nemusel být později znovu opakován. K výslechu malých dětí se doporučuje využít 

speciálních loutek „Jáji a Páji“ (podrobněji v kapitole 12.2.1.). 

10.2 Ohledání místa činu 

Ohledání místa činu mravnostní trestné činnosti se provádí podle obecně platných 

pravidel ohledání. Typická místa činu se nacházejí ve volném terénu, v bytech nebo 

v různých neobývaných prostorách (sklepy, půdy apod.). 

Pokud ohledáváme místo činu, kterým je uzavřený prostor, je nutno věnovat 

pozornost konkrétnímu místu jednání (např. postel, pohovka) a hledat stopy na 

předmětech, kde došlo k pohlavnímu styku (prostěradlo, povlečení, deka apod.). Dále je 

potřeba zajistit stopy po zápase, použité nádobí a láhve, jakož i jejich obsah. 

Při ohledávání místa činu v terénu je nutno věnovat pozornost především stopám 

pobytu poškozeného i pachatele na místě činu a stopám po zápase (např. stopy obuvi, 

vytlačené stopy částí těla – lokty či kolena, zválený travní porost, zbytky oděvů, 

knoflíky). Místo ohledání je potřeba vytyčit co možná nejšířeji, neboť, jak již bylo 

řečeno, i místo, kde pachatel čekal na oběť, může být nositelem důležitých stop pro 

vyšetřování (nedopalky, stopy obuvi, vlasy či chlupy apod.). 

Vzhledem k okolnostem, kdy je řada mravnostních trestných činů předstíraná a 

dochází tak ke křivému obvinění, je nutné při ohledání věnovat maximální pozornost 

tzv. negativním okolnostem.55  

                                                 
54 Musil, J., Konrád, Z., Suchánek, J. Kriminalistika. 2. přepracované a doplněné vydání. Praha: 
C.H.Beck, 2004, str. 469 
55 Negativní okolnosti svědčí o inscenaci nebo zakrývání jiné trestné činnosti, např. na místě činu či na 
určitých předmětech chybí určité stopy nebo znaky, které by se měly zobrazit jako následek zjištěné 
činnosti či na místě činu existují fakta protikladná logickému tvrzení. 
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10.3 Prohlídka těla poškozeného a pachatele 

Samotným objektem ohledání je zejména tělo oběti, na kterém jsou zjišťovány 

především stopy násilí a obrany a stopy, které dokazují, že došlo k souloži nebo jinému 

jednání.  

Při prohlídce těla oběti či pachatele mohou být dále nalezeny stopy trávy, zeminy, 

specifické nečistoty z oděvu nebo místa činu apod. Za nehty může být nalezena krev, 

kůže či buňky vaginálního epitelu. 

K prohlídce těla poškozeného i pachatele se nejčastěji přibírá lékař. 

Části oděvu mohou vykazovat stopy zápasu, stejně jako stopy spermatu, 

vaginálního sekretu či krve. Pro další vyšetřování je důležité popsat a přesně 

zdokumentovat lokalizaci jednotlivých skvrn. 

Zajištěné a zdokumentované stopy na těle a oděvu poškozené osoby i pachatele 

mají značný důkazní význam, stejně jako zjištění neexistence těchto stop. 56 

10.4 Pátrání po pachateli 

Předpokladem pro rychlé dopadení pachatele je především neprodlené oznámení 

spáchání mravnostního trestného činu. Na toto oznámení by měla navazovat okamžitá 

reakce policie, jakož i součinnost Služby kriminální policie a vyšetřování s ostatními 

službami Policie ČR v rámci „sledování horké stopy“. 

 

 

 

 

 

                                                 
56 Musil, J., Konrád, Z., Suchánek, J. Kriminalistika. 2. přepracované a doplněné vydání. Praha: 
C.H.Beck, 2004, str. 471 
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11 Zvláštnosti vyšetřovacích verzí, plánování a organizace 

vyšetřování 

Kriminalistické verze jsou specifickou metodou kriminalistické praktické činnosti, 

spočívající ve vyvození a prověrce všech shromážděnými materiály opodstatněných 

domněnek o formách spojení a příčinách jednotlivých jevů poznávané události, jako 

reálně možných objasnění doposud známých faktů či okolností případu a získání faktů 

nových.57 Můžeme tedy říci, že vyšetřovací verze jsou základem pro kriminalistické 

poznání řešené události.  

Jejich význam spočívá v tom, že kriminalistům napomáhají předběžně vyplnit 

mezery v informacích o spáchaném trestném činu, a mohou tak eliminovat četnost 

interpretací vzniku zajištěných stop. V samotném důsledku jsou pak podkladem pro 

další vyšetřování, plánování, odhalování a objasňování trestného činu.  

Pro stanovení vyšetřovacích verzí u mravnostních trestných činů je typické 

vytyčovat verze i k jednání oběti, a to vzhledem k tomu, že řada sexuálních útoků je 

obětí pouze zinscenovaná či předstíraná. 

Základní a nejčastější vyšetřovací verze je verze k motivu pachatele, a to např.: 

o Mravnostní delikt je výsledkem ataku na pachatelovo libido 

vyprovokovaného obětí. 

o Mravnostní delikt byl spáchán v důsledku sexuální úchylky pachatele. 

o Mravnostní delikt je výsledkem agrese pachatele vůči oběti. 58 

Podle vztahu pachatele k oběti lze vytyčit následující verze: 

o Jde o náhodnou oběť pachatele, kterou předtím neznal. 

o Jde o osobu citově blízkou, kdy motivem je zkratové jednání pachatele, 

vyprovokovaný sexuální styk, sexuální úchylka, snížení ovládací schopnosti 

vlivem alkoholu apod.  

                                                 
57 Musil, J., Konrád, Z., Suchánek, J. Kriminalistika. 2. přepracované a doplněné vydání. Praha: 
C.H.Beck, 2004, str. 286 
58 CHMELÍK, J. a další. Mravnost, pornografie a mravnostní kriminalita. 1.vyd. Praha: Portál, 2003, str. 
32 
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o Jde o osobu známou bez bližších citových vztahů (např. spolupracovnice 

pachatele).59 

Podle místa a způsobu spáchání lze vytyčit následující verze: 

o Mravnostní delikt je náhodným sexuálním útokem pachatele na oběť. 

o Mravnostní delikt je výsledkem předem připravovaného a organizovaného 

sexuálního ataku. 

o Mravnostní delikt je vyprovokován prostředím a okolnostmi (večírky, párty 

apod.). 

o Pachatel využil lsti nebo uvedl oběť do stavu bezbrannosti. 

o Pachatel využil závislosti oběti k sexuálnímu ataku. 60 

Cílem práce s verzemi je vyloučit takové verze, které podle postupně 

shromážděných informací o spáchaném trestném činu nejsou prokázány jako relevantní, 

a naopak se nám potvrdí jiné verze, které směřují k odhalení a usvědčení pachatele. 

Pro plánování a organizaci vyšetřování se užívají obecné kriminalisticko-taktické 

postupy a doporučení, ale také některé modifikace vyplývající ze zvláštností těchto 

trestných činů. Hlavní zvláštností je časová tíseň, v níž se vyšetřování ocitá. Primárním 

důvodem jsou biologické stopy, které jsou jedněmi z typických stop, a velmi rychle 

podléhají zkáze. Dalším důvodem je možné nebezpečí recidivy v krátkém časovém 

období. Z těchto důvodů je při vyšetřování sexuálních trestných činů nutná týmová 

práce, neboť je vhodné provádět více vyšetřovacích úkonů ve stejném časovém úseku. 

Plán vyšetřování tak musí být zpracován návazně s plánem operativně pátracích úkonů. 

 

 

 

 

                                                 
59 PORADA, Viktor a kol. Kriminalistická metodika vyšetřování. Plzeň: Aleš Čeněk, 2007. str. 73 
60 CHMELÍK, J. a další. Mravnost, pornografie a mravnostní kriminalita. 1.vyd. Praha: Portál, 2003, str. 
32 
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12 Zvláštnosti následných úkonů 

Následné úkony se u sexuálních trestných činů nijak neliší od standardních 

postupů. 

12.1 Výslech obviněného 

Zvláštnosti výslechu obviněného vyplývají především z intimního charakteru 

kladených otázek, společenského postavení osob a často různého věku oběti a pachatele. 

Podle § 33 odst. 1 TŘ má obviněný právo vyjádřit se ke všem skutečnostem, které 

se mu kladou za vinu, a k důkazům o nich, není však povinen vypovídat. 

Při výslechu obviněného se postupuje podle § 92 TŘ. Podle prvního odstavce se 

výslech koná tak, aby poskytl pokud možno úplný a jasný obraz o skutečnostech 

důležitých pro trestní řízení. Obviněný nesmí být žádným způsobem donucován 

k výpovědi nebo k doznání. Při výslechu je nutno šetřit jeho osobnosti.  Dále odstavec 

druhý uvádí, že obviněnému musí být dána možnost se k obvinění podrobně vyjádřit, 

zejména souvisle vylíčit skutečnosti, které jsou předmětem obvinění, uvést okolnosti, 

které obvinění zeslabují nebo vyvracejí, a nabídnout o nich důkazy. 

V praxi se tedy v souladu s § 92 TŘ doporučuje nechat obviněného, aby sám a 

spontánně vypovídal o sobě a svém pohlavním životě; aby objasnil vztah, který je mezi 

ním a obětí a charakterizoval jej; pokud vztah neexistoval, aby objasnil první kontakt 

s obětí apod. 

V případě, že trestnou činnost popírá, měl by se pokusit objasnit motiv poškozené 

osoby vedoucí k trestnímu oznámení. Je účelné, aby obviněný uvedl, jak a kde se 

s poškozenou osobou setkal, jak se případně v jeho společnosti bavila, kdo byl 

přítomen, jak reagovala na jeho erotické podněty a intimnosti. 61 

Poté by se měl obviněný ve své výpovědi dostat k samotnému průběhu 

pohlavního styku a sdělit, zda se poškozená bránila, zda volala o pomoc či prosila 

obviněného, aby svého jednání nechal apod. Měl by také vypovědět, zda se sám ukojil a 

                                                 
61 Musil, J., Konrád, Z., Suchánek, J. Kriminalistika. 2. přepracované a doplněné vydání. Praha: 
C.H.Beck, 2004, str. 473 
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zda a kdy došlo k ejakulaci. Poté by měl objasnit, jak se po pohlavním styku poškozená 

chovala, co říkala, kdy a kudy odešla a zda ji někdo doprovázel. 

Až po samotné výpovědi obviněného je vhodné přistoupit k předkládání důkazů, 

které kriminalisté zajistili, a požadovat vysvětlení či objasnění zjištěných zranění na těle 

oběti a na těle obviněného, jakož i dalších skutečností svědčících o tom, že 

k sexuálnímu trestnému činu došlo. To vše ale musí být v souladu s § 92 odst. 3 TŘ. 

Navíc pokud je obviněným osoba mladší osmnácti let, tedy mladistvý, je nutné 

postupovat v souladu s § 41 odst. 1 ZSVM, který stanoví, že při provádění úkonů řízení 

ve věcech mladistvých se musí jednat s osobami na úkonu zúčastněnými tak, jak to 

vyžaduje význam a výchovný účel řízení; vždy je nutno šetřit jejich osobnosti. Při 

jednání s mladistvými se musí s přihlédnutím k jejich věku a duševní vyspělosti 

postupovat tak, aby nedošlo k narušení jejich psychické a sociální rovnováhy a jejich 

další vývoj byl co nejméně ohrožen. Tato úprava tedy zejména zdůrazňuje psychickou a 

sociální rovnováhu mladistvého, čímž se snaží co nejvíce omezit zásahy do psychiky 

mladistvého a jeho sociálních vztahů. 

Závěrem bych chtěla zmínit, že obviněný má právo, nikoli povinnost vypovídat 

k důkazům. Samotné odmítnutí výpovědi pro něj nesmí mít žádné negativní důsledky, 

především nemůže být považováno za důkaz jeho viny nebo konkludentní doznání. 

12.2 Výslech poškozené osoby  

Před samotným výslechem poškozené osoby je třeba si uvědomit, že výslech bude 

zasahovat do nejintimnějších záležitostí, a poškozený tak bude znovu prožívat emoční 

napětí. Je proto vhodné, aby výslech vedl starší, zkušený kriminalista, nebo ještě lépe 

kriminalistka, která by měla snadněji překonat ostych a stud vyslýchané osoby, měla by 

si snadněji získat důvěru, a navázat tak s poškozenou osobou psychologický kontakt. 

Jsou-li vyslýchány osoby, u kterých je dáno důvodné podezření z fingování či 

inscenace deliktu, doporučuje se: 
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o nezletilé osoby vyslýchat v nepřítomnosti rodičů nebo jiných osob, u 

kterých je podezření, že nezletilého svedly k podání lživé výpovědi, 

o zaměřit pozornost zejména na objasnění detailů místa činu, doby, způsobu, 

použitých prostředků a k objasnění předem důkladně prověřených okolností, 

které nasvědčují tomu, že k trestnému činu nedošlo, 

o provést prověrku výpovědi na místě činu, neboť detaily na místě činu jsou 

často rozhodující pro usvědčení z nepravdivé výpovědi, 

o při výslechu dospělých osob podezřelých z fingování či inscenace 

sexuálního deliktu využít všech poznatků o osobě obviněného a poškozené 

osoby, o jejich vzájemných vztazích. Dále se doporučuje apelovat na jejich 

čest a morálku v návaznosti na závažnost sexuálního deliktu a na trestní 

odpovědnost za křivou výpověď či křivé obvinění. 62 

12.2.1 Výslech dětské oběti 

Jednou z nejvíce emočně vypjatých a náročných situací, kterou musí orgány činné 

v trestním řízení zvládnout, je setkání se s obětí sexuálního trestného činu, která je ještě 

dítětem. Hlavní problém při vyšetřování těchto sexuálních trestných činů je ten, že se 

většinou vše odehrává pouze mezi pachatelem a obětí, a proto je velmi těžké získat 

kriminalisticky významné informace.  

Správné zvládnutí výslechu dítěte tak, aby byly dodrženy všechny zákonné 

postupy a zabránilo se sekundární viktimizaci oběti, je úkol pro policejního 

profesionála, který je speciálně vyškolen, má průpravu z oboru psychologie či 

pedagogiky a navíc má dostatečné empatie a zkušenosti. To vše se odráží v § 102 odst. 

1 TŘ, který říká, že je-li jako svědek vyslýchána osoba mladší než patnáct let o 

okolnostech, jejichž oživování v paměti by vzhledem k věku mohlo nepříznivě 

ovlivňovat její duševní a mravní vývoj, je třeba výslech provádět zvlášť šetrně a po 

obsahové stránce tak, aby výslech v dalším řízení zpravidla už nebylo třeba opakovat; 

k výslechu se přibere pedagog nebo jiná osoba mající zkušenosti s výchovou mládeže, 

která by se zřetelem na předmět výslechu a stupeň duševního vývoje vyslýchané osoby 

                                                 
62 Musil, J., Konrád, Z., Suchánek, J. Kriminalistika. 2. přepracované a doplněné vydání. Praha: 
C.H.Beck, 2004, str. 473 
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přispěla k správnému vedení výslechu. Přibranou osobou tak může být pedagog, 

pediatr, dětská sestra, pracovník sociálně právní ochrany dětí apod. Z praxe jsou pak 

známy případy, kdy se rodiče horlivě (s odvoláním na svá rodičovská práva) dožadují, 

aby mohli být přítomni u výslechu svého dítěte. Ze zákona je však rozhodnutí, zda se 

rodič bude či nebude účastnit výslechu, ponecháno na policejním orgánu. Někdy je totiž 

žádoucí, aby se výslechu rodiče neúčastnili (dítě se před nimi stydí, rodiče ovlivňují 

jeho výpověď apod.). 

Samotnému výslechu dětské oběti by mělo předcházet podrobné seznámení se se 

situací, tj. prostudování spisu, zjištění rozumové a duševní vyspělosti dítěte, osvojení si 

slovníku dítěte a v ideálním případě navázání kontaktu s dítětem ještě před samotným 

výslechem (např. návštěvou rodiny). 

Důležitou pomůckou při výslechu dítěte, mentálně postižených či osob, které mají 

z různých důvodů ztíženou nebo znemožněnou verbální komunikaci, jsou loutky „Jája a 

Pája“, tzv. demonstrační loutky. Jde o panenky z textilie opačného pohlaví, které mají 

znázorněny i sekundární pohlavní znaky. 

(Demonstrační loutky Jája a Pája pomáhají kriminalistům 

k objasňování trestných činů, a snižují tak trauma dětí při výslechu) 
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Loutky jsou neocenitelné např. v situacích, kdy je s dítětem obtížné navázat prvotní 

kontakt nebo pro svůj nízký věk, ostych či neznalost není schopno popsat skutkový děj, 

eventuálně jde o osobu hluchoněmou.63 

Závěrem bych chtěla zmínit, že nedílnou součástí výslechu dítěte  je vhodné 

prostředí, které může výrazně ovlivnit průběh celého výslechu. Bohužel tento faktor je 

často podceňován, a proto chybí specializovaná pracoviště (nejen pro děti, ale také pro 

dospělé oběti sexuálních či násilných trestných činů), která by ulehčila práci orgánům 

činným v trestním řízení, ale především by usnadnila situaci obětem trestných činů, a 

chránila je tak před sekundární viktimizací. 

12.3 Konfrontace 

Jestliže výpověď obviněného v závažných okolnostech nesouhlasí s výpovědí 

svědka nebo spoluobviněného, může být obviněný postaven svědkovi nebo 

spoluobviněnému tváří v tvář (§ 104a odst. 1 TŘ). Konfrontace se zásadně provádí až 

v řízení před soudem (§ 104a odst. 7 první věta TŘ), ale není vyloučeno, že by ke 

konfrontaci mezi obviněným a poškozenou osobou mohlo dojít již v přípravném řízení, 

a to tehdy, pokud lze očekávat, že provedení konfrontace výrazněji přispěje k objasnění 

věci a stejného cíle nelze dosáhnout jinými prostředky (§ 104a odst. 7 poslední věta 

TŘ). 

Podstatou konfrontace je silné, bezprostřední psychologické působení na 

konfrontované osoby, které vzniká postavením osob tváří v tvář v konfliktní situaci. 

Tato skutečnost nese vždy určitá rizika.64 Obecně se tak nedoporučuje konfrontovat 

osobu mladší než patnáct let, i když ustanovení § 104a odst. 5 TŘ tuto možnost 

absolutně nevylučuje. V takových případech se však přiměřeně použijí ustanovení o 

výslechu dítěte (§ 102 TŘ). 

U sexuální trestné činnosti dojde při konfrontaci zpravidla k tomu, že obviněný i 

poškozená osoba setrvají u svých výpovědí, nebo obviněný, který se často sám domáhá 

                                                 
63 Karešová, V. Sexuálně motivovaná trestná činnost páchaná na dětech. In: Kovář, P. a kol., Sexuální 
agrese, Praha: MAXDORF, 2008, str. 178 
64 PORADA, Viktor a kol. Kriminalistika (úvod, technika, taktika). Plzeň: Aleš Čeněk, 2007, str. 258 
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konfrontace, může zastrašit nebo dezorientovat poškozenou osobu a uvést v pochybnost 

pravdivost její výpovědi. 

Jde-li o předstírání trestného činu z nenávisti či bezvýchodnosti situace, může být 

vystupování údajně poškozené osoby při konfrontaci tak přesvědčivé, že zmate i 

zkušeného kriminalistu. Na druhé straně křivě obviněná osoba, dotčená na 

nejcitlivějším místě (důstojnost, čest, osobní svoboda), může vlivem emočního napětí 

působit nepřesvědčivě, dezorientovaně a její tvrzení vyznívá nepřesvědčivě a zmateně.65 

12.4 Rekognice 

§ 104b odst. 1 TŘ stanoví, že rekognice se koná, je-li pro trestní řízení důležité, 

aby podezřelý, obviněný nebo svědek znovu poznal osobu nebo věc a určil tím jejich 

totožnost, tzv. znovupoznání. 

Tento úkon je u mravnostní trestné činnosti užíván jen zcela výjimečně, a to 

s ohledem na emoční prožitky spojené se sexuálním deliktem. Proto je nutné před 

započetím rekognice poškozenou osobu připravit na setkání s pachatelem a psychicky ji 

uklidnit. 

Má-li být poznána osoba, ukáže se podezřelému, obviněnému nebo svědkovi mezi 

nejméně třemi osobami, které se výrazně neodlišují…Jestliže osoba má být poznána 

nikoliv podle svého vzezření, ale podle hlasu, umožní se jí, aby hovořila…(§ 104b odst. 

3 TŘ). Výběr osob je tedy nutné připravit tak, aby byly co nejvíce podobné pachateli. 

Poznávající osoba pak nepodlehne snadno emočnímu pohnutí a představivosti, kdy 

označí chybně prvou osobu, která byť jen zhruba odpovídá jí uváděnému popisu, ale 

musí řádně srovnávat předvedené osoby. 66  

Při rekognici pachatele nezletilcem se doporučuje využít možnosti provedení 

rekognice přes jednocestné zrcadlo nebo prostřednictvím videotechniky. 67 

                                                 
65 Musil, J., Konrád, Z., Suchánek, J. Kriminalistika. 2. přepracované a doplněné vydání. Praha: 
C.H.Beck, 2004, str. 474 
66 Tamtéž 
67 Tamtéž 
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12.5 Vyšetřovací pokus 

Podle § 104c odst. 1 TŘ se vyšetřovací pokus koná, mají-li být pozorováním 

v uměle vytvořených nebo obměňovaných podmínkách prověřeny nebo upřesněny 

skutečnosti zjištěné v trestním řízení, popřípadě zjištěny nové skutečnosti důležité pro 

trestní řízení. 

Provedení vyšetřovacího pokusu je u sexuálních trestných činů spojeno s řadou 

problémů. Nesmí při něm dojít k ohrožení účastníků na zdraví či životě. Nesmí dojít ani 

ke snižování lidské důstojnosti. Proto, pokud není nutná účast poškozené osoby, je často 

nahrazena figurantem. Pokud by mohlo dojít k ohrožení duševního či mravního vývoje 

osoby mladší než patnáct let, není možno tento úkon provést (viz. § 104c odst. 2 TŘ). 

12.6 Rekonstrukce 

Rekonstrukce se koná, má-li být obnovením situace a okolností, 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 (§ 104d odst. 1 TŘ). 

Rekonstrukce při vyšetřování sexuálních trestných činů se provádí pravidelně 

v případech, kdy došlo k usmrcení oběti. V dalších případech lze rekonstrukce využít 

v závěru vyšetřování jako metodu prověrky komplexu získaných důkazů.68 

Podobu rekonstrukce má i použití demonstrativních pomůcek „Jája a Pája“ 

(podrobněji v kapitole 14.2. Zvláštnosti úkonu s dětskou obětí). Základní rozdíl mezi 

rekonstrukcí a používáním demonstračních pomůcek lze spatřovat v tom, že 

rekonstrukci musí předcházet provedení jiných úkonů, zejména pak výslechy svědků a 

obviněných, a demonstrační pomůcky jsou využívány zejména v souvislosti s výslechy 

nezletilých dětí. I demonstrační pomůcky by však mohly být použity k rekonstrukci, 

pokud by bylo nutné ji provést s dítětem.69 

                                                 
68 Musil, J., Konrád, Z., Suchánek, J. Kriminalistika. 2. přepracované a doplněné vydání. Praha: 
C.H.Beck, 2004, str. 474 
69 PORADA, Viktor a kol. Kriminalistická metodika vyšetřování. Plzeň: Aleš Čeněk, 2007. str. 74 
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12.7 Prověrka výpovědi na místě 

Prověrka na místě se koná, je-li zapotřebí za osobní přítomnosti podezřelého, 

obviněného nebo svědka doplnit nebo upřesnit údaje důležité pro trestní řízení, které se 

vztahují k určitému místu (§ 104e odst. 1 TŘ). 

Prověrka výpovědi na místě spočívá tedy v tom, že vyslechnutá osoba dobrovolně 

ukáže místa a objekty spojené s vyšetřovanou událostí, popíše na místě okolnosti 

potřebné k objasnění vztahu určitých objektů k vyšetřované události, popsaných v dříve 

podané výpovědi, a demonstruje některé činnosti, pokud je demonstrace třeba.70 

Tento úkon může u řady sexuálních trestných činů významně přispět k objasnění 

věci. S poškozenou osobou se zpravidla provádí co nejdříve, s obviněným však až po 

uplynutí určité doby od spáchání trestného činu.  

Uplatnění tohoto úkonu lze vidět zejména u případů, u kterých je důvodné 

podezření, že jde o fingování sexuálního deliktu.71 

12.8 Využití znalců - expertizy 

K tomu, aby byl při vyšetřování zjištěn skutkový stav věci, o kterém nejsou 

důvodné pochybnosti, jsou často nezbytné odborné znalosti. V takových případech 

orgány činné v trestním řízení postupují podle § 105 TŘ. Expertizní činnost je 

nejvýznamnější formou využívání činnosti odborníků orgány činnými v trestním řízení. 

Jedná se o podávání znaleckých posudků a odborných vyjádření na základě požadavků 

orgánů činných v trestním řízení.72 

Odborná vyjádření a znalecké posudky pak slouží jako důkazní prostředky. 

Při vyšetřování sexuálních trestných činů jsou nejčastěji využívány expertizy 

z oboru soudního lékařství, psychiatrie, psychologie a sexuologie či technické a 

přírodovědní kriminalistické metody. 

                                                 
70 PORADA, Viktor a kol. Kriminalistika (úvod, technika, taktika). Plzeň: Aleš Čeněk, 2007, str. 261 
71 PORADA, Viktor a kol. Kriminalistická metodika vyšetřování. Plzeň: Aleš Čeněk, 2007. str. 74 
72 PORADA, Viktor a kol. Kriminalistika (úvod, technika, taktika). Plzeň: Aleš Čeněk, 2007, str. 227 
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12.8.1 Kriminalistická expertiza 

V současné době má z kriminalistických expertiz nejvýznamnější postavení 

biologická expertiza, jejímž účelem je zkoumání biologických stop a určení jejího 

původce podle DNA nebo alespoň skupinovou příslušnost (určení krevní skupiny). 

Dále můžeme do této skupiny zařadit expertizu trasologickou, která slouží ke 

zjištění totožnosti pachatele podle otisku chrupu a částí těla (např. otisk kolen v měkké 

půdě apod.), zjištění totožnosti obuvi či oděvu podle částí a k určení mechanismu 

poškození oděvních svršků apod. 

12.8.2 Soudně lékařská expertiza 

Soudně lékařským vyšetřením je třeba zejména zjišťovat, zda na těle poškozené 

osoby i pachatele jsou stopy násilí a jakému jednání nasvědčují, zda na těle poškozené 

osoby jsou stopy soulože nebo jiného sexuálně zaměřeného jednání, jaký je tělesný 

vývin poškozené osoby, zda mohla klást účinný odpor, zda tělesný vývin odpovídá věku 

poškozené osoby, zda ke znásilnění mohlo dojít způsobem, který uvádí poškozená, zda 

došlo k defloraci nebo zda poškozená měla pohlavní styk již dříve, jaké jsou následky 

na zdraví způsobené trestným činem, jaké stopy a poranění lze předpokládat na těle 

pachatele, zda poškozený nebo pachatel trpí pohlavní chorobou a jakou, zda je 

poškozená gravidní a jakou dobu.73 

U sexuálních trestných činů dále sledujeme zejména zevní poranění – stopy 

poranění po kousnutí, strangulační rýhy na krku, stopy po přivazování na zápěstí nebo 

kotníku či hematomy (většinou na krku a prsou dívek). U sadistických činů můžeme 

navíc nalézt popáleniny od cigaret na zádech, na krku, na hýždích či v okolí genitálu. 

Dále je nutné myslet na možnost vnitřních poranění, proto kontrolujeme tlak krve, 

pulz, reakci zornic a provádí se i orientační neurologické vyšetření.74  

                                                 
73 Musil, J., Konrád, Z., Suchánek, J. Kriminalistika. 2. přepracované a doplněné vydání. Praha: 
C.H.Beck, 2004, str. 475 
74 Spilková, J. Vyšetření sexuálně zneužitých dětí. In: Weiss, P. a kol. Sexuální zneužívání – pachatelé a 
oběti. Praha: Grada Publishing, 2000, str. 75  
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I specialista však může být na rozpacích, jedná-li se o poranění genitálu, které si 

mohlo dítě způsobit samo (úrazem či masturbací). Proto je vhodné dodržovat při 

vyšetření určité standardy jako např. anus a okolí neprohlížet déle než třicet sekund, 

opatrně hodnotit změny kůže – zarudnutí, pigmentaci, otoky, trhlinky, hematomy, 

venózní městnání. Tak např. trhlinky v okolí konečníku jsou s narůstajícím věkem oběti 

méně časté, zvláště používá-li pachatel lubrikační gel. Podezření by měl vzbudit výskyt 

dvou a více trhlinek, zvláště při přítomnosti dalších známek, jako je otok, zarudnutí 

kůže, aj.75 

12.8.3 Soudně psychiatrická expertiza 

Soudně psychiatrickou expertizou se posuzuje duševní stav obviněného a velmi 

často bývá spojován se sexuologickou expertizou. Psychiatrickým vyšetřením se 

zjišťuje zejména, zda obviněný v době spáchání sexuálního trestného činu trpěl duševní 

poruchou, případně jakou, jak se tato porucha projevuje, zda pobyt obviněného na 

svobodě je nebezpečný, zda je nutno nařídit ústavní léčení či zabezpečovací detenci 

apod. 

Podle § 118 TŘ může být podrobena vyšetření duševního stavu také poškozená 

osoba, u které je v některých případech nutné zjistit, zda se u ní neprojevují sklony 

k chorobné lhavosti či zda netrpí duševní poruchou, která může vést ke křivému 

obvinění. 

12.8.4 Sexuologická expertiza 

Sexuologickou expertizou zjišťujeme především, zda obviněný netrpí nějakou 

sexuální deviací76 (dříve parafilie), a pokud ano, tak jakou (např. transsexualitou, 

pedofilií, fetišismem, exhibicionismem, sadismem) a jaký měla vliv na jeho ovládací a 

rozpoznávací schopnosti a zda je třeba nařídit sexuologickou léčbu. 

Dále zjišťujeme, jaký je vývin pohlavních orgánů obviněného a zda odpovídá jeho 

fyzickému věku, zda nevykazuje vývojové anomálie, zda je obviněný schopen soulože a 

                                                 

75 Spilková, J. Vyšetření sexuálně zneužitých dětí. In: Weiss, P. a kol. Sexuální zneužívání – pachatelé a 
oběti. Praha: Grada Publishing, 2000, str. 75-76 
76 Stav kvalitativně změněné sexuální motivace lidí. 
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oplodnění, jaké jsou jeho dosavadní zkušenosti v oblasti pohlavního života, jakým 

způsobem nejraději dosahuje pohlavního ukojení a zda se vždy snaží o dosažení tohoto 

způsobu, jak často pociťuje potřebu pohlavního ukojení a při které činnosti při spáchání 

trestného činu pociťoval největší uspokojení.77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
77 Musil, J., Konrád, Z., Suchánek, J. Kriminalistika. 2. přepracované a doplněné vydání. Praha: 
C.H.Beck, 2004, str. 475 
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13 Zvláštnosti zapojení veřejnosti a kriminalistické prevence 

Prevence znamená předcházení nežádoucímu jevu a ochranu před ním. 

Označujeme tak v podstatě všechny aktivity, jejichž cílem je potírání výskytu a 

zabraňování rozvoji negativního jevu ve společnosti.78 Otázce prevence kriminality je 

v České republice podle mého názoru věnována velká pozornost, avšak ani to nestačí 

k tomu, abychom podstatně snížili, nebo ještě lépe úplně eliminovali páchání sexuálních 

trestných činů. 

Obecně je dokázáno, že je výhodnější trestné činnosti předcházet, než později 

dohánět nenahraditelné následky formou represivních opatření. Výjimkou nejsou ani 

mravnostní trestné činy.  

V oblasti prevence u mravnostní trestné činnosti působí řada institucí, např. 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo práce a sociálních věcí, 

Ministerstvo vnitra, Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo spravedlnosti a různé 

nevládní a charitativní organizace.79 Takto poskytují pomoc např. Bílý kruh bezpečí, 

Persefona o.s., Centrum sociálních služeb p.o., Élektra o.s. 

Nejlepší prevencí v oblasti mravnostní trestné činnosti je působit na děti již 

v nejútlejším věku. Toto působení je však potřeba rozdělit do různých věkových skupin, 

protože každá věková skupina má svá specifika a odlišnosti dané věkem (např. 3, 6, 12, 

18 a více let). Aby prevence byla smysluplná, musí se dítěti vštěpit základy o 

sexuálních otázkách tak, aby dítě samo bylo schopné rozeznat nebezpečí, popř. aby mu 

dokázalo vzdorovat, aby znalo svá práva a umělo se chránit. 

Můžeme pouze konstatovat, že k úspěšné prevenci nestačí jen činnost policistů 

v místech možného páchání sexuálních trestných činů (okolí škol či diskoték, hřišť, 

parky apod.) či ochranné sexuologické léčení pachatelů sexuálních trestných činů, ale 

také zlepšení péče o děti v rodině (či ve škole) a jejich řádná výchova a osvěta. 

                                                 
78 CHMELÍK, J. a další. Mravnost, pornografie a mravnostní kriminalita. 1.vyd. Praha: Portál, 2003, str. 
33 
79 Valerián, L. Mravnostní kriminalita z pohledu Policie ČR. In: Kovář, P. a kol. Sexuální agrese, Praha: 
MAXDORF, 2008, str. 166 
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Zapojování veřejnosti je pak dáno její odsuzující reakcí na sexuální delikty. 

Obrovskou výhodu přináší aktivní účast společnosti při pátrání po pachateli nebo po 

obětech sexuálních trestných činů (např. obětí pohlavního zneužití). Naopak 

v některých případech je třeba postupovat velmi ohleduplně a diskrétně z toho důvodu, 

aby poškozená osoba neprožívala tzv. sekundární viktimizaci. Proto by mělo být 

poskytování informací médiím velmi obezřetné a spíše restriktivní. 

Nezpochybnitelný je také vliv sexuální výchovy, která do jisté míry ovlivňuje to, 

jak oběti sexuálních trestných činů budou přistupovat ke své zkušenosti, zda vyhledají 

pomoc a jaký bude jejich další osud. Sexuální výchova tedy není jenom primární 

prevencí před sexuálními trestnými činy, ale také terciární prevencí již pro oběti 

sexuálního násilí, kde správné informace mohou zabránit opakování násilí a 

prohlubování poškození oběti. Sexuální výchova má své místo i v sekundární prevenci, 

tedy právě u vytipovaných obětí v ohrožení, osob s vyšším rizikem.  
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Závěr 

Toto téma jsem si pro svou diplomovou práci vybrala proto, že považuji sexuální 

trestné činy za zvlášť zavrženíhodné a pro oběť snad jedny z nejhorších. Fyzické 

následky pro oběť většinou nebývají tak těžké a dá se s nimi vyrovnat, ale psychická 

újma u sexuálních trestných činů je nedozírná. Pachatel spácháním těchto trestných činů 

zasahuje do nejvíce intimní a osobní sféry osoby, do jejího sexuálního života. Je přeci 

jen a pouze na dané osobě, zda a popřípadě s kým bude nebo nebude provozovat 

pohlavní styk či jinou sexuální aktivitu.  

Podle mého názoru je důležité, aby největší ochrana byla poskytnuta dětem, a byl 

tak kvalitně chráněn jejich mravní a tělesný vývoj. Děti jsou snadno ovlivnitelné a 

nechají se „strhnout“ okolím, často opakují, co vidí v televizi nebo u dospělých. Proto 

někdy může pomoci dobrá sexuální výchova, která jim umožní chápat, co je správné, co 

špatné a co si k nim kdo může dovolit apod. Samozřejmostí ale je, že na dítě nejvíce 

působí jeho rodiče, kteří ovlivňují a určují v prvních několika letech směr jeho života. 

Na dítě však také působí jeho nejbližší okolí jako např. učitelé, sourozenci, spolužáci a 

jiní kamarádi. Proto je až smutné, jak málo se o dnešní mládež dospělí zajímají. Většina 

rodičů nemá čas zjišťovat, co jejich dítě celý den dělá, o víkendu netráví čas společně, 

učitelé jsou zavaleni školským papírováním a vedoucí různých kroužků mají svých 

starostí dost. Nemůžeme se tak divit, že dnešní mládež dospívá daleko dříve, 

experimentuje se sexem a nemá takové zábrany, jak tomu bylo kdysi.  

Dalším problémem, na který tato práce poukazuje, je vysoká míra latence. Ta je 

bezpochyby způsobena nejen samotnými orgány činnými v trestním řízení, ale také 

samotnou společností či blízkým okolím oběti. Orgány činné v trestním řízení by měly 

k obětem (nejen těchto trestných činů) přistupovat citlivě, vytvořit si důvěrný vztah, 

šetřit je, a zabránit tak sekundární viktimizaci. Společnost a blízké okolí by naopak oběť 

měly podporovat, věřit jí, a pokud se oběť svěří pouze nejbližším, nezklamat její 

důvěru. Oběť většinou potřebuje pocit jistoty a zázemí, aby vůbec byla schopna oznámit 

sexuální trestný čin.  

Můžeme tedy shrnout, že vyšetřování trestných činů znásilnění a pohlavního 

zneužití (ale i jiných sexuálních trestných činů) je jedno z nejnáročnějších nejen pro 
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oběť, ale také pro orgány činné v trestním řízení. Ti, kteří přicházejí do styku s obětí, by 

měli projít odbornou průpravou v psychologii, sexuologii či viktimologii. To by mohlo 

usnadnit nejen navázání kontaktu obětí s orgány činnými v trestním řízení, ale také jim 

ulehčit celou situaci, a chránit je tak před sekundární viktimizací. Správný přístup 

k obětem sexuálních trestných činů, který zatím bohužel není vždy pravidlem, zvětší 

důvěru obětí k policii a tím i ochotu obětí oznamovat trestné činy, které na nich byly 

spáchány. Tím zabráníme i případné recidivě, protože pachatel je odsouzen dříve, než 

spáchá další trestné činy. 

Na závěr bych chtěla zmínit, že tato práce poukázala pouze na nejzávažnější 

momenty vyšetřování trestného činu znásilnění a pohlavního zneužití, neboť celé téma 

je mnohem rozsáhlejší než požadovaný rozsah diplomové práce. Největší pozornost 

navíc byla věnována dětským obětem, sekundární viktimizaci oběti a falešným 

obviněním.  
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Seznam použitých zkratek 

 

DKC - Dětské krizové centrum 

DNA - deoxyribonukoleová kyselina 

ESLP - Evropský soud pro lidská práva  

LZPS - Listina základních práv a svobod, vyhlášená 

předsednictvem České národní rady dne 16. 12. 1992 

jako součást ústavního pořádku ČR (č. 2/1993 Sb.), 

ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb. 

PČR - Policie České republiky 

PTZ - předchozí trestní zákon č. 140/1961 Sb. ve znění 

pozdějších předpisů 

Sb.rozh.tr. - Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek 

SKPV - Služba kriminální policie a vyšetřování 

TZ - trestní zákoník č. 40/2009 Sb. ve znění pozdějších 

předpisů 

TŘ - zákon o trestním řízení soudním (trestní řád) č. 

141/1961 Sb. ve znění pozdějších předpisů 

ZSVM - zákon o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o 

soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých 

zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže) č. 

218/2003 Sb. ve znění pozdějších předpisů 
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The Methodics of Investigation of the Sexual Crime Acts (chosen issues) 

 

Summary 

This submitted diploma thesis deals with procedures of investigation of crimes 

rape and sexual abuse, which are two most serious offences within sexual criminal acts. 

In this work I analyze only some of the most essential moments of investigation, 

because the theme as a whole exceeds the required extent of the diploma thesis. Most 

attention is paid to contacts of the prosecuting and adjudicating bodies with the victim 

and to the acts in which the victim is involved. 

The introductory part analyzes basic contemporary and previous legal regulation 

of all sexual criminal acts given in the present criminal codes. Offences of rape and 

sexual abuse are explicated in more detail.  

Then the work brings a criminalistic characteristics of these offences with basic 

statistical data. It points out the fixed detection rate of these crimes over the last nine 

years. Within the criminalistic characteristics, the thesis shows typical ways of 

committing these crimes, typical offenders, victims and typical traces. It points out that 

most offenders committing rape and sexual abuse come from the backgrounds close to 

the victim. 

The work discusses the approach to the victims of rape and sexual abuse. It 

analyzes the reasons that lead to secondary victimization and also shows how to prevent 

victimization. Furthermore, it describes the procedure of questioning the victim, 

including the questioning victims under 15 years of age. Finally, it deals with the issue 

of false accusations, which uselessly hamper the work of the police. 

The last part of the diploma thesis deals with procedures and methods of 

investigation of rape and sexual abuse. It focuses especially on inducements to begin the 

investigation, initiatory acts, the investigation versions and acts of subsequent phase of 

investigation, e.g. confrontation, reconstruction, expertise. Nevertheless, the importance 

of authorized experts is emphasized. 
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